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I
Toen hij, beneden in het dal, uit het station kwam, bleef hij enkele ogenblikken met
zijn valies in de hand voor de uitgang staan, en hij keek rond. Het dal lag als een
reusachtige schelp onder de blauwe hemel. Het besneeuwde stadje leek uit een
sprookjesboek geknipt. De bergen die het omsloten, waren als belegd met hermelijn.
De pijnbomen die tegen de hellingen optorenden, zagen eruit als grote kerstbomen,
behangen met zilver en diamant, en de huisjes in de verte leken met hun laaghangend
sneeuwdak en hun zwarte stijlen op kabouterhuisjes.
Het was wonderbaar. Pierre ademde diep, en de lucht was zo dun en zo ijl, dat zijn
hoofd er duizelig van werd.
‘Als je de bus wilt nemen, moet je je haasten, broeder’, riep iemand.
Hij keek om en zag de autobus staan, die zijn richting uitging en waarin
verscheidene reizigers met hun pakken en hun ski's hadden plaatsgenomen. De
chauffeur hing naar buiten en bleef op hem wachten.
‘Rij maar door!’ riep Pierre opgewekt. ‘Ik ga te voet.’
‘Je hebt meer moed dan ik’, zei de chauffeur, terwijl hij het raampje dichtschoof,
de motor aanzette en vertrok.
Pierre keek de bus na, en glimlachte. Laat ze maar in die muffe ruimte zitten, dacht
hij. Ik heb de lucht en de zon en de sneeuw. En hij keek omhoog naar het kasteel,
helemaal boven op de berg, waar hij moest zijn, omvatte nog eens met één blik al
de heerlijkheid daarrond en begon te gaan. Een kilometer of drie, dacht hij. Als ik
het spoor van de autobus volg, kan ik niet verkeerd lopen.
Het eerste kwartier was een genot, vooral toen hij het stadje
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helemaal achter zich had, en niets meer zag dan dennen en sneeuw. Het bos had iets
plechtigs over zich, iets dat aan een kathedraal herinnerde, en de wind, die er doorheen
voer, en de sneeuwpakken, die ritselend en verstuivend omlaag kwamen, en de
eekhoorntjes, die snel als schichten van de ene boom in de andere schoten en soms
meters ver op hun pluimstaart bleven zweven, het was alles zo schoon, zo
indrukwekkend en zo stil, dat Pierre er niets van gewaarwerd dat hij bij iedere stap
tot aan zijn enkels in de sneeuw zakte, en almaar door kijkend en bewonderend
voortploederde, met zijn valies in de ene en een paar opgevouwen kranten in de
andere hand.
Hij dacht terug aan Dr. Schlesinger, en hij glimlachte. Vandaag voor de eerste
maal voelde hij eens geen afkeer en misprijzen voor de oude brombeer, die al dertig
jaar in de rectorstoel van de Weense universiteit zetelde en zijn jonge docenten het
leven zo moeilijk en zo saai mogelijk maakte. Vandaag voor de eerste maal vond hij
dat hij eigenlijk ongelijk had gehad de arme man zo lang en zo diep te verachten. De
man kon er tenslotte ook niet aan doen dat hij een slechte maag had en alle twee,
drie uren het zuur kreeg. En hij kon er evenmin aan doen dat zijn huishoudster soms
vergat maagzout en water gereed te zetten, en dat de ongelukkige die hem op zulke
momenten iets kwam vragen, dan schrikwekkende en goddeloze verwensingen naar
het hoofd gegooid kreeg.
Neen, neen, de oude Schlesinger mocht er zijn. Hij was wel koppig overtuigd dat
buiten Plato alle filosofen sufferds waren, en dat de dichter van Dertienlinden zo
groot was als die van Hermann en Dorothea, maar in feite was hij nog de slechtste
niet. En op zijn volgende verjaardag zou hij hem, in plaats van het gebruikelijke
boek, eens een fles deugdelijke schnaps als geschenk geven. De man had er recht
op, na zoveel jaren van trouwe plichtsbetrachting en noeste arbeid.
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Deze edelmoedige gedachten hadden een zo weldoende invloed op Pierre, dat hij
niet eens vloekte toen hij opeens tot aan de buik in een sneeuwgat schoot en
minutenlang moest wroeten om er weer uit te komen. Hij schudde glimlachend het
hoofd, klopte opgewekt de sneeuw van zijn kleren, nam zijn valies weer op en liep
voort.
Had hij eerlijk zijn geweten onderzocht, dan zou hij beseft hebben dat die ongewone
tederheid van gevoelens ten opzichte van rector Schlesinger, die inderdaad een
onmogelijke brompot was, feitelijk niets te maken had met Schlesinger zelf, maar
alleen met de oude professor Steinbach. Deze professor, die door de rector aangeduid
was om hier in St.-Moritz de wintercursus literatuurgeschiedenis te geven in het
Internationale Instituut van lady Thompson, was de avond tevoren namelijk
onverwacht ziek geworden, en na een eerste onderzoek door de huisdokter was
gebleken, dat hij bij hoogdringendheid naar de kliniek van Dr. Rosch gevoerd moest
worden, en aldaar gedurende drie maanden in observatie en behandeling moest
blijven. Een uur later had Pierre, die docent was bij Steinbach, een briefje gekregen
dat hij zich bij de rector moest aanbieden, en tien minuten later was hij ijlings door
de straten van Wenen aan het rennen, om nog gauw enkele dringende zaken af te
handelen, een nieuwe overjas te kopen, en hij moest nog alles inpakken voor zijn
afreis de volgende morgen.
Hij had geen minuut geslapen die nacht, en in zijn opwinding had hij driemaal
opnieuw zijn valies moeten openmaken, omdat hij iedere keer iets vergeten had, en
toen hij al naar het station aan het lopen was, had hij er nog juist op tijd aan gedacht
dat hij het belangrijkste van alles vergeten had: de notities die hij nodig zou hebben
om als plaatsvervanger van professor Steinbach de cursus literatuurgeschiedenis te
geven. Hij was teruggehold naar zijn kamer, had er zich niets van aangetrokken dat
zijn hospita, die hem ver-
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trokken waande, druk in zijn lessenaar aan het snuffelen was, had de notities
bijeengegrabbeld en in zijn binnenzak gestopt, en was juist op tijd gekomen om nog
in de laatste wagen van de al rijdende trein te springen.
En nu was hij hier. En hij wenste professor Steinbach al het goede ter wereld, maar
diep in zijn hart was hij hem in stilte hemels dankbaar, omdat hij op zo'n geschikt
moment ziek geworden was en rector Schlesinger niet de minste kans meer gegeven
had om een oudere, meer ervaren plaatsvervanger te zoeken.
Want het Instituut van lady Thompson, dat ondergebracht was in een oud kasteel,
was wereldberoemd. Het werd bezocht door jonge aristocraten uit alle hoeken van
de wereld, die in St.-Moritz aan wintersport kwamen doen en de voormiddag
gebruikten om een beetje te studeren, en het werd zo rijkelijk gesubsidieerd, dat de
professoren er in drie maanden tijd zoveel verdienden als in een heel jaar aan de
universiteit. Daarom waren deze cursussen, die voor ieder professor slechts drie uur
les per week omvatten en in feite voor hen niets anders betekenden dan een
dikbetaalde vakantie in het mooiste vakantieoord van de wereld, bijzonder in trek,
en werd er druk naar gesolliciteerd door de oudste en de beroemdste professoren van
heel Europa.
Pierre had dus geen reden om rector Schlesinger dankbaar te zijn, want als de oude
rekel, die sinds tien jaar het Instituut patroneerde, erbuiten gekund had, zou hij hem,
Pierre, nooit dit buitenkansje gegund hebben. Hij zou naar Zürich of naar Parijs of
naar Londen geschreven hebben, om er een oude, vergrijsde geleerde op te delven,
die met zijn naam het Instituut meer luister zou bijzetten.
Maar Pierre trok zich daar niets van aan. Hij was alleen maar blij, en fier, en
gelukkig, en het vooruitzicht op deze drie maanden vakantie hier in de besneeuwde
bergen, met zijn zakken vol geld en niets aan de kop dan een paar lesuurtjes die hij
niet eens moest voorbereiden, was zo mooi en zo
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bedwelmend heerlijk, dat hij op niemand meer boos kon zijn. Hij vergaf iedereen
die hem ooit iets misdaan had, hij beloofde voortaan vriendelijker te zijn tegenover
zijn vrekkige hospita, die het toch ook niet onder de markt had met haar vijf kinderen,
hij maakte het voornemen nooit meer met zijn schoenen aan boven op de bedsprei
te slapen als hij 's avonds na een heimelijk boemelpartijtje laat thuiskwam, hij zwoer
dat hij een lange brief zou schrijven naar zijn tante, die na de dood van zijn ouders
zijn studie betaald had en helaas zo weinig blijken van erkentelijkheid van hem
ontving, en zoals gezegd, hij besloot rector Schlesinger bij zijn volgende verjaardag
een dure fles schnaps te geven.
Het is wonder hoe edelmoedig een mens wordt als hij gelukkig is, en hoe vlug hij
weer zelfzuchtig en brooddronken wordt, zo gauw hij aan dat geluk gewoon geworden
is. Hoe oprecht en hoe goedgemeend de voornemens van Pierre ook waren, hij heeft
ze nooit uitgevoerd, en op dit ogenblik wachten zijn tante en rector Schlesinger nog
altijd respectievelijk op de lange brief en de schnaps, die zij nooit of nooit zullen
krijgen.
Maar daarvan was Pierre zich toen nog niet bewust. Hij was er zich alleen van
bewust dat de witte, golvende helling vóór hem vonkte als was ze bezaaid met
purperen diamanten, dat de donkergroene dennen aan beide kanten in de wijdingvolle
stilte van het bos stonden te luisteren naar het majestueuze gesuis van de wind, en
ook dat zijn overjas zwaar begon te wegen op zijn schouders. Dit laatste zette hij
echter dadelijk, en met een glimlach, weer van zich af. Ook toen hij voelde dat zijn
arm stijf was geworden van zijn koffer te dragen, besteedde hij er niet de minste
aandacht aan. Hij zwierde de koffer gewoon in zijn andere hand en liep voort.
Maar hoe verder hij kwam, hoe dikker de sneeuw lag en hoe minder zij begaan
was, wat maakte dat hij er ook hoe
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langer hoe dieper inzakte, en dat na enige tijd zijn dunne, lage schoenen, en zijn
kousen erbij, helemaal doorweekt waren, terwijl zijn broek stijf stond van de
gesmolten, en weer bevroren sneeuw. En toen hij nog een kwartier gegaan had, en
nog een kwartier, en nog een kwartier, begon hij nu en dan eens achterdochtig omhoog
te kijken, en naar beneden, en naar links, en naar rechts. En deze keer was het niet
om de bomen of de bergen te bewonderen. En er was een stem in zijn binnenste die
voorzichtig vroeg, hoe dat feitelijk ineenzat met die berg. Het dal lag achttienhonderd
meter boven de zeespiegel, hadden ze hem gezegd, en het Instituut tweeduizend
vijfhonderd. Dus dat maakte van beneden naar boven laten we zeggen drie of vier
kilometer, omdat een weg in de bergen nooit recht loopt. En Pierre had er ten minste
al vijf afgelegd.
Hij liep wantrouwig voort; beter gezegd, hij zwoegde voort. En enkele minuten
later nam hij zijn hoed af en veegde met zijn mouw het zweet van zijn voorhoofd
weg, en nog enkele minuten later had hij lust om zijn overjas uit te trekken. Maar
dat is gevaarlijk, dacht hij, als je bezweet bent. En hij werkte zich moedig vooruit,
en na een poos was er om zo te zeggen geen weg meer te bespeuren.
Hij probeerde zo goed mogelijk in het spoor van de autobus te blijven, maar waar
de wielen gereden hadden, was de sneeuw zo hard en glad, en hij moest soms
gevaarlijke oefeningen doen om in evenwicht te blijven, en als hij daar niet in slaagde,
schoot hij naast het spoor met een been of met een arm helemaal weg in de losse
sneeuw. Een keer was het de arm waarmee hij zijn hoed vasthield, en de hoed schoot
mee de sneeuw in, en hij kwam er als een vodje weer uit, en de kranten, die helemaal
nat waren, wierp hij weg, en enkele passen verder plofte hij neer, midden op zijn
valies, en er was een grote deuk in die hij met moeite weer in de juiste plooi kreeg.
Bij een bocht, waar een nieuw stuk weg begon, even lang
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en even eenzaam als het vorige, bleef hij een ogenblik in vertwijfeling stilstaan. En
hij keek naar zijn natte schoenen, en naar zijn vormloze broek, en naar zijn overjas,
waarvan de panden stijf stonden als planken, en hij wreef zich peinzend over de kin.
De bergtoppen rondom leken nog juist even hoog als daarstraks, en het dal leek
nog helemaal niets dieper.
Het station was alleen naar de andere kant verhuisd. En van het Instituut was nog
nergens een spoor te ontdekken. Toen hij daar een paar minuten over nagedacht had,
begon hij kou te krijgen en hij zette zijn hoed weer op en begon weer te lopen.
Hij herinnerde zich nu ook wat de chauffeur van de autobus hem gezegd had, en
hij begon zich langzaam te verwensen, omdat hij zijn verstand niet gebruikt had.
Waarom had hij ook de bus niet genomen? Hij zou de weken die volgden immers
tijd te over hebben om rond te lopen. En zijn beste schoenen, en zijn goede broek,
en zijn nieuwe overjas... Hij was een idioot!
Hij ploeterde woedend verder, en opeens hoorde hij rinkelende bellen en de
hoefslag van een dravend paard achter zich, en in zijn haast om zich uit de voeten te
maken verloor hij plotseling zijn evenwicht, zijn ene been schoot de lucht in, de arm
met de koffer volgde, en het volgende ogenblik zat hij met een knak in het harde
spoor van de bus. Het was of zijn ruggengraat ineenschoof, de wereld draaide als
een wielende chaos om hem heen, en dan ineens zat hij midden in een warme mist,
en toen hij opkeek, zag hij een paardekop boven zich en de mist kwam uit de
neusgaten. En dan kwam een meisje toegelopen dat ijverig vroeg: ‘Ben je gevallen?’
Pierre keek haar aan, en zag dat zij met moeite haar lach kon inhouden.
‘Neen’, zei hij boos. ‘Ik ben gaan zitten om wat uit te rusten.’
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‘O, het spijt me zo’, zei het meisje. ‘Als het mijn schuld is...’ Pierre hoorde aan haar
toon dat ze daar niet zo zeker van scheen. En dan zag hij dat het paard aan zijn oren
kwam snuffelen. Hij duwde de kop terug omhoog en stond moeizaam op.
‘Ben je de hele weg van beneden gekomen met die kleren aan?’ vroeg het meisje
verwonderd.
‘Ja’, zei Pierre knorrig. ‘Is daar iets verkeerds aan?’
‘Waarom heb je de bus niet genomen?’
Iedereen scheen te weten dat je de bus moest nemen om de berg op te gaan.
‘Ik heb ze gemist’, loog hij koppig.
‘Waarom heb je dan geen slede gehuurd? Ze staan vlak naast het station.’
‘Er waren er geen meer’, zei hij. ‘Ze waren allemaal verhuurd.’
Het meisje keek hem met een benieuwde glimlach aan. Pierre zag dat ze hem niet
geloofde, en dat ze zich afvroeg waarom hij het in zijn hoofd gehaald had om te voet
de berg op te lopen. Hij greep woest naar zijn koffer, die de vorm had aangenomen
van een onregelmatig parallellogram.
‘Wil je niet in mijn slee meerijden?’ vroeg het meisje. ‘Er is plaats genoeg.’
‘Neen’, knorde Pierre, terwijl hij de koffer tegen zijn buik rechtduwde en voortliep.
Maar hij keerde zich achterdochtig weer om en vroeg:
‘Is het nog ver naar het Thompson-instituut?’
‘Een kilometer of acht.’
Pierre keek haar verbaasd aan, kwam terug, en vroeg:
‘Acht? Acht kilometer? Nu nog acht kilometer?’
‘Ja.’
‘Hoe loopt die weg dan?’
‘Rond het dal’, zei het meisje. ‘Het Instituut ligt ginder aan de andere kant.’
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‘Kan die weg daar niet recht naartoe lopen?’
‘Nu wel, over het bevroren meer, maar in de zomer smelt dat ijs. Het is slechts
veertien kilometer.’
‘Dat is tien te veel!’ baste Pierre. ‘Waarom zetten ze bovendien beneden geen
wegwijzer met het aantal kilometers er op? Is dat een land hier?’
Hij wierp woedend zijn valies in de slede en stapte in. Maar terwijl hij dat deed,
stootte hij met zijn teen tegen de zijplank, en het scheelde geen haar of hij stuikte
halsoverkop los over de slee heen. Hij kon zich vasthouden aan de bank, bonkte met
zijn knie ergens tegen een staaf, riep ‘au!’, kwam op zijn knieën op de bodem van
de slee terecht, en keek driftig naar het meisje om te zien of zij hem uitlachte.
Het meisje sloeg haastig de ogen neer en beet op haar lippen. Toen Pierre zich ten
slotte op de bank gewerkt had, ging ze naast hem zitten. Ze nam de deken en zei
voorzichtig:
‘Die is voor over de benen.’
Pierre rukte ze over zijn knieën, terwijl het meisje het andere eind om de hare
legde. Ze klakte met de tong en het paard begon te draven, terwijl de bellen aan het
tuig lustig rinkelden. De bomen suisden aan weerskanten voorbij, sneller en sneller,
en vooraan aan de ijzers van de slee poeierde de sneeuw in zilveren golven uiteen.
Het meisje droeg een donkerblauw skipak, en een sportieve halsdoek, en een
pelskapje dat haar hele profiel als een donzige aureool omkranste. Toen ze een tijdje
gereden hadden, keek ze naar Pierre en zag hem met betrokken gezicht zitten mokken.
Ze zei, een beetje aarzelend:
‘Het is alleen de berg, weet je. De berg is te steil. De weg kan niet recht omhoog
lopen. Hij loopt zigzag. Anders geraakt de bus niet boven.’
Pierre antwoordde niet en bleef met vooruitgestoken onderlip nors voor zich uit
zitten kijken.
‘Het is daarom dat deze berg zo goed geschikt is om te
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skiën’, zei het meisje. ‘Je kunt zo steil en zo snel naar beneden als je wilt.’
‘Konden ze dat allemaal niet gezegd hebben?’ vroeg Pierre bitsig. ‘Als ze er een
paal gezet hadden, of een plank of zo iets, dan was ik er nooit aan begonnen.’
Het meisje schrok van zijn toon. Maar ze begon weer dadelijk te monkelen. Ze
wist dat hij alleen maar woedend was op zichzelf, en dat hij het, zoals iedereen die
in zo'n geval verkeert, op een ander probeerde uit te werken. Ze besloot er
veiligheidshalve maar niet verder over te spreken.
Ze reden geruime tijd in stilte voort. En Pierre bleef koppig zwijgen. Maar langzaam
ontdooide er iets in zijn binnenste, en er was een stem die zei dat hij in feite zeer
onbeleefd en ondankbaar was tegenover het meisje naast hem; en dat hij geen enkele
grond had om op haar of op iemand anders boos te zijn.
Was het haar schuld dat hij zo weinig verstand had van bergen? Kon zij het helpen
dat hij liever onbezonnen zijn eigen zin deed, in plaats van eerst eens raad te vragen
aan mensen die er iets van wisten? Had zij er schuld aan, dat daar beneden geen
wegwijzer stond met het aantal kilometers er op? Bovendien, wie zei dat die wegwijzer
er niet stond? Hij had er niet eens naar gekeken. Hij had niet de minste reden om de
verongelijkte uit te hangen. Als er iemand schuld had, was hij het zelf.
Terwijl hij dat allemaal overdacht, keek hij naar het meisje. En hij trok zenuwachtig
aan zijn overjas. Hij wilde meer dan eens beginnen te spreken, maar iedere keer dat
het hoofd van het meisje zich naar hem keerde en haar guitige ogen de zijne
ontmoetten, ontglipte hem de moed, en hij keek weer weg.
Toen begon het te sneeuwen. De zachte, witte vlokken maakten het woud nog
sprookjesachtiger. Een uur geleden zou het Pierre in vervoering gebracht hebben.
Nu bleef hij er onverschillig bij, en hij sloeg onwillig de vlokken weg die
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op zijn neus en zijn wimpers kwamen liggen. Hij voelde zich ongelukkig en wilde
zich bij het meisje verontschuldigen, maar hij stuitte iedere keer op de blinkende
lichtjes in haar ogen, en dat bracht hem in verwarring. Ten slotte begon hij zich aan
die verwarring te ergeren en hij zei, ongeduldig:
‘O... wel...’
En dan wist hij niets meer. Het meisje keek benieuwd om en vroeg:
‘Wat was dat?’
Pierre keek onwennig naar de grond, en hij zocht naar woorden. En dan zei hij,
stil en grommend:
‘Het spijt me, dat ik zo brutaal ben geweest. Ik had er niet de minste reden toe.
Verontschuldig me.’
Hij keek schuchter naar het meisje en zag dat ze hem glimlachend zat aan te kijken.
‘Ik wist dat je je zou verontschuldigen’, zei ze. ‘Ik heb je niets kwalijk genomen.
Je was alleen maar gekrenkt in je eigenliefde. Zou jij mij in jouw toestand aangetroffen
hebben, ik zou ook niet dadelijk beleefd dank je gezegd hebben.’
Ze bleef hem lachend aankijken, en Pierre zag dat ze heldergrijze ogen had. Ze
zei:
‘We zitten morgen in het Instituut op dezelfde banken. Ik ben ook ingeschreven.’
Pierre wilde lachen, en zeggen: o maar, ik kom niet als student, weet je! ik kom
als professor. Maar hij zei het niet. Er was iets in hem dat hem weerhield. Hij wist
niet wat. Misschien de vrees dat het meisje stijf en formeel zou worden als ze hoorde
dat hij professor was? Misschien het bewustzijn, dat deze cursus voor hem feitelijk
niets was dan een mooie vakantie, en dat hij als student zorgelozer zou kunnen
genieten van die vakantie dan als professor? Ik ga haar maar laten geloven dat ik een
student ben, dacht hij. Het kan een plezierige verrassing worden als we morgen mis-
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schien samen naar de les gaan en ze ontdekt dan wie ik ben.
‘Mijn naam is Ann Shirling’, zei het meisje. ‘Ik woon in Londen.’
Pierre hield van haar eenvoudige, opgewekte manier van spreken. Ann trok haar
dikke, wollen handschoen uit en stak hem haar hand toe. Pierre nam zijn hoed af,
drukte de hand, en zei:
‘Falke. Pierre Falke.’
Hij voelde hoe warm haar handje was. Ze glimlachte en stak het terug in de
handschoen. Toen kwamen er twee skiërs in volle vaart de weg afsuizen. Ze wiegden
licht en sierlijk door de knieën.
‘O, dat zijn Jim en Eddie!’ riep Ann.
Ze bracht de slede tot stilstand, zwaaide met haar arm en riep:
‘Jim! Eddie! Stoppen!’
De jongelui herkenden haar, gooiden zich enkele meters voor het paard om, en
stonden in een wolk van sneeuw stil. Ze waren Amerikanen, ze hadden blond ruig
haar, en ze kauwden onophoudelijk chewing gum.
‘Was hij op de bus?’ vroeg het meisje opgewonden.
‘Neen’, zei een van hen. ‘Waar heb jij gezeten?’
‘O, ik heb de bus gemist. Die kapper daar beneden is een echte slak. Toen ik aan
het station kwam, was de trein al tien minuten binnen en de bus was vertrokken.’
‘Het is vreemd’, zei de jongeman. ‘De vorige jaren kwam hij altijd met deze trein.
Morgenvroeg beginnen de lessen, en er is geen andere trein die vandaag nog uit
Wenen komt.’
‘Ik versta er niets van’, zei het meisje.
De andere jongeman lachte, en zei:
‘Misschien is hij te weten gekomen wat je met hem van plan bent.’
‘O, nonsens’, lachte het meisje.
‘Weet je wat je doet, Ann?’ zei de eerste jongeman weer.
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‘Telefoneer eens naar ma Thompson, en vraag hoe het zit met Steinbach. De anderen
zijn allemaal binnen. Hij alleen is er niet.’
‘Goed. Dineren jullie boven vanavond?’
‘Ja. We gaan confetti en alles halen voor morgen.’
‘En hoe zullen jullie weer boven komen?’
‘We laten ons voorttrekken door de bus van zeven uur.’
‘Dat is een idee. Maar breek jullie nek niet. Ik ben van plan de weddenschap te
winnen.’
‘Geen schijn van kans, lieve. Ik ken de oude Steinbach.’
‘We zullen zien.’
Daarop keken de jongelui naar Pierre.
‘O, dit is onze laatste aanwinst’, zei Ann. ‘Hij was met lage schoentjes, en een
lange broek, en een overjas, en een hoed, en een valies de bergen aan het beklimmen.’
Pierre voelde zich rood worden onder hun glimlachende, benieuwde blikken.
‘Jim en Eddie Brown, Chicago’, zei het meisje, terwijl zij naar de jongelui wees.
Pierre stelde zich voor, en drukte hun de hand.
‘Tot straks dan, Ann. We zien je aan tafel’, zei Jim daarop.
Hij duwde zich met zijn stokken af en gleed weg. Eddie volgde hem. Ann klapte
met de teugels op de rug van het paard.
‘Wat was dat allemaal met die Steinbach?’ vroeg Pierre achterdochtig. ‘Is het
professor Steinbach, over wie je sprak?’
‘Ja. Ken je hem?’
‘Een beetje. Was jij met die slede naar het station gereden om hem af te halen?’
‘Ja.’
Ann monkelde voor zich uit, en zei:
‘We hebben gisteren een stuk in de nacht ruzie gemaakt. Jim en Eddie zijn mijn
neven, en Jim zei dat een man, als hij zich ernstig weert, nooit tegen zijn wil in door
een vrouw ingepalmd kan worden, en dat een vrouw daarentegen al-
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tijd begeeft als een man ernstig werk van haar maakt. Ik was het daarmee niet eens.
En dan hebben we een weddenschap aangegaan.’
‘Heeft professor Steinbach iets met die weddenschap te maken?’
‘Ja. Ik heb Jim uitgedaagd. Duid mij een man aan, zei ik, eender welke, en ik maak
hem binnen veertien dagen verliefd op mij; duid er een tweede aan, zonder te zeggen
wie, en geef hem als opdracht mij op hem verliefd te maken, hij zal er niet in slagen.
Als ik verlies, betaal ik de hele bende een souper met champagne. Als ik win, betalen
jullie. Ze namen het aan. En ze besloten mij een van de professoren van het Instituut
als slachtoffer te geven. Ze hingen het programma van de cursus tegen de muur, Jim
werd geblinddoekt en gooide vogelpik. De pijl stak midden in het woord
literatuurgeschiedenis. En het is Steinbach die zoals de vorige jaren, ook nu weer
die lessen moet geven.’
‘Ja maar, weet je dat Steinbach zestig jaar oud is?’
‘Denk je dat dat een hinderpaal is?’ vroeg Ann schalks. ‘Lieve jongen, de meest
romantische troubadours vind je onder de oude rakkers van zestig. Ik heb er verleden
zomer aan de Riviera wekenlang zo een als cavalier gehad, en ik zweer je dat ik nooit
in mijn leven zoveel lol gemaakt heb.’
‘Maar... Steinbach is niet hier’, zei Pierre.
‘Misschien is hij ziek’, zei Ann. ‘We zullen straks weten hoe het zit. Als hij niet
komt, zal er een van de volgende dagen wel een andere komen om in zijn plaats die
lessen te geven. Dan moet die er aan geloven.’
‘O...’ zei Pierre, en hij wreef zich onder de neus, en dacht: wat gaat daar uit
voortkomen?
Na een poos vroeg hij:
‘Wie is er aangeduid om achter jou aan te zitten?’
‘Ik weet het niet. Ik mag het niet weten. Maar ik zal het gauw merken.’
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Toen ze een eindje voortgereden hadden, zei Pierre:
‘Weet je, eigenlijk is het niet fair.’
‘Ik weet het’, zei Ann. ‘Maar het hoeft niet ernstig te worden. Het is maar voor
de grap.’
‘Ja, maar ik bedoelde dat niet’, zei Pierre. ‘Het is niet fair dat juist jij die
weddenschap hebt aangegaan.’
‘Waarom niet?’
‘Er moet bewezen worden dat eender welke vrouw eender welke man kan
inpalmen.’
‘Wel?’
‘Jij bent niet eender welke vrouw.’
‘Wat wil je daarmee zeggen?’
‘Het is niet fair. Je bent te mooi. Als jij slaagt, heb je niets bewezen.’
Ann keek hem met gefronste wenkbrauwen glimlachend aan en zei:
‘Is dit jouw manier om je houding van daarstraks goed te maken?’
‘Neen’, zei Pierre. ‘Ik meen het.’
‘Dank je’, zei Ann, lichtjes koketterend.
En dan vroeg ze:
‘Ben je Engelsman?’
‘Neen, Oostenrijker.’
‘Je spreekt perfect Engels.’
‘Ik ben een jaar of vijf in Amerika geweest.’
‘Wat deed je daar?’
‘Studeren, en een beetje rondzwerven. Ik denk er een boek over te schrijven.’
‘En nu ga je opnieuw studeren? Waarom doe je dat?’
‘O... wel... zie je...’
‘Ja, ik zie het’, zei Ann. ‘Ze hebben er je van thuis naartoe gestuurd. Mij brengen
ze er al voor de tweede keer naartoe. Oude mensen hechten enorm veel belang aan
standing. Als je Eton bezoekt, heb je standing. Als je daarna Oxford doormaakt, heb
je er meer. En als je dan nog een paar winters
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langs ma Thompson passeert, ben je tiptop en klaar voor de society. Waar logeer
je?’
‘Ik weet het nog niet. Kun je mij een hotel aanbevelen?’
‘Prinzenhof is zeer goed.’
‘Logeer jij daar?’
‘Neen.’
‘Waar logeer jij?’
Ann lachte en zei:
‘Belle-Vue. Waarom kijk je zo naar mij?’
‘O, nergens voor’, schrok Pierre.
‘Zoek je iets?’
‘Neen’, lachte Pierre. ‘Ik was me alleen maar aan het afvragen... ben jij blond?’
Ann keek verrast om, en ze bleef hem enkele ogenblikken benieuwd bekijken.
Dan glimlachte zij en klakte met de zweep. Het paard spitste de oren en rende in
versnelde draf de berg op.
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II
Er was drukke beweging in het hotel Belle-Vue. Jongelui in skipakken kwamen
binnen, geheel bestoven met sneeuw, de haren nat op het voorhoofd, de wangen
gloeiend van de vorst. Zij trapten aan de deur de sneeuw van hun schoenen en gaven
hun ski's af aan een bediende. Dan liepen ze naar de bar om iets heets te drinken en
mekaar hun avonturen te vertellen.
Naast de jongelui waren er de ouderen, die op sofa's of aan kleine tafeltjes zaten
en Martini dronken, en praatten of kaartspeelden. Het waren bijna allemaal habitués,
die ieder jaar terugkwamen. Velen onder hen zagen mekaar ook in de zomer in Monte
Carlo of in Nice, en waren even goed met elkaar vertrouwd als buren in een klein
dorp.
Er was de gepensioneerde kolonel de Braille die bijna altijd een beetje dronken
was, en met charmerende bevalligheid al de aanwezige dames op jaren het hof maakte.
De meesten ergerden zich daaraan, tenminste ze lieten het zo uitschijnen, want in
feite moest iedereen bekennen dat de kolonel een van de galantste cavaliers was van
het hele hotel. Er waren fantastische verhaaltjes over hem in omloop: romantische
avonturen uit de tijd toen hij nog een jong huzarenluitenant was, en meer recente
van na zijn huwelijk met gravin Hatier de Chanterelle, toen hij als majoor toegang
had verkregen tot de beste kringen van Parijs, en daarin spoedig een ongeëvenaarde
beroemdheid had verworven. Al die geschiedenissen, waarover aan alle kanten
fluisterend gesproken werd, verhoogden in sterke mate zijn aantrekkelijkheid, hoewel
niemand dat hardop durfde bekennen. Nu was hij zestig, en al twintig jaar weduwnaar,
en hij
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was helemaal kaal, en hij had een buik, maar hij had nog niets van zijn gracieuze
beminnelijkheid verloren, en ook niets van zijn diepe, verliefde verering voor de
mooie vrouwen, die hem de gelukkigste en de rampzaligste momenten van zijn leven
geschonken hadden. Hij had maar één gebrek, en dat was zijn nieuwsgierigheid,
vooral inzake liefdesaangelegenheden. Hij volgde aandachtig, met de blik van een
kenner, al de groeiende idyllen in het hotel, verheugde zich in sommige, ergerde zich
aan andere, en moeide zich met alle.
Hij kwam de trap af met die lichte, verende pas die zijn zwaar, dik lijf een heel
speciale elegantie verleende. Hij had de hele middag geslapen. Hij deed dat altijd,
want in zijn ogen was een middag het vervelendste dat er op de wereld bestond. Een
middag diende voor niets anders dan om ergens te gaan zitten, en slaperig en druilerig
te praten achter een kop koffie, en verveeld te wachten tot het vijf uur werd; dat wil
zeggen, het uur waarop je zonder opspraak te verwekken aan de cocktails mocht
beginnen. De kolonel liet zich nooit tussen twee en vijf zien, en daarom werd hij bij
de anderen, die de hele middag samenbleven en mekaar om drie uur al beu waren,
iedere avond met nieuw enthousiasme begroet.
Beneden aan de trap bleef hij even staan. Hij had lekker en lang geslapen, hij legde
zijn handen op zijn buik van puur genot, omdat zijn diner zo goed verteerd was, en
hij voelde zich verkwikt en lenig en jong, zó jong, dat hij eens diep moest ademen
om het te kunnen verzetten, en dan zag hij de jonge vrouw Tourelle, die met een
Frans diplomaat getrouwd was, maar hem nooit bij zich had. Ze droeg altijd donkere,
sierlijke, nauwsluitende japonnen, die haar lijn alle eer aandeden, en ze had lang,
gitzwart haar, dat in losse golven op haar schouders hing, zó dat een van de krullen
altijd mysterieus over haar linkeroog viel. Toen ze de kolonel zag, wenkte ze hem
met de hand. Ze zat met drie heren
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kaart te spelen. Toen de kolonel bij haar kwam, zei ze:
‘Kolonel, ik heb mijn poederdoos verloren. Wat gaat u doen om ze terug te vinden?’
‘Is er een nieuwe gast in het hotel?’ vroeg de kolonel, terwijl hij naast haar ging
zitten.
‘Waarom vraagt u dat?’
‘Ik zou in dat geval eens in de buurt van zijn kamer gaan zoeken.’
‘Waarom?’
‘Toen ik hier voor het eerst aankwam, vond ik uw tasje aan mijn deur. Toen
mijnheer Brissac aankwam, vond hij uw sigarettenaansteker, en toen de jonge
Reynolds zijn intrede deed, struikelde hij op de trap al over een van uw zilveren
pantoffels. Op alle drie de voorwerpen stond in gouden letters de mooiste aller namen:
Yolande Tourelle. En het is voor ons alle drie het begin geweest van een even zoete
als hopeloze liefde.’
‘Kolonel!’ zei mevrouw Tourelle met een gelukkige, vermanende glimlach.
‘Ik ken een raadsel’, zei de kolonel. ‘Het is mooi, het pinkt, het heeft geen hart,
en wie er zijn vinger aan steekt, verbrandt zich. Ra, ra, wat is wat?’
‘Hm, hm’, kuchten de drie heren.
‘Een olielamp’, zei de kolonel.
‘O...’ zei mevrouw Tourelle.
‘Ja’, zei de kolonel. ‘En hier is uw poederdoos.’
‘Waar hebt u ze gevonden?’ vroeg mevrouw Tourelle verwonderd, terwijl zij de
doos van hem aannam.
‘Ik heb ze niet gevonden. Ik heb ze gestolen. Ik voelde me ellendig eenzaam
vanmiddag. Ik heb de poederdoos meegenomen en naast mij op het hoofdkussen
gelegd. Ik ben ingeslapen in een wolk van de liefelijkste parfums en ik zal u eens in
het kort vertellen wat ik gedroomd heb.’
‘Daar zullen we op een andere keer maar eens naar luisteren’, zei mevrouw
Tourelle.
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‘O, en ginder is mevrouw Shirling’, zei de kolonel, terwijl hij opstond.
‘Verontschuldig mij voor tien seconden.’
Hij liep de hal door, naar de bar, waar mevrouw Shirling met haar man patience
speelde.
‘Mevrouw Shirling,’ zei de kolonel verwijtend, ‘er is boven uw rechteroog een
rimpel die er vanmorgen niet was. Wilt u de meest ongelukkige van al uw aanbidders
verklaren, wie het misdrijf op zijn verderfelijk geweten heeft?’
Mevrouw Shirling, die met haar brede, imposante zwaarlijvigheid de hele breedte
van de tafel nodig had, ging rustig voort met kaarten leggen, tot ze een volledige rij
had, en dan zei ze:
‘Ik maak me zorgen over Ann. Hoe lang ken ik u al, kolonel?’
‘Wel...’ zei de kolonel, terwijl hij naast haar man ging zitten, ‘dat zal nu zowat
negentien jaar zijn.’
‘Neen, dan kan het niet.’
‘Wat kan dan niet, mevrouw Shirling?’
‘Ann is eenentwintig. De filosofen zeggen dat de kinderen niet alleen het karakter
van de ouders overerven, maar ook dat van de vrienden met wie de ouders omgaan.
Ann begint tekenen te vertonen van lichtzinnigheid. Ik vraag me af, van wie ze dat
heeft.’
Ze zei het zonder opkijken, en ze legde almaar door haar kaarten.
‘Reginald, je fopt’, zei ze rustig. ‘Die boer hoort niet bij een dame. Waar is Ann?’
‘Inderdaad, waarde Shirling, dat was zeer tactloos van uwentwege’, zei de kolonel.
‘Een boer hoort nooit bij een dame. Waar is Ann?’
‘Ze heeft iets in haar hoofd’, zei mevrouw Shirling. ‘Ze is met de slede naar het
dal. Dat doet ze niet zonder reden.’
‘Daar is ze’, zei de kolonel. ‘En niet alleen! En plezier dat ze hebben!’
Mevrouw Shirling keek in de hal en zag Ann binnenkomen
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met een jongeman, en de jongeman vertelde iets grappigs, en ze schaterden het allebei
uit, en Ann leidde hem naar de portier, waar de jongeman zich liet inschrijven, en
dan wilde ze met hem de trap oplopen.
‘Ann!’ riep mevrouw Shirling.
Ann keek om en zag haar.
‘O, moeder roept’, zei ze. ‘Zul je de weg vinden? Eerste gang links, en dan een
van de deuren op je rechterkant.’
Dan zei ze, terwijl ze naar zijn benen wees:
‘Je moet iets met je broek doen voor je naar ma Thompson gaat. Ma Thompson
is daar streng op, weet je.’
Pierre keek naar zijn broekspijpen, die eruitzagen als geblutste kachelpijpen, en
schudde bedenkelijk het hoofd.
‘Het is de enige die ik bij me heb’, zei hij. ‘Maar ik zal er wel iets op vinden.’
Daarop liep hij naar boven, terwijl Ann naar haar moeder ging.
‘Wie is dat?’ vroeg mevrouw Shirling.
‘Een nieuwe gast. Ik heb hem opgepikt onderweg. Hallo, kolonel! Hebben jullie
ook geen nieuws over Steinbach?’
‘Steinbach?’ vroeg mevrouw Shirling een beetje wantrouwig. ‘Waarom vraag je
naar professor Steinbach?’
Ze keek haar dochter onderzoekend aan.
‘O, zo maar’, lachte Ann, terwijl zij haar pelskapje achteruitsloeg en haar blonde
krullen los om haar schouders schudde.
‘Geen dwaasheden, versta je?’
‘O, ma!’ zei Ann verwijtend. ‘Waarom denk je dat ik dwaasheden zal doen?’
‘Omdat je de laatste tijd niets anders meer doet. En ik heb zo links en rechts klanken
opgevangen... jullie broeien weer op iets, nietwaar?’
‘Ach, vrouw, laat hen doen’, zei haar man goedig. ‘Jongelui moeten hun verzet
hebben. Ze zullen nog zo lang ernstig moeten zijn, als ze eenmaal getrouwd zijn.’
‘Mijn waarde Shirling,’ zei de kolonel met opgestoken vin-
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ger, ‘dat is een grondige vergissing. Het huwelijk, moet u weten...’
‘Straks, mijn vriend, straks’, zei mevrouw Shirling, die meer bleek te weten over
de huwelijksopvattingen van de kolonel.
Daarop zei ze:
‘Ann, het wordt hoog tijd dat je ernstig wordt. Je doet niets dan flirten en fuiven
en grappen uithalen. Dat kan niet blijven duren. Er kan niets goeds uit voortkomen.’
‘O, ma, je moet alles zo niet overdrijven.’
‘Je moet die professors van het Instituut met rust laten. Verleden jaar hebben jullie
de oude Bruckner zo gek gemaakt als een deur. De arme man was helemaal uit zijn
lood. Je mag geen grappen maken met zulke oude, grijze geleerden. Die hebben zo
hard gestudeerd in de boeken, dat ze niets meer begrijpen van wat buiten de boeken
gebeurt. Ze kunnen er niet tegen. Wat ga je met Steinbach doen?’
Ann lachte en wilde iets zeggen, maar op dat ogenblik kwamen een drietal jongelui
de bar binnen en ze riepen naar Ann:
‘Hij is er nog altijd niet. Ma Thompson zegt dat ze naar Wenen zal telefoneren als
hij vanavond niet op de laatste bus is.’
En een tweede zei:
‘Als hij niet komt, zal ze waarschijnlijk Chartier vragen, van de Sorbonne.’
‘Dat is even goed voor mij’, lachte Ann.
De jongeman kwam dichterbij en fluisterde in haar oor:
‘Chartier is een bruine pater.’
‘O neen!’ riep Ann verschrikt.
‘Gewed is gewed!’ zei de jongeman.
Maar dan zag ze hem lachen.
‘O,’ zei ze, en ze glimlachte mee, ‘je wilde me eens bang maken, nietwaar?’
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De jongelui liepen door. Ann zag dat haar moeder haar oplettend aankeek.
‘Mag ik het weten?’ vroeg ze.
‘Wel,’ zei Ann, terwijl zij een stoeltje bijtrok, ‘jullie zouden het toch te weten
komen.’
Ze vertelde over de weddenschap met Jim, en toen ze gedaan had, zei ze:
‘Ik moet dus Steinbach inpalmen, of zijn arme, oude plaatsvervanger; en iemand
anders, die ik niet ken, moet mij inpalmen. Ik ben zeker dat ik Steinbach krom krijg,
en dat de andere mij niet krom krijgt. Maar jullie moeten me helpen. U zeker, kolonel.
U steekt overal uw neus in. U kunt dus gemakkelijk te weten komen wie ze aangeduid
hebben om achter mij aan te zitten. Vis het eens uit en kom het me vertellen. Als ik
het weet, zal ik me zeker niet laten verrassen.’
‘Wie zegt je dat ik het zelf niet ben?’ vroeg de kolonel.
Ann keek hem een ogenblik onderzoekend aan, dan lachte zij en zei:
‘Als dat waar is, ben ik verloren.’
‘Lieve, kleine meid,’ zei de kolonel gevleid en gelukkig, ‘als ik tien miljard bezat,
zou ik...’
‘U hebt geen tien miljard frank, mijn vriend’, zei mevrouw Shirling. ‘Ann, ik
verbied je die weddenschap aan te nemen.’
‘O maar, ma! Ik héb ze aangenomen. Als ik me terugtrek, ben ik verloren.’
‘Wat zal Gabriël er van zeggen?’
‘Welke Gabriël?’
‘Gabriël Carné, je verloofde.’
‘Gabriël Carné is mijn verloofde niet!’ protesteerde Ann.
‘Hij is een zeer nette jongen’, zei mevrouw Shirling, terwijl ze zich wat rechter
zette. ‘Hij is daarbij van goede familie, en hij heeft een meer dan behoorlijke positie
te verwachten.’
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‘Ik heb dat nooit ontkend, ma’, zei Ann.
‘Wel dan?’
Ann schudde ongelukkig het hoofd en zei:
‘Weet je, ma, ik kan Gabriël best lijden. Maar hij is zo... zo... ik weet niet... hij
praat altijd zo verstandig, en zo waardig, en zo ernstig. Als wij samen wandelen,
voel ik me als een braaf, klein dochtertje dat een handje krijgt van papa en een eindje
met hem mag meelopen.’
‘Dat is onzin’, zei mevrouw Shirling.
‘Ach, lieve’, zei haar man stil. ‘Er is daar allemaal nog geen haast bij. Ann is nog
maar eenentwintig. Laat haar rustig zelf kiezen. Ze is verstandig, en goed. Ze zal
niet de verkeerde kiezen.’
‘Het is de plicht van de ouders te waken over het geluk van hun kinderen’, zei
mevrouw Shirling.
‘Juist daarom, vrouw. Om hun geluk te beschermen, moeten ze hun dat geluk niet
ontnemen.’
‘Het huwelijk...’ begon de kolonel met schelms opgestoken vinger.
‘Het huwelijk is een sacrament, mijn vriend’, zei mevrouw Shirling waardig.
En dan verhelderde opeens haar gelaat, en ze riep in de richting van de hal:
‘O, Gabriël!’
Een jongeman met een bril op en een boek onder de arm keek om, en kwam
glimlachend toegelopen. Met zijn dunne lippen deed zijn gezicht aan dat van een
muis denken.
‘Gabriël,’ zei mevrouw Shirling, ‘wil je vanavond met ons souperen?’
‘O, mevrouw, u vereert mij’, zei Gabriël met een buiging.
Dan boog hij zich naar de anderen en zei:
‘Mijnheer Shirling... kolonel... Ann.’
Hij werd bloedrood terwijl hij Ann groette.
‘Kelner, breng cocktails’, riep mevrouw Shirling.
En dan keerde ze zich naar Gabriël, nam met een zoete
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beminnelijkheid het boek onder zijn arm uit, en vroeg:
‘Wat lees je? De weg naar de top. Wat is dat nu weer? O, Ann! Heb jij dat ook
niet gelezen?’
‘Neen’, zei Ann, met moeilijk onderdrukte wrevel.
‘O, u moet het niet lezen’, zei Gabriël haastig, om haar nalatigheid te
verontschuldigen. ‘Het is zwaar, weet u, veel te zwaar. De psychologie van het succes,
gebouwd op een karakterologische analyse van de menselijke natuur, en een sociaaleconomische beschrijving van de wereldstructuur.’ Ann rilde.
‘Als u wilt,’ zei Gabriël ijverig, ‘zal ik u op een avond wel eens in het kort uitleggen
welke zijn hoofdstellingen zijn. Dat ontslaat u van de moeite het te lezen.’
Hij werd nog roder toen hij dat zei. Hij lachte onhandig en werd zo verlegen, dat
Ann zelf er ongemakkelijk door werd. ‘Het is van Pedersen’, zei hij hardop. ‘U kent
hem wel, hij behoort tot de geesteshistorische richting. Hij is ongelooflijk intelligent.
Hoewel ik moet zeggen dat ik het niet altijd met hem eens ben, vooral waar het gaat
over...’
De kolonel geeuwde en zei:
‘Verontschuldig mij.’
Hij stond op en liep weg. Maar hij keerde zich om en zei:
‘Ann, wil je mij een dienst bewijzen?’
‘Zeker, kolonel’, zei Ann, terwijl zij opstond.
‘Kom mee.’
‘Verontschuldig mij’, zei Ann.
Zij liepen naar de hal, en vandaar naar de caveau, en dan vroeg Ann:
‘Wat moet ik doen?’
‘Iets beloven’, zei de kolonel.
‘Wat?’
‘Dat je nooit met die geleerde notenkraker trouwt.’
Ann lachte hartelijk en vroeg:
‘Was het daarvoor dat u me ginder weggehaald hebt?’
‘Ja.’
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‘Goed werk’, zei Ann goedkeurend. ‘Doe dat nog.’
‘Waar loop je naartoe?’ vroeg de kolonel.
‘Naar de keuken.’
‘Wat ga je daar doen?’
‘Een strijkijzer halen.’
‘Een strijkijzer?’ vroeg de kolonel verwonderd.
Ann lachte hem over haar schouder toe. De kolonel keek haar een tijdje na, en dan
ging hem een licht op, en hij schudde glimlachend het hoofd. Dan liep hij naar de
kleine bar in de hoek, om wat te drinken, maar hij struikelde over iets, en hoorde een
heftig, gillend gejank aan zijn voeten. Hij hield zich met moeite in evenwicht, en
toen hij de kleine doghond zag die zich angstig tegen een tafelpoot aanduwde, werd
hij woedend, en hij wilde het beest een trap geven, maar het hondje keek zo schuw
en bang naar hem op, en hield zijn kopje een beetje scheef, en zijn ogen waren zo
groot en onschuldig, dat hij grommend zijn voet inhield en voortliep.
‘O, kolonel, hebt u Ajax niet gezien?’ riep de dikke mevrouw Darnell, die breed
en gejaagd de caveau kwam binnenzweven, omzwermd door vijf kleine doghonden,
elk aan een leren bandje. ‘O, hier is hij! De kleine deugniet! De schelm! De lieve,
lieve kleine schurk!’
Ze nam het verloren hondje op, knipte een lijn aan zijn halsband vast, en zei:
‘Ik was zo ongerust. Ze zijn lief en trouw, en ze houden enorm veel van mij. Maar
het zijn zulke kapoentjes! En dan willen ze spelen, en dan gaan ze lopen, en... o, ik
ben zo bang als er een weg is.’
De waarheid was dat er altijd een weg was, en dikwijls twee, en dat ze de hele dag
vrijwel niets anders deed dan naar de verloren schapen zoeken. En als ze die dan
vond, brak er een ander los, en dan moest ze dat weer zoeken. En als zij het niet
vond, moest het hele hotel meezoeken, en ze zette alle kamers overhoop, maakte
iedereen wakker die een dutje
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deed, viel overal binnen op de meest ongeschikte ogenblikken, geloofde dat de gasten
daarmee ingenomen waren, en was er zich niet in het minst van bewust, dat de kolonel,
en nog anderen, al talrijke bloedige samenzweringen hadden op touw gezet om zich
voorgoed van de gehate mormels te ontdoen.
‘Stel u voor,’ zei mevrouw Darnell, terwijl de honden aan de schoenen van de
kolonel kwamen snuffelen, tot grote ergernis van deze laatste, ‘vanmorgen stond ik
op, en het eerste wat ik zag, was dat Hector er niet was. O, God! Wat was ik toen
ongerust. Misschien was hij wel de hele nacht buiten geweest.’
‘Niet buiten’, zei de kolonel, terwijl hij woedend naar de beesten rond zijn voeten
keek. ‘Het kan u misschien geruststellen te weten, dat de Hector in kwestie de nacht
blijkt te hebben doorgebracht in mijn kamer, boven op mijn kamerrok, en dat hij zo
vriendelijk geweest is, als ik me zo mag uitdrukken, een penning in mijn zak te
storten.’
Hierbij mikte hij hoog over de honden heen, en liep naar buiten. Mevrouw Darnell
keek hem een beetje ontsteld na. En dan begon ze te blozen en te glimlachen als een
klein meisje, en ze nam de schuldige op en zei, vertederd en verwijtend:
‘O jij onbeschaamde, kleine deugniet. Jij...’
Maar toen brak er een van de andere los, en mevrouw Darnell zette haastig Hector
op de grond, en riep verschrikt:
‘Achilles! Achilles! Niet naar buiten lopen! O, Achilles, kom terug!’
Achilles trok er zich niets van aan en holde als een gek, met de lijn achter zich
aan, de hal in en de deur uit, terwijl mevrouw Darnell, omsprongen en omblaft door
de vijf andere, voor de zestiende maal die dag een nieuwe zoektocht rondom en in
het hotel begon.
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III
Pierre stond midden in zijn kamer bezorgd naar zijn broek te kijken. Hij had ze
uitgetrokken en hield ze opengeplooid voor zich. Zijn schoenen stonden opgevuld
met papier bij de haard te drogen, zijn hoed lag in de juiste vorm over een beeldje
op de schouw, zijn overjas hing aan een kapstok naast de haard te dampen, en zijn
kousen had hij maar in een hoek gegooid, hij had nog twee paar andere bij zich. Maar
wat hij met zijn broek moest doen, wist hij niet best. Hij dacht er aan dat hij ze
beneden door een meid kon laten oppersen, maar kon hij ze in zijn hemd naar beneden
dragen? Of iemand naar boven laten komen, terwijl hij in zijn onderbroek stond? In
Wenen legde hij iedere avond zijn broek met natgemaakte plooien onder zijn matras,
en haalde ze er 's morgens droog en geperst weer onderuit. Dat kon hij nu ook, maar
het was al zes uur, en hij moest zich vóór zeven uur in het Instituut aanmelden. Een
halfuur erop liggen, was niet half genoeg om ze droog te krijgen.
Tenzij... Misschien... Hij keek rond in de kamer en ging vlak voor de haard met
de rug van zijn hand op de grond aan het balatum voelen. Het was heet. Hij streek
er met de top van zijn vinger over om te zien of het schoon was. Het was niet helemaal
schoon, maar hij nam het vloerkleedje dat voor de zetel lag en veegde daar het stof
mee weg. Dan legde hij zijn broek vlak voor het vuur op de grond, trok de pijpen in
de juiste plooi, en ging er dan met zijn buik op liggen. De broek was ijskoud, en hij
huiverde toen de natte kou door zijn hemd drong. Maar met de warmte van de grond
zou ze gauw genoeg droog zijn, dacht hij. Hij drukte
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zo hard hij kon op de pijpen en schoof nu en dan met zijn buik heen en weer om ze
goed gestreken te krijgen.
Toen hij dat een tiental minuten gedaan had, was hij nat van het zweet, en zijn
linkerwang, en zijn linkerarm, en zijn linkerbeen stonden gloeiend rood van de hitte
van de haard. En dan hoorde hij opeens kloppen op de deur.
‘Ja’, riep hij uit gewoonte.
Maar dan dacht hij aan zijn positie, en hij schrok en riep gejaagd:
‘Neen! Neen! Niet binnenkomen!’
Het was te laat. De deur ging open en Ann trad binnen.
‘O!’ schrok ze, toen ze hem in zijn hemd op de grond zag liggen.
Dan barstte ze in een luide schaterlach uit, en vroeg, terwijl ze de deur sloot:
‘Wat ben je nu aan 't doen? Leren zwemmen?’
Pierre hief zich snel op zijn armen op, liet zich zakken, hief zich weer op, en liet
zich weer zakken.
‘Turnoefeningen’, zei hij. ‘Het is heel gezond, als je lang in de trein gezeten hebt.’
‘O’, zei Ann. ‘En die broek moet dan zeker dienstdoen als tapijt?’
‘O, die broek... ja... die broek.’
‘Arme jongen’, zei Ann glimlachend. ‘Kijk eens hier. Ik heb een elektrisch
strijkijzer meegebracht. Denk je niet dat het daarmee beter zal gaan? Komaan, ik zal
het voor je doen. Neem een bad intussentijd, dan zijn we samen klaar. Kom hier,
geef die broek.’
Pierre trok ze onder zich uit en gaf ze. Dan stond hij op en liep naar de badkamer.
Hij stak zijn hoofd nog eens terug binnen en vroeg, enigszins wantrouwig:
‘Kun jij strijken?’
‘Kan ik strijken?’ zei Ann. ‘Iedereen kan toch strijken? Je legt de broek mooi
uiteen op tafel, zet het ijzer erop en duwt. Is er iets eenvoudigers dan dat?’
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‘Neen, neen’, zei Pierre, en hij trok zich terug in de badkamer.
Ann legde de broek op tafel, stak de stekker in en begon te strijken. In de naburige
kamer hoorde zij Pierre in zijn bad met water plassen.
‘Ik heb je nu al twee keer in een nogal vreemde houding aangetroffen’, riep zij.
‘Ik ben nieuwsgierig hoe ik je de derde keer zal vinden.’
Pierre hing vol zeep, zijn oren en zijn ogen zaten vol water, en hij hoorde of zag
niets. Hij spoelde zijn hoofd af, maar hij kreeg het water niet uit zijn ogen. Hij stapte
uit het bad en tastte blindelings naar de handdoek. Maar hij trapte op de zeep, sloeg
achterover, en trok onder oorverdovend gekletter het rekje met de zeepschaaltjes en
de borstels mee de grond op.
‘Wat heb je?’ riep Ann. ‘Ben je van de commissie voor afbraak?’
‘Ik kan geen handdoek vinden’, riep Pierre.
‘Heb je er in je valies?’
‘Ja. Haal er een uit. De groene eerst.’
Pierre zocht met toegeperste ogen naar de deur, stak zijn arm door de kier, en nam
de handdoek aan. Dan duwde hij de deur terug dicht, en wreef zich het water uit de
ogen. Toen hij weer kon kijken, raapte hij het rekje en de rest op, legde het op zijn
plaats, en ging terug in het bad zitten. Het warme water deed deugd.
‘Er zit van alles in je broekzakken’, riep Ann. ‘Mag ik het eruithalen?’
‘Ja, leg het maar op het bed.’
Ann haalde er een doosje lucifers uit, een sleutel, een hoopje kleingeld, en een
kleine portefeuille. Ze hield de portefeuille even vast voor ze hem bij de rest neerlegde.
Ze keek schuw naar de deur van de badkamer, en opende dan snel de portefeuille.
Het eerste wat ze zag, was de foto van een jonge vrouw met lange, blonde haren en
een verlokkelijke glim-
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lach om de lippen. Onderaan stond geschreven: ‘Aan Pierre, liefde voor eeuwig,
Henriette.’
‘Hoe vind je haar?’ riep Pierre van uit de badkamer.
Ann schrok. Ze sloot gejaagd de portefeuille en keek naar de deur van de badkamer.
Ze was dicht.
‘Hoe wist je dat ik in de portefeuille aan het kijken was?’ vroeg Ann achterdochtig.
Zij hoorde Pierre hartelijk lachen.
‘Alle vrouwen doen dat’, zei hij.
Dan riep hij opeens:
‘Let op je strijkijzer. Als het op mijn broek staat, gaat ze verbranden.’
‘O!’
Ann schreeuwde het uit. De broek rookte al. Ann vloog ernaartoe.
‘Is het al gebeurd?’ riep Pierre.
‘Neen, neen, juist op tijd’, zei Ann, terwijl zij het ijzer wegrukte, de rook wegblies
en voorzichtig met haar natgemaakte vinger over de bijna verschroeide plek wreef.
‘Nu mag je voortkijken in de portefeuille’, zei Pierre.
Ann lachte en zei:
‘Het was zeer onbeleefd van mij. Verontschuldig me.’
Dan vroeg ze, enigszins bevreemd:
‘Wie is Henriette?’
‘Mijn tante’, zei Pierre.
‘O’, zei Ann, terwijl zij even de ogen sloot en glimlachend met het hoofd knikte.
‘Niet mis, hè?’
‘Neen, helemaal niet’, zei Ann. ‘Ik heb nooit geweten dat er zulke jonge en mooie
tantes bestonden.’
‘Ik zal het haar vertellen’, zei Pierre. ‘Ze zal blij zijn. Hoever sta je met de broek?’
‘Droog je maar af. Ze is klaar.’
Pierre stapte uit het bad, droogde zich af, trok zijn hemd
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aan, kamde zich, opende de deur op een kier, en stak er zijn arm door.
‘Kom’, zei hij.
Ann gaf hem de broek. Pierre trok ze aan.
‘Wat zeg je ervan?’ vroeg Ann. ‘Kan ik strijken of kan ik niet strijken?’
Er kwam geen antwoord. Ann wachtte een tijdje en toen het stil bleef, vroeg ze:
‘Is het naar je zin?’
Er kwam weer geen antwoord. Maar de deur van de badkamer ging open en Pierre
verscheen. Hij bleef met de handen op de rug in de deur staan, hij wiegde op zijn
hielen en keek zwijgend, met vooruitgestoken onderlip, naar de zoldering.
Ann zag hem, en dan schaterde zij het opeens uit.
‘Hoe heb je die broek nu aangedaan?’ riep zij.
Ze keek naar de pijpen, en zag dat de plooien niet recht vooruit stonden, maar
dwars. De pijpen hadden hun platte kant vooruit, en ze zagen eruit net of Pierre had
op zijn rug gelegen en er had een stoomwals over gereden. Dan zei Ann, altijd maar
lachend:
‘Waarom heb je...’
En dan zei ze opeens:
‘O!’
En ze legde de hand voor de mond en keek verschrikt op naar Pierre. Die zei rustig:
‘Je legt de broek open op tafel... zet het ijzer erop... en duwt.’
‘Ik heb ze verkeerd op tafel gelegd’, zei Ann helemaal ontredderd.
Pierre ging terug in de badkamer en kwam er in zijn hemd, met de handdoek rond
zijn buik, weer uit.
‘Ga zitten’, zei hij. ‘Ik zal het je leren.’
Hij legde de broek op tafel.
‘Kijk’, zei hij. ‘De broek moet zijdelings op tafel liggen. Niet ruggelings. Zijdelings.
Dan sla je de ene pijp omhoog, je
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legt de andere zo, dat het kruis juist in het midden is, trekt ze netjes uiteen, en regelt
de plooi op de tekening van de stof; er zijn altijd verticale lijnen in manskleren. Dan
neem je een natte doek.’
Hij keek rond en zag een wit geborduurd kleedje op een tafeltje liggen. Hij nam
het eraf, hield het in de badkamer onder de kraan, en kwam ermee terug.
‘Je legt de natte doek op de pijp, zet het ijzer erop, en wacht tot de doek niet meer
kist. Dan verplaats je het ijzer en je gaat op dezelfde manier te werk, tot je de hele
pijp gehad hebt. Dan verleg je de doek, omdat je twee keer nattigheid nodig hebt om
mooie plooien te krijgen, en pas nu begint het eigenlijke strijken. Zo lichtjes weg,
niet duwen, strijken.’
Hij streek oplettend over de pijp heen en weer, lichtte nu en dan de doek voorzichtig
op om het resultaat te zien, en trok hem dan tevreden helemaal weg.
‘Zie je het?’ zei hij, terwijl hij triomfantelijk naar Ann keek. ‘Maar nu begint het
pas. Een pijp strijken is niets. Het bovenste, dat is de moeilijkheid. Dat is iets wat je
niet kunt uitleggen. Het is een kwestie van gevoel. Je leert het al doende. Vooral niet
meer vertrouwen op de tekening van de stof, want van boven verandert het patroon.
je neemt de broek hier van boven, waar de knopen staan voor de bretellen, schudt
ze losjes weg en weer, laat ze voorzichtig neer, en gaat er even met het ijzer over,
zonder doek. Als de plooi recht ligt, leg je er de doek op, en je laat hem weer kissen.
Ligt ze scheef, dan moet je herbeginnen, een droge plooi gaat er gemakkelijk genoeg
weer uit. Dan de achterkant. Dat is weer anders. Je neemt de broek op haar breedste
punt, plooit het kruis naar binnen en slaat de bovenkant op. De afstand tussen de
middennaad en de twee plooien moet dezelfde zijn. Zo Weer een kleine proefplooi,
droog, en dan laten kissen. Gezien?’
Ann zat monkelend in een fauteuil naar hem te kijken.
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‘Mijn hospita heeft geen verstand van broeken strijken’, zei Pierre. ‘Ik doe het altijd
zelf. Dat wil zeggen, bij speciale gelegenheden. Gewoonlijk slaap ik erop. Dat is
praktischer.’ Hij draaide de broek om en begon aan de andere pijp.
‘Wil jij nog eens proberen?’ vroeg Pierre, terwijl hij haar het ijzer aanbood.
‘Neen, dank je’, lachte Ann. ‘Ik zal vanavond eerst maar eens met een broek van
pa proberen, als er niemand bij is.’
Toen werd er geklopt.
‘Doe open’, zei Pierre. ‘Maar niet binnenlaten.’
Ann liep naar de deur, opende ze half en bleef voor de opening staan. Het was
mevrouw Tourelle.
‘O,’ zei ze, ‘ik dacht... Is dit niet de kamer van mijnheer Falke?’
‘Ja’, zei Ann.
Mevrouw Tourelle keek haar onderzoekend aan.
‘Is hij hier?’ vroeg zij daarop.
‘Ja.’
‘Wel... euh... Ik wilde hem iets vragen.’
‘Zou u straks niet kunnen terugkomen? Ik vrees dat mijnheer Falke u moeilijk nu
kan ontvangen.’
Mevrouw Tourelle keek haar met benieuwde achterdocht aan. Dan probeerde zij
in de kamer te kijken. Maar Ann legde haar hand op haar arm.
‘Straks’, zei ze. ‘Mijnheer Falke zal beneden zijn vanavond voor het souper.’
Daarop duwde zij de deur dicht. Zij bleef lachend met de rug tegen de deur staan.
Pierre wilde iets vragen, maar Ann legde haar vinger op de lippen. Ze wachtte enkele
ogenblikken, dan opende ze opeens de deur, en deed of ze naar buiten wilde lopen.
Mevrouw Tourelle, die gebogen met haar oor tegen de deur had staan luisteren, viel
tegen haar aan.
‘O’, zei Ann. ‘Hebt u iets verloren, mevrouw Tourelle?’
‘Ja... ja...’ zei mevrouw Tourelle, rood, en in de war. ‘Mijn
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handschoenen... Ik... ik... misschien heb ik ze beneden laten liggen. Verontschuldig
me.’
Ze liep haastig de gang uit. Ann kwam terug binnen.
‘Wie is zij?’ vroeg Pierre verwonderd.
‘De vriendin van je broer’, zei Ann.
‘De vriendin van mijn broer? Ik heb geen broer.’
‘Dat heeft geen belang’, lachte Ann. ‘Iedere keer als er een nieuwe gast in het
hotel komt, gaat zij bij de portier kijken hoe hij heet en hoe oud hij is. En dan gaat
zij hem opgewonden bezoeken, en zeggen dat zij een heel goede vriend heeft die
ook zo heet, en of hij misschien zijn broer is? En dan zegt hij neen, neen, ik heb geen
broer, of mijn broer heeft niet die voornaam. En dan zegt zij: o, verontschuldig me
dan, ik dacht... Jean of Vincent is een heel goede kameraad, weet je, het zou me
genoegen gedaan hebben ook met zijn broer kennis te maken. En dan glimlacht zij,
en bloost, en doet of zij van streek is, tot de man uit hoffelijkheid zegt dat de
kennismaking hem ook zonder dát veel genoegen doet, en of zij niet wil gaan zitten
en iets drinken.’
Pierre keek glimlachend op en vroeg:
‘Is zij...?’
‘Ja, zeer mooi. Maak je niet ongerust. Zij heeft niet de gewoonte zo gauw de strijd
op te geven.’
‘Ben je niet bang dat ze nu van alles gaat vertellen beneden?’
Ann lachte, en zei:
‘Ze kennen mij en ze kennen haar.’
Daarop liep zij naar het valies op het bed.
‘Is dat al je bagage?’ vroeg ze.
‘Ja.’
‘Zal ik uitpakken?’
‘Het is heel vriendelijk van je.’
‘Hier, trek eerst een paar sokken aan. Je zult reumatiek krijgen.’
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Pierre deed het, terwijl Ann alles uitpakte en in de kast opborg. Onder in het valies
vond ze weer een foto van Henriette, een grote ditmaal, in een kader met glas voor.
Ze bleef er een tijdje naar kijken.
‘Op het nachttafeltje’, zei Pierre.
Ann keek glimlachend naar hem en zei:
‘Tante Henriette moet een merkwaardige vrouw zijn.’
‘Waarom?’ vroeg Pierre.
‘Ik heb nooit zoveel van mijn tantes gehouden, dat ik hun foto's bij mijn bed moest
hebben.’
‘Is ze niet knap?’ vroeg Pierre op vertederde toon.
‘Ja, buitengewoon’, zei Ann, terwijl zij de foto op het tafeltje zette en dan het
valies achter de kast wegborg.
‘Hier is het strijkijzer terug, ik heb gedaan. Wacht, nog niet weglopen, je moet
mijn broek zien als ik ze aan heb. Je zult staan kijken.’
Hij ging in de badkamer en kwam er kort daarop gekleed weer uit.
‘Wel?’ vroeg hij, terwijl hij strelend zijn handpalmen over de pijpen liet gaan.
Ann bekeek hem monkelend, met het strijkijzer in de handen, en zei:
‘Ik geef me gewonnen.’
Pierre bleef haar aandachtig bekijken, en zei:
‘Jij bent dus inderdaad blond. Heb ik je al gezegd dat je dat wondermooi staat?’
‘Niet doen’, zei Ann lachend. ‘Tante Henriette zal de wenkbrauwen fronsen als
je haar vanavond hetzelfde compliment maakt.’
‘Ik maak haar zulke complimentjes niet’, zei Pierre.
Hij kwam dichterbij en fluisterde:
‘Zij is meer gewoon.’
‘O,’ zei Ann, ‘dan zal ik jullie twee nu maar alleen laten.’
Pierre opende de deur voor haar en zei, terwijl hij naar het strijkijzer wees:
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‘Dank in elk geval voor de poging.’
‘Ik heb iets geleerd’, zei Ann. ‘Mijn dag is goed.’
‘Hoe laat is het souper?’
‘Acht uur, of wat later.’
‘Zie ik je dan?’
‘Je bent niet blind.’
‘Gelukkig.’
Ze lachten mekaar toe. Dan ging Ann weg. Pierre sloot de deur, ging neuriënd
voor de spiegel staan en deed een schone boord en een nieuwe das aan. Dan trok hij
zijn schoenen en zijn jas aan, tastte aan zijn overjas en voelde dat hij al half droog
was. Hij trok hem aan, zette zijn hoed op en liep naar beneden.
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IV
Het Thompson-instituut lag op honderd meter van het hotel. Het was een oud, wit
kasteel, met hoge vensters en torentjes, gelegen in een park met sierbomen en
marmeren beelden.
Pierre liep door de zware smeedijzeren poort en besteeg de trappen van het terras.
Hij trok aan een bel en enkele ogenblikken later kwam een oude huisknecht in livrei
opendoen.
‘Goedenavond’, zei Pierre. ‘Kan ik lady Thompson spreken? Mijn naam is Falke.
Het is voor de cursus.’
De knecht gaf een teken dat hij kon binnenkomen. Dan zei hij, terwijl hij hem zijn
hoed afnam:
‘Ik zal ook uw mantel nemen.’
Pierre trok hem uit en terwijl de knecht hem weghing, keek hij rond. De hal was
indrukwekkend hoog en ruim, en geheel uit marmer. Aan de trap stond een zwaar
bronzen borstbeeld van Dante.
‘Hierlangs, alstublieft’, zei de knecht.
Hij ging voor, de trap op, en dan een brede gang door die belegd was met een dik,
donkerrood tapijt, dat de voetstappen dempte. Halfweg opende hij een deur en liet
Pierre binnengaan. Dan ging hij een deur verder kloppen, en kort daarop zag Pierre
naast de verbindingsdeur tussen de twee vertrekken een verlicht plaatje: ‘Binnen’.
Hij klopte en opende de deur.
Hij kwam in een prachtig gemeubileerde studeerkamer met hoge boekenkasten,
zware, bruine gordijnen, tapijten, fauteuils, vazen en bibelots, en onder een enorme
kristallen luchter een breed mahoniehouten bureau. Achter dat bu-
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reau zat een kleine, dikke oude vrouw in het zwart, met een pince-nez, en een
zwartfluwelen bandje hoog om de hals. Ze zat rechtop langzaam te schrijven. Ze
schreef voort tot de zin af was.
Geen gemakkelijke, dacht Pierre.
Dan keek ze op en zei:
‘Kom dichter, mijnheer Falke.’
Pierre boog en zei: ‘Lady Thompson, ik...’
‘Ga zitten’, zei de oude dame.
Dan nam ze een lang, smal boek, opende het en ging met haar vinger over een
bladzijde.
‘U hebt geen schriftelijke aanvraag gedaan om de cursus te volgen, mijnheer Falke?
Toon mij uw referenties, alstublieft.’ Ze stak haar hand uit, en keek met haar kleine,
grijze oogjes naar Pierre.
‘O, lady Thompson’, glimlachte Pierre. ‘Ik vrees dat er een vergissing in het spel
is. Ik ben niet gekomen om de cursus te volgen.’
‘Bent u handelsreiziger?’ vroeg de oude dame opeens scherp. ‘O neen, lady
Thompson.’
Pierre zag dat hij zonder verdere commentaar buitengevlogen zou zijn, mocht hij
de onbeschaamdheid gehad hebben dat wel te zijn.
‘U hebt Edmond gezegd dat het voor de cursus was’, zei ze daarop.
‘Ja, lady Thompson, het is voor de cursus. Om hem te geven. Niet om hem te
volgen.’
‘Geven?’ vroeg de dame achterdochtig.
‘Ja, lady Thompson. Het is rector Schlesinger die mij gezonden heeft om professor
Steinbach te vervangen. Professor Steinbach is gisteren onverwacht ziek geworden.’
‘Is hij krankzinnig?’ riep de oude dame woedend.
‘Neen, zo erg is het niet’, zei Pierre haastig. ‘Het is niet in het hoofd, weet u, het
is...’
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‘Ik bedoel Schlesinger’, hakte de oude dame terug. ‘Is Schlesinger suf geworden?’
Pierre wilde lachend zeggen dat zulks misschien wel eens waar kon zijn, maar
opeens begreep hij dat die krankzinnigheid en dat ‘suf worden’ iets met hem te maken
hadden. En hij zweeg, ontsteld.
De oude dame had van haar lippen een dun purperen streepje gemaakt.
‘Hoe oud bent u?’ vroeg ze hard.
‘Zesendertig, lady Thompson’, zei Pierre voorzichtig.
‘Dat is het toppunt.’
Pierre had er geen idee van wat het toppunt was. Dan nam de dame de hoorn van
haar telefoon en vroeg toornig:
‘Waarom heeft hij ons niet liever een zuigeling van zes maand gestuurd? Welk is
het nummer van Schlesinger?’
‘Ik vrees dat rector Schlesinger geen telefoon heeft’, zei Pierre behoedzaam. ‘Er
is een telefoon in zijn kabinet, maar daar is hij nu niet.’
‘waar is hij nu?’
Pierre keek op zijn horloge:
‘Ik denk in de dierentuin’, zei hij.
‘In de dierentuin? Wat gaat een verstandig mens in de dierentuin doen?’
‘Het is een oude gewoonte van hem’, zei Pierre. ‘Hij gaat iedere avond een uurtje
in de dierentuin wandelen. Het is heel leerzaam, zegt hij.’
‘Ik wist niet dat hij dierkundige was’, zei de oude dame wantrouwig.
‘Hij is geen dierkundige, mevrouw. Hij is filosoof. Hij zegt dat de mensen heel
veel van de dieren te leren hebben. Al wat de mensen kunnen na jaren studie en
oefening, kunnen de dieren vanzelf, beweert hij. Een architect bouwt een kathedraal,
een nachtegaal bouwt een nest. Het nest van de nachtegaal is een veel groter kunststuk
dan de kathedraal, zegt hij. Er is geen enkel mens die een nest kan bouwen, dat
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zo zacht en zo mooi en zo sterk is als dat van de nachtegaal.’ ‘Kunnen de nachtegalen
denken?’ vroeg lady Thompson scherp.
‘Rector Schlesinger is overtuigd, mevrouw, dat denken de meest nutteloze en de
gevaarlijkste van alle bezigheden is, gevaarlijk voor de ziel, bedoelt hij.’
Lady Thompson bleef hem enkele ogenblikken bekijken, dan nam zij haar hand
van de telefoon, en zei:
‘Ik wil u niet beledigen, mijnheer Falke, maar u moet begrijpen dat dit Instituut
een naam hoog te houden heeft, een naam die klank heeft over de hele wereld. Die
naam wordt voor een ruim deel gedragen en beschermd door de roem van de
professoren die hier cursus geven.’
Pierre zweeg enkele ogenblikken. Dan zei hij:
‘Ik weet het, lady Thompson, ik ben jong, en mijn naam heeft veel te weinig klank
om uw Instituut eer aan te doen. Dat spijt mij ten zeerste. Maar als u mij een kans
wilt geven, beloof ik u mijn beste krachten aan deze cursus te wijden.’
‘Bent u getrouwd, mijnheer Falke?’
‘Neen, mevrouw.’
‘Waarom niet?’
Pierre keek verrast op. Hij voelde zich rood worden onder de scherpe blik van de
oude dame.
‘Er zijn talrijke jongedames die de lessen zullen volgen’, zei ze zonder haar vinnige
oogjes één ogenblik af te wenden.
‘En de ondervinding heeft geleerd, dat de aanwezigheid op het podium van jonge,
ongehuwde professoren een storende invloed heeft op hun vlijt.’
‘O maar, lady Thompson,’ zei Pierre geruststellend, ‘ik verzeker u...’
‘Ik verkies dat u in het belang van uw latere gewetensrust mij geen enkele
verzekering van die aard doet.’
Hierop leunde zij achterover in haar stoel en zei:
‘Wanneer de Engelse en de Franse en de Amerikaanse aristocratie mij haar kinderen
ter opvoeding toezendt, dan ge-
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loof ik in de ernst van haar bedoelingen. Dat wil zeggen, ik geloof in de bedoelingen
van de ouders. Ik geloof niet in die van de kinderen, althans niet altijd. Voor sommige
jongelui is deze cursus slechts een voorwendsel om een beetje pret te maken en wat
te flirten. Ik duld niet dat deze bedoelingen bewust of onbewust aangemoedigd
worden door mijn professoren. En de klemtoon ligt op: onbewust.’
‘Lady Thompson...’ begon Pierre.
‘Ja, ik geloof u. Maar er is een woord in de bijbel over de wil en het vlees, dat ook
door professoren moet worden onthouden. En ik heb zeer mooie studentinnen,
mijnheer Falke.’
Dat is in elk geval zeker waar, dacht Pierre, terwijl hij de blonde krullen van Ann,
en haar glinsterende ogen, en haar witte, lachende tanden voor zich zag. Hij zei op
geruststellende toon:
‘Ik geloof, mevrouw, dat ik toch heel wat ouder ben dan de meeste van uw...’
‘Juist daarom. Ieder meisje van twintig droomt van een man van zesendertig. En
iedere man van zesendertig droomt van een meisje van twintig.’
Pierre wilde iets zeggen, maar de oude dame zei:
‘Dit onderwerp is afgesloten. Ik heb een jaar geleden in een Parijs maandblad een
omvangrijke studie gelezen over de Werther van Goethe, gepubliceerd door een
Falke uit Wenen. Bent u dat?’
‘Ja, mevrouw.’
‘Die studie was uitstekend.’
‘Dank u, mevrouw.’
‘Maar de theorie was zeer immoreel.’
‘Als de feiten immoreel zijn, mevrouw, kan de theorie moeilijk anders zijn.’
‘Gelooft u dat Goethe een vrouwenloper was?’
‘Ja, mevrouw.’
‘Ik ook. Ga naar beneden. Het bureau van juffrouw Lange is
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naast de portiersloge. Laat uw paspoort afschrijven en neem een voorschot op uw
salaris. U zult morgenvroeg de andere professoren ontmoeten in het gouden salon
beneden. Ik denk dat ik u zal kunnen verdragen.’
‘Het doet mij genoegen dat u mij vertrouwt, mevrouw’, zei Pierre, terwijl hij
opstond.
‘Ik vertrouw u niet’, zei lady Thompson, terwijl zij opnieuw begon te schrijven.
‘Dat is de reden waarom ik u zal kunnen verdragen. Ga weg nu.’
Pierre glimlachte en trok zich dan met een buiging terug. Hij liep naar beneden,
liet zijn paspoort afschrijven door een dunne, oude juffrouw, die een metalen bril
droeg en geen enkele keer naar hem opkeek. Dan kreeg hij een envelop en liep naar
buiten.
Nog voor hij uit het park was, opende hij de envelop, en schrok van de grote som
die erin zat. Hij telde opgewonden de biljetten, en stelde vast dat hij nog nooit in zijn
leven zo rijk was geweest. Hij floot tussen zijn lippen van ontzag, en toen hij
omhoogkeek, zag hij lady Thompson die voor haar venster naar hem stond te kijken.
Pierre borg het geld weg, alsof zij hem op iets verbodens betrapt had, nam dan zijn
hoed af en liep haastig het park uit. Lady Thompson glimlachte en trok zich in haar
kamer terug.
Pierre liep naar de winkel voor wintersportuitrustingen aan de overkant van de
straat. Hij kocht een volledig skipak: schoenen, kousen, wollen broek, pullover, jak,
das en muts, en dan liep hij met het pak terug naar het hotel. Maar onderweg dacht
hij aan de smoking: hij had er een thuis, maar die was versleten, en hij had de tijd
niet gehad om een nieuwe te kopen. Hij moest het hier doen. Hij liep de straat uit en
vond een zaak van herenkleding. Hij paste er een drietal en vond dan de juiste maat.
De prijs was schandalig hoog, maar het kon eraf, en hij kocht hem. Hij nam er een
valies bij omdat hij het toch zou nodig hebben als hij hier wegging, en dan ging hij
met het valies en het pak naar het hotel.

Aster Berkhof, Veel geluk, professor!

48
In de hal kwam juist op het ogenblik dat hij binnenging, mevrouw Darnell gejaagd
naar buiten gelopen. Ze bonsde tegen Pierre aan, zo heftig dat hij achteroverviel, en
voor hij wist wat er gebeurde, was hij omzwermd en omblaft door vijf doghonden
die op zijn armen en op zijn schouders en op zijn schoot klauterden, en aan zijn oren
kwamen likken, en alles begeleidden met een hysterisch, oorverscheurend gejank en
geblaf. Hij zat helemaal verstrikt in de riempjes, waarmee zij vastzaten aan de hand
van mevrouw Darnell en terwijl hij zich onthutst uit het kluwen probeerde vrij te
werken, hoorde hij mevrouw Darnell gejaagd zeggen:
‘O, mijnheer, hebt u Achilles niet gezien? Hij is al een uur weg. En ik kan hem
niet vinden. Nu meende ik hem daarjuist op straat te horen blaffen. Hebt u hem
gezien?’
Een van de andere honden stond op de borst van Pierre en kwam kwispelstaartend
aan zijn mond snuffelen. Pierre duwde hem boos van zich weg en kroop overeind.
Maar twee van de riempjes waren rond zijn armen geslagen en toen hij opstond,
gingen twee honden spartelend mee omhoog en ze schreeuwden en gingen tekeer
als gekeelde varkens.
‘O, mijnheer, wees toch voorzichtig!’ riep mevrouw Darnell angstig, terwijl zij
haastig de riempjes losmaakte en de honden weer op de grond zette.
Maar dan was er nog een riempje dat rond zijn been zat, en toen hij achteruit trapte
om het kwijt te raken, trapte hij een andere hond op de poot, en het was weer een
gejank en een gehuil dat horen en zien er bij vergingen. Mevrouw Darnell had alle
werk van de wereld om haar dieren sussend te kalmeren, en toen zij ze weer alle vijf
aan de band had, vroeg Pierre verstoord:
‘Waarom geeft u ze geen vergif? Het is heel eenvoudig. Ze worden er immers
niets van gewaar.’
Mevrouw Darnell keek hem geschrokken aan.
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‘Mij heeft het ook eens verrast’, zei Pierre. ‘Ik had een hond gekocht, maar ik had
te laat gezien dat het een wijfje was, en de volgende lente had ik er op een morgen
ineens vijf. Ik heb vergif in hun melk gedaan. Ze gingen dood terwijl ze sliepen. Ze
voelen daar niets van. Ik heb ergens de naam van het vergif opgeschreven. Ik zal het
eens voor u zoeken.’ Mevrouw Darnell was sprakeloos, secondelang. Dan zei ze,
verbouwereerd, en licht verontwaardigd:
‘Ik heb ze gekocht. Alle zes. Ik denk dat ze lief zijn.’
Pierre keek haar onthutst aan.
‘Vindt u ze niet lief?’ vroeg zij verwijtend, maar bereid om hem te vergeven.
‘O, ja, ja, zeer lief’, zei Pierre haastig. ‘Ik dacht... Verontschuldig mij.’
Pierre nam zijn hoed af en maakte zich uit de voeten. Mevrouw Darnell glimlachte
met een zoet mondje en zei:
‘Ik wist het wel. Maar het zijn zulke deugnieten. O, François, wil je mij Achilles
eens helpen zoeken?’
François was de oude, dikke portier. Hij had een zeer goed hart en een uiterst
gedienstig karakter. Maar hij haatte de honden. Hij haatte ze even hartgrondig als de
kolonel en de andere gasten, en hij had de vraag voorzien en hij was krom
weggekropen onder zijn lessenaar, hoewel hij reumatiek had in zijn benen, en hij
kwam er pas weer onderuit, toen mevrouw Darnell verwonderd gezegd had: ‘O, ik
dacht dat ik François zo-even gezien had’, en daarna met haar honden de straat op
getrokken was.
Pierre liep naar zijn kamer. Schuin voor zijn deur zag hij iets glinsterends op de
grond liggen. Hij raapte het op en bemerkte verwonderd dat het een gouden
poederdoos was. Hij bekeek ze aan alle kanten, opende ze, rook eraan, en zag dan
in het deksel de naam Yolande Tourelle gegraveerd staan. Hij liep naar de deur
tegenover de zijne en klopte. Een oude dame kwam opendoen.
‘Bent u Yolande Tourelle?’ vroeg Pierre vriendelijk.
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De oude dame trok haar neus op en stolde van verontwaardiging.
‘Waar heb ik dat verdiend?’ zei ze, en ze sloeg gekrenkt de deur voor zijn neus
dicht.
Pierre wist niet wat ze bedoelde. Hij bleef enkele ogenblikken naar de doos staan
kijken. Dan dacht hij opeens aan de vrouw die was komen kloppen, toen Ann bij
hem was. Hij stak zijn onderlip vooruit en glimlachte. Hij borg de doos in zijn zak
en liep zijn kamer binnen.
Hij pakte de nieuwe kleren uit, hing ze over kapstokken en begon zich te kleden
voor het souper. Toen hij zijn nieuwe zwarte broek en zijn lakschoenen aangetrokken
had, klopte er iemand op de deur. Hij knoopte zijn wit overhemd dicht, duwde de
slippen in zijn broek en opende de deur. Het was mevrouw Tourelle. Zij droeg een
rood avondkleed, bezaaid met zilveren sterretjes die blonken en flikkerden.
‘O, mijnheer Falke,’ zei ze opgewonden, ‘hebt u mijn poederdoos niet gezien? Ik
moet ze verloren hebben in deze gang.’ Ze zwaaide haar schitterende zwarte lokken
achteruit, maar een van de krullen viel dadelijk terug over haar oog, en van onder
die krul keek ze met haar verlokkelijkste glimlach naar Pierre op.
‘Poederdoos?... Poederdoos?...’ zei Pierre peinzend. ‘Neen, ik denk niet... Ik kan
me niet herinneren dat ik iets van die aard gezien heb.’
Mevrouw Tourelle keek hem verwonderd, en dan licht wantrouwig aan. Pierre
kwam uit zijn kamer en keek in de gang rond.
‘Neen’, zei hij. ‘Ik heb werkelijk geen poederdoos gezien. Bent u zeker dat het op
deze gang geweest is?’
‘Ik dacht het... ja’, zei mevrouw Tourelle aarzelend.
‘Wel, het spijt mij ten zeerste dat ik u niet kan helpen’, zei Pierre. ‘Het beste dat
u kunt doen, is de manager van het hotel waarschuwen. Die heeft een speciale
detective in dienst. Als iemand de doos kan terugvinden, is hij het.’
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‘Ja...’ zei mevrouw Tourelle, terwijl zij ontredderd naar hem stond te kijken, en dacht:
als jij de doos hebt, lieg je niet slecht.
‘Is er nog iets dat ik voor u kan doen?’ vroeg Pierre gedienstig.
‘Neen, ik denk het niet’, zei mevrouw Tourelle, de blik onafgewend op hem gericht.
‘Wel dan, tot ziens, mevrouw Tourelle!’
‘Tot ziens’, zei mevrouw Tourelle.
Ze bleef hem nog enkele seconden bekijken en liep dan weg. Pierre keek haar na,
haalde de poederdoos uit zijn zak en keek er glimlachend naar. Dan stak hij ze weer
weg en wilde zijn kamer binnenlopen. Maar hij zag een struisgebouwde man de gang
inkomen, met een overvloed van zwarte, stekelige haren, en dikke, borstelige
wenkbrauwen. Hij droeg een loshangend kamerjasje, zijn hemd stond open op zijn
zwartbehaarde borst, en hij had een pijp in de mond. Hij zag eruit als een boswachter
op vakantie. Hij kwam, met de handen in de zakken van zijn jasje, vlak voor Pierre
staan en zei:
‘Kemel!’
Pierre keek hem verwonderd aan en zei:
‘Pardon?’
‘Kemel’, zei de man.
Pierre hield het hoofd schuin om hem beter te kunnen bekijken.
‘Ik denk niet dat ik uw bedoeling begrijp’, zei hij dan, een beetje achterdochtig.
‘Ken ik u?’
‘Prins Alexej Fedorovitsj Rogosjov’, zei de man.
‘O, zeer vereerd, hoogheid’, zei Pierre haastig. ‘Mijn naam is Falke. Wilt u
binnenkomen?’
‘Kemel’, zei de man.
Pierre keek hem een beetje onzeker aan. Dan haalde de man een krant tevoorschijn
die tot een klein pakje opgeplooid was, en in de andere hand had hij een stompje
potlood. Hij
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telde met het potlood op de krant en zei:
‘Zes letters. De tweede is een e. De laatste is een i. Kent u een soort kameel, dat
eindigt met een i? Ik heb het: mehari. Dank u zeer.’
Hij schreef het woord op en ging weg. Pierre keek over zijn schouder en zag dat
hij aan een kruiswoordraadsel bezig was. Hij liep hoofdschuddend terug zijn kamer
in en begon fluitend zijn strikje te knopen.
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V
De grote eetzaal van het hotel veranderde rond zeven uur geheel van uitzicht. Tijdens
de dag was het er een ordeloos weg-en-weergeloop van skiërs, schaatsers en
wandelaars, allemaal nonchalant gekleed in jongensachtige sportpakken. Ze riepen
mekaar grappen toe, stonden tussen de tafeltjes hete grogs te drinken, knabbelden
koekjes, aten sandwiches zonder te gaan zitten en plaatsten achteloos hun voet op
een stoel om hun schoen dicht te binden. Wie vóór zeven uur 's avonds al ‘gekleed’
was, viel geheel uit de toon. Zelfs oudere dames die nooit buitenkwamen, droegen
kleurige jumpers en dikke wollen rokken of broeken en zware skischoenen. En de
oude heren liepen rond in bruine en blauwe jasjes, loshangend over een gekleurd
hemd of een pullover met mannetjes, en ze rookten pijpen of sigaretten, staken de
handen in de broekzakken en gingen ongegeneerd op de tafeltjes zitten om te praten.
's Avonds veranderde dat helemaal. Na zeven uur was er geen enkel skipak meer
te bemerken. De tafeltjes werden netjes in de rij geschoven. De gebloemde
namiddagkleedjes werden vervangen door witte tafellakens. De schemerlampjes
werden aangebracht, en het zilveren eetgerei, en de met goud beschilderde borden,
en de kristallen glazen. En als een halfuur nadien de eerste avondtoiletten verschenen,
werd er alleen nog zachtjes gepraat, en wie zich verplaatste, ging langzaam en
waardig, en als ze iets uitlegden, deden ze het met stijlvolle, hoofse gebaren, en het
geroep en het gelach van 's namiddags maakten plaats voor de gedempte galante
gesprekken en de beheerste glimlachjes van
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mensen die ‘hun wereld kennen’. De heren, die tijdens de dag luidruchtig met de
sportief als jongens geklede meisjes hadden geschertst, bogen nu schroomvallig voor
hun zachte, mysterieuze vrouwelijkheid, en ze hielden een stoel voor hen gereed en
dienden hen met een tedere verering, waarvoor de meisjes hen met een stille, gracieuze
lieftalligheid dankten.
Pierre stond in smoking aan de bar te praten met kolonel de Braille, die aan zijn
negende cocktail was. Niemand kon aan hem merken dat hij gedronken had. Alleen
wie hem heel goed kende, kon het weten, omdat hij over Napoleon sprak. Hij sprak
altijd over Napoleon als hij gedronken had. Dat wil zeggen, als er geen dames bij
waren. Want hij wist dat het een onvergeeflijke onbeleefdheid was, 's avonds in
gezelschap van vrouwen over ernstige dingen te praten. Hij deed het nooit. En toen
hij mevrouw Tourelle zag komen, hield hij op, stak zijn armen uit, nam haar bij de
handen, en zei:
‘Lieve mevrouw, staat u toe dat ik u voorstel aan mijn nieuwe vriend?’
Toen mevrouw Tourelle zag wie de nieuwe vriend was, zei zij koel, van onder
haar haarlok:
‘Wij hebben mekaar reeds ontmoet.’
En ze maakte haar handen los en liep voort. De kolonel keek haar bevreemd na.
Na een poos zei hij:
‘Dat versta ik niet.’
Hij keek naar Pierre en vroeg:
‘Wat hebt u met haar gedaan?’
Pierre dronk glimlachend zijn cocktail uit.
‘Was het de poederdoos?’ vroeg de kolonel.
‘Ja.’
‘Wat hebt u haar gezegd?’
Pierre vertelde het en liet de doos zien. De kolonel begon bulderend te lachen.
‘Wonderbaar!’ riep hij enthousiast. ‘Wonderbaar! Wonder-
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baar! Wacht een beetje, daar zal ik haar eens mee gaan judassen.’
Hij wierp een hoop geld naar de barman en liep handenwrijvend naar de tafel waar
mevrouw Tourelle plaatsgenomen had.
Op dat ogenblik zag Pierre Ann de trap afkomen. Ze droeg een avondkleed in
lichtblauwe taf, en in haar opgekamde haren een witte bloem. Pierre voelde iets
omhooggulpen in zijn borst, en hij bleef enkele ogenblikken diep ademend, met
blinkende ogen naar haar kijken. Dan zag zij hem en zij kwam naar hem toe.
‘Heb je het kunnen regelen met tante Henriette?’ vroeg ze lachend.
‘Wat moest ik regelen?’
‘Je hebt mij in haar bijzijn een compliment gemaakt. Ze heeft je daar zeker over
geïnterpelleerd toen ik weg was?’
‘Wat dat een compliment? Je zou het niet eens gehoord hebben, mocht ik je eerst
gezegd hebben wat ik nu op het hart heb.’
‘Wat heb je nu op het hart?’
‘Er zouden tien dichters nodig zijn om het te zeggen.’
Ann keek hem glimlachend en onderzoekend aan.
‘Soupeer met mij’, zei Pierre.
‘Het spijt me’, zei Ann. ‘Ik ben bij mijn familie. Ik moet met hen souperen.’
‘Dansen we dan straks? Of dans je de hele avond ook met je familie?’
‘Neen, lieve hemel!’
‘Krijg ik een paar dansen?’
‘Ik heb een lichte indruk dat het wel nutteloos zal zijn “neen” te zeggen’, zei Ann.
‘Verstandig meisje’, zei Pierre goedkeurend.
Ann lachte en liep naar het tafeltje waar haar moeder en haar vader reeds wachtten.
Maar dan zag ze opeens Gabriël ook aan hun tafel zitten en haar gezicht betrok,
terwijl ze
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zich teleurgesteld herinnerde dat haar moeder hem geïnviteerd had. Zij dacht er een
ogenblik aan terug te lopen, maar Gabriël had haar gezien en hij stond al op om haar
op zijn gewone, schuwe, onhandig grinnikende manier te verwelkomen. Waarom
draagt hij altijd zulke belachelijke hoge boorden? dacht zij geërgerd, terwijl zij hem
met een gewrongen glimlach begroette en plaatsnam.
‘O, Ann!’ riepen toen Jim en Eddie, terwijl zij de eetzaal kwamen binnengelopen.
‘We hebben wonderbare surprises voor morgenavond. We hebben ze in de bar liggen.’
Ann knikte met een vage glimlach. Dan boog Jim zich over haar en fluisterde:
‘Steinbach?’
Ann haalde de schouders op.
‘Heb je naar ma Thompson getelefoneerd?’
‘Neen, maar Louis is vanmiddag nog bij haar geweest. Ze weet niets.’
Jim lachte. Terwijl hij met Eddie aan de hoek van de tafel plaatsnam, zei mevrouw
Shirling:
‘Gabriël, je moest ons eens vertellen wat Duhamel gezegd heeft in zijn laatste
redevoering in Bern. Ann en ik wilden er naartoe gaan, maar we hebben ze op het
laatste ogenblik gemist.’
O hemel, dacht Ann hulpeloos.
Haar vader zag de verdrietige uitdrukking op haar gezicht, en hij glimlachte. Hij
had medelijden met haar, maar hij was blij tegelijkertijd. Zoals zijn vrouw de laatste
dagen te werk ging, zou zij er nooit in slagen Ann aan Gabriël te lijmen. Gabriël was
een heel rijke en heel verstandige jongen, maar hij bemerkte niet dat Ann niet in het
minst onder de indruk kwam als hij zijn geleerdheid uitstalde, en Shirling stelde vast
dat zijn vrouw het ook niet merkte. En dat was een goede zaak, dacht hij, want hij
hield niet van Gabriël, en hij had er plezier in te zien hoe zijn vrouw in al haar ijver
juist het tegendeel bereikte van wat ze bedoelde, en
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Gabriël steeds verder wegstootte, in plaats van hem dichter naar haar toe te voeren.
Gabriël begon. Eerst schuchter en haperend over de corruptie van de administratie
en het gevaar van de overdreven technische vooruitgang; dan vlotter en vlotter over
de desintegratie van de moderne mens en de primauteit van instinct en
onderbewustzijn op het allesvernielende verstand; dan met vuur over de ondergang
van het avondland en de decadentie van de westerse cultuur; en ten slotte bijna
hysterisch over de terugkeer naar de grondwaarden, over de metafysische zijnsvormen
en de existentiële waarde van onze daden...
Na een minuut of tien was er geen tegenhouden meer aan. En toen de hors d'oeuvres
kwamen, liet Gabriël in de volle hitte van zijn betoog kletterend de vork op de grond
vallen, en toen hij ze wilde oprapen, stootte hij tegen de schaal die de kelner vasthad,
en hij kreeg een hele lading erwtjes op zijn schouders en op zijn schoot. De meeste
rolden op de grond, en die kon hij met zijn voet onder tafel wegmoffelen, maar er
zaten er ook tussen zijn hals en zijn boord, en die moest hij er met zijn vinger
uitpeuteren. In zijn schoenen zaten er ook, maar dat merkte hij pas uren later, toen
hij ging slapen. Het was een pijnlijk ogenblik, en Gabriël zag rood als een pioen en
verloor helemaal de draad van zijn conferentie, maar mevrouw Shirling redde de
situatie met een kwinkslag, en een paar minuten later was Gabriël weer onder stoom.
Het duurde een uur. En Ann moest knikken, en ‘o ja’ zeggen, en ‘werkelijk?’ en
‘inderdaad’, hoewel ze maar de helft hoorde van wat hij zei, en intussen de kelners
verwenste die traag als slakken het ene gerecht na het andere opdienden. En iedere
keer als Gabriël in vuur geraakte, vooral als hij het ergens niet eens was met Duhamel
en begon uit te leggen waarom, vergat hij te eten, en dan moesten ze allemaal op
hem wachten, en als hij dan klaar was en de kel-
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ners brachten het volgende gerecht en ze kwamen er mee bij hem, dan nam hij de
vork of de lepel, maar bleef er druk pratend minutenlang mee gesticuleren voor hij
opschepte en het gerecht liet doorgaan.
Ann zuchtte verlicht toen eindelijk de ananascrème op tafel kwam en in de bar de
dansmuziek ingezet werd.
‘De hele zaak komt hierop neer,’ zei Gabriël, ‘Duhamel gelooft dat de moderne
mens een teveel heeft aan geest en een te weinig aan geloof. Maar ik denk dat hij...’
‘Gabriël,’ zei toen mijnheer Shirling, ‘wil je me een genoegen doen? Haal mijn
sigaren eens. Ze liggen boven in mijn kamer op het rooktafeltje. Hier is de sleutel.’
‘Met genoegen’, zei Gabriël, terwijl hij opstond en naar boven liep.
‘Maak je uit de voeten,’ zei Shirling gedempt tot Ann, ‘of ze sleuren je mee naar
de fauteuils ginder, en je bent er aan voor de hele avond.’
En dan liet hij haar stiekem de sigaren zien, die niet boven op het rooktafeltje
lagen, maar in zijn binnenzak zaten. Ann glimlachte en stond op.
‘Ik kom dadelijk terug’, zei ze tegen haar moeder, beter wetend dan dat.
Ze liep tussen de tafeltjes door naar de hoek waar ze Pierre zag zitten. De witte
kat van de hoteleigenaar zat naast hem. Ze was op een stoel gesprongen en krabde
met haar voorpoot aan zijn mouw. Pierre, die aan de cake bezig was, keek verstoord
opzij en duwde haar van de stoel. Maar ze sprong er terug op en begon weer aan zijn
mouw te krabben. Hij wilde haar weer wegduwen, maar de kat kroop onder zijn arm
door op zijn schoot, zette haar voorpoten op de tafel en begon van de cake te eten.
‘Wel, heb je van je leven!’ zei Pierre boos.
Hij greep de kat vast en wilde haar hardhandig op de grond zetten, maar ze wrong
zich met een nijdige klauw weer los.

Aster Berkhof, Veel geluk, professor!

59
‘Au!’ zei Pierre, terwijl hij naar de rug van zijn hand keek, waar een rode streep over
liep.
De kat at rustig voort. Ze haastte zich niet eens. Iedere keer als ze een hapje naar
binnen gewerkt had, likte ze kalmpjes en waardig haar snorrenbaarden af, en dan
nam ze voorzichtig met de puntjes van haar tanden een nieuw stukje en at het op,
net of het moest allemaal zo maar zijn.
‘Doe maar of je thuis bent, hoor’, zei Pierre geërgerd.
‘Ruzie in 't huishouden?’ vroeg Ann, terwijl zij tegenover Pierre ging zitten.
‘Heb je dat ooit gezien?’ zei Pierre. ‘Ze zit al een halfuur naast mij. Ik geef haar
brood, ze wil het niet. Ik geef haar vlees, ze wil het niet. Ik geef haar vis, ze wil het
niet. Ik geef haar pastei, ze wil het niet. Ze kijkt er nog niet naar, en als je een stuk
tegen haar muil duwt, keert ze onverschillig het hoofd om. Maar zo gauw de cake
komt, begint ze aan mijn mouw te krabben. Ik zeg natuurlijk: foert, als je 't zo hebt
zitten, kun je er eens rond. Maar niets hoor! Zie je haar bezig? En probeer haar maar
niet weg te duwen. Hare majesteit wenst niet gestoord te worden.’
De kat likte haar snorrenbaarden af, pinkte een tijdje naar de schemerlamp, sprong
dan boven op de tafel en ging aan het potje melk drinken dat naast de filter stond.
‘O, zorg maar dat je je bekomst hebt, hoor’, zei Pierre woedend. ‘Er is er nog.’
‘Laat haar drinken’, lachte Ann. ‘Ze is dat al jaren gewoon. Ze kiest iedere dag
een nieuwe tafel. De meeste gasten hebben het graag. Zij beschouwen het als een
goed voorteken, als de kat bij hen komt eten. De directeur weet dat. Hij laat de kat
binnen om de gasten plezier te doen.’
De kat had de melk leeggeslabberd. Ze likte zich droog, wandelde dan naar de
andere kant van de tafel en wilde aan het glas rode wijn beginnen.
‘O neen!’ zei Pierre. ‘Daar ben je nog te jong voor, versta je het!’
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Hij nam het glas weg en hield er zijn hand op.
‘Zeg dat niet te hard’, zei Ann. ‘Ze is grootmoeder.’
‘Drinkt ze altijd wijn 's avonds?’
‘Ja.’
Pierre zag dat de kat rustig was gaan zitten, en onverstoord wachtte tot hij het glas
wijn weer zou neerzetten. Hij deed het, tegen zijn zin. Ze stond dadelijk op en
slabberde het leeg.
‘Moet je nu nog wat hebben?’ vroeg Pierre.
Blijkbaar niet, want de kat stapte in het broodkorfje, nestelde zich tot een bol in
het zachte papier en begon zich behaaglijk spinnend de voorpoten te likken.
‘En die noemt zich een dame’, zei Pierre, terwijl hij verachtelijk op haar neerkeek.
De kat hield opeens op met likken, keek aandachtig naar Pierre, stond op, sprong
van tafel en liep kalm, waardig, zonder omkijken weg.
‘Nu heb je haar beledigd’, zei Ann.
Pierre keek de kat misprijzend na.
‘Jij schijnt niet veel van katten te houden’, zei Ann.
‘Katten zijn onuitstaanbare wezens’, zei Pierre. ‘Ze hangen de voorname dame
uit, doen overal hun zin, beschouwen het als niet meer dan normaal als je hen laat
doen, en trekken zich gekrenkt in zichzelf terug als je ertegen ingaat. Ze kijken je
dan aan met zo'n hautaine verontwaardiging van: hoe dúrf je? En het is allemaal
fopperij, want katten hebben de slechtste manieren van al de beesten die er zijn. Wie
was die jongen met zijn bril die de hele tijd aan het woord geweest is aan jullie tafel?’
‘Hij is geen jongen’, zei Ann. ‘Als je hem inbindt en er een nummer opplakt, en
hem in de bibliotheek op een plank zet, zal iedereen zeggen: o, kijk daar eens, wat
een mooi boek.’
Pierre glimlachte.
‘Als je nog eens kwaad wordt,’ zei Ann, ‘moet je het maar
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op hem uitwerken, liever dan op dat onschuldige poesje. Kom, breng me hier buiten,
hij komt dadelijk terug en ma is veel te vriendelijk voor hem. Hij leeft te hoog in de
wolken om het te begrijpen, maar de een of andere keer breekt het licht toch eens
door.’
Ze liepen naar de bar, waar al talrijke gasten dansten. Ze namen plaats op de hoge
taboeretten en Pierre bestelde cognac.
‘Morgen is er een feest hier’, zei Ann. ‘Al de cursisten zijn er op uitgenodigd. Ook
die van de andere hotels. We krijgen de grote zaal boven helemaal voor ons. Jij bent
ook uitgenodigd.’
‘Dank je’, zei Pierre.
En dan vroeg hij, voorzichtig:
‘Worden de professoren ook uitgenodigd?’
‘Ja, maar ze komen niet.’
‘Waarom niet?’
‘Ze durven niet.’
‘Waarom niet?’
Ann lachte, en zei:
‘Professoren deugen niet voor zo iets. Als ze drie glazen op hebben, staan ze op
hun kop. Bruckner heeft het eens geprobeerd verleden jaar.’
‘Wie is Bruckner?’
‘Professor in de wijsbegeerte. Hij kwam maar eens kijken, zei hij. Om negen uur.
Om drie uur 's nachts was hij nog aan het kijken. Maar ik denk niet dat hij nog veel
zag. Hij is er een week ziek van geweest. Heb jij ooit een professor dronken gezien?’
‘Euh... wel...’ zei Pierre, terwijl hij zich onder de neus wreef.
‘Ik heb Bruckner gezien’, zei Ann.
Ze dronk lachend haar cognac, en zei dan:
‘Professoren zijn de liefste, en de beste, en de beminnenswaardigste wezens van
de hele wereld. Ik hou van hen. Maar ze zijn zo onpraktisch. Ze weten niets van de
wereld. Ze

Aster Berkhof, Veel geluk, professor!

62
leven in een andere wereld, een heel andere wereld, een wereld van serafijnen en
goede elfen. Ze moesten er niet uit komen. Als ze erbuiten komen, zijn ze als kleine
kinderen. Ze weten niets meer, en ze doen alles verkeerd.’
Pierre slikte eens, duwde zijn boord omlaag, en dacht: Ik ga van haar gezicht
houden, als ze mij morgen op het podium ziet verschijnen.
‘Waarom nodig je hen dan uit?’ vroeg hij.
‘Ze zijn zo grappig’, zei Ann.
‘Allemaal?’ vroeg Pierre met gefronste wenkbrauwen.
‘Ja. Weet je, professoren dansen nooit, ze drinken nooit, ze gaan nooit naar de
bioscoop, ze doen nooit dwaasheden, ze maken nooit grappen, en ze hebben daar
niet de minste spijt van. Ze hebben daar allemaal vrijwillig afstand van gedaan, om
de wetenschap te dienen. Maar als ze dan zo eens per ongeluk uit hun baan geraken
en ze drinken een glas te veel, dan krijgen ze ineens wel spijt. Ze beleven deugd aan
wat ze drinken, ze worden bedwelmd door de pret en de muziek en de grappen, en
ze vinden dat zo plezierig, dat ze zich opeens gaan verwensen omdat ze hun hele
leven als dwazen al die heerlijke dingen links hebben laten liggen. En dan willen ze
op één avond hun verzuim goedmaken, en in enkele uren tijd een achterstand van
dertig jaar inlopen, en dan moet je hen bezig zien! Bruckner herinnerde zich op zeker
ogenblik dat hij in zijn jeugd goed had kunnen zingen, en hij waggelde naar het
orkest, duwde de zanger weg, nam de micro vast en begon te zingen, een serenade
van honderd jaar oud. Maar met een stem! En een gevoel! Een operazanger had er
niets bij. De muzikanten gaapten hem met open mond aan. Als hij zo oud niet geweest
was, hadden ze hem een contract aangeboden en hun eigen zanger op straat gezet.
Zo mooi kon die oude rakker zingen. Hij was er zelf verbaasd over, en kreeg een
applaus zoals de zanger van het orkest er nooit een gehad heeft. Bruckner kreeg er
de tranen van in zijn ogen. Hij had veer-

Aster Berkhof, Veel geluk, professor!

63
tig jaar niet meer gezongen, en wist niet eens meer dat hij het nog kon. Die avond
ontdekte hij het opnieuw. En het resultaat was, dat hij de hele avond niets anders
meer gedaan heeft dan zingen. Ze hebben hem met zes man van de micro moeten
wegsleuren. En 's nachts om vier uur is hij nog naar het Instituut gegaan, en hij heeft
ma Thompson voor haar venster een serenade gebracht, die ze tot beneden in het dal
gehoord hebben. Ma Thompson schrok zich bleek toen ze hem zag staan. Maar de
oude man zong zo mooi, dat ze naar beneden gekomen is en hem een kus heeft
gegeven.’
‘Hoe lang is Bruckner daarna hees geweest?’ vroeg Pierre.
‘Ik weet het niet’, zei Ann. ‘We hebben hem een week lang niet gezien. En toen
hij weer verscheen, droeg hij een dikke, wollen sjaal, hij was mager en bleek
geworden, hij liep langzaam, met voorzichtige pasjes, sprak met een vreemde, stille
stem, en hield zijn hoofd zo recht en zo onbeweeglijk mogelijk, net of hij was bang
dat het zou barsten of afvallen. We hadden allemaal medelijden met hem. We hebben
geld bijeengelegd en hem een gitaar cadeau gedaan. Toen heeft hij voor de eerste
keer weer geglimlacht. En nu zit hij 's avonds regelmatig op zijn kamer op de snaren
te tokkelen en stilletjes te zingen. Ik heb het meer dan eens gehoord. Het is
wondermooi. We houden allemaal van hem.’
‘Ken jij dit?’ vroeg Pierre, terwijl hij naar het orkest wees. Ann luisterde. Het was
een zachte, langzame wals die gespeeld werd.
‘Neen’, zei ze. ‘Maar het is mooi.’
‘Het is van een vriend van mij. Ik was erbij toen hij het gecomponeerd heeft. Laten
we dansen.’
Ze liepen naar de dansvloer. Toen ze enkele ogenblikken gedanst hadden, zei
Pierre:
‘Luister nu naar de violen. Dat mineurmotief is van mij.’
‘Componeer jij ook?’ vroeg Ann verrast.
‘In Wenen componeert iedereen.’
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Ann luisterde, en dan zei ze:
‘Hm... dat is niet kwaad. Heb je dat samen met je vriend gemaakt?’
‘Ja. Op een nacht om twee uur. We waren uit geweest, en toen alle bierkelders
gesloten waren, zwierven we nog wat rond door de stad, en dan kwamen we aan de
Donau, en de maan stond op het water, en we gingen aan de kant zitten, en de golven
waren als bestrooid met zilver, en in die romantische atmosfeer haalden we onze
mondharmonica's tevoorschijn, en we begonnen te spelen. Eerst vlotte het niet. Dan
werd het dit.’
Ze dansten wiegend op de weemoedig verglijdende tonen van de muziek, tot de
laatste akkoorden in een ijle trilling wegdeinden.
‘Dat is het’, zei Pierre. ‘Mijn vriend heeft het uitgegeven, en het is een succes
geworden. Zijn eerste.’
‘Hoe heet het?’
‘“Zilveren maan”. Hier is het opnieuw.’
Ze begonnen weer te dansen. Na een poosje zei Pierre:
‘We hebben mekaar een belofte gedaan toen we de melodie maakten.’
‘Welke belofte?’
‘Dat we nooit zouden liegen, terwijl we deze muziek horen.’
Ann keek nieuwsgierig op, en vroeg:
‘Waarom deed je die belofte?’
‘Er wordt nooit méér gelogen dan bij het dansen. Niet met opzet, maar onder
invloed van de stemming. De meest nuchtere zakenman wordt een dichter als hij
danst. Later hebben we gewoonlijk berouw, en we houden de beloften niet die we
al dansend gedaan hebben. Mijn vriend en ik hebben beloofd al de beloften te houden
die we tijdens deze dans zouden doen, en alleen datgene te zeggen wat we werkelijk
oprecht menen.’
Ann bleef glimlachend naar hem opkijken.
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‘Wil je dat ik iets beloof?’ vroeg Pierre.
‘Ga je gang’, zei Ann. ‘Maar wees voorzichtig.’
‘Ik beloof je dat...’
‘Doe het liever niet’, zei Ann.
‘Waarom niet?’
‘Je ziet er nogal dichterlijk uit. Je zou er spijt van hebben morgen.’
‘Zoals je wilt.’
Ze dansten in stilte verder. En dan zei Ann, guitig lachend:
‘Weet je, er is iets over jou waar ik van hou.’
‘Wat is het?’ vroeg Pierre.
‘Ik weet het nog niet’, lachte Ann. ‘Ik zal 't moeten uitvinden. Welke zijn je
voornaamste eigenschappen?’
‘Ik ben groot, en slank, en sterk, mijn haar krult vanzelf, ik kan zwemmen, ik heb
een ernstig en teder karakter en goede manieren, ik schop de waterkan niet omver
als ik 's morgens opsta en mijn schoenen niet vind, ik vloek nooit, ik zing nooit op
straat als ik dronken ben, ik sta altijd op in de bus als er een dame opstapt, zelfs als
ze lelijk is, en...’
‘Dat is voorlopig genoeg’, lachte Ann.
Toen de dans uit was, liepen ze terug naar de bar. Terwijl ze voorbij het orkest
liepen, viel een van de partituren op de grond. Ann raapte ze op en wilde ze aan de
muzikant geven, maar toen zag ze de titel: ‘Zilveren maan’ door Johann Strauss.
‘Johann Strauss?’ zei ze verwonderd.
Dan keerde ze zich geamuseerd naar Pierre toe, en zei:
‘Ik wist niet dat jij zulke beroemde vrienden had!’
‘Wat bedoel je?’
‘Ik voel me vereerd gedanst te hebben met de vriend van... Johann Strauss.’
‘Ik zal het hem zeggen’, zei Pierre. ‘Het zal hem genoegen doen.’
Ann keek hem achterdochtig aan, en dan vroeg ze streng:
‘Heb jij dat stuk gemaakt, samen met Johann Strauss?’
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‘Ja.’
‘Hoe lang is Johann Strauss al dood?’
‘Welke Johann Strauss?’
Ann keek hem aarzelend aan.
‘Zijn er meer?’ vroeg ze dan.
‘Volgens de laatste telling leven er op dit ogenblik in Wenen tweehonderd
negenenvijftig mensen die Johann Strauss heten en honderd eenentachtig die Oscar
Strauss heten, en nog een driehonderdtal die Rudolf, Kaspar, Wilhelm en Joseph
Strauss gedoopt zijn.’
‘En maken die allemaal muziek?’ vroeg Ann verbaasd.
‘Ongeveer, ja. De mijne is Johann Strauss IV. Staat het er niet op?’
Ann keek. Hij had gelijk. Ze gaf glimlachend het blad aan de muzikant.
‘Die Strauss-familie,’ zei Pierre, ‘zit gelijk een bos onkruid in Wenen vastgegroeid.
Je mag hen uitmoorden, uitbranden, uitstomen, al wat je wilt, een week later komt
er ergens bij een uitgever een slungel binnen met een beduimeld vodje papier en
zegt: Mijnheer, hier is een nieuwe wals. Zou u hem niet willen uitgeven? Mijn naam
is Johann Strauss.’
Ze namen lachend plaats aan de bar, dronken hun cognac uit en vroegen nieuwe
glazen. Er kwam steeds meer volk in de bar, en Ann stelde Pierre voor aan talrijke
andere gasten. De atmosfeer werd gezellig en intiem. Bijna al de gasten waren
vrienden. Ze kenden mekaars goede en slechte kanten, ze konden verdragen dat er
grappen uitgehaald werden, ze praatten vertrouwelijk en zonder overdreven
plichtplegingen, ze waren allemaal blij dat ze veilig en warm binnenzaten terwijl het
buiten vroor dat het kraakte, ze wisten dat ze morgen weer in de sprookjesachtige
weelde van de besneeuwde bergen zouden wandelen of skiën, en dan 's avonds weer
dansen, en 's anderendaags weer skiën, en dan weer dansen, en zo altijd verder, en
het bewustzijn
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van die heerlijke vakantiezorgeloosheid verhoogde nog de stille, aangename
gezelligheid van de avond.
Kort voor middernacht, toen de speaker aankondigde dat de dames moesten
inviteren, zag Pierre mevrouw Tourelle naar zich toe komen.
‘Mag ik deze dans hebben, mijnheer Falke?’ vroeg zij, terwijl zij hem van onder
haar lange haarlok versluierd aankeek.
Pierre boog en leidde haar naar de dansvloer. Hij zag dat ze zeker genoeg gedronken
had.
‘Bent u verwonderd?’ vroeg mevrouw Tourelle, toen zij enige tijd gedanst hadden.
‘Waarom zou ik verwonderd zijn, mevrouw?’ vroeg Pierre.
‘Ik zou mijn poederdoos willen terughebben.’
‘Poederdoos?’ vroeg Pierre, alsof hij haar niet begreep. Dan deed hij of hem ineens
een licht opging, zei: ‘O ja!’ en vroeg bezorgd: ‘Heeft de detective ze niet
teruggevonden?’
Mevrouw Tourelle stak haar hand uit en zei:
‘U denkt toch niet dat ik uw spelletje van daarstraks niet doorzien heb, nietwaar?’
‘U hebt het niet doorzien, de kolonel heeft het verklapt’, zei Pierre. ‘Was het niet
goed gevonden?’
‘Ja.’
‘En was u niet een beetje van streek?’
‘Ja. De doos, alstublieft.’
Pierre gaf ze haar. Mevrouw Tourelle nam ze aan, keek monkelend naar hem op,
schudde haar haarlok weg, en zei:
‘U had gelijk. Ik verdiende een les. Zullen we nu vrienden zijn?’
‘Ik ben nooit uw vijand geweest, mevrouw Tourelle.’
‘Daar ben ik niet zeker van’, zei mevrouw Tourelle.
‘Ik geloof alleen maar dat u iemand zou moeten hebben om een beetje op u te
passen.’
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‘Kent u zo iemand, mijnheer Falke?’ vroeg ze met donkere, zingende stem, terwijl
ze dichter kwam.
Pierre stak zijn hals een beetje omhoog, hoewel zijn boord niet neep.
‘Kent u iemand, mijnheer Falke?’ vroeg zij opnieuw.
‘Neen,’ zei Pierre, ‘maar morgen beginnen de lessen, in het Instituut. Ik kan het
aan een van de professoren vragen.’
Mevrouw Tourelle schaterde het uit, en zei:
‘Een professor! Dat is wat ik nodig heb.’
‘Wat is er verkeerd aan een professor?’ vroeg Pierre verstoord.
‘Ben ik een baby?’
‘Wat heeft dat met de zaak te maken?’
‘Professoren zijn oude kinderjuffrouwen.’
‘Wel, u kunt er een gebruiken’, zei Pierre woedend.
Mevrouw Tourelle legde zich vleiend tegen hem aan en keek donker en
geheimzinnig van onder haar haarlok naar hem op.
‘Weet u,’ zei ze, ‘er is iets over u waar ik van hou.’
‘O ja?’ zei Pierre boos. ‘Wat is het?’
‘Ik weet het nog niet’, zei mevrouw Tourelle langoureus. ‘Ik moet het nog
uitvinden. Welke zijn uw voornaamste eigenschappen?’
‘Ik haat katten, ik sla mijn hond drie keren per dag, ik eet met mijn vingers, ik was
nooit mijn voeten, ik vecht alle avonden, ik kom nooit vóór middernacht thuis, ik
blaf als een hond in mijn slaap, en sla 's anderendaags alles kapot wat me in de weg
staat.’
Mevrouw Tourelle glimlachte en vroeg:
‘Mijnheer Falke, is het hier niet warm?’
‘Ja, zeer’, zei Pierre nukkig.
‘Er is een terras aan het hotel. En de bergen zijn wonderschoon in de maneschijn.’
‘O, u houdt van maneschijn, nietwaar?’ vroeg Pierre, die ineens een schone kans
zag om van haar af te komen.
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Hij keek rond, en riep:
‘Kelner! O, kelner!’
‘Ja, mijnheer’, zei de kelner die de asbakjes op de tafels leegmaakte.
‘Wilt u mevrouw eens naar het terras brengen, en haar uitleggen hoe ze de
verrekijker moet gebruiken? Mevrouw wil de bergen zien in de maneschijn.’
‘Met genoegen, mijnheer’, zei de kelner gedienstig. ‘Hierlangs, mevrouw.’
Pierre boog naar mevrouw Tourelle, en zei:
‘Hij zal u alles tonen. U mag hem ook de namen van de bergen vragen. Hij kent
ze vanbuiten. Ik wens u een aangename verpozing.’
‘Wilt u mij volgen, mevrouw?’ vroeg de kelner, terwijl Pierre wegliep.
‘Dwaaskop’, zei mevrouw Tourelle, terwijl zij ontgoocheld Pierre nakeek.
‘Pardon?’ vroeg de kelner verwonderd.
Mevrouw Tourelle keek naar hem, en vroeg:
‘Waarom laat u die snor niet knippen? Lange snorren zijn al dertig jaar uit de
mode.’
Hierop liep zij weg, zonder nog verder naar hem om te kijken. De kelner keek
haar verwonderd na, en tastte naar de lange, krullende snor, die al zevenentwintig
jaar zijn trots was. Dan schudde hij niet-begrijpend het hoofd, en ging voort met
asbakjes leegmaken.
Pierre liep terug naar de bar, en Ann kwam opgewonden naar hem toegelopen, en
ze klapte van blijdschap in de handen en zei:
‘Pierre! O Pierre! Ik weet iets.’
‘Wat is het?’ vroeg Pierre glimlachend.
‘De weddenschap! Ik ga de weddenschap winnen.’
Pierre keek haar aarzelend aan, en vroeg:
‘Heb je ontdekt... wie Steinbach zal vervangen?’
‘Neen, dat niet. Maar ik weet wie ze aangeduid hebben om mij verliefd te maken.’

Aster Berkhof, Veel geluk, professor!

70
‘O’, zei Pierre, en hij glimlachte verlicht.
‘Ik ben nog niet heel zeker,’ zei Ann, ‘maar ik vermoed het toch. Kijk eens over
mijn rechterschouder. Die lange, dunne man... Neen, niet zo opvallend. Kijk eerst
eens rond. Zie je hem nu? Die lange, met zijn zwart, gepommadeerd haar en een wit
roosje in zijn knoopsgat. Zie je hem?’
‘Ja, wie is dat?’
‘Jean de Varsac, een baron. Hij woont in Parijs en is een beste vriend van Jim. Hij
volgt ook de cursus.’
‘Waarom denk je dat hij de man is?’
‘Hoeveel keren is hij mij al komen halen om te dansen?’
‘Meer dan eens?’
‘Zes keer! En vroeger kwam hij nooit meer dan één of twee keren, uit beleefdheid.
We zijn goede kameraden, maar ik ben zijn type niet, hij heeft nooit bijzondere
attenties voor mij overgehad. En nu? Hij wil de ene dans na de andere van me hebben,
hij overstelpt mij met complimentjes en galante lievigheden, hij wil me trakteren,
hij heeft me al twee keren gevraagd of hij morgenavond op het feest mijn cavalier
mag zijn, en zo juist heeft hij mij voor morgenmiddag uitgenodigd voor een sleetocht
naar de bevroren watervallen. En toen we zo juist ophielden met dansen, stond Jim
ginder aan de deur van de fumoir, en hij wenkte Jean, en Jean deed of hij het niet
zag, maar toen verontschuldigde ik mij, en zei dat ik naar de poederkamer wilde
gaan, maar ik bleef achter de deur staan, en ik zag Jean naar Jim gaan, en ze liepen
druk fluisterend de fumoir binnen. Ik ben achterom gelopen, om aan de andere deur
te kunnen luisteren, maar daar zaten een hoop bridgespelers en ik kon niets horen.
Maar ik ben zeker dat ze iets van plan zijn.’
‘Wat ga je nu doen?’
‘Ik weet het nog niet’, zei Ann verheugd en opgewonden.
‘Ik denk dat ik een paar keren met Jean zal meegaan, en hem laten geloven dat hij
veld wint. En dan zal ik gauw merken waar en wanneer hij de beslissende stap zal
doen.
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Hij zal me ergens naartoe brengen, en me zijn liefde verklaren, en mij kussen, en
Jim zal ergens in de buurt wel verdoken zitten met Eddie en een paar anderen, om
te zien of ik tuimel. O, weet je wat ik ga doen?’ Ze klapte blij in de handen. ‘Ik ga
doen of het pakt, en gedwee naar zijn liefdesverklaring luisteren, maar als hij mij
gaat kussen, zal ik hem afweren en zeggen: Neen, Jean, dat niet, wij zijn goede
kameraden geweest, laten we het zo houden. Maar, Ann, ik heb je lief, zal hij zeggen,
kun jij ook niet van mij houden? Neen, Jean, zal ik dan zeggen, mijn vriendschap
heb je, maar liefde kan ik je niet geven. En dan roep ik: Kom er maar uit, Jim! En
dan moet hij tevoorschijn komen, en ik heb het eerste deel van de weddenschap
gewonnen. O, zal het niet wonderbaar zijn? Hij moest het weten dat ik hem al doorzien
heb.’
‘En hoe zit het met het tweede deel van de weddenschap?’
‘Ik moet wachten tot de plaatsvervanger van Steinbach hier is’, zei Ann.
‘Denk je dat je hem krom krijgt?’
Ann glimlachte, en zei:
‘Je haalt het nooit tegen een professor als je hem in zijn eigen vesting aantast.
Maar als je hem uit die vesting haalt, dat wil zeggen, als je hem uit zijn studeerkamer
kunt lokken, weg van zijn boeken, weg van zijn papieren, weg van zijn instrumenten,
dan wordt hij hopeloos als iemand die voor de eerste keer met schaatsen op het ijs
komt. Je kunt hem omverblazen. Zie je Jean nog?’
‘Ja.’
‘Wat doet hij?’
‘Hij danst.’
‘Kijkt hij naar hier?’
‘Ja, hij ziet er niet te best gehumeurd uit. Hij lijkt er een beetje verwonderd over
dat je de hele avond bij mij blijft. Ik denk dat hij zich afvraagt wat je feitelijk in mij
gezien hebt.’
Dan keek hij naar Ann en vroeg:
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‘Wat héb je feitelijk in mij gezien?’
‘Dat vraag ik me ook af’, zei Ann glimlachend.
‘Het schijnt dat de bergen wonderschoon zijn in de maneschijn,’ zei Pierre, ‘en
dat je vanaf het terras een prachtig panorama hebt.’
‘Zal ik een kelner roepen om je de weg te wijzen en je uit te leggen hoe de
verrekijker werkt?’ vroeg Ann.
Pierre keek haar met schielijke achterdocht aan.
‘Je kunt hem ook de namen van de bergen vragen’, zei Ann.
‘Hij kent ze allemaal vanbuiten.’
Pierre keek glimlachend op haar neer en zei:
‘Je hebt gespioneerd, nietwaar?’
‘Ja, en je verdient dat ik je even hardvochtig behandel als jij die arme mevrouw
Tourelle behandeld hebt.’
‘Daar meen je geen snars van’, zei Pierre, terwijl hij haar een wit pelsmanteltje
over de schouders hing, en haar bij de arm meevoerde naar het terras.
Het was een stille, heldere nacht. De lucht was lichtgroen en de sterren flonkerden
als diamanten. De bergen lagen met hun donkere bossen en hun matglanzende
sneeuwhellingen roerloos te rusten in de stilte, die ruiste als een onmetelijke
kinkhoren. De ene berg schakelde zich aan de andere vast, en hoe verder de blik
gleed, hoe witter zij werden. Het was een vreemde, onaardse wereld, waarover de
maan een vaalkleurig, melkachtig licht goot, een wereld van witte bergen en
groenachtig ijs, een wereld waar geen leven was, geen mensen en geen dieren; alleen
stilte en eeuwige roerloosheid.
‘Zo moet de wereld er uitgezien hebben, vóór de zon en de mensen gekomen zijn’,
zei Pierre. ‘Groots, geweldig, schrikwekkend, maar doods en eenzaam. Ik heb me
soms afgevraagd: waarom heeft God de mens eigenlijk geschapen? Wij zijn allemaal
zo dom en zo onnozel, en zo eigenwijs, en we doen zoveel dwaasheden en we hebben
dan op de koop toe nog zoveel pretentie, dat ik dikwijls tegen mezelf
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gezegd heb: als wij gemaakt zijn om de glorie van God te verkondigen, dan brengen
wij er eigenlijk toch maar weinig van terecht. En God moet dat toch vooraf geweten
hebben! Waarom heeft Hij ons dan gemaakt? Ik wist daar niet altijd een antwoord
op te vinden. Maar als je dat hier ziet, begrijp je waarom Hij het toch gedaan heeft.
Geheel alleen zijn in zulke huiveringwekkende, doodstille chaos, kan niet prettig
zijn. God heeft nood gevoeld aan warmte, en leven, en schoonheid. Daarom heeft
Hij de zon geschapen, en de rozen, en de vlinders, en de nachtegalen, en de mensen.
Maar hij had de mensen geen verstand mogen geven. Dat was een grote vergissing.’
‘Waarom?’ lachte Ann.
‘Omdat we er niets mee doen dat deugt. Wat doen we eigenlijk met ons verstand?
Een hoop vernuftige dingen uitvinden die geen mens nodig heeft, geleerde boeken
schrijven die de spijsvertering in de weg staan, liegen, veinzen en bedriegen,
vooroordelen scheppen, overal de eersten willen zijn, en van de mensen vijanden en
concurrenten maken, in plaats van vrienden en helpers. Je kunt overal lezen dat de
mens door zijn verstand alles helder en eenvoudig maakt. Het is juist andersom. Hij
maakt alles moeilijk en ingewikkeld. Neem bijvoorbeeld eens, dat wij twee geen
mensen waren, maar vogeltjes. Zou alles dan niet veel eenvoudiger zijn?’
‘Wat is alles?’ vroeg Ann monkelend.
‘O... alles. Veronderstel eens dat ik een nachtegaal was, en jij ook. Het eerste wat
ik zou doen, is: daar op die tak springen, midden tussen de sneeuwrozen, en een lied
zingen zoals ik er nog nooit een gezongen heb, een lied dat ik speciaal voor deze
gelegenheid bewaard zou hebben, een lied dat je maar eenmaal kunt zingen, en dat
ook maar eenmaal begrepen wordt, en dat ongeveer luidt als volgt: mijn lief, klein
wijfje, je oogjes zijn als gouden parels, ze zijn diep als de zee, en vol sterren; je
vleugels zijn als zachte,
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zijden dekens, die je over je nestje spreidt als het regent; en je dons is warm en dicht
als een kussentje; laat, als het lente wordt, mijn nest het jouwe zijn, ik zal vliegen en
spinnenkoppen vangen voor de kleintjes, en malse rupsen voor jou, en als de zon
door de bladeren speelt, zal ik voor jullie allemaal mijn schoonste wijsjes fluiten.’
Ann leunde met de armen op een bakje met sneeuwklokjes, en ze keek glimlachend
voor zich uit. Dan trok ze een vies gezicht, en zei:
‘Ik houd niet van rupsen.’
En na een poosje:
‘En ik houd ook niet van nachtegalen.’
‘Waarom niet?’ vroeg Pierre.
‘Zij zijn niet te vertrouwen. Wij hebben er ook een in onze tuin in Londen, en
verleden jaar zong hij hoog in de boom, en het wijfje, dat van onder zat, bleef. Maar
dit jaar zong hij weer, en het was hetzelfde lied, maar een ander wijfje.’
‘Zie je het?’ zei Pierre. ‘Je maakt alles weer moeilijk. De nachtegaal zou het niet
gedaan hebben. Het is onze eigen schuld, als we nergens geraken.’
Hij stond met zijn handen in zijn broekzakken en deed alsof hij boos was. Ann
keerde zich naar hem toe, en ze was ernstig terwijl ze zei:
‘Luister, Pierre, ik heb nooit in mijn leven zo vlug met iemand vriendschap gesloten
als nu met jou. En het is mijn zaak niet wie die vrouw op de foto boven is, maar als
ze oprecht meent wat ze er voor jou op geschreven heeft, en jij zet dat op je
nachttafeltje, dan is het tegenover haar niet fair wat je nu doet.’
‘O, tante Henriette opnieuw, nietwaar?’
‘Ja, maar je weet evengoed als ik dat ze niet je tante is. Tantes zijn oud en lelijk,
en zij schrijven nooit dergelijke dingen op foto's.’
Pierre stond haar op de hielen wiegend te bekijken, alsof hij verzon wat hij zou
zeggen.
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‘Is ze je verloofde?’ vroeg Ann, stil glimlachend.
Pierre zweeg enkele ogenblikken, en zei dan:
‘Ja.’
De glimlach verstrakte even op Anns gelaat. Maar ze bleef glimlachen, en ze sloeg
de ogen neer, en zei:
‘Ik dacht het.’
En dan vroeg ze:
‘Waar is ze nu?’
‘Ik weet het niet.’
Ze keek snel op.
‘Weet je het niet?’
‘Neen.’
‘Weet je niet waar je verloofde is?’
‘Neen.’
‘Je weet toch waar ze was toen je naar hier vertrokken bent? Je hebt afscheid van
haar genomen?’
‘Neen.’
Ann keek hem niet-begrijpend aan.
‘Is dat niet een beetje ongewoon?’ vroeg zij.
Pierre trok de schouders op.
‘Is het... lang geleden dat je nog bij haar geweest bent?’ vroeg Ann.
‘Ik heb haar nooit gezien.’
Hij zei het rustig, met glanzende ogen. Ann keek hem verrast aan.
‘Nooit gezien?’ zei ze. ‘En je zegt... Hoe kan iemand je verloofde zijn als... Wie
is zij?’
‘Ik weet het niet. Ze is voor mij niets dan een mooie foto die ik op de kamer van
een van mijn vrienden gegapt heb.’
‘En dat opschrift?’
‘Dat heb ik er zelf op geschreven.’
‘Dan heet ze misschien helemaal niet Henriette?’
‘Ik weet er niets van. Het kan evengoed Apollonia zijn, of Amelberga, of zo iets.’
‘O...’ zei Ann, en zij ademde snel, en verheugd.
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Maar dan vroeg ze benieuwd:
‘Waarom deed je dat alles?’
‘Het is een oude geschiedenis. Tien jaar geleden. Mijn moeder leefde nog. Toen
ze voelde dat ze ging sterven, zei ze dat ik moest trouwen. Ik had altijd bij haar
gewoond - mijn vader was heel jong gestorven - en zij was ongerust omdat er na
haar dood niemand zou zijn om voor mij te zorgen. Er was een oude tante die beloofd
had mijn studie voort te betalen. Maar die was altijd ziek en kon zich verder niet met
mij bezighouden. En moeder was bekommerd dat ik niet op tijd een zuiver hemd
zou hebben, dat er altijd gaten in mijn sokken zouden zijn, en dat mijn dassen er
altijd lelijk en verfrommeld zouden uitzien. Daarom wilde ze hebben dat ik trouwde.
Ik heb er ernstig aan gedacht, maar het ging te vlug met moeder. Na drie dagen lag
ze al op sterven. Om haar gerust te stellen, heb ik dan maar de foto genomen en er
die woorden op geschreven. Ik heb ze haar laten zien, en ze was gelukkig. Ze is mooi,
zei ze, is ze ook goed? En trouw? Ja, zei ik. En hou je van haar? Ja. Heel veel? Heel
veel. Dan is het goed, zei ze. Stel het wel, jongen, hou je maar gezond. En dan stierf
ze, met een glimlach, tevreden omdat haar werk gedaan was en omdat ze het goed
gedaan had. Ik heb van haar gehouden. Ze was wonderbaar.’
Hij zweeg enkele ogenblikken, en zei dan:
‘Ik hou nog van haar. Nog evenveel als toen.’
En dan voegde hij er glimlachend bij:
‘Maar van trouwen is nog niets in terechtgekomen. Ik heb nooit veel omgang
gehad met meisjes. Wel eens in groep. Maar anders niet.’
‘Waarom heb je de foto bewaard?’ vroeg Ann.
‘Als herinnering. En om de belofte niet te vergeten. Ik heb werkelijk beloofd te
trouwen, weet je. Ik moet die belofte houden. Zo gauw ik een andere foto heb - van
de echte - vliegt Henriette de prullenmand in. De grote foto van het
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nachttafeltje heb ik laten maken om mijn hospita te pesten. Ze heeft me al tien jaar
in de kost en ze weet nog niet wie Henriette is. Ze vergaat van nieuwsgierigheid,
maar ik zeg haar niets, als straf omdat ze ooit eens een van mijn brieven opengedaan
en gelezen heeft.’
Ann keek hem met een vreemde, benieuwde blik aan en zei:
‘Je bent een eigenaardige kerel. Soms ben je niets dan een ondeugende kleine
jongen, en dan heb ik lust om je bij je oren te trekken, en onmiddellijk daarna treed
je terug en je zegt wondere dingen, die me in de war brengen. En als ik me dan
afvraag of ik blij of bang moet zijn, ben je ineens weer een kleine bengel.’
‘Mag ik nu die nachtegaal van daarstraks nog eens opnieuw laten zingen?’ vroeg
Pierre.
‘Daar ga je weer’, zei Ann glimlachend. ‘Waarom ben je geen dichter geworden?
Ik denk dat je heerlijke gedichten zou maken. O, luister! Ze spelen weer “Zilveren
maan”.’
Pierre nam haar in zijn armen, en danste langzaam met haar over het terras.
‘Je ging daarstraks iets beloven’, zei Ann.
‘Ja. Je wilde niet dat ik het deed.’
‘Ik zou willen dat je het nu deed.’
Ze dansten stil, bijna zonder bewegingen, tussen de witte sneeuwrozen. Pierre
bracht zijn mond bij Anns oor, en zei: ‘Ik beloof, dat ik altijd mijn voeten zal vegen
als ik binnenkom, dat ik nooit je verjaardag zal vergeten, en ook niet die van ons
huwelijk, dat ik nooit as op je tapijten zal strooien, nooit in de keuken in de potten
zal kijken, nooit in de kelder worst zal stelen, en nooit zatte vrienden mee
binnenbrengen 's avonds.’
Ann lachte hartelijk, en zei:
‘Ach, jij dwaze jongen.’
En dan voelde ze zijn wang langs de hare strelen, en ze streelde gelukkig terug.
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VI
Toen Pierre de volgende morgen in het salon van het Instituut kwam, liet lady
Thompson de professoren met wie zij stond te praten achter, en kwam hem tegemoet.
Ze was nog kleiner dan Pierre gedacht had, zij had iets van die peperbusjes, die dun
zijn van boven en heel breed van onder, en die je niet kunt omverduwen. Terwijl
Pierre haar goedemorgen wenste, bekeek ze hem aandachtig en zei:
‘Ze is mooi, nietwaar?’
Pierre keek haar verwonderd aan, en vroeg:
‘Wie... wie bedoelt u, lady Thompson?’
‘Het meisje.’
‘Welk meisje?’ vroeg Pierre aarzelend.
‘Het meisje waarmee je gisteravond laat naar de bergen hebt staan kijken, en waar
je de hele nacht van gedroomd hebt.’ Pierre voelde zich rood worden, en hij werd
ongemakkelijk onder haar onderzoekende blik. Maar dan vroeg hij zich af: hoe kan
ze dat nu al weten? En hij wilde iets zeggen, maar lady Thompson, die hem zag
aarzelen, zei opeens verbaasd:
‘Dus is het waar?’
Pierre keek haar bevreemd aan.
‘Wel heremijntijd,’ zei lady Thompson, ‘het is waar!’
‘Lady Thompson... ik vrees dat...’
‘Ja, ik vrees het ook’, zei lady Thompson. ‘En ik geef je een goede raad. Tracht
je een beetje te beheersen in het vervolg, en niet rood te worden en je te verraden als
iemand een grapje maakt.’
‘Een grapje?’ vroeg Pierre verwonderd.
‘Ja, natuurlijk! Wat anders? Ik wist helemaal niets. Maar je
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zag er zo loom en zo slaperig uit, en ik wilde je eens doen lachen. Het is heel normaal
dat je geen oog dichtdoet, als je voor de eerste keer hoog in de bergen slaapt en nog
niet gewoon bent aan de ijle lucht. Maar in plaats van te lachen en je wat op te
monteren, sta je daar te blozen en onhandig te doen. Weet je nog iets van de eden
die je me gisteren wilde zweren?’
‘O, lady Thompson,’ zei Pierre, ‘ik verzeker u...’
‘Begin niet opnieuw’, zei de kleine, oude dame.
En dan keek ze hem met glinsterende oogjes aan, en zei:
‘Heb je Ann nog gezien vanmorgen?’
Pierre keek haar verbaasd aan, en dacht: weet zij dan alles? Hij brabbelde iets dat
kop noch staart had, en dan plantte lady Thompson de handen in de heupen, en zei,
zelf verbaasd:
‘Dus, het is Ann?’
En dan stond ze hem benieuwd en geamuseerd te bekijken. Pierre voelde dat hij
zich een tweede keer had laten vangen. Hij was helemaal ontredderd. Dan grinnikte
hij, en zei:
‘U weet beslist hoe u iemand zijn geheimen moet ontfutselen.’
Lady Thompson glimlachte, en zei:
‘Wil je vanmiddag met mij dineren? Ik moet je een hoop dingen vragen over
Goethe. Ik ben die geschiedenis van Frau von Stein weer aan het lezen geweest. Ze
schrijven allemaal dat het niets is geweest dan een beetje platonische verering. Maar
ik vertrouw het voor geen haar. Je moet mij eens vertellen wat jij erover denkt. Ik
wil juist weten wat erachter gezeten heeft.’
‘Met genoegen, mevrouw’, zei Pierre. ‘De uitnodiging vereert mij.’
‘Kom nu, ik zal je aan je collega's voorstellen.’
Ze voerde Pierre mee en liet hem met de andere professoren kennismaken. Er was
sir Kenneth Wesley van Cambridge, een lange, magere, schrale gentleman, die
langzaam sprak,
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met een rustige ironie, en een zeer gedistingeerd Oxfordaccent. Hij gaf geschiedenis.
Er was de Poolse professor prins Alexej Rogosjov, die Pierre al ontmoet had in het
hotel. Hij zag eruit als een boer op zijn zondags, hij had altijd de handen in de zakken,
zijn haar lag altijd in de war, en je zag hem nooit zonder pijp. Lady Thompson
verafschuwde zijn zware, stinkende tabak, maar ze liet hem ieder jaar terugkomen,
omdat hij de beste natuurkundige was van de hele wereld. Verder was er de kleine,
vrouwelijk-precieuze professor Chalet van de Sorbonne, die met het tipje van zijn
tong sprak, en de Franse taal die wonderbare, subtiele verfijning verleende, die ze
alleen in Parijs bezit in de kunstgaleries en de artiestensalons. Hij was in de ogen
van lady Thompson de enige man ter wereld die iets begreep van Picasso. Daarnaast
was er nog de Italiaanse professor Guardini, die een bruisend karakter had, en lange
krulharen tot in zijn nek. Hij was altijd over iets in vervoering, en dan ratelde hij er
op los, Italiaans, en Frans, en Duits, en Engels, alles door elkaar, met rollende r's, en
spattende t's, en zingende a's en i's; je wist niet waar hij de adem bleef halen. Hij
doceerde muziekgeschiedenis, en als hij een suite van Scarlatti liet horen, of zelf aan
het klavier een sonate van Corelli speelde, deed hij het met een verliefde, vertederde
aandacht, of een stormachtig enthousiasme, die zijn toehoorders onweerstaanbaar
betoverden.
Er waren dan nog de Amerikaan Rochester, van de Columbia-universiteit, voor
wereldeconomie en financiën, de Spanjaard Alvaro de Lorca voor architectuur, de
Belg Jansen de Strabeke voor ontleedkunde, de Nederlander Rijpma voor maritieme
handel, de Duitser Bruckner voor wijsbegeerte, en dan nog een zestal anderen, die
elk een kleinere specialiteit behandelden in de reeks van de vrijekeuzevakken.
Toen Pierre professor Bruckner de hand drukte, herinnerde hij zich wat Ann over
hem verteld had, en toen hij de kleine, ronde gestalte van de man zag, en zijn zacht,
rozig gelaat,
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en zijn helderblauwe ogen, en zijn witte krulharen, voelde hij dadelijk sympathie
voor hem.
‘Is het erg met Steinbach?’ vroeg Bruckner bezorgd, toen Pierre zich voorgesteld
had.
‘Niet zo erg’, zei Pierre. ‘Hij heeft een operatie ondergaan een half jaar geleden,
en er is achteraf een verwikkeling bij gekomen. Hij moet opnieuw geopereerd worden.
Het is niet zeer gevaarlijk, maar hij zal maandenlang moeten liggen.’
‘Ach ach ach’, zei Bruckner medelijdend. ‘Hoe treurig, hoe treurig.’
En dan verhelderde zijn gelaat, en hij zei:
‘Ik ben blij dat ze ook eens een jonge professor naar hier gestuurd hebben. Wij
zijn allemaal oud, en vergrijsd, en verdord; het doet goed eens iemand als jij onder
ons te hebben. Maar ik moet je waarschuwen!’
Hij stak glimlachend een vinger op.
‘Waarschuwen?’ vroeg Pierre.
‘Ja. Ik houd van de jongens en de meisjes hier. Maar er zitten deugnieten onder.
Pas op voor hen.’
‘Ik denk wel dat ik hen de baas zal blijven’, zei Pierre.
‘Wees daar niet te zeker van! Ik heb dat ook eens gezegd, nog niet zo heel lang
geleden.’
‘Zou u het nu niet meer zeggen?’
‘Neen, zeker niet’, lachte Bruckner. ‘Kom op een avond eens kouten. Ik zal het
je vertellen. Of hebben ze het je al verteld?’
Pierre knikte lachend.
‘Ik had het wel gevreesd’, zei Bruckner.
Dan kwam de dienaar met sherry, en sir Kenneth Wesley, als oudste onder de
professoren, bracht met droge, maar zeer fijne, typisch Engelse humor een galante
toost op lady Thompson uit, die antwoordde met een niet minder fijn en galant woord
van welkom.
Daarop kregen zij allen hun lesrooster, er werd nog wat
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gepraat, en een halfuur later kwamen de studenten. Er waren verschillende lokalen
voor de afzonderlijke secties, maar voor de algemene vakken, waaronder de
literatuurgeschiedenis, kwamen ze allen samen in het groot auditorium achter de hal.
Pierre had de tweede les, om halftwaalf. Hij ging terug naar zijn hotel om zijn notities
nog eens in te kijken, en in het park zag hij Ann met Jean de Varsac de poort in
komen. Jean praatte druk en opgewekt, en Ann liep glimlachend naast hem. Toen ze
Pierre zag, zei ze:
‘Hallo, Pierre.’
En dan pinkte ze tersluiks, en gaf een teken dat hij moest voortlopen. Pierre begreep
wat het betekende, en liep door. Jean had verstoord opgekeken toen hij hem zag
komen, maar toen hij zag hoe Ann hem met een gewone korte groet voorbijliep,
triomfeerde hij, en hij praatte nog drukker en opgewekter, denkend: doe voort, ouwe
jongen, je maakt vorderingen.
Tegen halftwaalf liep Pierre terug naar het Instituut met een paar boeken onder de
arm. Hij glimlachte toen hij de studenten in groepjes door het park zag wandelen.
Ze geloven allemaal dat ik ook student ben, dacht hij. Ze hebben nooit anders dan
heel oude professoren gehad. Ze kunnen niet geloven dat ik er ook een ben. Binnen
vijf minuten weten ze hoe de zaak zit. En Ann, die hem alles verteld had over haar
plan, en grappen gemaakt had in verband met de professoren... En de anderen, die
hem gisteravond op de schouders hadden geklopt, en ‘Pierre’ tegen hem gezegd...
Ik ga niets zeggen, dacht hij, en doen of er niets gebeurd is. Ik wed dat ik een muisje
zal horen lopen als ik achter de lessenaar ga staan en mijn les begin.
Hij verkneukelde zich al op voorhand in de ontsteltenis van de studenten, en vooral
in die van Ann.
Ze wil weten wie in de plaats van Steinbach haar slachtoffer zal zijn, dacht hij.
Wel... ze zal het nu weten.
Hij zag een paar studenten die hij de avond tevoren in de
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bar van het hotel ontmoet had, en ze bleven bij hem staan, en zeiden:
‘Waar ben je geweest? Je hebt de eerste les gemist!’
Pierre haalde de schouders op.
‘Het had ook weinig belang’, zei de andere. ‘Het was Alvaro met een eindeloze
inleiding over de barok. Is er nu al iemand voor literatuurgeschiedenis?’
‘Ik denk het wel’, zei Pierre.
‘Ik ben nieuwsgierig’, lachte de eerste. ‘Het zal weer een exemplaar van belang
zijn, geloof ik.’
Pierre wierp hem een verwonderde blik toe, en vroeg:
‘Waarom zeg je dat?’
‘Professoren in de literatuurgeschiedenis zijn altijd rare quidams. Je kunt ze op
een mijl afstand herkennen.’
‘Wat hapert er aan de professoren in de literatuurgeschiedenis?’ vroeg Pierre,
twijfelend of hij boos zou worden.
‘O, het zijn brave kerels’, lachte de andere. ‘Maar ze leven in veel te hoge sferen.
Het zou me niets verwonderen als de nieuwe mocht verschijnen met zijn broek
wagenwijd open, of zijn schoenen binnenstebuiten, of zijn sokophouders op zijn
voeten.’
Pierre loerde haastig naar zijn broek en zijn schoenen en wrikkelde met zijn kuiten
om te voelen of zijn sokophouders op hun plaats zaten.
‘Steinbach is eens verschenen zonder boord,’ zei de andere, ‘met zijn das los om
zijn blote hals, en als hij uitging, had hij de helft van de tijd zijn hoed achterstevoren
op. Als ma Thompson het zag, nam zij hem in het voorbijgaan zijn hoed af, en draaide
hem om. Steinbach vond daar niets ongewoons aan.’
Toen ging de gong en de studenten liepen naar binnen. Pierre ging mee, maar in
de hal zag hij Ann staan. Ze stond naast het borstbeeld van Dante, hief zich bestendig
op de tenen, en probeerde over het matte glas in de deur van het professorenzaaltje
te kijken.
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‘Wat is er aan de hand?’ vroeg Pierre.
‘Ik zoek de nieuwe’, zei Ann, terwijl zij Dante bij zijn lange neus nam en zich
omhoogtrok om hoger te kunnen kijken. Jim en Eddie kwamen de hal binnen, en
vroegen benieuwd:
‘Hoe is hij?’
‘Ik kan hem niet in de gaten krijgen’, zei Ann. ‘Rogosjov staat met zijn
paardenschoft voor de deur. Ik kan niets zien.’ ‘Kom mee’, zei Jim. ‘Je zult hem
dadelijk zien binnenkomen. Als hij je hier zo bezig ziet, krijgt hij misschien
achterdocht.’
‘O, daar ben je’, zei daarop Jean de Varsac, die uit het auditorium kwam gelopen.
‘Ik zit al een kwartier op je te wachten. Kom mee, ik heb een plaats voor je
vrijgehouden.’
‘Kennen jullie mekaar?’ vroeg Ann, terwijl zij Pierre en Jean tegenover elkaar
stelde.
‘Falke,’ zei Pierre, ‘zeer aangenaam.’
‘De Varsac’, zei Jean koel.
En zonder verdere woorden nam hij Ann bij de arm, en voerde haar het auditorium
binnen. Ann liet hem glimlachend doen. Pierre treuzelde nog wat, strikte zijn das,
keek nog eens of met zijn broek en zijn schoenen alles in orde was, en dacht aan
Ann.
Zou ze bleek worden, vroeg hij zich af, terwijl hij de hand op de deurknop legde.
Of rood? Zou ze opveren? De hand op het hart drukken? Of hem sprakeloos aankijken
met open mond? Hij glimlachte, ademde diep, wierp de deur open en trad binnen.
Hij zag een zee van gezichten die naar hem keken, en het was een seconde stil, en
Pierre dacht: Nu houdt haar hart op met kloppen. Niets laten merken nu, gewoon
doen en je les beginnen. Niet dadelijk opkijken, anders blijf je niet ernstig.
Maar toen herbegon het geroezemoes in de zaal, en niemand keek nog naar hem.
Pierre, die waardig en ernstig het spreekgestoelte had willen bestijgen, en doen of
het de gewoonste zaak van de wereld was, keek verwonderd de
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zaal in. De jongens en de meisjes zaten rustig te praten en te lachen, net of hij was
lucht, en iemand riep:
‘Pierre, kom hier. Er is nog een plaats.’
Hij keek op, en zag dat het Jim was die hem van een van de bovenste rijen
toewenkte. Pierre stond al met één voet op de trappen van het spreekgestoelte. Jim
zag het, en riep:
‘Deze kant uit, schachtje. Om achter die lessenaar te staan, ben je nog wat groen.’
De hele zaal lachte. Pierre keek hen verstoord aan. Dan besteeg hij beslist de
trappen van het podium.
‘Bravo!’ riepen ze allen en ze klapten lachend in de handen. Pierre ging achter de
lessenaar staan, legde er zijn boeken op, wachtte tot het stiller werd, en zei dan:
‘Mijn naam is Falke, en het is mijn opdracht u gedurende de eerstvolgende maanden
een reeks lessen te geven in de geschiedenis van de wereldliteratuur.’
Hij zei het rustig en ernstig. Maar de anderen, die geloofden dat hij een grap
uithaalde, vonden die rust en die ernst zo goed geslaagd, dat ze opnieuw begonnen
te lachen.
‘Als je een les aankondigt, moet je ze geven ook’, riep Jim. Pierre keek hem aan,
en zei boos:
‘Zou dat zo grappig zijn?’
De zaal schaterde bij zijn prachtige nabootsing van de verbolgen professor.
‘Je durft niet’, riep Jim.
‘Neen, je durft daar niet blijven staan’, riepen ook de anderen. ‘Je durft geen les
te geven.’
‘Sta op,’ zei Pierre woedend, ‘en wees gemanierd als uw professor binnenkomt.’
De zaal begon er zin in te krijgen, en ze veerden allen als één man op, lachend en
mekaar met de ellebogen aanstotend. En er was een klein, dik meisje dat de militaire
groet bracht, en met koddige stem riep:
‘Geeft... ácht!’
En de hele zaal sprong in de houding, en ze brachten een daverende groet.
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‘Breekt... gelid!’ riep het meisje, en onmiddellijk kwamen de armen weer naar
beneden; en ze schaterden het uit, en praatten, en wemelden dooreen gelijk het volk
op een markt. ‘Stilte!’ riep Pierre.
Het werd ogenblikkelijk stil. Pierre bleef hen enkele seconden aankijken. Dan zei
hij rustig:
‘Zit neer.’
Ze gingen zitten, gehoorzaam als marionetten. Pierre liet zijn blikken over hen
heen gaan, en hij zag niets dan lachende gezichten, die begerig zaten te wachten op
zijn volgende grap. Dan vond hij Ann, en Jean, die veel te dicht bij haar zat. Ann
zag er niet in 't minst verrast uit.
Er is geen mens die gelooft dat ik echt de professor ben, dacht hij onthutst.
En dan zei hij, bijna mechanisch:
‘Ik wil de eerste twee van mijn lessen wijden aan de Griekse dichtkunst, om
vervolgens even te verwijlen bij de Romeinse, en dan via Italië in de Middeleeuwen
op te stijgen naar de klassieke periode in West-Europa.’
‘O, Pierre,’ zei Ann lachend, maar een beetje onzeker, ‘je bent een wonderbare
professor, maar je moest er nu maar mee ophouden. Als de echte komt, hang je. Ma
Thompson houdt niet van dat soort grappen, weet je.’
‘Ik heb gezegd: stilte,’ zei Pierre, ‘en er niet bijgevoegd dat er uitzonderingen
waren.’
‘Doe het niet, Pierre’, smeekte Ann. ‘Het is al vijf over halftwaalf, de echte kan
ieder ogenblik binnenkomen.’
‘Ik heb slechts ten dele kennisgenomen van het reglement van dit Instituut,’ zei
Pierre, ‘maar ik betwijfel sterk of er een bepaling in voorkomt, die de studenten
toestaat hun professoren bij de voornaam te noemen.’
Ann lachte, maar ze was er blijkbaar niets gerust op. Dan ging opeens de deur
open, en Ann gilde het uit, en ook de anderen keken angstig wie het was. Maar ze
glimlachten verlicht toen ze zagen dat het dikke Georges was, die de
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cursus al voor de negende maal volgde, nooit slaagde in zijn examens, maar altijd
weer aangenomen werd omdat zijn vader voorzitter was van de raad van beheer van
het Instituut. Pierre had hem de avond tevoren ontmoet.
‘Ga naar uw plaats en kom op tijd in het vervolg’, zei hij.
‘Wat doe jij daar achter die lessenaar?’ vroeg Georges, terwijl hij lachend, met de
handen in de broekzakken, de trappen van het podium opkwam.
‘Ik zei: ga naar uw plaats’, herhaalde Pierre. ‘En probeer eens uit te maken of er
geen mogelijkheid is om uw professor met “u” in plaats van met “jij” aan te spreken.’
Georges bleef halverwege het trapje staan, en hij keek naar Pierre, en dan naar de
anderen, en hij zag hen lachen. Dan begreep hij de grap, en hij zei: ‘O!’ en begon
mee te spelen. Hij trad terug, boog onderdanig, met de hand op het hart, en zei:
‘Verontschuldig mij, professor. Het was mijn wekker. Mijn wekker was niet
afgelopen. Maar ik zal zorgen dat het nooit meer gebeurt.’
Dan stak hij een vingertje in de mond, en vroeg:
‘Moet ik nu in de hoek gaan staan?’
De hele zaal schaterde het uit.
‘Ga naar uw plaats’, zei Pierre.
‘O, dank u, professor’, zei dikke Georges. ‘Ik zal aan moeke vragen of ik volgende
keer een appel voor u mag meebrengen.’
En dan ging hij buigend, onder luid gelach, plaatsnemen op een van de banken.
Wat moet ik nu doen? dacht Pierre, terwijl hij hen bezig hoorde. Lady Thompson
roepen? Of mijn paspoort laten rondgaan om hen te overtuigen? Of zal ik niets doen,
en hen laten geloven dat het een grap is? Ja, dacht hij, dat is het wat ik ga doen, en
het wordt de formidabelste grap uit mijn carrière. En als er moeilijkheden uit
voortkomen, is het niet mijn schuld. Ik heb hun gezegd dat ik hun professor ben;
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als ze het niet geloven, is dat hun zaak. En de dag dat ze de waarheid ontdekken, ga
ik een collectie gapende monden en verbouwereerde gezichten voor mij hebben,
zoals nog nooit een menselijk wezen er een voor zich heeft gehad. Maar dat moet
niet te gauw gebeuren, want zodra ze weten hoe het zit, is het uit met de pret en moet
ik me deftig, als een professor, gaan gedragen, en ik hoop met die plezierige troep
hier voor mij eerst nog een hoop lol te maken als student.
‘De eerste dichtwerken uit de Griekse Oudheid,’ zei hij, ‘zijn gekenmerkt door
een verrassende vormvolmaaktheid. En door die vormvolmaaktheid kunnen we de
veronderstelling aanvaarden, dat deze dichtwerken in feite niet de eerste zijn, maar
slechts de voortzetting van een min of meer lange traditie, waarvan, tot onze grote
spijt, de documenten in de loop der tijden verloren gegaan zijn.’
Toen stak Jim zijn vinger op, en zei, net een klein jongetje: ‘Professor, Eddie
stampt altijd tegen mijn benen.’
‘Het is niet waar, professor’, riep Eddie. ‘Jim heeft het eerst gestampt.’
‘Sta op, jij’, zei Pierre.
Jim stond op.
‘Ginder, op de laatste bank tegen het venster’, zei Pierre.
‘Ja, professor’, zei Jim gehoorzaam, terwijl hij op de aangeduide plaats ging zitten.
‘Sta op, jij’, zei Pierre.
Eddie stond schuchter op, en stak een vingertje in de mond.
‘Ginder, in de andere hoek’, zei Pierre.
‘Ja, professor’, zei Eddie onderdanig, terwijl hij naar zijn hoek ging.
De zaal schaterde het uit.
‘We gaan voort’, zei Pierre.
En hij begon te spreken over de Griekse dichtkunst, haalde er anekdoten bij te pas,
citeerde grappige verzen, en las beroemde drinkliederen voor. Jongens en meisjes
stelden
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koddige vragen, die hij even koddig beantwoordde, en het werd een les zoals het
Instituut er in zijn hele geschiedenis nooit een gekend had. Het uur was voorbij vóór
ze het merkten, en na de les kwamen ze allemaal enthousiast het podium opgezwermd,
en overrompelden hem, en wensten hem geluk, en zeiden:
‘Pierre, jij moet beslist professor worden. Je bent er voor geboren.’
En een andere zei:
‘Pierre, dat was een wonderbare sketch die je daar opgevoerd hebt. Je wist het,
nietwaar, dat de echte niet zou komen? Je hebt je wat voorbereid.’
‘Ja’, zei Pierre. ‘Ik wist het dat er niemand anders zou binnenkomen.’ Dat is geen
leugen, dacht hij. En hij ging lachend verder:
‘Zeg er niets van aan ma Thompson.’
En dan kwam Ann. Ze stond hem met een benieuwde glimlach te bekijken, en zei:
‘Heb je nog meer van die verborgen talenten? Waarom had je er niets van gezegd
dat je dit van plan was?’
‘Ik wilde jullie eens verrassen’, zei Pierre. Ook dat was waar, hoewel het helemaal
anders verlopen was dan hij voorzien had.
‘Wel, het was een verrassing’, zei Ann. ‘Kun je andere imitaties geven ook, buiten
die van een professor?’
‘Ik heb het nooit geprobeerd’, zei Pierre.
‘Je moet vanavond beslist proberen. Er zijn grappige typen genoeg in het hotel,
die je kunt nadoen.’
‘Ga je mee, Ann?’ zei daarop Jean de Varsac, terwijl hij Ann bij de arm nam. ‘Hoe
vlugger we dineren, hoe langer de namiddag is.’
‘Ja’, zei Ann, en ze liet zich door hem meevoeren.
Pierre ving een triomfantelijke blik op van Jean de Varsac.
Hij keek hen glimlachend na.
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VII
Pierre was na het diner bij lady Thompson naar zijn kamer gegaan om zijn skipak
aan te trekken. Het paste volmaakt. Hij stond zich voor de spiegel te bekijken toen
er geklopt werd.
‘Ja’, riep hij.
Het was Ann. Ze had ook haar skipak aan. Pierre keerde zich om, en zei:
‘Die baron de Varsac heeft in de les daarstraks heel de tijd je hand vastgehouden
onder de bank.’
‘Ja’, lachte Ann. ‘Hoe heb je dat kunnen zien?’
‘En hij zat met zijn knie tegen de jouwe.’
‘Ja!’
‘En hij heeft de hele tijd van alles in je oor gefluisterd. En iedere keer als hij dat
deed, raakte hij eens gauw je wang met zijn lippen.’
‘Hemel lief,’ lachte Ann, ‘ik wist niet dat je zulke goede ogen had.’
‘En nu heb je een afspraak met hem om een sleetocht te maken.’
‘Ja.’
‘Is dat allemaal nodig?’
Ann keek hem met leuke verwondering aan. Dan vroeg ze:
‘Je bent niet jaloers, nietwaar?’
Pierre vroeg:
‘Zou je dat verwonderen?’
Ann glimlachte, en dan keek ze naar de foto van Henriette op het nachttafeltje, en
zei:
‘Ik vind haar nu veel sympathieker dan gisteren. Maar ik verkies haar zo.’ En ze
draaide de foto naar de muur.
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‘Wees voorzichtig met die lange’, zei Pierre.
‘Jean?’
Ann lachte, en zei:
‘Hij is niet gevaarlijk. Hij is alleen maar ijdel, hij weet dat hij een mooie jongen
is, en hij gelooft dat geen enkel meisje aan hem kan weerstaan. Ik denk dat hij enorm
vereerd is met de opdracht die Jim en Eddie hem gegeven hebben.’
‘Ik vertrouw hem voor geen haar’, zei Pierre.
‘Het is immers maar spel.’
‘Ja, maar wat als spel begint, wordt dikwijls heel iets anders.’
Ann trok haar wenkbrauwen op en zei, een beetje verbaasd:
‘Je gelooft toch niet dat ik me werkelijk door hem ga laten inpalmen, nietwaar?’
‘Neen... maar hij kon eens vergeten dat het alleen voor de lol is, en helemaal
verblind raken door je bekoorlijkheid, en de weddenschap uit het oog verliezen, en...’
‘Als hij het hoofd verliest, is er nog altijd het mijne. En dat staat er vaster op dan
je weet.’
Ann zag dat hij bezorgd was. Ze zei:
‘Ik heb je immers al gezegd dat ik zijn type niet ben. En hij is evenmin het mijne.’
‘Hoe is jouw type?’ vroeg Pierre.
‘Klein, dik, scheel, kromme benen, en kletskop.’
Pierre bekeek lachend haar lief, blond temperamentvol figuurtje, en hij voelde iets
warm worden in zijn binnenste. ‘Luister, jongen,’ zei Ann, ‘de enige reden waarom
ik zo vriendelijk voor Jean ben, is dat ik er spoed achter wil zetten. Hoe vlugger het
gaat, hoe vlugger ik van hem af ben. Ik geef geen lor om hem. Hij is een dandy, een
fat, een snob, al wat ik niet moet hebben. Maar ik moet hem aanmoedigen. Anders
duurt het te lang. Misschien komt hij vanavond al op de proppen met zijn
liefdesverklaring als ik hem nog een beetje opjaag, en dan krijgt hij zijn koude douche
en de zaak is afgedaan.’
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Ann keek monkelend naar hem op, en zei:
‘Je schijnt niet half te beseffen waarom ik zo gauw met Jean gedaan wil maken.’
Ze zag een lichtje in zijn ogen aangaan, en begreep dat hij het toch besefte. Ze
stonden enige tijd in mekaars ogen te kijken, en te glimlachen, en ze hadden geen
woorden nodig om elkaar duidelijk te maken wat er in hun binnenste omging.
‘Kun je skiën?’ vroeg Ann daarop.
‘Wie kan niet skiën?’ vroeg Pierre.
‘Waar ga je?’
‘Ik weet nog niet. Niet te ver weg.’
‘Kom mee naar beneden’, zei Ann. ‘Jean staat voor de ingang met de slee. Zo
gauw we buiten zijn en hij ons kan horen, moet je vragen of ik niet met jou wil
meegaan. Het zal Jean vleien als ik neen zeg. Het is zijn grootste triomf, dat hij mij
in minder dan één dag tijd aan jou ontfutseld heeft.’
Het verliep zoals Ann voorzien had. Jean was fier als een pauw. Hij klakte met de
zweep, en met rinkelende bellen draafde het paardje de straat in. Toen de slee achter
de hoek verdwenen was, liep Pierre naar de winkel waar ze ski's verhuurden. Hij
kreeg er, en liep de straat uit.
Achter de hotels was een kabelspoortje met hangstoeltjes, die de skiërs naar het
hoogste punt van een lange, golvende helling brachten. De helling was helemaal wit
van de sneeuw, en slechts hier en daar groeide een groene den. Er waren al vele
skiërs, jongens en meisjes, die zich in de stoeltjes omhoog lieten trekken, en op de
helling in de verte waren er die al naar beneden kwamen, als kleine, snelglijdende
zwarte stippen.
Er stonden ook stokken met vlaggetjes, om tussendoor te skiën, en houten huisjes
waar worstjes en warme dranken verkocht werden. En in de bomen hingen
luidsprekers die lustige dansmuziek speelden. En de zon, die hoog boven
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het kleurige en rumoerige gewemel schitterde, verhoogde met haar glans en haar
warmte de opgewektheid van de stemming. Pierre overschouwde het toneel, en hij
hield ervan, maar hij dacht: ik zal maar ergens gaan waar er minder volk is...
Want de waarheid was, dat hij in geen tien jaren nog ski's aan zijn voeten had
gehad en er bovendien nooit goed op thuis was geweest. Hij geloofde wel dat het
nog zou gaan, maar hij oordeelde het toch veilig eerst maar eens op zijn eentje te
gaan proberen, ergens waar er geen gapers waren. Hij keek rond, en zag links, niet
heel ver af, een dennenbos liggen. Daar ga ik naartoe, dacht hij. Achter die bomen
kan geen mens mij zien. Zal ik mijn ski's hier al aandoen?
Er was een voorzichtige stem in hem die zei dat het lelijk kon tegenvallen, en hij
besloot het maar te voet te doen. Het had toch geen belang dat hij diep in de sneeuw
zakte. Hij was er op voorzien nu.
Hij liep naar het bos en halfweg zag hij, een honderdtal passen verder naar beneden,
naast een kleine rots, iemand die zich voorzichtig op ski's voortbewoog. Die scheen
ook niet van gapers te houden en hij had last met zijn evenwicht, want hij maaide
met zijn stokken door de lucht, wrong zijn lijf naar voren en gleed meters ver voort,
veel sneller dan hij eigenlijk wilde, tot hij steun vond op een van zijn stokken.
‘Hij leunt niet ver genoeg naar voren’, zei Pierre. ‘Dat is alles. Je moet helemaal
naar voren leunen als je skiet.’
Juist op dat ogenblik schoten de ski's van de man onverwacht vooruit, zijn armen
gingen de lucht in, en hij plofte in de sneeuw. Pierre lachte hartelijk terwijl hij hem
met moeite overeind zag krabbelen.
‘Gaat het?’ riep hij
De man keek met een wanhopig gezicht om, en zei niets.
Hij begint te twijfelen aan zijn talenten, dacht Pierre, en liep opgewekt verder.
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Toen hij om het bos heen was gelopen, knikte hij tevreden. Hij zag een nieuwe
berghelling voor zich, kleiner dan die achter de hotels, minder steil, veel regelmatiger,
en helemaal omgeven door bossen. Dat is het wat ik moet hebben, dacht hij.
Hij plantte zijn stokken in de grond en stapte in zijn ski's. Toen hij de klemmen
had gesloten, streek hij een paar keren met de ski's over de sneeuw heen en weer.
‘Zien dat er onderaan niets aanhangt’, zei hij. ‘Het is zoals met schaatsen. Als er
iets aanhangt aan de onderkant, lig je er.’
Dan nam hij zijn stokken en bekeek zichzelf. De ski's onder zijn voeten en de fikse
stand van zijn gespreide benen, en zijn splinternieuwe skipak gaven hem zo'n flink
en manhaftig uiterlijk, dat hij trots werd op zichzelf, en glimlachend om zich heen
keek, naar de sneeuw, en de met watten belegde kerstbomen en de heldere, lichtblauwe
lucht, die de bergen wijd overkoepelde. Ik had ieder jaar aan skisport moeten doen,
dacht hij. Maar hij had nu drie volle maanden voor zich om de schade in te lopen.
Nu eerst gewoon glijden, dacht hij, en voelen hoe het gaat. Niet te ver ineens. Een
meter of vijf? Tien? Tien meter. Dan wachten, en zien wat het geweest is.
Hij duwde zich af met zijn stokken, en begon te glijden. Langzaam eerst, dan iets
vlugger, nog een duwtje met de stokken, en daar ging hij. Hij gleed over de sneeuw,
zo rustig, en zo recht, en zo gemakkelijk, hij werd niet eens gewaar dat hij vooruitging.
En het ging sneller en sneller, en de wind streek hem langs de wangen, en hij keek
trots en gelukkig rond, en dacht: Ik kan het nog!
En hij gleed voort, en na een tijdje dacht hij eraan dat hij al veel verder gegleden
was dan tien meter. Maar waarom zou hij niet verder glijden dan tien meter? Ik ga
door, dacht hij. Aan de wind die langs zijn oren begon te suizen, voelde hij dat het
nog altijd vlugger en vlugger ging. Zijn oren waren
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net strandschelpen. Hij hield ervan, en zijn wangen begonnen te gloeien, en als hij
over een heuveltje gleed, joepte hij met een kreetje omhoog, en lachte zich daarna
uit omdat hij geschrokken was. En het ging nog sneller, en hoe sneller hij ging, hoe
zachter hij gleed. Heuveltjes, waar hij eerst vliegend overheen was gewipt, sneed hij
nu eenvoudig met zijn ski's door, en de sneeuw stoof dan op rond zijn benen.
En dan schudde hij met het hoofd, en zei:
‘En ik die naar hier gekomen ben omdat ik schrik had dat ze me uitgelachen zouden
hebben.’
Hij kreeg medelijden met zichzelf, en hij keek in verrukking naar de sneeuw, die
als een drijfriem onder zijn ski's wegschoot.
Maar dan kreeg hij opeens een verschrikkelijke gedachte: hoe moet ik stoppen?
Hij herinnerde zich iets over zijwaarts uitzwaaien en het gewicht van het lichaam op
de buitenste ski brengen, maar het idee alleen bracht hem al in paniek. Hij keek met
ontzetting recht voor zich uit, en zag dat de helling steiler en steiler naar beneden
liep, en dat ze eindigde in een donker dennenbos, dat er uitzag als een hoge, zwarte
muur.
Sneeuwploeg! Hij vond opeens een term terug uit zijn jeugd. Punten van de ski's
naar mekaar toe, achterkanten van elkaar weg, en duwen... Woeps! Geen haar scheelde
het of hij ging halsoverkop de sneeuw in.
Hij keek angstig naar de stokken in zijn handen. Zouden die kunnen helpen? Hij
probeerde ze met de sneeuw in aanraking te brengen, om te zien of hij ze er niet in
kon duwen en zo zijn vaart doen verminderen. Maar zodra de punten de sneeuw
raakten, zwiepten de stokken achteruit, en hij was ze kwijt. Dommerik, dacht hij
woedend, waarom heb je de riempjes niet rond je polsen gedaan?
Nu voelde hij zich nog dubbel zo hulpeloos als daarvoor.
En de wind zoefde langs zijn oren voorbij als een orkaan,
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en de zucht drukte zijn wimpers dicht, zodat hij moest wringen om ze open te houden,
en de zwarte muur kwam dichter en dichter bij.
Dan herinnerde hij zich vroeger skiërs te hebben gezien, en die vlogen over de
sneeuw, veel sneller dan hij, en ineens stak de eerste zijn hand op, en zij deden iets
met hun ski's, en een wolk sneeuw vloog tot hoog boven hun hoofd, en zij stonden
stil en begonnen te praten. Het was zo simpel als het groot was. Het enige dat hij niet
meer wist, was: wat ze met hun ski's gedaan hadden om te stoppen. En hij suisde
naar beneden gelijk een meteoor, en het bos kwam vervaarlijk dicht.
Schaatsen! dacht hij dan opeens. Als je schaatsenrijdt en je duwt de achterste punt
van de schaats met je hiel diep in het ijs, sta je vanzelf stil.
Hij probeerde de achterkant van de ski in de sneeuw te duwen, maar die achterkant
was vlak en stomp, en het enige dat hij er mee bereikte, was dat hij opnieuw ei zo
na zijn evenwicht verloor, en met zijn armen metershoge gaten in de lucht sloeg om
rechtop te blijven.
Die ski's zijn helemaal verkeerd gemaakt, dacht hij geërgerd. Vooraan is er een
punt, en die dient nergens voor. En achteraan, waar er een moest zijn, zijn ze vierkant.
Hij was nog slechts honderd meter van het bos verwijderd, en hij dacht in
vertwijfeling: ik moet een manier vinden om te stoppen. Iedereen stopt met ski's. Hij
begon zich te verwensen, omdat hij zo lichtzinnig was geweest, en niet eerst een paar
lessen had genomen, in plaats van alles weer eens beter te willen weten, en zich maar
naar beneden te gooien, juist als een automobilist die maar gas geeft, en maar gas
geeft, en ineens voor een slagboom komt en vaststelt dat hij de rem niet weet staan.
Vallen! dacht hij opeens, in een uiterste verlichting van de geest. Als je valt, stop
je.
‘Ja,’ zei hij opgewonden, ‘ik moet vallen... ik moet vallen
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vóór ik tegen die bomen te pletter vlieg. Vallen is mijn enige redding.’
Hij keek gejaagd naar links en naar rechts om een zacht plekje te zoeken.
Het was te laat. De bomen werden opeens reuzegroot en -dik, ze sprongen als
monsters op hem toe, en hij dacht: 't is geweten.
Dat was het laatste. Het volgende ogenblik raakten zijn ski's de eerste boomwortels,
de wereld kantelde om zo groot als zij was, met sneeuw en lucht en bos en al, zijn
mond, zijn neus en zijn ogen schoten vol sneeuw, en hij vloog halsoverkop, met
molenwiekende ski's, krakend en bonkend, als een bolide het bos in.
Het duurde lang eer hij er weer uitkwam. En toen hij eindelijk verscheen, liep hij
voorzichtig, met peinzend gezicht, en hij ging behoedzaam op een steen zitten. En
het duurde minuten voor hij besefte dat hij zijn ski's niet meer aan had, en nog minuten
voor het hem iets kon schelen. En dan keek hij omhoog naar de helling vanwaar hij
gekomen was, en hij zag de dubbele lijn die zijn ski's in de sneeuw getrokken hadden,
het was een prachtig spoor, lijnrecht, zonder één enkele bocht. En het liep dood in
het bos. Ik moet dat uitvegen, dacht hij, of ze gaan hier naar een lijk zoeken.
En dan zat hij lange tijd verstrooid naar de tippen van zijn schoenen te kijken,
terwijl hij met zijn pink aandachtig de sneeuw uit zijn oren peuterde. En pas toen hij
kou begon te krijgen, stond hij op en ging zijn ski's zoeken.
De eerste vond hij naast een boom. Ze stak rechtop in de sneeuw, als een speer,
vijf meter voorbij de plek waar hij was blijven liggen. Dan keek hij om zich heen
naar de andere. Hij zag ze niet. Hij liep wat rond, en volgde de baan die hij al rollend
door het bos beschreven had, vóór hij tegen een dikke den was aan gebonsd en half
verdoofd was blijven liggen. Hij vond nergens een spoor van de ski. Dan sprong er
boven zijn hoofd een eekhoorntje door de tak-
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ken, en hij keek even op. Maar nog voor hij helemaal terug naar de sneeuw keek,
blikte hij snel nog even omhoog, en hij zag de tweede ski hoog in de boom tussen
de takken hangen. Dat doen ze mij niet na, dacht hij.
Hij moest tegen de stam opklimmen om ze er met de andere ski uit te duwen. En
dan zag hij twee bomen verder een tak op de grond liggen, een pols dik, krak
afgebroken van de stam, een meter boven de grond. Hij raapte hem op, en terzelfder
tijd begon de grote, blauwe plek op zijn schouder ineens weer pijn te doen, en hij
dacht: die twee kennen mekaar.
Hij wierp de tak op de grond, stapte in zijn ski's en begon zijwaarts de helling
terug op te lopen. Hij vond de skistokken een meter of twintig van elkaar, en wilde
weer gaan zitten in de sneeuw.
Maar hij dacht: ik ben alleen nu, ik moet voortdoen. Hij had er niets zin meer in,
maar opeens ging de naam Ann door zijn hoofd, en hij dacht: de volgende keer is zij
er misschien bij. En hij zag zichzelf al als een pummel over de sneeuw rollen, en
Ann, die met een zwierige zwaai in de stuivende sneeuw naast hem stilhield, en
vroeg:
‘Hé, wat is er aan de hand? Leer je duikelen?’
Dat maakte zijn sluimerende levensgeesten opeens weer hel wakker, en hij zei
beslist:
‘Ik kan opnieuw skiën vóór het donker is.’
Hij kon het. Maar het vroeg zes uren labeur. En hij was negentien keren zijwaarts
omvergeslagen, en veertien keren holderdebolder voorover. Drie keren had hij al
vallend, met een ‘oech’ van pijn, een stok in zijn rug gekregen, en twee keren waren
zijn ski's op onverklaarbare wijze uiteengeschoten en was hij, met de benen gestrekt
in rechte hoeken naar links en naar rechts, voorwaarts op de sneeuw komen te liggen,
als een slangenmens. De eerste keer had hij de indruk gehad dat hij van onder half
opengescheurd was, en de tweede keer, terwijl hij, onmenselijk lijdend,

Aster Berkhof, Veel geluk, professor!

99
zijn benen weer bij elkaar bracht, had hij aan alle kanten zijn beenderen horen kraken.
Zwoegende arbeid was telkens het zijwaarts beklimmen van de helling geweest.
Maar om drie uur kon hij glijden zonder vallen, en daarna de punten van zijn ski's
bij elkaar brengen tot ze de hoek van een driehoek vormden en langzaam tot stilstand
kwamen; om vier uur had hij de Stemmbogen weer beet en ontdekt dat je om een
heuveltje te nemen, niets moest doen dan je gewicht omhoogbrengen en licht door
de knieën buigen, dat wil zeggen, je lichaam bleef waar het was, maar het heuveltje
duwde je ski's een beetje omhoog. Kwart over vier leerde hij opnieuw christiania's
uitvoeren. Tien minuten later zat hij wanhopig, doodvermoeid te denken: vallen op
ski's is niets, maar opstaan! Met je voeten kon je door die lange latten nergens heen,
je moest kreunend je hele gewicht op de stokken omhoogduwen. Om halfzes zwierde
hij in sierlijke bochten over de helling, om zes uur gooide hij zich in volle vaart opzij
om te stoppen, rolde halsoverkop in de sneeuw, begon opnieuw, en nog eens, en nog
eens, en bleef dan staan zonder omver te vallen. Hij deed het nog drie keren, en de
laatste keer was het een meesterstukje: afduwen, vaart versnellen, zwiep, een wolk
van sneeuw, stilstaan, en niet eens met de armen moeten zwaaien om overeind te
blijven.
Om halfzeven hield hij een algemene repetitie, en om zeven uur kwam hij op zijn
ski's, uitgemergeld en geradbraakt, voor het hotel aan.
‘Goed geamuseerd, mijnheer Falke?’ vroeg de man van de ski's opgewekt.
‘Ja’, zei Pierre.
Hij stapte van zijn ski's en liep zonder verdere woorden, zo recht en zo fatsoenlijk
mogelijk, naar boven.
De man van de ski's keek hem glimlachend na. Hij kende dat.
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VIII
Mevrouw Tourelle had zich gekleed voor het souper. Ze droeg een nauwsluitend,
zwartfluwelen avondkleed met een gouden gordel. Juist toen ze haar kamer wilde
verlaten, zag ze Jean de Varsac met Ann terugkomen van de sleetocht. Ze kwamen
de gang ingelopen en Jean hield Ann bij de arm vast, en ze babbelden en schaterden,
en hadden zo'n pret, dat mevrouw Tourelle hen verwonderd aankeek.
‘Kom mee, ik moet die foto's laten zien’, zei Jean. ‘Ze zijn onbetaalbaar.’
En hij nam Ann mee binnen in zijn kamer.
O... foto's, dacht mevrouw Tourelle, die in haar deur was blijven staan, foto's
nietwaar? Ze knikte glimlachend, en dacht: Hou hem in het oog, Anneke lief. De
mannen zijn net zolang te betrouwen tot zij foto's beginnen te tonen, vooral albums
die zij niet mee naar beneden kunnen brengen. Maar dan dacht ze ineens aan Pierre:
ze had hem daarstraks met Ann naar beneden zien lopen, en gedacht dat ze samen
uitgegaan waren. Zouden ze ruzie gemaakt hebben? dacht ze opeens opgewonden.
Gisteren is Ann de hele avond bij hem geweest, maar Jean heeft ik weet niet hoeveel
keren met haar gedanst, en nu is hij weer bij haar, en hij wil haar foto's laten zien.
Er kwam een triomferend lachje om haar mond toen ze Pierre in haar verbeelding
zag, en ze dacht: ze hebben hem laten zitten. En dan dacht ze: zal hij nu nog zo koel
en hooghartig tegen mij zijn? Ik moet hem zien straks. En ik móét ook weten wat ze
ginder in die kamer aan het bespreken zijn.
Ze liep naar de kamer van Jean, sloop op haar tenen tot
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tegen de deur, en luisterde met haar oor tegen het sleutelgat. Ze hoorde praten en
lachen, maar ze kon niets verstaan. Ze probeerde door het sleutelgat te kijken, maar
de sleutel stak erin. Dan keek ze omhoog naar de glazen waaier boven in de deur.
Maar die was veel te hoog. Dan zag ze wat verder in de gang een piëdestal staan met
een vaas. Ze liep er naartoe, plaatste de vaas op de grond en droeg het piëdestal op
haar tenen tot voor de deur.
Ze luisterde of er niemand kwam, klauterde dan boven op het piëdestal en keek
omhoog. Ze kneep ontgoocheld haar lippen samen toen ze zag dat ze nog te laag
stond. Ze kwam met haar voorhoofd bijna aan de waaier en zij kon er door kijken,
maar al wat ze van de binnenkant van de kamer zag, was de bovenste helft van de
muren en de vensters. Ze hief zich op de tenen, maar het was nutteloos. Ze kwam
tien centimeter te kort. Ze verwenste het hotel met zijn oudmodische, hoge deuren,
klauterde terug naar beneden, en zette de vaas weer op haar plaats.
Het kan niets maken, dacht ze om zich te troosten. Ik zal straks bij het souper wel
zien hoever die twee daarbinnen staan. En als ze ver genoeg staan, ga ik vast en zeker
nog eens een hartig woordje praten met mijn vriend Pierre.
Ze liep glimlachend naar beneden. Een kwartier later zat ze met kolonel de Braille
en twee andere heren kaart te spelen. ‘Schoppenvrouw’, zei een van hen.
‘Ik ben verliefd op schoppenvrouw’, zei de kolonel, terwijl hij er de heer op zette.
‘Niets voor u’, zei mevrouw Tourelle, terwijl zij de slag kocht. Kort daarop waren
het harten, en ze vroeg verwonderd:
‘Waar is hartenheer?’
‘Skiën’, zei de kolonel.
‘Wat?’ vroeg mevrouw Tourelle verwonderd.
‘Met hartenvrouw’, zei de kolonel.
‘Wat bazelt u daar allemaal?’ vroeg mevrouw Tourelle.
‘Niets voor u’, zei de kolonel, terwijl hij de heer uitspeelde en de slag thuishaalde.
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Mevrouw Tourelle wierp hem een vluchtige blik toe, juist lang genoeg om het vonkje
op te merken dat de kolonel door de ogen schoot, terwijl hij naar haar keek. Ze wist
heel goed wat hij bedoelde.
‘Ik zou willen dat ik een maharadja was’, zei de kolonel.
‘Om een harem te hebben, natuurlijk!’ zei mevrouw Tourelle.
‘Neen’, zei de kolonel ernstig.
‘Waarom dan?’
‘Om op een olifant te kunnen rijden.’
Mevrouw Tourelle keek hem ironisch aan, en vroeg:
‘Worden we verondersteld te lachen?’
‘Neen, het is ernstig’, zei de kolonel.
‘Waarom wilt u op een olifant gaan zitten?’ vroeg mevrouw Tourelle.
‘Om hierboven door de gang weg en weer te kunnen rijden.’
Mevrouw Tourelle wilde juist uitspelen, maar ze hield de kaart in en keek schielijk
naar de kolonel. Dan vroeg ze achterdochtig:
‘Waarom wilt u op een olifant hierboven door de gangen rijden?’
‘Om in de kamers te kunnen kijken’, zei de kolonel zonder opkijken. ‘Er zijn
glazen waaiers boven aan de deuren, maar ze staan te hoog, zelfs als je op een
piëdestalletje staat. En ik kijk zo graag in andermans kamer.’
De andere heren vermoedden dat er iets achter zat, en ze lonkten voorzichtig naar
mevrouw Tourelle. Die zag de kolonel met een engelachtige blik naar de zoldering
kijken, alsof hij verzon welke kaart hij zou uitspelen. Ze bleef hem enkele ogenblikken
aankijken. Dan zei ze:
‘U bent ook niet kwaad als spion.’
‘Ruitenaas,’ zei de kolonel, ‘en, lieve mevrouw, het spijt me ten zeerste u te moeten
melden dat uw kansen verkeken zijn.’
‘Daar ben ik niet zeker van’, zei mevrouw Tourelle.
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‘Kijk hier dan’, zei de kolonel, en hij liet zijn kaarten zien. ‘U sprak niet over kaarten’,
zei mevrouw Tourelle, terwijl ze haar kaarten neerlegde.
‘Mijn liefste Yolande, waarover zou ik anders gesproken hebben?’ vroeg de kolonel
verwijtend. ‘Sinds wanneer hebt u uw vertrouwen in mij verloren?’
‘Een mens kan geen dingen verliezen die hij nooit gehad heeft’, zei mevrouw
Tourelle. ‘En ik ben niet uw liefste Yolande.’
Op dat ogenblik kwamen Ann en Jean de Varsac naar beneden. Jean hield Ann
bij de arm. Hij zag er stralend en zelfbewust uit. Het was hem duidelijk aan te zien
hoe fier hij was, zo in het publiek Ann bij de arm te mogen houden. De kolonel keek
hen na terwijl zij voorbijliepen, en in de hal zag hij hen even stilstaan, en Jean zei
iets, en Ann knikte, en dan kuste Jean haar snel op de wang, en liep naar buiten,
terwijl Ann in de caveau verdween.
De kolonel fronste verwonderd de wenkbrauwen, en dan keek hij naar mevrouw
Tourelle, en ving een triomfantelijke blik van haar op.
‘Wat was het dat u daarjuist zei over hartenheer en hartenvrouw?’ vroeg zij
lieftallig.
De kolonel was een beetje ontsteld. Hij zei:
‘Ik heb hen samen de trap zien afkomen vanmiddag.’
‘Ik ook’, zei mevrouw Tourelle. ‘Maar ze zijn er niet samen terug opgegaan.’
Op dat ogenblik kwam Ann uit de caveau, en ze liep naar de trap. De kolonel stond
op en liep naar haar toe. Hij nam haar bij de arm en vroeg streng:
‘Wat heb jij aan de hand met die flauwe brillantinesmeerder?’
Ann trok verwonderd glimlachend de wenkbrauwen op, en zei verwijtend:
‘Kolonel! Zulke lelijke woorden.’
‘Gisteren ben je dé hele avond bij Pierre geweest, en jullie
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hebben ik weet niet hoe lang in de maneschijn op het terras staan roekedekoeën.
Waarom laat je je nu kussen door die snoeshaan van een baron? Ik dacht dat je het
meende met Pierre.’
Ann had gisteravond al gemerkt dat de kolonel goed met Pierre kon opschieten,
en ze wist al langer dan van gisteren dat hij Jean niet kon uitstaan. Maar ze besloot
hem niets te vertellen, om hem te plagen, en ze nam zijn strikje aan beide kanten
vast, trok het los, en liep schalks lachend de trap op. Bij de omdraai zag zij dat hij
haar nog altijd stond na te kijken. Laat de moeial ook maar eens niet alles weten,
dacht ze.
Ze liep naar de eerste verdieping, en klopte aan de kamer van Pierre. Er kwam
geen antwoord. Ze wilde weggaan, maar ze bedacht zich en klopte luider.
‘Ja’, kwam het antwoord van ver.
Ann trad binnen en vond niemand in de kamer, maar ze hoorde water plassen in
de badkamer. Ze riep:
De kolonel heeft me met Jean gezien. Hij is woedend, en hij vergaat van
nieuwsgierigheid om te weten wat er van jou geworden is. Hij heeft ons gisteren in
het oog gehouden, weet je. En ik heb ook een glimp van Madame Tourelle
opgevangen. Ze triomfeert dat ze er van blinkt. Hou je maar gereed voor een nieuwe
aanval.
Er kwam geen antwoord uit de badkamer. Ann luisterde enkele ogenblikken, dan
keek ze naar de tussendeur en riep:
‘Pierre!’
Er kwam geen antwoord.
‘Pierre, ben je daar?’
Geen antwoord. Ann liep naar de deur, duwde ze op een kier, en keek voorzichtig
naar binnen. Dan duwde ze de deur wagenwijd open en schaterde het uit.
‘Wat heb je nu weer aan de hand?’ vroeg ze.
Pierre zat op het badkrukje, zijn knieën gespreid, zijn broek opgestroopt en zijn
blote voeten in een kom dampend wa-
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ter. Hij zat onbeweeglijk, met de handen op de knieën, en hij keek naar Ann met een
peinzende, afwezige, ongelukkige blik.
‘Wat is er gebeurd?’ vroeg Ann lachend.
‘Ik moet je iets opbiechten’, zei Pierre op treurige toon.
‘Wat is het?’
‘Ik heb je daarstraks laten verstaan dat ik goed kon skiën.’
Ann bekeek hem onderzoekend, dan liep ze op hem toe, hief een van de voeten
uit de kom, en zag dat hij helemaal rood en gezwollen was, en dat er een grote blaar
op de hiel stond.
‘Hemel lief, kerel, heb je aan acrobatie gedaan?’
‘Ja,’ zei Pierre knikkend, ‘ik heb buitengewone dingen gedaan.’
‘Dat zal je leren pralen’, zei Ann, en ze liet de voet plonzend terug in de kom
vallen.
Maar de hiel raakte de rand, en Pierre zei ‘au’, en trok hem met een van pijn
vertrokken gezicht weer op, alvorens hem voorzichtig opnieuw in het warme water
neer te laten.
Ann stond hem glimlachend te bekijken, en zei:
‘Je moet wat blij geweest zijn dat ik er niet bij was.’
‘Ja’, zei Pierre, oprecht gemeend.
‘Arme, lieve jongen,’ zei Ann, ‘moet mama je een beetje de voetjes wrijven?’
‘Niet lachen’, smeekte Pierre. ‘Zolang ik rechtop stond en mijn schoenen aan had,
ging alles goed, maar zo gauw ik ging zitten en mijn schoenen uitdeed, begonnen
mijn voeten te zwellen als ballons.’
‘Heb je olie?’ vroeg Ann.
‘Neen.’
‘Ik zal er halen.’
Ann liep naar haar kamer en kwam terug met een flesje.
‘Kom in de kamer’, zei ze.
Pierre stond moeizaam op, Ann legde haar arm om hem en hielp hem op zijn hielen
de kamer binnenhinken.
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‘Hier op de sofa.’
Ze hielp hem neerliggen, droogde zijn voeten af, wreef ze in met olie, en begon
ze dan langzaam te masseren. De eerste keren vertrok Pierre zijn gezicht van de pijn,
maar het ging beter en beter, en na enkele minuten zuchtte hij verlicht:
‘Ga door, ga door.’
En nog enkele minuten later zei hij, terwijl hij zich behaaglijk uitstrekte:
‘Dat doet deugd.’
En dan keek hij op en vroeg:
‘Hoe was het met Jean?’
Ann glimlachte en zei:
‘Hij wordt driester en driester. Ik denk dat ik hem veiligheidshalve toch maar niet
te veel meer zal aanmoedigen.’
‘Waar is hij nu?’
‘Naar het Instituut, hij heeft er zijn vulpen laten liggen. Tenminste, dat zegt hij.
Ik denk dat hij naar Jim en Eddie is op de schaatsbaan, om alles te regelen voor
vanavond.’
‘Vanavond?’
‘Ja, hij zal me vanavond wel zijn liefde verklaren. Ik heb hem meer dan genoeg
laten doorschemeren dat ik er op wacht. Hij zal nu wel met Jim en Eddie aan het
afspreken zijn waar het moet gebeuren, en wanneer en waar de getuigen zich moeten
verbergen en zo. Weet je, ik heb soms last met mijn lachspieren. Als hij zo volop
bezig was met mij het hof te maken, en fluisterend sprak, en dicht bij mij kwam, en
ernstige, dichterlijke dingen zei en ik moest dan even ernstig en dichterlijk
terugfluisteren, en blozen, en de ogen neerslaan, en aan mijn handschoenen frutselen.
Wel, ik was echt blij dat hij nu en dan een grap vertelde, zodat ik eens duchtig kon
doorlachen. Hij wist dan niet dat ik hem uitlachte. Hij dacht dat het om de grap was,
en hij lachte mee, en zei waarschijnlijk tegen zichzelf: Jean, schone jongen, je hebt
altijd succes gehad bij de meisjes, maar nu klop je alle records.’
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Ze goot olie in de palm van haar hand, en zei:
‘Ik zal hem kloppen.’
Ze wreef nog enkele ogenblikken, en vroeg dan:
‘Heb je een naald?’
‘Ja, waarom?’
‘Voor de blaren. Waar is ze?’
‘In het sigarenkistje.’
Ann liep naar de kast, nam het sigarenkistje, opende het, en zag dat er een heel
kaartje naalden in zat, en drie bollen wol, en twee bolletjes garen, en een zakje met
knopen.
‘Je bent uitgerust als een naaister’, zei ze. ‘Doe je er iets mee ook?’
‘Natuurlijk.’
‘Kun je kousen stoppen?’ vroeg Ann ongelovig.
‘Zal ik het je leren?’ vroeg Pierre.
Ann keek hem snel aan, herinnerde zich iets met een broek, en zweeg wijselijk.
Ze nam een van de naalden, stak behoedzaam de blaren op zijn voeten open, duwde
ze droog, en wreef ze in met olie. Dan legde ze doekjes op de hielen, en trok hem
zijn kousen aan.
‘Daar,’ zei ze, terwijl ze de naald weer wegborg en het olieflesje sloot, ‘dat beeldt
zich in dat het zich alleen kan redden, en zo gauw het een blaasje op zijn voetje krijgt,
wordt het hulpeloos als een klein kindje.’
Dan maakte zij een onderdanige revérence en vroeg:
‘Is er nog iets dat ik voor mijn heer en meester kan doen?’
‘Dank je,’ zei Pierre, ‘je bent een wonderbare verpleegster.’ Ann zag hem liggen
met de armen achter het hoofd, en ze glimlachte, en wilde weglopen. Maar Pierre
zei opeens:
‘O! Wat is dat?’
‘Wat?’ vroeg Ann verwonderd.
‘Kom eens hier’, zei Pierre ongerust.
Ann kwam dichterbij.
‘Dichter, nog dichter. Kniel neer.’
Hij kwam overeind op de sofa, en keek bezorgd en aandachtig naar haar gezicht.
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‘Wat heb je nu toch gedaan?’ vroeg hij verwijtend.
‘Hapert er wat aan mijn neus of iets?’ vroeg Ann.
‘Kom nog eens wat dichter, hier, meer in het licht.’
Pierre nam haar hoofd in zijn handen, bracht het vlak voor het zijne, en keek
oplettend, met gefronste wenkbrauwen, naar haar neus.
‘Is er iets verkeerd?’ vroeg Ann een beetje ongerust.
‘Neen,’ zei Pierre, ‘maar ik ben al vierentwintig uren van iets aan het dromen.
Hier is het.’
Hij sloeg de armen om Ann heen, en gaf haar een lange, lange zoen. Ann was
verrast en ze wilde zich verzetten, maar ze voelde zich gevangen in zijn sterke armen,
en ze zonk weg in een warme, wiegende duisternis, en toen ze geruime tijd later weer
haar ogen opende, moest zij zich een ogenblik duizelig aan de sofa vasthouden
vooraleer zij kon opstaan.
‘Dat was gestolen’, zei ze, terwijl ze licht verward met de hand over het voorhoofd
wreef.
‘Hoe diep ben je gezonken?’ vroeg Pierre.
‘Heel diep.’
‘Duizend meter?’
‘Dieper.’
‘Wiegde het?’
‘Ja. Hoe weet je dat?’
‘Ik wist het niet. Ik wilde het alleen maar weten. Een oude man heeft mij eens
gezegd: als je een meisje zoent, en zij voelt tijdens de zoen juist wat jij op dat ogenblik
voelt, maak haar dan tot je vrouw, je zal de gelukkigste man van de wereld zijn.’
‘Ben jij ook gezonken?’ vroeg Ann, nog steeds onder de indruk.
‘Ja, en of je het gelooft of niet, het was de eerste keer.’
‘Wiegde het?’
‘Ja, langzaam, als in een droom.’
‘Zo was het.’
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Dan glimlachte Ann, en zei:
‘Eigenlijk was het niet fair op de manier zoals je het deed.’
‘Ik ga het nog dikwijls opnieuw doen’, zei Pierre.
‘Je zult een ander trucje moeten gebruiken’, zei Ann.
‘Ik ken er met hopen.’
‘Ze zullen heel vernuftig moeten zijn.’
‘Dat zijn ze. In het begin waren ze onbeholpen, maar jaren praktijk hebben ze
volmaakt. Er is niets tegen te doen zoals ze nu zijn.’
‘We zullen zien’, lachte Ann.
‘Ik begin vanavond nog’, zei Pierre, terwijl hij in zijn linkeroog wreef. ‘Zo gauw
je met die baron klaar bent, voer ik een stormaanval uit. Gooi me die kranten eens
toe, wil je?’
Ann gaf hem de kranten die op tafel lagen, en liep lachend weg. Maar ze keerde
zich om, en vroeg:
‘Wat is er met je oog?’
‘O, niets’, zei Pierre, terwijl hij het langzaam open en dicht deed, en er dan weer
begon in te wrijven.
‘Je raam staat open; als er iets in gewaaid is, mag je niet wrijven’, zei Ann. ‘Je
gaat je oog kwetsen.’
‘Het zal er gauw uit zijn’, zei Pierre.
‘Je moet het oog open en dicht doen, en intussentijd in het andere oog wrijven.
Dan komen er tranen, en het stofje komt mee.’
Pierre deed het, maar het stofje kwam niet mee.
‘Het zit te diep’, zei hij. ‘Ik zal mijn oog een tijdje dichthouden. Het zal wel
zakken.’
‘Laat eens kijken’, zei Ann. ‘Ik heb er gisteren bij pa ook een uitgehaald. Lig plat,
ik zal eens onder je ooglid kijken. Niet bewegen.’
Pierre legde zijn hoofd achterover, Ann boog zich over hem, nam omzichtig zijn
wimper en hief het ooglid op.
‘Naar beneden kijken’, wilde ze zeggen, maar voor ze aan beneden was, had Pierre
al zijn armen om haar heen geslagen en haar mond met een klappende zoen gesloten.
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Ann liet geschrokken de wimper los, en dan zag ze hem glimlachend naar haar liggen
kijken, en het linkeroog stond even helder en onbeweeglijk open als het andere.
‘O...’ zei Ann, terwijl ze opstond. ‘Een van de beroemde trucjes, nietwaar?’
‘Nog maar een voorsmaakje’, zei Pierre, terwijl hij de armen weer achter het hoofd
legde. ‘Wat denk je ervan?’
‘Niet kwaad’, zei Ann.
‘En nu lig ik nog. Wacht tot ik vanavond weer op mijn benen sta.’
Ann liep naar de deur. Toen ze de knop vasthad, keerde ze zich om en zei:
‘Pierre.’
‘Ja.’
‘Lig je goed comfortabel?’
‘Heerlijk’, zei Pierre, terwijl hij zich lekker uitstrekte.
‘Pak aan dan’, zei Ann, terwijl ze een grote, zware porseleinen vaas van een
staander nam en ze met volle kracht naar Pierre gooide.
Pierre vloog omhoog met een acrobatische wrong, die hem bijna een breuk
bezorgde, en ving heftig geschrokken de vaas op.
‘Die vaas is een fortuin waard!’ riep hij. ‘En ik had ze tegen mijn hoofd kunnen
krijgen! Ben je krankzinnig?’
Ann keek hem rustig aan en zei:
‘Als je ooit met mij trouwt - en kijk uit je ogen als je 't niet doet -, haal dan nooit
vazen als deze in huis. Je zou er de ene of de andere keer eens kunnen naast grijpen.’
Dan liep ze naar buiten en trok de deur achter zich dicht. Pierre zat met de vaas
op zijn knieën naar de deur te gapen, met ogen als knikkers.
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IX
Pierre had gedineerd met enkele studenten van het Instituut, en toen hij gedaan had,
ging hij naar de hal. Dat wil zeggen, hij danste er naartoe, neuriede een opgewekt
wijsje, plukte in het voorbijlopen een bloem uit een ruiker, kuste ze en stak ze in zijn
knoopsgat.
De kolonel trad hem echter in de weg, en zei met boos gefronste wenkbrauwen:
‘Je had alle troeven in je hand, en nu laat je haar voor je neus wegkapen door dat
lang eind baron. Ben je onnozel?’
‘Neen’, zei Pierre glimlachend en hij duwde hem opzij en liep door.
De kolonel liep hem na en zei:
‘Je bent in een goed humeur, nietwaar? Zal ik je vertellen wat ik allemaal gezien
heb vandaag?’
‘Je hebt Ann en Jean samen zien terugkomen van een sledetocht. Je hebt vastgesteld
dat ze ongelooflijk vriendelijk voor mekaar zijn, en je hebt bij jezelf gezegd: Pierre
Falke is een ezel.’
‘Je bent een ezel’, zei de kolonel.
‘Het geeft een wonderbaar gevoel’, zei Pierre. ‘Weet je wat ik zou willen doen
nu? Zwemmen! Zwemmen in een zee van champagne, gouden, schuimende
champagne, helemaal ondergaan, en duikelen, en plassen, en prossen, en
broebelingetjes maken, en eruit komen zo geel en zo blinkend als een splinternieuwe
Chinees, en er dan opnieuw inspringen, en weer plassen, en prossen, en...’
‘Heb je aspirines?’ vroeg de kolonel rustig.
Pierre glimlachte en vroeg:
‘Kun je een geheim bewaren?’
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‘Ja, natuurlijk’, zei de kolonel ijverig, terwijl zijn gelaat zich ontspande.
Pierre boog zich naar hem toe, en terwijl de kolonel begerig luisterde, zei hij:
‘Ze zeggen dat de maan vierhonderdduizend kilometer van de aarde verwijderd
is. Het is een leugen. Het is maar driehonderd vierentachtigduizend vierhonderd
zesenveertig.’ Dan keek hij gewichtig naar de kolonel, als om te zien of hij de ernst
van de onthulling wel besefte. Maar toen hij daarop wilde weglopen, hield de kolonel
hem tegen, en zei:
‘Je verbergt iets, nietwaar?’
‘Ja’, zei Pierre.
‘Wat is het?’
Pierre boog zich naar hem toe en fluisterde:
‘Mijn navelbuik.’
‘O, loop voort!’ zei de kolonel, terwijl hij zich woedend omdraaide.
Pierre liep fluitend de trap op naar de grote zaal, waar het feest al in volle gang
was. Al de studenten van de naburige hotels waren gekomen, de meisjes waren er
ook, en hun kleurige, glinsterende, ruisende toiletten gaven hun het uitzicht van
dansende bloemen, en ze bogen al dansend door in de arm van hun cavaliers, en ze
lachten, en straalden, en zwierden hun jurken als vlinders over het gladde parket, en
overal tegen de muren en aan de zoldering hingen lampions en rode en blauwe
guirlandes, en er was een nieuw orkest, geheel in het wit, en de muziek was vrolijk
en opwindend, en de champagneflessen knalden, en de kristallen glazen schitterden,
en de serpentines kronkelden door de lucht, en het wirrelde overal van de confetti.
Pierre stond met de handen in de broekzakken de bonte, kleurige, lachende en
wemelende menigte te bekijken, en hij zag Ann, die een wit avondkleed droeg,
omwolkt door een weelde van doorzichtige tule, en haar schouders waren
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zacht en lichtgebruind als gouden zijde, en Pierre hoorde weer wat zij hem daarstraks
gezegd had: ‘Als je ooit met mij trouwt - en kijk uit je ogen als je het niet doet...’
Hij voelde het geluk in zijn binnenste als een warme stroom naar zijn keel opwellen,
en hij omvatte de hele schitterende massa in één stralende blik, en dacht zuchtend:
ik wou dat ik geld had om ze allemaal te trakteren.
En hij dacht terug aan de vorige jaren in Wenen, aan zijn kamer, die er altijd uitzag
als een rommelhoek, maar waar het zo lekker gezellig was als ze 's avonds laat met
zijn drieën of zijn vieren met hun voeten op tafel zaten te praten en te discussiëren
en je geen meter voor je ogen kon zien van de pijpenrook; hij dacht ook aan de oude
universiteitsbibliotheek, waar door de purperen ruitjes het licht gefilterd en getemperd
werd, waar de stofjes rustig deinden in de strepen zonneschijn, en waar de oude
boeken vredig naast elkaar stonden in kamers die uitkwamen op een ouderwets,
gotisch binnenplein met zware gevels vol klimop. Hele dagen, weken, jaren had hij
er gewerkt en gestudeerd in een stilte en een eenzaamheid die aan tijd en ruimte
ontheven leken, en 's avonds waren het de oude Weinstuben geweest en de
legendarische bierkelders, waar ze op tonnen hadden gezeten en grote, stenen potten
leeggesalamanderd hadden, tot ze laat in de nacht al zingend door de stille,
maanbeschenen straten naar huis gingen, en mekaar omhelsden, en met de neuzen
tegeneen elkaar eeuwig trouw zwoeren. Het was een wonderbare tijd geweest, en
toen hij docent geworden was, was er vrijwel niets veranderd. Alleen 's avonds, als
hij uitging met zijn vrienden, hadden ze verderaf gelegen plaatsen moeten kiezen,
waar ze geen gevaar liepen studenten te ontmoeten als ze dronken waren. Het was
een ruw, kommerloos leven geweest, zoals alleen vrijgezellen dat kennen, en dat
onvervangbare charmes had, maar waaraan iets ontbrak.
Hij had het nooit klaar beseft. Nu voelde hij het aan de
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warmte die zijn hele lichaam doorstroomde, en hem het gevoel gaf de rijkste man
van de wereld te zijn. Die warmte was er vroeger nooit geweest, ook niet als ze 's
avonds meisjes oppikten en kusten, ook niet als ze overmoedig hun stenen potten
hieven en in één gulp leegdronken op de gezondheid van Marilyn Monroe. Die
vreugde was arm geweest, en ze was iedere morgen gestorven in een zwaar hoofd,
een droge mond en een boosaardig humeur.
Nu was het een zachtheid en een tederheid, een intieme, hoog opslaande blijdschap
diep in het binnenste van het wezen, een verlangen om goed te zijn en te beschermen,
een zoet parfum, vluchtig en etherisch als de vleugelslag van een libel, een glans,
een innigheid, een warmte, een enthousiasme, een weelde, een...
‘Zoek geen woorden’, zei hij glimlachend tegen zichzelf.
‘Hier is zij, en je zult het nooit kunnen zeggen wat je voor haar voelt, en wat zij
in je veranderd heeft.’
Hij zag Ann als een nimf, wit en ruisend, aan hem voorbijglijden, en ze streelde
hem al dansend langs zijn wang met het witte sluiertje dat zij in haar hand hield, en
in haar ogen glansde als een heerlijke belofte de volle warmte van het geluk dat zij
ook in haar hart ontdekt had, en voor hem niet meer verborgen hield.
Pierre liep rond in de zaal, praatte en schertste met studenten, liet zich serpentines
om de hals slingeren, danste met de meisjes, werd besproeid met confetti, en dronk
champagne. Maar wat hij ook deed of hoorde of zag, het beeld van de witte, ruisende
nimf ging niet meer uit hem weg, ook al danste hij geen enkele keer met haar, en als
hij lachte of een grap vertelde of naar iemand luisterde, steeds bleef diep in hem, als
een onderstroom, de diepe vreugde zinderen waarvan nog niemand buiten hun tweeën
de oorzaak en de rijkdom kende.
Rond elf uur zag hij Ann komen aanlopen. Ze bloosde van het vele dansen.
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‘Jean is aan de telefoon geroepen’, zei ze. ‘Ik hoop dat ze hem een tijdje bezighouden.
Hij heeft me nog geen seconde vrijgelaten. Mag ik eens komen uitblazen?’
Ze keek op naar Pierre, en zag hoe hij haar met blinkende ogen stond aan te kijken.
‘Waarom kijk je me zo aan?’ vroeg ze.
‘Meisje,’ zei Pierre, ‘als je nu zelfs maar het tiende deel van je macht over mij
wilde gebruiken, dan kon je mij binnen een uur ruïneren.’
‘Begin dan maar eens met me een glas champagne aan te bieden’, lachte Ann. ‘Ik
verga van de dorst.’
‘Kom mee in het kleine salon’, zei Pierre.
Hij bestelde champagne en voerde Ann mee naar het salon, dat door een zwaar,
rood gordijn van de zaal gescheiden was. Een kelner bracht champagne in een zilveren
koelemmer. Hij liet de stop knallen, schonk in en trok zich terug.
‘Ik wou dat ik nu een dichter was als Shakespeare, of Petrarca, of Goethe’, zei
Pierre.
‘Ik ben blij dat je dat niet bent’, zei Ann. ‘Goethe heeft volgens de laatste schatting
zevenentwintig meisjes gehad.’
Dan keek ze opeens achterdochtig naar Pierre op en vroeg:
‘Hoeveel heb jij er al gehad?’
‘Zevenenveertig’, zei Pierre.
Ann glimlachte.
‘Wel... op de achtenveertigste dan’, zei ze.
Ze tikten de hoge kristallen kelkjes tinkelend tegen elkaar, en dronken, terwijl ze
over de rand naar mekaar keken. Dan zetten ze hun glazen neer, en Ann vroeg:
‘Weet je nog wat je allemaal beloofd hebt, toen we “Zilveren maan” dansten?’
‘Ja.’
‘Je moet die beloften houden, weet je.’
‘Ja.’
‘Ging je vroeger soms worst stelen in de kelder?’
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‘Ja, maar moeder hoorde het altijd als ik het deksel van de pan oplichtte. Ze deed
dan wel of ze het niet gehoord had, maar de volgende middag wilde het altijd lukken,
dat ik juist dát stuk op mijn bord kreeg, waar ik de avond tevoren aan gevild had.’
‘En as op het tapijt storten, en je voeten niet vegen, en nooit aan je moeders
verjaardagen denken, en dronken vrienden mee binnenbrengen 's avonds. Wat voor
een barbaar ben je eigenlijk?’
Pierre nam haar in zijn armen, en zei stil:
‘Ann, lieveling, als je wilt kun je me alles doen beloven nu, ook de meest
onmogelijke dingen. Maar als ik die beloften niet nakom, en ooit toch eens as op een
tapijt strooi of je verjaardag vergeet, geef me dan een oorveeg, maar denk erom dat
er één belofte is die ik nooit zal vergeten, en die ik mijn hele leven lang zal houden,
wat er ook moge gebeuren, hoor je het, Ann? Wat er ook moge gebeuren. Wat ze
ook mogen zeggen, en hoe de dingen ook mogen draaien. En deze belofte is: dat ik
je mijn hele leven zal liefhebben, dat ik je trouw zal blijven in de mooie dagen zowel
als in de moeilijke, dat ik alles wat ik heb en kan aan je voeten leg, en dat het eerste
doel van mijn leven voortaan jouw geluk zal zijn.’
Hij drukte haar zacht tegen zich aan, en zag hoe in haar heldere ogen de glimlach
vervloeide in een innige, stille tederheid. Ze hoorden de muziek in de zaal als uit een
wazige verte tot hen doordringen, en het was of zij helemaal alleen waren in een
wijde, stille ruimte, waar ze slechts zacht mochten spreken en geruisloos bewegen.
‘Jij hebt een wonder in mij gewekt, liefste’, zei Pierre bijna fluisterend. ‘Ik heb
nooit geloofd dat het leven van een mens zo grondig vernieuwd kon worden door de
liefde. Het is een tweede leven, dat begint met de liefde, een tweede, geheel nieuw
leven, en de mens zelf wordt weer jong, en goed, en eerlijk, hij komt uit de schaduw
en treedt in de
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zon, en alles wordt warm en zuiver en mooi als een droom. Dank voor dat wonder,
liefste. En blijf mijn goede fee.’
Ann legde haar armen om zijn hals en zei:
‘Ik ben bang geweest, Pierre... Ik ben bang geweest. Het is niet goed dat een meisje
het eerst haar liefde verklaart, zelfs niet als ze het doet... met een vaas. Maar ik kon
niet anders. Het was sterker dan mezelf. Ik ben weerloos als jij bij mij bent. Ik heb
het gevoeld iedere keer als je tegen mij sprak, iedere keer dat je naar mij keek. Ik
heb het al gevoeld de eerste keer, toen ik je meegenomen heb in mijn slee. En ik ben
bang geweest dat het dwaas was, en slecht wat ik deed. En ik maakte mezelf verwijten
en besloot op afstand te blijven. Maar iedere keer dat ik je dan weerzag, werd ik
opnieuw naar je toegedreven, en ik kon het niet verbergen dat ik van je hield. Je hebt
mijn vertrouwen, Pierre, mijn volste, diepste vertrouwen. Je kunt er misbruik van
maken als je wilt. Doe het niet. O, doe het niet. Ik heb nooit op die manier tegen een
man gesproken, en ik zal het nooit meer opnieuw doen. Maak dat ik me niet vergist
heb. Maak dat ik de goede keuze gedaan heb. Maak dat het goed en mooi is, wat ik
gedaan heb. Het was heerlijk wat je me daarjuist gezegd hebt. Ik zal het mijn hele
leven in mijn hart bewaren. En als het een droom is, laat het dan een droom zijn,
maar breek hem niet, alstublieft, Pierre, breek hem niet! Hij is te mooi. O, Pierre, ik
heb je zo lief! Ik heb je zo lief!’ Ze hief zich naar hem op en zoende hem, en Pierre
omsloot haar met zijn hele wezen, en zij zonken weg, diep in een warme, wiegende
duisternis, waar ze helemaal alleen, ver van de wereld, zalig, onuitsprekelijk gelukkig
waren. Een tijd later kwam Jean de Varsac terug naar boven, en hij zocht naar Ann.
Hij liep twee keren de zaal rond, en dan zag hij haar naast een van de witte zuilen
staan. Hij liep snel op haar toe en vroeg:
‘Waar ben je geweest?’
‘Mijn neusje poederen’, zei Ann glimlachend.
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‘Dansen we?’
‘Graag.’
Ze mengden zich onder de dansers, maar nog voor de dans uit was, zei Jean opeens:
‘Ann, ik moet je iets zeggen.’
‘Ja, Jean?’ vroeg Ann, terwijl ze opgewonden dacht: nu komt het.
‘Kunnen we ergens gaan waar we alleen zijn?’
‘Is het zo geheimzinnig?’ lachte Ann.
‘Ja, Ann, en ik wilde dat je het heel ernstig opnam. Ik heb je veel grapjes verteld
vandaag, maar wat ik je nu ga zeggen, is anders. Kom mee.’
Jean nam haar bij de arm en voerde haar mee. Toen Ann merkte dat hij haar naar
hetzelfde kleine salon bracht waar ze daarstraks met Pierre geweest was, moest zij
moeite doen om een glimlach te onderdrukken.
Ik ben blij dat deze muren nu niet kunnen praten, dacht ze.
Toen Jean de champagnefles en de glazen zag staan, zei hij:
‘O, er zijn nog bezoekers geweest.’
‘Ja, zo lijkt het’, zei Ann.
Jean nam de fles uit de emmer, hield ze naar het licht en zag dat ze zogoed als
leeg was.
‘Hm, zij hebben hun best gedaan.’
Ann glimlachte en zei:
‘Misschien hadden ze iets te vieren.’
‘Zal ik een andere fles bestellen?’
‘Neen, dank je, Jean.’
‘Je hebt nog niets gedronken vandaag.’
Goddank dat ook die glazen niet kunnen praten, dacht Ann.
‘Wel dan’, zei Jean.
Hij stond aarzelend tegenover haar. Ann moest op haar onderlip bijten om haar
opwinding te verbergen. Ze keek voorzichtig naar het gordijn en dacht: daar moeten
Jim en Eddie nu staan luisteren. En juist toen ze dat dacht, bewoog het gordijn even.
Zie je het, dacht ze, ze staan er al. Ze mogen
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eruit komen, zo dadelijk, dacht zij, maar het is niet de baron die hen zal roepen. Ik
ga hen roepen. En ze had lust om zich in de handen te wrijven.
‘Komaan, baronnetje, schiet er op los,’ zei ze bij zichzelf, ‘maar maak het kort.’
‘Ann’, zei de baron onzeker.
‘Ja, Jean’, zei Ann.
De baron kneep zich aarzelend in de vingers, en zei:
‘Zou het je verwonderen als ik je...’
Hij hield even op, en Ann legde het hoofd een beetje schuin en dacht: mij kan
niets nog verwonderen, jongen, het zijn anderen die gaan verwonderd zijn.
‘Zou het je verwonderen, als ik je zei dat ik zou willen trouwen?’ zei de baron,
snel, blij dat het eruit was.
Ann deed of ze schrok, en dan sloeg ze blozend de ogen neer, pluisde aan haar
sluiertje, en zei:
‘O, Jean...’
‘Ik ben achtentwintig,’ zei Jean dringend, ‘mijn kapitaal is goed geplaatst, en pa
kan een kasteel vrijmaken. Denk je dat ik nog moet wachten?’
Sluwe diplomaat, hè! dacht Ann, en ze deed of ze verward was, en vroeg:
‘Waarom praat je daar met mij over, Jean?’
Jean glimlachte, nam haar handen in de zijne, en zei:
‘Kun je dat niet raden?’
Ann keek met knipperende ogen naar hem op, en sloeg dan de blik weer neer.
‘Sommigen zeggen dat het te vlug gegaan is’, zei Jean. ‘Maar heeft dat belang?
De echte liefde ontdek je op het eerste gezicht. Nietwaar? Denk jij er zo ook niet
over?’
Ann glimlachte zo nerveus als ze kon, en zei:
‘Jij weet zeker hoe je iemand moet overrompelen.’
‘Ik heb me nooit veel aangetrokken van wat de anderen over mij zeggen’, zei Jean.
‘Ik doe wat ik denk dat ik moet doen, en ik geef de anderen de kans om dat ook te
doen. Ik
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denk dat het zo de goede manier is.’
Komaan, komaan, dacht Ann, hou op met dat gezeur en schiet op doel. Ze stond
schuchter en als ontdaan voor hem, en het bleef enige tijd stil.
‘Ann,’ zei Jean daarop, ‘ik zou volgende maand willen trouwen.’
‘O, Jean.’
‘Ja. O, ik weet wel, het is niet gebruikelijk dat het zo vlug in zijn werk gaat, maar
de toestand is ook uitzonderlijk.’
‘Wat bedoel je daarmee?’ vroeg Ann een beetje achterdochtig.
‘Ja, zie je, Silvia is van Italiaanse afkomst, maar haar ouders wonen in New York,
ze zijn nu in Parijs, maar binnen zes weken vertrekken ze terug naar Amerika en ze
zouden eerst nog graag de bruiloft bijwonen.’
Ann bekeek hem onderzoekend, met licht gefronste wenk-brauwen, en vroeg dan:
‘Wie is Silvia?’
‘Silvia Martinetti, markiezin van Lucino.’
‘Ken ik haar?’
‘Neen, nog niet’, zei Jean ijverig. ‘Er is niemand in het hotel die er al iets over
weet. Het moet een verrassing worden. Er zijn er een hoop die Silvia kennen, en die
ook weten dat ik haar aan de Riviera ontmoet heb verleden zomer. Maar dat we sinds
een week verloofd zijn, dat weet nog niemand. En je mag het niet voortvertellen.
Aan niemand. Binnen veertien dagen vertrek ik naar Parijs om het huwelijk voor te
bereiden. En dan geef ik een afscheidsfeestje voor de hele bende. En pas op dat feestje
zal ik de verloving afkondigen.
O, zal het geen donderslag zijn?’
Het was een donderslag. Ann keek hem ontsteld aan, en vroeg:
‘Heb ik goed verstaan dat Silvia Martinetti je verloofde is, en dat jullie volgende
maand gaan trouwen?’
‘Ja, het is een verrassing, nietwaar? Jij bent de enige nu die
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het weet. Ik heb het je gezegd omdat ik jou als eerste bruidsmeisje zou willen hebben.
Ik durf het je eigenlijk niet goed vragen, omdat het kiezen van de toiletten en zo een
heleboel tijd en last vraagt, en je hebt bijna geen tijd meer. Maar je moest het toch
maar eens doen. Silvia is zwart, en daarom wil ik blonde bruidsmeisjes hebben. Het
zal zo mooi afsteken. Wil jij hen leiden, Ann? Je doet het wonderbaar. Ik heb het
gezien verleden jaar in Monte Carlo bij het huwelijk van graaf de Saint-Alon. Wij
je? Als je ja zegt, ga ik dadelijk naar Silvia telefoneren.’
Er is iets niet in orde, dacht Ann ontredderd. Hij moest mij zijn liefde verklaren,
en ik moest die liefde afwijzen, en dan triomfantelijk Jim en Eddie binnenroepen en
de weddenschap winnen.
Ze schudde een beetje beangstigd het hoofd en dacht: het is helemaal verkeerd,
het is helemaal anders dan het moet.
‘Je kijkt me zo vreemd aan’, lachte Jean. ‘Je bent overstelpt, nietwaar?’
Ann bleef hem onderzoekend bekijken, en ze dacht opeens: heeft hij wel iets met
Jim en Eddie te maken? Weet hij wel iets af van de weddenschap? Maar ze dacht er
onmiddellijk bij: als hij niets van de zaak afweet, waarom heeft hij dan de hele dag
zo druk met mij geflirt? Om iemand te vragen of ze bruidsmeisje wil zijn, hoef je
haar eerst niet op te vrijen. Er is iets dat niet klopt.
‘Je mag er over nadenken als je wilt’, zei Jean. ‘Maar wacht niet te lang. Want als
jij niet kunt, moet ik iemand anders vragen. En hoe dichter de dag komt, hoe lastiger
dat wordt.’ Ann bekeek hem bevreemd, en dan liep ze opeens naar het gordijn en
keek of er iemand achter stond. Er was niemand. Ze keek de zaal in, en zag dat Jim
en Eddie aan de bar midden in een groepje stonden te praten en te lachen. Ze keken
niet eens naar het salon. Ann liep terug het salon binnen en vroeg:
‘Jean, was er niets anders dat je me wilde vragen?’
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‘Neen. Wilde jij iets vragen misschien?’
‘Neen, neen.’
‘Wel, wil je me dan verontschuldigen? Ik vrees dat ik je al te zeer in beslag
genomen heb vandaag. Ik ga al je vrienden tegen krijgen als ik zo voortga.
Goedenacht, en denk aan wat ik je gevraagd heb.’
Hierop trok hij zich met een buiging terug. Ann stond midden in het salon, en ze
dacht: de duivel mag me halen als ik daar één letter van versta. Ze keek rond in het
salon, zag de champagne, schonk zich machinaal een glas in en dronk het peinzend
uit. Zou ik me nu zo erg vergist hebben? dacht ze.
Ze zette het glas terug op tafel en liep de zaal in. Ze ging tot aan de bar en bleef
bij het groepje van Jim en Eddie staan en hield hen een tijdje in het oog. Er was niets
ongewoons aan hen te bespeuren. Jim vertelde iets grappigs en Eddie luisterde terwijl
hij een sigaret opstak, en ook de anderen stonden gewoon te lachen en te praten, juist
zoals altijd.
‘O hallo, Ann,’ zei Jim toen hij haar zag, ‘drink iets mee met ons. Het is schandalig
zoals je ons verwaarloost.’
Ann liet zich in het groepje trekken, en ze kreeg een glas gin en een sigaret, en
Jim zei:
‘Het orkest speelt op dit ogenblik zijn zesenveertigste dans. Van die zesenveertig
heb jij er tweeënveertig met Jean de Varsac gedanst, en de andere vier heb je
overgeslagen. Wat heeft die baron dat wij niet hebben?’
Ann bekeek hem onderzoekend, maar hoe ze ook in zijn ogen peilde, ze vond niets
dat haar stof tot achterdocht gaf. Dan kwam Pierre bij hen staan, en zodra Ann hem
zag, zei ze:
‘Kan ik je een ogenblik spreken?’
‘Ja, laten we dansen’, zei Pierre.
Toen ze opgenomen waren in de dansende menigte, zei Ann ongerust:
‘Pierre, er gaat hier iets om dat ik niet vertrouw.’
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‘Wat is het?’ vroeg Pierre.
‘Jean heeft mij meegenomen naar het salon, maar in plaats van mij zijn liefde te
verklaren, heeft hij mij gevraagd of ik bruidsmeisje wil zijn bij zijn huwelijk met
een Italiaanse markiezin.’
‘Wat?’ vroeg Pierre verbaasd. ‘Ik dacht dat hij...’
‘Ja, ik dacht het ook’, zei Ann. ‘En Jim en Eddie hebben in jaren zo'n onschuldig
gezicht niet meer gehad. Pierre, ik weet niet wat ze aan het uitbroeden zijn, maar ik
ben er niets gerust op. Ze weten meer dan ze zeggen, en ze zien er zo kalm en zo
zelfverzekerd uit. Ik weet niet wie het slachtoffer moet worden, maar ik heb een heel
onplezierig voorgevoel dat ik het wel eens zou kunnen zijn. Ik houd er niet van. Ik
houd er helemaal niet van.’
Ze dansten nog enige tijd, en dan werden er spelletjes gedaan: chaise musicale,
blindekoe, pandjesgeven, coupe surprise, en nog andere. Chaise musicale had het
meeste succes, en iedere keer als de muziek ophield, viel de rondedans rond de rij
stoelen uiteen in een joelende, gillende warboel, waarin iedereen worstelde en wroette
om een stoel te bemachtigen. Ann en Pierre deden mee, en de pret werkte aanstekelijk,
maar Ann was toch niets op haar gemak, en iedere keer als ze in de buurt van Jim
en Eddie kwam, gluurde ze heimelijk naar hen om te zien wat ze deden. Maar ze
deden niets dan lachen, en in de handen klappen, en de uitvallers uitjouwen, juist
zoals de anderen. En toen zijzelf verstrooid was en haar stoel miste, nam Jim haar
bij de arm en vroeg met lachende verwondering:
‘Wat heb je? Je bent specialiste in chaise musicale, en nu lig je er halfweg al uit.
Zit je op iets te broeden?’
‘Ik niet’, zei Ann, terwijl zij hem aandachtig bekeek.
‘Was je verstrooid?’
‘Misschien wel’, zei Ann.
‘Ik kan het verstaan’, lachte Jim.
‘Ja,’ zei Ann aarzelend, ‘ik heb de indruk dat je dat kunt.’
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Maar Jim was alweer met de anderen in de handen aan het klappen in de maat van
de muziek, en het feestje ging verder in een roes van vrolijkheid en pret.
Om twee uur stond Jim met gekruiste armen ruggelings tegen de bar aangeleund,
en Ann en Pierre waren bij hem. Toen kwam Eddie aanlopen en zei:
‘Alles gereed.’
‘Gelukt?’ vroeg Jim.
‘Prachtig’, zei Eddie.
‘Klaar met ontwikkelen?’
‘Ja, geplakt en alles.’
‘Begin dan maar’, zei Jim.
Eddie liep weer weg. Op een van de muren werd een gordijn neergelaten en een
wit scherm werd zichtbaar. En dan werd er een tafeltje binnengerold waarop een
projectieapparaat stond.
‘Wat gaan jullie doen?’ vroeg Ann wantrouwig. ‘Film spelen?’
Jim glimlachte alleen maar. Ann keek naar Pierre en zag dat hij in zichzelf stond
te praten.
‘Wat sta je daar te mompelen?’ vroeg ze.
‘O niets’, zei Pierre.
‘Wat was je aan het zeggen?’
Pierre keek haar aan en zei, glimlachend, maar een beetje angstig:
‘Ik wou dat ik in Alaska zat.’
‘In Alaska?’ vroeg Ann verbaasd.
En dan keek ze hem achterdochtig in de ogen en zei:
‘Jij hebt ook vreemd gedaan het laatste uur.’
Pierre haalde zijn sigarettenkoker tevoorschijn en nam een sigaret. Hij was zichtbaar
zenuwachtig. Ann hield hem in het oog, en dan keek ze weer naar Jim en zag hem
met gekruiste armen tegen de bar leunen, met een gezicht als een engeltje.
Ann keerde zich grimmig naar hem en zei:
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‘Als je daar nog lang blijft staan met die belachelijke tronie, komt er hier een blauw
oog in de zaal.’
En dan zag ze dikke Georges op het orkestpodium treden, de drummer roffelde
op zijn trom, en het werd stil.
‘Dames en heren,’ riep Georges met zijn krachtige, zware stem, ‘ik ben een snul.’
Het was een ogenblik stil, en de toehoorders keken mekaar glimlachend en
verwonderd aan. Dan begonnen ze luid in de handen te klappen. Maar Georges stak
de hand op en zei:
‘Ik ben een snul. En jullie zijn ook allemaal snullen.’
Een verontwaardigd, afkeurend ahoegeroep steeg op uit de lachende menigte.
‘Ja,’ zei Georges, plechtstatig als een opperpriester, ‘wij zijn allemaal kleine,
onnozele kinderen. Wij geloven dat de wereld goed is, en de wereld is niet goed. De
wereld is slecht, zij zit vol bedrog, en gehuichel, en gekonkelfoes. En ik schaam mij
te moeten zeggen dat dit valselijk verdoezelde bedrog zelfs tot in ons eigen milieu,
hier in dit hotel, hier in deze zaal is doorgedrongen. Ik zal niet spreken over de vele
vormen waaronder de slechtheid van de wereld zich onder ons heeft verborgen. Ik
wil slechts één vorm van slechtheid aanklagen: de ijdelheid des geestes. Dames en
heren, groot en zwaar is de schuld van hem of van haar, die toegeeft aan de bekoringen
van de ijdelheid. Maar het verheugt mij, en het ontroert mij, en het wekt mij op tot
de deugd, te weten dat al wie laffelijk aan de bekoringen der ijdelheid toegeeft, ipso
facto de straf voor zijn schuld over zijn eigen hoofd neerhaalt. Wij hebben daarvan
een voorbeeld, en wij willen het u tonen, tot stichting van de goeden en tot schrik
van de kwaden. Schaart u allemaal aan deze kant van de zaal, en aanschouwt de
beelden die zich op het witte doek aldaar gaan opvolgen.’
Opgewonden pratend dromden de gasten samen achter het filmapparaat, terwijl
Eddie het toestel aan het draaien bracht.
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Hij stak zijn arm op, de lichten gingen uit, en op het doek werd eerst een trillend wit
vierkant zichtbaar, en dan de hal van het hotel: de portier kwam even poseren, en de
directeur van het hotel, er gingen gasten heen en weer, en dan zag Ann zichzelf
binnenkomen. Ze was in skipak, helemaal bestoven met sneeuw. Ze droeg ski's op
de schouder en ze glimlachte. Ann herinnerde zich dat Eddie dat beeld genomen had
's namiddags vóór de aankomst van Pierre.
‘Ziehier,’ zei Georges, ‘de jongedame die de afkeurenswaardige heldin van deze
film zal zijn. Kijkt hoe lieftallig ze glimlacht, kijkt hoe ze met haar oogjes lonkt,
kijkt hoe onschuldig ze lijkt. Ik zeg: lijkt, dames en heren, want de waarheid is anders;
de harde waarheid, die ik tot droeve plicht heb aan u te openbaren, is - o droefenis!
o weedom! gans anders.’
Er kwam beweging onder de gasten, er werd gefluisterd en gegiecheld. Ann rukte
zich in de halve duisternis om en keerde zich naar Jim.
‘Wat betekent dat alles?’ fluisterde ze woedend.
‘Sst!’ zei Jim.
Ann balde haar handen tot vuisten.
‘Luister, jongen,’ zei ze, ‘als je...’
‘Sst!’ deed Jim opnieuw, en hij legde vermanend een vinger op de lippen.
Het volgende beeld was weer Ann. Ditmaal was het op de schaatsbaan. Ze was
gekleed in een witzilveren rokje, en ze danste al schaatsend over het ijs. Dat was een
toneeltje dat Eddie het jaar tevoren had opgenomen, en nu blijkbaar aan het andere
had vastgeplakt.
‘Ziehier nogmaals de schuldige’, riep Georges bombastisch.
‘En terwijl u geniet van de sierlijkheid van haar bewegingen en de gracieuze
lieftalligheid van haar hele figuurtje, vraagt u zich intussen af, hoe het mogelijk is
dat onder de gedaante van zulk een wit, dansend bloemetje, zoveel jammerlijke
slechtheid verscholen kan liggen.’
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Het gefluister in de zaal werd opgewonden, en Ann kneep zich nerveus in de vingers.
Ze keek naar Jim en zag hem rustig tegen de bar liggen, met een gezicht dat ze tot
brij had willen slaan. En dan keek ze naar Pierre, en ze zag hoe hij zich met de hand
over de kin wreef, en nu en dan voorzichtig uit de hoek van zijn ogen op haar
neerkeek.
‘Jij weet beslist ook meer dan je zegt’, zei ze wantrouwig. Maar dan hoorde ze
aan het rumoer in de zaal, dat er weer een nieuw beeld op het doek was gekomen.
Ze zag dat het de bar was beneden, en zijzelf en Jim stonden er te praten, elk met
een glas in de hand.
‘En nu,’ zei Georges, ‘zal ik u vertellen wat er uit de mond van deze jongedame
gekomen is op het ogenblik dat ze daar, glimlachend en onschuldig als altijd, in
gezelschap van haar neef, James Brown, stond te praten.’
De weddenschap, dacht Ann. Dat beeld is genomen toen ik met Jim gewed heb.
‘Deze jongedame,’ zei Georges, ‘heeft de vermetele moed gehad te beweren dat
de mannelijke helft dezer wereld de zwakste helft is, dat de man de mindere is van
de vrouw, dat hij onherroepelijk verloren is als de vrouw hem de appel toesteekt, en
dat aan de andere kant de vrouw nooit bezwijkt als ze besloten heeft niet te bezwijken,
en zonder moeite alle aanvallen van eender welke man kan afweren. Begrijpt u,
dames en heren, hoe groot en onbegrijpelijk deze ijdelheid is, en hoe afkeurenswaardig
de gesteltenis van iemand die op zulke onjuiste, en door niets verantwoorde wijze
de balans der correcte verhouding omwerpt, en de treurige moed heeft gehad te
twijfelen aan de suprematie, aan de schoonheid, aan de kracht van het
onoverwinnelijke mannelijke geslacht?’
Deze woorden werden onthaald op een storm van toejuichingen door de mannen,
en gefluit en ahoegeroep door de vrouwen, en Georges had alle moeite van de wereld
om weer stilte te krijgen. Toen hij er in geslaagd was, zei hij:
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‘Tot mijn grote vreugde echter heeft mijn vriend James deze beledigende uitlatingen
niet onbeantwoord gelaten, en hij heeft met de vermetele jongedame een tweevoudige
weddenschap aangegaan. Het eerste deel van de weddenschap is wegens onvoorziene
omstandigheden uitgesteld geworden, maar aan de uitvoering van het tweede deel
kon tot ons aller genoegen onmiddellijk begonnen worden, en het is mijn bijzonder
voorrecht u te mogen mededelen, dat dankzij de solidariteit en de ontroerende
eensgezindheid van de mannelijke bewoners van dit hotel, deze weddenschap enkele
uren geleden eindigde met een volledige, schitterende overwinning van het
koninklijke, nooit volprezen sterke geslacht.’
De spanning en het rumoer in de zaal stegen nu ten top. En Georges moest zijn
machtigste stentorgeluid gebruiken om zich hoorbaar te blijven maken. Ann begreep
er nog steeds niets van. Ze keek van Jim naar Pierre, en van Pierre naar Jim, maar
het was of ze tussen twee sfinxen stond.
‘We hebben om te beginnen een beroep gedaan,’ riep Georges, ‘op iemand aan
wiens galante, charmerende talenten niemand ooit heeft getwijfeld, en die zich van
zijn opdracht wonderbaar heeft gekweten. Ik stel u voor, dames en heren: de mooie,
bevallige, lieftallige, elegante, aantrekkelijke, en voor geen cent betrouwbare Jean
de Varsac.’
Een luid applaus weerklonk toen Jean op het doek verscheen. Hij was in rok, hij
kwam uit zijn kamer en boog glimlachend, als om te danken voor het applaus. Ann
zag opeens iemand naast Jim komen staan, en zij keek en bemerkte dat het Jean was.
Hij ging met zijn rug tegen de bar liggen, zoals Jim, en keek dan met gekruiste armen
naar de film. Er speelde een glimlachje om zijn mond. Ann zag het, en haar lippen
spitsten zich toe tot een wit streepje.
‘De rol van Jean,’ zei Georges, ‘bestond erin onze kleine, ijdele jongedame op
een dwaalspoor te brengen, en haar door een overvloed van lieve gedienstigheden
te laten ge-

Aster Berkhof, Veel geluk, professor!

129
loven, dat hij de man was die was aangeduid om haar verliefd te maken. Hij is daarmee
begonnen gisteravond bij het dansen, hij is er mee voortgegaan deze voormiddag in
en rond het Instituut, en hij heeft de laatste puntjes op de laatste i's gezet vanmiddag
tijdens een prachtige sledetocht in de bergen, en tijdens het feest van deze avond.
Bij de beelden die volgen, kunt u zich vermeien in de onnavolgbare zwierigheid
waarmee deze jongeman zich in lieftallig gezelschap beweegt, en de jammerlijke
lichtgelovigheid waarmee de ijdele jonkvrouw zich glimlachend en wijsneuzig heeft
laten foppen.’
En nu volgden de beelden: Jean en Ann tijdens het dansen de vorige avond, Jean
en Ann dicht bijeen op een bank in het Instituut, Jean en Ann in een voorbijglijdende
slee, Jean en Ann weer tijdens het dansen, maar Ann nu in het witte toilet van
vanavond. Ann ergerde zich dood aan de beminnelijke galanterie van Jean, en nog
meer aan haar eigen naïeve, belachelijke, kinderachtige onnozelheid. En dan opeens
zag ze het toneeltje in het kleine salon op het witte doek: zij kwam binnen met Jean,
Jean hield de champagnefles naar het licht, stond een tijdje te aarzelen, en begon dan
het gesprek over de Italiaanse markiezin, dat Ann zich nog woord voor woord
herinnerde.
‘Dat is onmogelijk’, dacht ze ontsteld. ‘Dat kunnen ze niet gefilmd hebben.’
Jim had blijkbaar haar gedachten geraden want hij boog zich naar haar toe en zei:
‘Er is een muurkast in het salon, kleine Louis ginder kon er gemakkelijk in. We
hebben een ronde opening in de deur gezaagd, juist groot genoeg voor de lens van
dat wonderbare, geluidloze apparaat van Eddie. En een film afwerken duurt maar
een goed anderhalf uur.’
Ann was van streek. Ze keek naar het doek, en naarmate Jean verder sprak, zag
ze haar eigen verbazing en ontsteltenis groeien. Dan zag ze zichzelf achter het gordijn
gaan
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kijken, tot groot jolijt van de toeschouwers, en dan zag ze Jean weggaan, en Georges
riep:
‘Ik weet niet wat onze vriend de baron in dat salon allemaal gezegd heeft, maar
aan de nogal vreemde uitdrukking van onze jongedame te zien, moet het voor haar
een ietwat onverwachte verrassing geweest zijn.’
Zo onnozel zie ik er niet uit als ik verwonderd ben, dacht Ann, boos op zichzelf.
Maar dan zei Georges:
‘En nu, dames en heren, stel ik u het werkelijke hoofdpersonage van deze boeiende
film voor: de man die tot opdracht had, tussen de bedrieglijke schijnaanvallen van
de baron in, de werkelijke aanval te organiseren, de man die nog maar enkele dagen
in ons midden vertoeft, doch die in die enkele dagen bewezen heeft niet alleen een
buitengewoon knap professor te zijn, maar ook een ware, trouwe, dappere verdediger
van de eer van het mannelijke geslacht. We hebben hem de opdracht gegeven de
avond na zijn aankomst, tijdens het bal, omdat we zagen dat Ann hem goed kon
lijden, en omdat we wisten dat het nooit in Anns hoofd zou opkomen dat hij mee in
het complot was. Hij heeft lang geaarzeld alvorens hij de opdracht aanvaard heeft,
maar ten slotte heeft hij het gedaan, en door een werkelijk alles overrompelende
bliksemaanval onze mooie, maar al te overmoedige vijand volledig verslagen. Dames
en heren, ik stel u voor de man die voor eeuwig in ons aller hart een plaats heeft
veroverd: Pierre Falke.’
Een donderend applaus brak los toen Pierre op het doek zichtbaar werd: hij zat in
een fauteuil op zijn kamer, stond op, en groette met een handgebaar.
‘En hier,’ riep Georges, ‘hier komt nu het hoogtepunt van de film, de apotheose,
de clou, en tevens de finale met het onvergetelijke ogenblik waarop tot uw aller
vreugde en tot die van mij, de naam en de faam van het onverwoestbare, sterke
geslacht glorierijk werden hersteld.’
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Op dat ogenblik stonden Pierre en Ann op het doek tegenover elkaar, en na enige
tijd legde Ann de armen om zijn hals, hief zich naar hem op en zoende hem, lang.
‘Ziehier het beeld,’ zei Georges, ‘dat amper twee uur geleden hier in het salon
achter het rode gordijn werd opgenomen, door de zorgen van onze onovertroffen
technici werd ontwikkeld en gemonteerd, en door mij zo treffend en zo raak van
uitleg werd voorzien. Let op, dames en heren, let op, en ziet hoe het niet de man is
die kust, maar de vrouw.
Ziet hoe de man geheel rustig en onbeweeglijk blijft, en hoe liefdevol de vrouw
zich opheft naar hem, die tot haar grote vreugde en die van ons, op zulke snelle,
prachtige, onweerstaanbare wijze haar heer en meester geworden is. Het is een beeld
dat duidelijker spreekt dan alle woorden. We bevelen het aan ter overweging aan de
vrouwelijke helft van dit publiek, en hopen dat ieder lid van die helft er, in de stilte
en de nederigheid zijns harten, een nuttige en vruchtbare zedenles uit zal trekken.
En ziehier ten slotte, badend in het rode licht der beschuldiging, onze lieve, kleine
Ann Shirling, ons aller vriendin die, wij zijn er zeker van, ons deze surprise gedienstig
zal willen vergeven, en hen die er actief aan hebben meegewerkt, trakteren op een
hartverkwikkend en geestverzoenend glas.’
Onder daverend applaus en uitbundig gelach eindigde de film. Op het balkon werd
een schijnwerper aangeknipt, en Ann stond, verblind en ontsteld, midden in een zuil
van rood licht.
Ze zag bleek. Ze keek op naar Pierre, en zei met een beangstigende rustigheid:
‘Zo... dat is het dus.’
‘Luister, Ann,’ zei Pierre, ‘ik moet je...’
Hij kon de zin niet voltooien. Een zingende oorveeg sneed hem de adem af en
deed zijn wang gloeien. En dan ging het licht in de zaal aan, en het was ineens stil
en Ann stond voor Jim, en Jim zei met glimlachende verontschuldiging:
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‘Je hebt ons een handschoen toegeworpen, lieve, wij hebben ze...’
Ook hij kon de zin niet eindigen, want voor het laatste woord er helemaal was,
stond hij ook verbouwereerd aan een gloeiende rode wang te tasten. En dan was het
Jean die nog een halve seconde kon glimlachen, en de volgende halve seconde ook
ineens het uitzicht had van iemand die tandpijn heeft.
En dan brak de spanning in Ann, en zij barstte in huilen los en duwde wild snikkend
de omstanders opzij. Dikke Georges zag haar niet komen, en hij kwam rood, en
zwetend en stralend van het podium gelopen, blijkbaar om zijn glas champagne in
ontvangst te nemen, toen Ann opeens tegen hem aanliep. Hij zag haar huilen en hij
schrok, en bracht ontsteld de hand aan de mond, en zei angstig:
‘Anneke lief... het was voor de grap.’
Het volgende ogenblik kwam hij met een kwak op de grond terecht, en de
daaropvolgende twaalf minuten zat hij met een groot blauw oog verdwaasd en versuft
rond te kijken, terwijl rond hem alles draaide en dwarrelde als een tol. Pierre wilde
Ann achternalopen, maar Jim hield hem tegen.
‘Nu niet’, zei hij.
‘Ik wil haar alles uitleggen’, zei Pierre.
Maar Jim schudde met het hoofd en zei:
‘Nu naar haar toe gaan is zo goed als zelfmoord.’
En daarna zei hij:
‘Maak je geen zorgen, Ann is sportief. Ze kan verliezen. Ze is alleen maar van
streek nu. Morgen is het vergeten. Het is niet de eerste maal dat we zulke dingen
doen. Maar het is de eerste keer dat Ann verliest.’
Pierre schudde bezorgd het hoofd en zei:
‘Wij hadden het niet mogen doen.’
‘O komaan,’ zei Jim, ‘sta er niet over te tobben. Ann is niet kleinzielig. Kijk alleen
maar goed uit je ogen de volgende
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dagen. Ik ga dat ook doen. Wie Ann een loer draait, krijgt er een terug. Daar kun je
van op aan.’
Pierre keek bezorgd voor zich uit. Jim zag het en vroeg:
‘Je hebt het zitten, nietwaar?’
‘Ja,’ zei Pierre, ‘en ik voel me als iemand die verliefd is op een leeuw.’
‘Koop alvast een paar goede handschoenen’, lachte Jim.
Pierre lachte niet mee. Hij was bang. Hij liep naar zijn kamer, knipte het licht aan,
en bleef peinzend in het midden van de kamer staan, twijfelend of hij toch niet naar
Ann zou gaan. Dan zag hij het portret van tante Henriette op het nachttafeltje, maar
er was iets aan veranderd, en ineens zag hij dat het niet meer het portret van tante
Henriette was. Hij liep er verwonderd naartoe. Het portret van tante Henriette was
er uit, en in de plaats daarvan stond in het kader een prachtige foto van Ann. Ze
glimlachte naar hem, en over haar blonde haren lag een gouden glans. Onderaan
stond geschreven: ‘Goedenacht, liefste.’
Pierre voelde zijn gemoed volschieten terwijl hij naar de foto stond te kijken. Dan
ging hij in een stoel zitten, plaatste de foto op zijn knie, en zei:
‘Ik heb je lief, Ann, ik heb je lief. Ik had niet moeten meedoen aan die grap. Ik
heb er me honderd keren om verwenst. Maar Jim heeft me iedere keer weer omgepraat,
en gezegd dat je ertegen kon. En...’
Er kwam een glimlach om zijn mond toen hij zei:
‘Je hebt de mannen uitgedaagd. Je kunt het me niet kwalijk nemen dat ik in deze
zaak aan hun kant heb gestaan.’
Maar hij werd dadelijk weer ernstig, en zei ongelukkig:
‘Je had niet mogen huilen, Ann. Ik zal er mezelf mijn leven lang om haten dat ik
je doen huilen heb. Je bent te goed om te huilen. Vergeef me... Als ik geweten had
dat...’
Op dat ogenblik vloog de deur van zijn kamer open en Ann kwam als een
wervelwind binnengestormd. Ze liep recht op Pierre af, in een wirreling van witte
tule, rukte hem het
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portret uit de hand, trok de foto uit het kader, wierp het kader op zijn schoot, en liep
zonder een woord te zeggen met de foto de kamer uit.
Pas toen de deur als een kanonschot achter haar dichtgeslagen was, bekwam Pierre
van het schrikken. Hij zat met het lege kader op zijn knieën naar de deur te kijken,
en bracht langzaam de armen weer naar beneden, die hij haastig beschermend voor
zijn gezicht had gehouden, zodra hij Ann op zich had zien toegerend komen.
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X
Pierre werd de volgende morgen wakker met hamerende hoofdpijn. Hij had de hele
nacht gewoeld, zes slaappoeders genomen en geen oog dichtgedaan. Pas tegen de
morgen was hij even in een onrustige slaap verzonken, en in dat kleine halfuur had
hij zo'n schrikwekkende droom gehad over een leeuw die, helemaal in het wit gekleed,
als een furie op hem kwam aangevlogen, hem in stukken beet en opat, dat hij gillend
en nat van het zweet in zijn bed was opgevlogen met in zijn oren nog het lugubere
geluid van zijn eigen krakende beenderen. Hij had niet meer durven slapen.
Hij stond op toen het nog maar flauw licht werd, zwijmelde naar de badkamer,
trapte met zijn blote voet op de scherpe kant van het koperen asbakje dat hij tijdens
de nacht al woelend van het nachttafeltje gestoten had, riep woedend ‘au’, schopte
het ding woest de kamer door, hinkte een paar passen op één been, en bereikte de
badkamer. Hij stak zijn hoofd onder de kraan en liet het water lopen. Het was als ijs,
en hij bibberde van de kou, maar zijn slapen gloeiden, en het water deed goed. Hij
bleef een hele tijd met zijn hoofd onder de kraan, maar zo gauw hij zich daarna
afgedroogd had, begon alles weer te gloeien, en te kloppen, en te suizen, en hij smakte
de handdoek tegen de grond, vertikte het zich te scheren, en begon zich te kleden.
Hij verwenste zijn broek, die met de pijpen helemaal binnenstebuiten op de stoel
lag, en toen hij ze aan had, stelde hij vast dat het zijn smokingbroek was. Hij vloekte
en wilde ze weer uittrekken, maar dan dacht hij: dat ze allemaal mijn voeten kussen,
en hij hield ze aan. En dan vloekte hij weer,
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ditmaal op zijn sokken, die hij eerst na lang zoeken onder het bed terugvond. En toen
hij zijn boord niet dadelijk vast kreeg, wrong hij er wild aan, tot hij op drie plaatsen
kraakte, hij snokte aan zijn das die achter aan het knoopje bleef vasthaken, tot hij
met een verdacht scheurend geluid loskwam, en toen hij zijn schoenen wilde aandoen,
rukte hij wild aan de veters, die helemaal in de war zaten, maar hoe harder hij snokte,
hoe vaster ze in de war raakten, tot er uiteindelijk niets meer overschoot dan een
hoop heel kleine, ijzervaste knoopjes, die geen millimeter meer toegaven. Hij werkte
eraan tot al de nagels van zijn vingers blauw zagen, en dan keilde hij de schoenen
op de grond, stak er zijn voeten in, en stampte om er zijn hielen in te krijgen, maar
de linker ging er niet in, en hij stampte tot heel de kamer ervan daverde, maar het
hielp niets, en dan zocht hij naar een schoentrekker, en stelde vast dat hij er geen bij
zich had, en hij sloeg het kastje dicht, stak zijn vinger in zijn schoen, en trok, en trok,
tot hij met een kreet van pijn de hiel in de schoen voelde schieten en er de vinger
bloedrood en half verpletterd weer uit zag komen. Hij zwaaide er mee op en neer en
zoog er aan, en dan deed hij zijn jas aan, kamde zijn haar met zijn vingers, zette zijn
hoed op, trok zijn overjas aan, en liep de kamer uit.
Hij wist er niets van wat hij ging doen. Er was nog geen mens wakker in het hotel.
En toen hij beneden kwam, stelde hij vast dat de buitendeur nog op slot was.
‘Slapen ze hier heel de dag?’ zei hij woedend, niet beseffend dat het nog geen zes
uur was.
En dan hoorde hij emmers rammelen en twee schoonmaaksters kwamen uit de
keuken aansloffen met borstels en trekkers.
‘Wie bent u?’ vroeg een van hen achterdochtig toen ze Pierre aan de deur zag
morrelen.
‘Ik wil eruit’, zei Pierre.
De vrouw dacht aan inbrekers en vroeg:
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‘Hoe bent u hier binnengekomen?’
‘Door het dak’, zei Pierre. ‘Heb je een sleutel?’
‘Bent u van het hotel?’ vroeg de vrouw wantrouwig.
‘Neen,’ baste Pierre, ‘ik ben een gangster, ik steek alle nachten drie mensen dood,
en jij bent de volgende als je me niet naar buiten laat.’
‘Heremijntijd’, zei de vrouw ontdaan, terwijl zij haastig de deur opende.
Pierre liep naar buiten en begon met tot aan zijn enkels in de sneeuw te zakken.
‘Ezel!’ zei hij. ‘Waarom heb je je skipak niet aangetrokken?’
‘Kon ik dat weten?’ zei de andere in hem.
‘Die sneeuw ligt hier al weken’, snauwde de eerste.
‘Wel, laat hem dan liggen’, hakte hij terug.
Hij mikte over de losse sneeuw naar de begane weg, waar de sneeuw harder was,
maar toen hij een paar honderd meter gelopen had, had hij al zoveel last om met zijn
lichte, gladde, lage schoentjes rechtop te blijven, dat de eerste boos vroeg:
‘Waarom ben je eigenlijk naar buiten gelopen? Heeft dat nu zin op zo'n uur al door
de sneeuw te liggen wroeten?’
Hij wilde bitsig antwoorden. Maar hij hield zich in. Hij voelde zich ellendig, vol
miserie, doodongelukkig.
Hij bleef midden in de straat staan, en keek rond naar de prachtige, luxueuze hotels,
en daarrond naar de witbesneeuwde bergen, die nog half verdoezeld lagen in de
grauwe, kille schemering.
Ik had nooit naar hier moeten komen, dacht hij treurig. Ik ben hier niet op mijn
plaats.
En hij had kou, en hij voelde zich alleen, en verlaten, en uitgestoten, en hij kreeg
zo'n medelijden met zichzelf, dat de tranen hem in de ogen kwamen. Hij ging op een
paaltje langs de weg zitten, met de kin in de handpalmen, en dacht: Er is niemand
die iets om mij geeft. Niemand in de hele wereld.
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En het verdriet dat hij daarmee in zijn binnenste opwekte, verzachtte zijn woede en
zijn ellende, en het werd warm in zijn borst. En hij zou overvloedig gaan huilen zijn,
als er geen hond voor hem was komen staan die hem verwonderd bekeek, en dan
voorzichtig naderkwam, en kwispelstaartend aan zijn handen kwam snuffelen.
‘Jij bent ook alleen, nietwaar?’ vroeg Pierre, terwijl hij hem bij de pels nam en in
de nek streelde. ‘Jij bent goed. Jij bent de nige die iets met mij inzit.’
Hij nam de kop van de hond in zijn twee handen en schudde hem teder heen en
weer.
‘Wij zijn vrienden, nietwaar? Wij begrijpen mekaar. Wij hebben allebei verdriet.
Maar we trekken er ons niets van aan, nietwaar?’
De hond, een ruige straatloper met een vuile, borstelige pels, was niet gewoon aan
zoveel geflodder, en hij kwispelde uitbundig met zijn staart, en iedere keer als Pierre
een beetje ophield met strelen, duwde hij zijn kop terug onder zijn handen en hijgde
in extase. Maar dan rook hij opeens iets, en hij ging aan een van de zakken van de
overjas snuffelen. Pierre tastte in de zak en vond er een hard geworden sandwich in,
die hij bij zijn vertrek in het station van Wenen gekocht had.
‘Hier, ouwe jongen, je krijgt hem’, zei hij goedig. ‘Je zult wel honger hebben. Eet
hem op, en blijf nog wat bij mij. Sukkelaars moeten elkaar gezelschap houden.’
Hij gaf de sandwich aan de hond, maar die keerde zich opeens om en zag dat de
keukenmeid van een van de hotels de afvalbak buiten zette. Hij kende dat blijkbaar,
want hij blafte vrolijk, trok zich van Pierre niets meer aan, stoof door de sneeuw
recht naar de bak toe, en begon er driftig met zijn poten en zijn snuit in te rommelen.
Pierre bleef alleen achter met zijn uitgedroogde sandwich. Hij schudde het hoofd
en zei droevig:
‘Je bent niet beter dan de anderen.’
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Hij wierp de sandwich weg, steunde weer de ellebogen op de knieën, legde zijn kin
in zijn handpalmen en zei:
‘Hier zit ik nu, zie, professor Falke van het Thompsoninstituut. Ik verga van de
hoofdpijn, ik heb honger en kou, en zelfs een vuile straathond wil van mij niet weten.’
Maar op dat ogenblik had de koude lucht zijn hoofd al zo ver opgefrist en
verhelderd, dat er een andere, meer nuchtere stem in hem hoorbaar werd, en die zei:
‘Hang de martelaar niet uit, flauwerik. Als je hoofdpijn hebt, ligt dat alleen aan
jezelf. Je hebt tot twee uur in de nacht gefuifd, en nu is het zes uur, en je zit al op
straat onnozele kul te verkopen tegen een hond.’
‘Het was nutteloos nog langer in bed te blijven’, zei de eerste, de sentimentele,
voorzichtig. ‘Ik kon toch niet slapen. Ik lag altijd maar aan Ann te denken.’
‘Dat heb je zelf gezocht’, zei de nuchtere hard. ‘Een meisje op zo'n manier voor
de gek houden! En dan nog je eigen meisje, je bloedeigen meisje, waarmee je vrijwel
al verloofd was.’
‘Het was toch maar een grap?’ waagde de eerste.
‘Een grap? Een grap? Zijn dat grappen? Kuren noem ik dat. Onnozele kuren. Een
grap... Heb je gezien hoe ze gisteren de zaal uitgelopen is?’
‘Ja ja ja. Nu zeg je ja. Maar het is gebeurd. Grappen uithalen is goed. Maar zulke
grappen! Dat trekt op niets. En als je nu wroeging hebt en spijt, en kwaad bent op
jezelf, dan is dat je eigen schuld. En als je niet meer naar Ann durft gaan, dan heb je
maar juist wat je verdient.’
De andere zweeg. Hij herinnerde zich schuw wat Jim gezegd had over Ann, die
sportief was en een grap kon verdragen, maar de andere was hem al voor en zei:
‘Ze mag zijn wat ze wil, ik zeg dat het een heel misplaatste grap was. Weet je nog
wat je allemaal tegen haar gezegd hebt in dat salon boven?’
‘Dat was allemaal waar.’
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‘Dat kan me niet schelen. Zulke mooie woorden spreken tegen een meisje, en daarna
dat meisje in het publiek belachelijk maken... Een schande is het. En ik geef haar
groot gelijk, als zij voortaan geen woord meer van je gelooft. Wanneer ga je naar
haar toe?’
‘Euh?...’ vroeg de schuchtere in hem.
‘Ja ja ja’, baste de andere. ‘Kijk me zo niet aan. Je gaat het toch zo niet laten,
veronderstel ik? Het minste dat je kunt doen, is je verontschuldigingen gaan
aanbieden; zeggen dat je het niet kwaad bedoeld hebt, dat je wel meegedaan hebt
aan de grap, maar dat het eigenlijk geen grap was, want dat je alles oprecht gemeend
hebt, dat je echt van haar houdt, en...’
‘Ze zal er niets van geloven. Ze zal niet eens luisteren.’
‘Kun je zonder dat niet proberen?’ riep de andere driftig.
‘Ja ja...’ zei de eerste schuchter, maar zonder veel overtuiging.
‘Je bent bang, nietwaar?’ vroeg de andere, minder hard.
‘Ja’, bekende de eerste nederig.
De andere zweeg enkele ogenblikken en zei dan vaderlijk:
‘Ga naar haar toe. Zij houdt evenveel van jou als jij van haar. Ze is woedend en
ze heeft verdriet maar haar liefde zal de bovenhand krijgen. Tenminste als jij er in
slaagt haar volledig van jouw liefde te overtuigen.’
‘Ik denk niet dat ze al op is.’
‘Neen, wandel nog wat rond. Hier, de weg naar de schaatsbaan is goed hard. Je
moet hier niet zitten te bevriezen. Wanneer moet je je volgende les geven in het
Instituut?’
‘Zaterdag.’
‘Dan heb je nog twee volle dagen dat je niets anders te doen hebt dan met Ann
alles weer goed te maken. Vooruit, kom in beweging.’
Pierre stond op en kuierde met de handen in de zakken van zijn overjas naar de
schaatsbaan, een wijd, uitgestrekt meer, helemaal omringd met dennenbossen. Het
ijs, dat regel-
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matig door personeel van de hotels werd schoongeveegd, glansde als blauw staal.
Pierre liep erover en slibberde een beetje.
Dan zag hij de zon opkomen. Eerst was het niets dan een witte, rozige klaarte
tussen twee bergtoppen. De klaarte werd helderder en lichter, en de bergtoppen waren
als belegd met een golvende, zilveren boord. Dan werd het zilver langzaam goud,
de stralen schoten in schitterende bundels van tussen de bergen tevoorschijn, en de
sneeuw vonkte als een witte hemel vol sterren. En dan werd het een vurige gloed,
als van een onzichtbaar laaiend vuur, dat diep uit de schoot der aarde oprees. En de
bergen glinsterden en fonkelden, en de wind steeg op en suisde door de dennen, en
de hele wereld wachtte diep ademend op de komst van de zon. En daar kwam ze.
Als een gouden bal werd ze langzaam uit de aarde opgeheven, triomfantelijk en
verblindend, en de bergen en de bomen rilden onder de weldoende warmte en de
misten diep in het dal losten zich wiegend op, en hoog in de top van een den zong
een vogel dat zijn borst er van zwol, en het ijs op het meer blonk als nieuw.
Het was of met de zon ook in de hotels het leven ontwaakt was. Overal werden
ramen opengetrokken, in de hallen en voor de deuren kwam beweging, en op de weg
liepen al enkele skiërs, die blijkbaar geen enkele minuut van hun vakantie met slapen
wilden verspillen.
Nu zal ze wel wakker zijn, dacht Pierre.
Hij wandelde langzaam terug naar zijn hotel. Maar hoe dichter hij erbij kwam,
hoe ongeruster hij werd. En toen hij in de hal kwam, en François, de oude, dikke
portier hem vriendelijk goedemorgen wenste, knikte hij verstrooid, liep voorzichtig
langs de muur naar de eetzaal, en keek behoedzaam naar binnen. Er waren al een
tiental gasten die zaten te ontbijten, maar Ann was er nog niet.
Ze zal nog boven zijn, dacht hij. Zal ik wachten tot ze naar beneden komt? Eigenlijk
zou ik haar alleen willen zien. Met
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al dat volk... Ik zal maar naar boven gaan.
Hij liep de trap op, maar hoe hoger hij kwam, hoe langzamer hij liep, en aan de
bovenste trede hield hij een hele tijd zijn voet in het ijle geheven vóór hij hem
neerzette. Ten slotte zette hij hem toch neer, en loerde om de hoek van de gang waar
Ann haar kamer had. Hij zag niemand. Schoorvoetend liep hij de gang in, en hij keek
met hamerend hart naar de nummers. Vierendertig... zesendertig... achtendertig...
Aan nummer veertig stond hij zo goed als stil, hoewel het pas in vierenveertig te
doen was. Hij sloop bang en schuw voorbij veertig, dan tweeënveertig, en stond dan
even stil om zijn boord een beetje naar beneden te duwen.
Hij hoorde niets in de kamer. Ook niet toen hij voorzichtig tot op de mat geraakt
was. Hij hield zijn kneukel gereed om te kloppen, maar hij wachtte nog wat. Dan
vatte hij al zijn moed bijeen en klopte.
‘Wie is daar?’ schreeuwde Ann vanuit de kamer.
Pierre schrok en vloog een meter achteruit. Dan trad hij voorzichtig terug tot voor
de deur en zei:
‘Ik ben het, Ann... Pierre. Ik moet je iets...’
‘Maak dat je wegkomt’, riep Ann. ‘Ik heb met jou niets meer te maken.’
‘O, Ann’, smeekte Pierre. ‘Laat me even binnenkomen. Ik moet je iets zeggen.’
‘Maak dat je wegkomt’, schreeuwde Ann.
‘Het is belangrijk, Ann’, zei Pierre dringend, terwijl hij zijn hand op de knop legde.
‘Het is heel belangrijk. Ik wilde vragen of je me kon vergeven, en...’
‘Ga weg van die deur of ik schiet er een kogel door!’ raasde Ann.
Pierre sprong ijlings van de deur weg, drukte zich tegen de muur aan, en stond
dan geruime tijd op zijn kneukel te bijten. Hij wilde nog iets zeggen, maar de stilte
en de onbeweeglijkheid in de kamer waren zo onheilspellend en zo dreigend en zo
ontploffensgereed, dat hij er de moed

Aster Berkhof, Veel geluk, professor!

143
niet toe had. Hij bleef nog een tiental minuten staan om te zien wat er zou gebeuren,
maar er gebeurde niets.
Hij ging dan maar terug naar zijn kamer, waste en schoor zich, trok zijn skipak
aan en liep naar beneden om te ontbijten. Hij vond er nog niemand van de jongelui
die gisteren aan het feest deelgenomen hadden. Maar de kolonel was er al. Hij liep
op hem toe en zei:
‘Goedemorgen.’
Hij wilde tegenover hem gaan zitten, maar hij merkte dat de kolonel zijn groet
niet beantwoordde, rustig jam op zijn broodje smeerde, en er zonder opkijken in beet.
Pierre bleef rechtop staan en zei nog eens:
‘Goedemorgen.’
De kolonel at voort zonder notitie van hem te nemen. Hij liet een klontje in zijn
koffie plonzen, roerde er in met zijn lepeltje, en dronk. Dan beet hij opnieuw in zijn
broodje.
Pierre keek hem bevreemd aan en vroeg:
‘Hebt u er iets tegen dat ik aan uw tafeltje kom zitten?’
De kolonel keek vriendelijk op en vroeg:
‘Pardon?’
‘Mag ik hier zitten?’
‘Wie bent u?’ vroeg de kolonel.
‘Euh?’ deed Pierre verwonderd.
‘Ken ik u?’ vroeg de kolonel, steeds even beminnelijk.
Er was iets ongewoons aan die beminnelijkheid, iets gevaarlijks, iets dat dieper
zat en helemaal niet beminnelijk was. Dan zei de kolonel:
‘Neen, ik ken u niet.’
‘Wat betekent dit allemaal?’ vroeg Pierre ontstemd. ‘Het is een beetje vroeg op
de dag, weet u, om al komedie te spelen.’
‘Spreekt ú me niet over komedie spelen!’ zei de kolonel hard. ‘Ga weg. U bederft
mijn eetlust.’
Pierre wierp hem een onderzoekende blik toe en zei twijfelend:
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‘Ik weet niet of ik u wel helemaal begrijp.’
‘Laat me u dan drie dingen zeggen’, zei de kolonel. ‘Ten eerste, dat ik volledig
op de hoogte ben van wat er gisteren is gebeurd, ten tweede, dat ik u en die
telefoonpaalbaron en die tutterfrutkauwende Yankees als verachtelijke wezens
beschouw, en ten derde, dat ik niet de gewoonte heb met verachtelijke wezens aan
één tafel te zitten.’
‘O, is het dat?’ zei Pierre.
‘Ja, het is dat’, hakte de kolonel. ‘En zorg nu dat u uit mijn blikveld bent. Ik heb
hier een wonderschone mosterdpot, en toen ik jong was, heb ik eens van op vijftig
passen een mus doodgegooid.’
‘Luister, kolonel’, zei Pierre. ‘Wat ik met Ann heb gedaan, is zeker niet helemaal
goed te keuren, maar...’
‘Mijn blikveld,’ zei de kolonel, ‘gaat van hier tot hier. U bent er juist middenin.’
En hij streelde de mosterdpot met zijn hand.
‘Ja maar, ja maar, wacht een beetje’, zei Pierre, terwijl hij hem de mosterdpot uit
de hand rukte. ‘U moet mij geen verwijten maken, hoor. Als ik al de meisjes die u
in uw leven al voor de gek gehouden hebt, bijeenbreng, dan heb ik er genoeg om ze
een rondedans te laten doen rond het hele hotel hier, zonder dat ze mekaar moeten
loslaten.’
‘Ik heb nooit in mijn leven een meisje voor de gek gehouden’, zei de kolonel
verontwaardigd.
‘Nooit in mijn leven! Nooit in mijn leven!’ smaalde Pierre.
‘Ik geloof niet de helft van de praatjes die over u de ronde doen, maar als slechts
de helft van die helft waar is, is het al genoeg om u voor uw leven in een tuchtschool
te steken.’
‘Ze steken geen grote mensen in een tuchtschool’, snauwde de kolonel.
‘Tuchtscholen zijn voor kinderen.’
‘Dan wordt het hoog tijd dat ze er speciaal voor u een bijmaken’, kapte Pierre
woest terug.
Toen kwam mevrouw Shirling de eetzaal binnengelopen en ze vroeg:
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‘Wil alstublieft iemand mij eens vertellen wat er omgaat in dit hotel? Ann heeft zich
als een kwade hond opgesloten in haar kamer; als ik wil binnenkomen, schreeuwt
zij als een wilde furie; Jim maakt zich uit de voeten zo gauw hij het tipje van mijn
neus ziet; Jean de Varsac wilde naar beneden komen, maar zo gauw hij mij zag,
kroop hij haastig terug in zijn kamer; en toen ik aan Eddie uitleg wilde vragen, riep
hij van binnen in zijn kamer dat hij ziek is en niet uit bed kan komen. Wat heeft dat
allemaal te betekenen?’
De kolonel was opgestaan en zei:
‘Zit neer, waarde mevrouw. Ik denk dat dit individu u al de gewenste inlichtingen
kan verschaffen.’
‘Wie is hij?’ vroeg mevrouw Shirling.
‘Falke’, zei Pierre, rood en niets op zijn gemak. ‘Pierre Falke.’
‘Wat weet u?’ vroeg mevrouw Shirling, terwijl zij ging zitten en Pierre een teken
gaf dat hij hetzelfde moest doen.
Pierre voelde zich ongemakkelijk en zei:
‘Wel... mevrouw... ik hoop... ik wil... ik denk... ziet u...’
‘Ik zal overnemen’, zei de kolonel, terwijl hij een misprijzende blik op Pierre
wierp.
Hij vertelde de geschiedenis die hij de avond tevoren had gehoord van enkele
studenten die hij na het feest beneden had ontmoet. Hij deed het in geuren en kleuren,
en toen hij gedaan had, had Pierre het gevoel dat hij stuk voor stuk uitgekleed was.
Hij gloeide onder de blik van mevrouw Shirling toen zij zei:
‘Zo, dat is dus de geschiedenis?’
‘Ja’, zei de kolonel, terwijl hij achterover leunde en Pierre vernietigend bekeek.
‘Proficiat’, zei mevrouw Shirling, en ze stak Pierre haar hand toe.
Pierre keek haar verbaasd aan en hakkelde:
‘Pro... pro... pro...’
Dan stak hij mevrouw Shirling zijn hand toe, en voelde hoe zij ze stevig schudde.
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‘Het was hoog tijd dat Ann een les kreeg’, zei ze tevreden.
‘Altijd maar flirten, altijd maar fuiven, altijd maar grappen maken. Ik ben blij dat
ze zelf eens de volle lading gekregen heeft. Het zal nu wel voor een tijdje gedaan
zijn. Ik had een zwak voor Gabriël Carné, en hoopte dat hij haar een beetje tot inkeer
zou brengen, maar hij is veel te geleerd en hij mist alle temperament. Je hebt goed
werk geleverd, jongeman. Doe voort. Je hebt mijn zegen.’
‘Wat vertelt u daar allemaal?’ vroeg de kolonel, half verwonderd, half boos. ‘Wilt
u zeggen dat u partij kiest tegen uw eigen dochter, en voor deze... deze... deze...’
‘Mijn vriend,’ zei mevrouw Shirling, ‘de eerste reden waarom ik voor deze
jongeman ben, is dat u er tegen bent. Als u iemand afkeurt, is dat een teken dat hij
goed is. Als u iemand goedkeurt, is dat voor mij een reden om wantrouwig te zijn.
Ga nu weg. Ik wil met deze jongeman praten.’
‘Ik word verongelijkt’, zei de kolonel, terwijl hij gekrenkt opstond en wegliep.
Hij liep de hal door en botste vlak op mevrouw Darnell, die met haar kudde honden
juist de trap kwam afgezwermd.
‘O, kolonel’, riep zij angstig. ‘Ajax is wéér weg! Hebt u hem niet gezien?’
‘Ja’, zei de kolonel. ‘Ik heb hem opgegeten. Ik wilde konijn hebben, maar er was
er geen. Dan heb ik dat mormel van u gepakt, naar de keuken gebracht, en gezegd:
stoof dat. Ze hebben het gedaan. Het was heel lekker. Morgen kom ik een andere
halen.’
Hiermee liep hij de trap op. Mevrouw Darnell keek hem ontsteld na en stond
perplex. Dan schudde zij onbegrijpend het hoofd, en zei:
‘Hij heeft weer gedronken gisteravond.’
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XI
Pierre herinnerde zich woord voor woord zijn gesprek met mevrouw Shirling.
‘Hou je van Ann?’ had zij gevraagd.
‘Ja, mevrouw’, had hij aarzelend gezegd.
‘Ben je rijk?’
‘Neen...’
‘Goed, dan zul je haar niet kunnen verwennen. Wil je met haar trouwen?’
‘Ja, mevrouw. Dat wil zeggen, als u en mijnheer Shirling ermee instemmen.’
‘Goed. Geef mij een sigaret.’
Pierre was er nog steeds van onder de indruk. Hij had een uitbrander verwacht.
En in de plaats daarvan had zij hem gelukgewenst en aangemoedigd. En ten slotte
had zij gezegd:
‘Hier is de sleutel van mijn kamer. Er is een verbindingsdeur met de kamer van
Ann. Ze heeft ze op slot gedaan. Maar het is een heel lichte deur. Zet er je schouders
tegenaan en duw ze open. De onkosten zijn voor mij. Vooruit, naar boven.’
Hij was ontredderd met de sleutel naar boven getrokken, was in de kamer van
mevrouw Shirling gekomen, en had de tussendeur gezien. Maar toen hij nog maar
juist zijn hand op de klink gelegd had, was de stem van Ann als een wilde kat dwars
door de deur heen op hem toegesprongen, en hij had haastig afgezien van het
inbrekersplan. Hij had beleefd gevraagd, en daarna gesmeekt, en daarna gebeden de
deur alstublieft open te doen en naar hem te luisteren. Hij had haar door de deur heen
alles uitgelegd, tweemaal, zesmaal,
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tienmaal opnieuw: ze had niet eens geluisterd, maar ten slotte een lawaaierige
grammofoonplaat opgezet.
Hij was treurig naar zijn eigen kamer gegaan. En dan had hij haar opgebeld,
driemaal opnieuw: ze had eenvoudig de hoorn naast het toestel gelegd. Hij had briefjes
geschreven en die onder haar deur geschoven: ze waren ongeopend met een vaart
terug de gang in komen suizen. Hij had de kamermeid met een nieuwe brief naar
haar toe gestuurd: ze had het meisje niet eens binnengelaten.
Pierre zat mistroostig op zijn bed, met zijn kin in zijn handen.
Koppig zijn is goed, dacht hij. Maar zo! Ze is toch zelf begonnen met de grap. Als
ze er niet beter tegen kan dat ze ook eens verliest, dan moet ze zulke dingen niet
beginnen. Ze was van plan professor Steinbach verliefd te maken. Die zou er ook
niet erg mee gediend geweest zijn als hij ontdekte waar het om te doen geweest was.
Zou ze zich daar om bekommerd hebben? Ze zou erom gelachen hebben. Een
professor belachelijk maken is niets. Maar háár belachelijk maken! Dat is nog erger
dan een moord! Ja, zo is het.
Hij werd opeens woedend, en zei: ‘Wacht een beetje!’
Hij stond op, liep terug naar de kamer van mevrouw Shirling, ging vlak voor de
tussendeur staan, nam zijn aanloop en vloog er als een stormram tegenaan. De deur
plofte krakend uit haar hengsels, en Pierre rolde halsoverkop Anns kamer binnen.
Hij kreeg een deurstijl knotsend op zijn kop, maar hij trok er zich niets van aan. Hij
sprong op en keek rond in de kamer. Er was niemand te zien. Hij keek achter het
tochtscherm, onder het bed, in de badkamer. Ann was nergens te bespeuren.
‘Daar heb je het nu’, gromde hij, woedend op zichzelf. ‘Wie weet waar is ze
naartoe.’
Hij ging aan de buitendeur van haar kamer voelen. Ze was open. Hij stootte een
verwensing uit, en liep naar beneden.
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Hij vroeg aan de portier of juffrouw Shirling naar buiten gegaan was.
‘Ja, mijnheer’, zei François gedienstig. ‘Ze is met de slede naar het dal gereden.
Ze had van op haar kamer getelefoneerd dat we de slee moesten gereedhouden, en
toen ze beneden kwam, is ze er dadelijk mee weggereden.’
‘Is ze al lang weg?’
‘Neen, mijnheer, enkele minuten.’
‘Alleen?’
‘Ja, mijnheer.’
‘Denk je dat ik haar zou kunnen inhalen op ski's?’
‘Zeker, mijnheer, maar u zult flink moeten doorglijden, want juffrouw Shirling
leek een beetje gehaast te zijn.’
Pierre rende naar het skihok.
‘Heb je de ski's nog die ik gisteren gehad heb?’ vroeg hij aan de man.
‘Ja, mijnheer, wilt u ze nu hebben?’
‘Ja, vlug.’
‘Ik zal ze nog even insmeren.’
‘Neen, geef ze zo maar. Ik ben gehaast.’
De man ging de ski's halen, hielp ze Pierre aandoen, en gaf hem de stokken. Pierre
liep de poort uit, maar intussentijd was er een voorzichtige stem in zijn binnenste
die opperde:
‘Kun je wel goed genoeg skiën om zo...’
‘Hou je mond’, zei hij.
De andere zweeg voorzichtig, maar Pierre voelde dat hij er niet gerust op was.
‘Ik kan glijden, nietwaar?’ zei hij. ‘Ik kan afzwenken, nietwaar? En ik kan stoppen,
nietwaar?’
‘Ja...’ zei de andere aarzelend.
‘Wel, is dat niet genoeg misschien?’
De andere zei niets meer. Pierre liep de straat uit, en zodra hij op de weg tussen
de dennen kwam, duwde hij zich met zijn stokken af en liet zich glijden. Hij moest
de eerste honderd meter deerlijk met zijn armen en zijn stokken zwieren
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om overeind te blijven. Maar dan ging het beter, en iedere keer als de baan minder
steil naar beneden liep, duwde hij met zijn stokken om sneller te gaan.
‘Kun je goed genoeg skiën?’ smaalde hij.
En hij begon er plezier in te krijgen en dacht: je zult haar eens zien ogen trekken
als ze me zo dadelijk ziet komen aansuizen... ‘Oech!’ Hij haakte met zijn ski's ergens
in, sloeg plat voorover op de sneeuw en schoof meters ver op zijn buik vooruit zonder
ski's! Hij bleef een paar ogenblikken verlamd liggen, en had de indruk dat ze een
zware ijzeren bol tegen zijn maag gegooid hadden. Hij stond moeizaam op, zwadderde
een beetje met zijn linkerhand, die krom en half verstuikt onder zijn buik had gezeten,
raapte zijn stokken op, en liep terug naar zijn ski's om te zien waaraan hij blijven
haken was.
Hij ontdekte dat hij in een grote, ronde betonnen buis gegleden was, zoals ze er
gebruiken voor de riolering of voor grote gasleidingen. De buis was bijna helemaal
ondergesneeuwd, alleen de bovenste ronding stak boven de sneeuw uit, en daar was
hij met zijn ski's recht ingegleden. Kunnen ze die buizen niet verder weg leggen?
dacht hij geërgerd. Is dat nu een idee zo'n open buis midden op de weg te leggen?
Goed om je benen te breken.
De voorzichtige stem in zijn binnenste wilde zeggen dat de buis niet midden op
de weg lag, maar helemaal ernaast, en dat hij er alleen ingegleden was, omdat hij
zijn bocht slecht genomen had en van de weg was afgeraakt. Maar ze oordeelde het
raadzaam liever te zwijgen.
Pierre rukte de ski's uit de buis, deed ze weer aan en duwde zich af. Ditmaal zorgde
hij er goed voor midden op de weg te blijven, en hij keek al glijdend oplettend naar
de sneeuw, om te zien of er niets verdachts lag.
Het ging sneller en sneller, en de bochten waren zo breed, en de weg lag zo effen,
dat hij nergens zijn vaart hoefde te verminderen. Dat is voor de bus, dacht hij, dat
ze dat zo
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gemaakt hebben. Anders kan de bus niet rijden.
Aan die bus had hij niet mogen denken, want het was of zijn gedachte de bus als
een geest uit de onderwereld had opgeroepen, want toen hij opkeek, zag hij, de ogen
wijd open van schrik, de bus uit de bocht komen: een reusachtig geel gevaarte, dat
heel de breedte van de weg besloeg. Pierre was er nog slechts een honderdtal meters
van verwijderd, en hij suisde er recht naartoe, met een snelheid even groot als toen
hij tijdens zijn eerste glijtocht recht het bos was ingevlogen.
Wat nu? Wat nu? dacht hij doodsbang en gejaagd. Hij was juist op harde sneeuw,
en bij iedere poging om naar de kant van de weg te zwenken, schoof hij uit, en hij
moest zijn lichaam in alle mogelijke houdingen kronkelen om overeind te blijven.
En de bus kwam dichter en dichter, en hoe dichter ze kwam, hoe groter en geweldiger
ze werd.
De chauffeur was er blijkbaar gerust op. Hij leek uit Pierres tempo te besluiten
dat hij een ervaren skiër voor zich had, die zo dadelijk met een sierlijk wipje van de
weg zou springen en over de berm voorbijglijden. Hij vertraagde dan ook zijn vaart
niet.
Ook de reizigers hadden Pierre in het oog gekregen, en ze kwamen belangstellend
uit de raampjes leunen om zeker niets te missen. Het was voor sommigen de eerste
skiër die ze zagen, en ze wilden blijkbaar eens kijken hoe die het deed, om het dan
morgen op hun eentje ook zo eens te proberen.
Pierre was zo zenuwachtig dat hij niet wist wat hij moest doen: stoppen, of
zwenken, of vallen, of duikelen, of rollen. En hij wilde alles ineens doen, en deed
niets. Hij zwaaide alleen maar hopeloos met de armen, keek met verwilderde ogen
naar de bus, die er met haar grote koplampen en haar gapende, zware radiator als
een duivels gedrocht uitzag, en hij schreeuwde:
‘Weg! Weg! Weg!’
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De chauffeur hoorde het niet, en Pierre vloog als een steen recht naar het monster
toe. Vijf seconden voor hij er tegen te pletter ging vliegen, werkte er echter in zijn
binnenste een soort instinct: zijn benen zwierden zich om, de engelbewaarder van
de skiërs zorgde ervoor dat er juist op dat ogenblik een hoop losse sneeuw onder zijn
ski's lag, zijn linkerstok zoefde in een boog over de motorkap van de bus heen, en
in een wolk sneeuwstof die tot over de bus heen vloog, stond hij, rakelings voor de
bus wegzwenkend, pal stil midden op de hoge berm opzij van de weg.
Hij was er zelf van geschrokken en hij zag bleek, en wist er niets van hoe hij het
gedaan had. En op hetzelfde ogenblik raasde de bus voorbij, en de mensen klapten
in de handen, en juichten hem uitbundig om zijn meesterstukje toe.
Val nu om, dacht Pierre, die helemaal verslagen naar zijn voeten en naar zijn ski's
en naar zijn stokken keek. Hij had er niets van geweten wat hij moest doen. Hij was
helemaal niet van plan geweest te stoppen, hij was niets van plan geweest. Hij was
eenvoudig radeloos geweest, radeloos, hulpeloos en wanhopig. En de laatste seconde
had hij met gesloten ogen nog gedacht: Als ik nu mijn ogen weer opendoe, lig ik in
een witte kamer met verpleegsters en dokters, en in mijn neus de reuk van chloroform.
Hij zou pas weken later van andere, doorgewinterde skiërs vernemen, en zelf nog
ondervinden, dat er inderdaad een speciale engelbewaarder was voor de skiërs, en
dat die in hopeloze situaties als deze de taak van de skiër overnam, en in zijn plaats
de benen en de ski's en de stokken bestuurde, zonder dat de skiër er zich iets van aan
te trekken had.
Nu wist hij dat nog niet, en in plaats van nederig de engel te bedanken en twintig
frank te beloven voor het offerblok, dacht hij hoogmoedig en ijdel: Wel, alles
bijeengenomen heb ik het er nog zo slecht niet afgebracht. En hij stak glimlachend
zijn kin vooruit en zei:
‘Ik denk niet dat de meeste skiërs zo vlug van aannemen zijn.’
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En hij zette, hoogst tevreden over zichzelf, zijn weg voort. Een kwartier later was er
van die tevredenheid echter niet veel meer overgebleven, want hij naderde de voet
van de berg, en hij had nog steeds Ann niet in het zicht gekregen. Zo snel kan een
slee toch niet rijden, dacht hij wrevelig.
Hij verhoogde nog zijn snelheid, en achter iedere bocht keek hij aandachtig of hij
op zijn nieuwe stuk weg Ann in de verte niet voor zich zag. Hij zag niets. En ten
slotte kwam hij het stadje beneden binnengegleden, en had hij nog geen glimp van
haar opgevangen.
Hij zag een jongen met zijn handen in zijn broekzakken voorbijslenteren, stopte
bij hem, en vroeg:
‘Heb je geen meisje in een slede zien voorbijrijden?’
‘Blond of zwart?’
‘Blond.’
‘Groot of klein?’
‘Middelmatig.’
‘Ogen?’
‘Grijs.’
‘Neus?’
‘Ben jij een politie-inspecteur?’ vroeg Pierre geërgerd.
‘Neen’, zei de jongen.
‘Heb je haar gezien of niet?’ vroeg Pierre ongeduldig.
‘Neen’, zei de bengel.
‘Waarom stel je dan al die vragen?’
‘Ik verveel me.’
Pierre dacht erover of hij hem een oorveeg zou geven. Maar dat was slechts
tijdverlies. Hij keerde zich grommend van hem af en liep voort. Maar opeens riep
de jongen:
‘Hei, mijnheer!’
Pierre bleef staan en keek om.
‘Heeft ze je laten zitten?’ vroeg de bengel belangstellend.
‘Snotaap’, zei Pierre verachtelijk, terwijl hij zich woedend omrukte en voortliep.
Hij liep het stadje door, en keek in alle straten om iets van
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Ann of de slede te ontdekken. Maar hij vond niets. Toen hij aan het station kwam,
zag hij de slede naast de ingang staan. Natuurlijk, het station! dacht hij opeens.
Waarom heb je daar niet eerst aan gedacht?
Hij liep naar de ingang, stapte van zijn ski's, rende de wachtzaal binnen, en zag
met een zucht van verlichting en blijdschap Ann voor een van de loketten staan. Ze
had een valies bij zich.
‘Ik wil een kaartje voor Parijs’, zei Ann.
‘Dat is onmogelijk, juffrouw’, zei de bediende achter het loket.
‘Hoe, onmogelijk?’ zei Ann ongeduldig. ‘Er gaan treinen naar Parijs van hieruit,
nietwaar?’
‘Ja, juffrouw, maar...’
‘Wel, geef me dan een kaartje. En sta daar niet te zeuren.’
‘Ja maar, juffrouw,’ zei de bediende beleefd, ‘er is een geweldige lawine op de
spoorlijnen neergekomen, amper een uur geleden. We hebben telefonisch bericht
gehad. Het zal drie dagen duren voor alles weggeruimd is en de sporen hersteld zijn.’
‘Kan de trein dan geen omweg maken?’
‘Neen, juffrouw, het is de enige lijn die we hebben. Het spijt mij ten zeerste.’
‘Hoe ver is het eerstvolgende station dat vrij is?’
‘Tachtig kilometer, juffrouw. En daar zal het ook niet gaan, want de trein die u
moet nemen, is op het ogenblik aan deze kant van de lawine, en eer er een andere
uit Parijs aangekomen is om de reizigers over te nemen, wel... ik zou er maar niet
op rekenen vóór morgen in de voormiddag.’
‘O hemel’, zei Ann ontmoedigd.
En dan keek ze geërgerd naar de bediende en zei:
‘Wanneer zullen jullie dat verkeer hier eindelijk eens in orde brengen?’
De bediende lachte onhandig en nerveus en zei:
‘Als het aan mij lag, juffrouw...’
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‘Ja’, zei Ann op een toon die weinig enthousiasme verried in verband met wat er in
dat geval zou gebeuren.
Op dat ogenblik zag ze Pierre staan. Hij stond midden in de wachtzaal en zei
grinnikend:
‘Ik hou van lawines.’
Ann bliksemde hem een blik toe die hem deed rillen. Dan liep ze hem zonder een
woord voorbij. Maar Pierre hield haar bij de arm tegen en zei:
‘Ik wil met je spreken.’
‘Laat die arm los’, zei Ann.
‘Neen, je moet eerst luisteren naar wat ik zal zeggen. Als je daarna nog naar Parijs
wilt reizen, moet je het weten. Maar eerst moet je luisteren.’
‘Ik heb gezegd, laat die arm los’, zei Ann rustig en koud.
‘Ik denk er niet aan’, zei Pierre, die zijn humeur opnieuw begon te verliezen.
Ann rukte zich los en wilde weglopen. Maar Pierre liep haar achterna, greep haar
bij de armen en zei boos:
‘Ann, je stelt je kinderachtig aan. Ik heb je al tien keren gezegd dat...’
Toen rees er naast Pierre een reusachtige schaduw op. Pierre keek verstoord om
en zag dat het een man was die eruitzag als een zwaargewicht-catcher.
‘Wat moet jij hebben?’ vroeg Pierre verstoord.
‘Valt dit schepsel u lastig, dame?’ vroeg de man rustig.
‘Ja, zeer’, zei Ann.
‘Jij bemoeit je met je eigen zaken’, baste Pierre de man toe.
‘Loslaten’, zei de man.
‘Ik heb van jou geen orders te ontvangen’, zei Pierre. ‘Ga weg. Deze zaak is privé.’
‘Loslaten’, zei de man.
‘Je hebt het zelf gewild’, zei Pierre tussen zijn tanden.
Hij liet Ann los en wilde de man een mep tegen de kin geven; maar nog voor zijn
vuist helemaal gebald was, kwam van ergens uit de ruimte een geweldige knots op
hem af, en
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het volgende ogenblik zat hij op de grond met zijn rug tegen de muur, meters ver
van de plaats waar hij eerst gestaan had. Zijn ogen stonden verdraaid en zijn hoofd
stulpte heen en weer. Dit laatste merkte hij pas toen eindelijk zijn ogen weer in hun
normale positie waren geraakt, en hij de wachtzaal als een schommel zag heen en
weer kantelen. Hij hield het hoofd stil, en rechts floot er iets in zijn slaap, het was
als de stoomfluit van een trein: het siste onophoudend, en nu en dan floot het echt.
Hij schudde een paar keren met het hoofd, en dan verminderde het. Daarop herinnerde
hij zich weer alles.
Hij stond op. De catcher zat op de bank rustig een krant te lezen. Pierre zag hem
goed, maar hij oordeelde het veiliger te doen alsof hij hem niet zag, en hij liep haastig
naar de deur. Toen hij buitenkwam, zag hij Ann in de verte met haar slede de berg
op rijden.
Hij was te suf om te vloeken. En dan zag hij de bengel die een paar meters verder
met de handen in de broekzakken naar hem stond te kijken. Pierre ergerde zich aan
zijn triomfantelijke, alwetende blik. Hij trok een snuit naar hem, en dan greep hij
ijlings naar de grond, zoals je dat doet als je een hond wilt wegjagen. Maar de bengel
verroerde geen vin, en zei met misprijzend neergeplooide lip:
‘Jij verstaat niets van vrouwen.’
Pierre greep weer naar de grond, maakte een sneeuwbal en smeet hem wild naar
de bengel. Zeker twee meter ernaast. De bengel was daar blijkbaar gerust op geweest.
Hij verpinkte geen oog, draaide zich op zijn gemak om en slenterde langzaam weg.
Dat maakte Pierre nog woedender. Hij wilde hem een tweede sneeuwbal achterna
slingeren, maar de voorzichtige in hem zei dat het er waarschijnlijk wel weer naast
zou zijn, en hij liet de sneeuw vallen.
‘Wanneer is de volgende bus naar boven?’ vroeg hij aan een man die juist over
het pleintje kwam gelopen.
‘Om drie uur’, zei de man.
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‘En hoe laat is het nu?’
De man keek op zijn horloge en zei:
‘Vijf voor elf.’
Pierre gromde van alles. De man dacht dat dat wel niet voor hem was, en liep door.
Pierre dacht er over of hij niet beneden zou blijven, om het stadje een beetje te
bezichtigen, daarna te gaan eten, en dan maar te wachten tot drie uur. Maar hij was
niet in de stemming om kerken en standbeelden te bekijken, en toen hij in zijn zakken
voelde, ontdekte hij dat hij geen cent op zak had. En hij had nu al honger. En toen
hij een slede wilde huren, en vernam dat er geen enkele meer beschikbaar was, dat
ze alle gehuurd waren voor de hele dag, wierp hij de brave man een bloeddorstige
blik toe, schopte woedend tegen zijn ski's alvorens ze aan te doen, en begon wild en
moordlustig door de sneeuw te ploeteren.
Veertien kilometer. Bergop.
Toen hij een uur gegaan had, hoorde hij opeens een auto achter zich komen. Hij
keerde zich haastig om en zag verbaasd dat het een bus was.
Het kan nog geen drie uur zijn, dacht hij. Twaalf uur, later kan het niet zijn.
Maar dan ging hij snel op de kant van de weg staan, en gaf met zijn duim een teken
dat hij mee omhoog wilde. De chauffeur zag het, maar maakte hem met een vriendelijk
schouderophalen duidelijk dat hij niet mocht stoppen buiten de gewone halten.
Pierre keek met lede ogen de bus na. En dan dacht hij terug aan de man op het
pleintje, en hij verwenste zichzelf omdat hij die domkop zo maar dadelijk geloofd
had in plaats van zelf eens naar het bureau van de bussen te gaan voor de juiste
inlichtingen.
‘Geen bus vóór drie uur!’ gromde hij. ‘Geen bus vóór drie uur! Als je 't niet beter
weet, waarom hou je dan je kop niet? Ezel!’
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En dan was de maat vol, en hij riep geërgerd:
‘Wat een volk is dat hier!’
Hij liep woest verder, en de zon klom hoog in de hemel, en het werd zo warm, zo
warm, dat Pierre alle tien minuten zijn zweet moest afdrogen. Geen wonder, dacht
hij woedend, dat hier lawinen lossmelten. En dat was ook de schuld van dat stom
volk.
Jim en Eddie kwamen juist naar buiten, toen hij om twee uur eindelijk boven
kwam. Ze zagen hoe zijn haren nat van het zweet op zijn voorhoofd hingen. Ze
glimlachten en wilden iets zeggen, maar toen Pierre opkeek, zagen ze over zijn
gezicht een zo onheilspellende wolk hangen, dat ze maar liever niets zeiden en
voorzichtig opzij gingen staan om hem goed door te laten.
Pierre wierp hun een blik toe, waarin te lezen stond: wacht, kerels, kom nog maar
eens naar mij als je weer van die onnozele grappen wilt uithalen! Kom maar af: maar
zie dat je bokshandschoenen aan hebt.
Hij slingerde de ski's van zijn voeten en liep de hal binnen. Mevrouw Tourelle
kwam hem tegemoet gelopen en zei glimlachend:
‘Hallo, mijnheer Falke. Ik heb gehoord dat u een wonderbaar schaatsenrijder bent.
Ik zou het buitengewoon prettig vinden als ik eens met u mocht rijden. Het is prachtig
weer nu om te schaatsen.’
‘Jij zult niet met mij rijden’, zei Pierre. ‘En als je nog één woord tot mij spreekt,
schrijf ik naar je man.’
Dan liep hij door, ontsteld achternagekeken door mevrouw Tourelle. Hij liep het
restaurant binnen, stampte een papiermand weg die niet op haar plaats stond, en ging
aan een tafeltje zitten. En toen de kelner vriendelijk buigend kwam vragen wat
mijnheer zou believen, zei hij:
‘Twee biefstukken en vijf kommen friet.’
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XII
Rond negen uur in de avond liepen Jim en Eddie in smoking de trap op, en Eddie
zei bezorgd:
‘Ik denk dat we te ver gegaan zijn, Jim.’
Maar Jim glimlachte en zei:
‘Ik denk het niet.’
‘Ik heb Ann nog nooit gezien zoals ze nu is’, zei Eddie.
‘Juist daarom’, zei Jim.
‘Juist daarom wat?’
‘Denk je dat Ann zo verschrikkelijk te werk gegaan zou zijn, als ze niet gek was
op Pierre? En denk je dat Pierre zo woest geworden zou zijn, als hij niet gek was op
Ann? Maak je geen zorgen. Die twee vinden mekaar terug.’
‘Ik ben er niet zo zeker van’, zei Eddie.
‘Ik wel. Het hotel zal nog wel een paar keren daveren voor het zover is. Maar het
komt zover.’
Ze kwamen aan de deur van Pierres kamer en klopten.
‘Ja’, zei een mistroostige stem.
Ze openden de deur, keken behoedzaam naar binnen, en zagen Pierre treurig in
een fauteuil zitten. Zijn woede was helemaal gekalmeerd. Hij zag er ellendig en
mismoedig uit. ‘Beloof je met geen schoenen te gooien als we binnenkomen?’ vroeg
Jim, gereed om weg te springen.
Pierre had geen lust om te gooien. Jim zag het, en ze kwamen binnen.
‘Je zag eruit als een vulkaan daarstraks’, zei Jim. ‘Waarschuw ons als de lava weer
omhoogkomt.’
‘Jullie moeten er geen belang aan hechten’, zei Pierre. ‘Zit neer, en schenk jullie
wat in.’
‘Kom je niet naar beneden?’ vroeg Jim.
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Pierre trok de schouders op.
‘Het is er druk, weet je.’
‘Ik heb geen lust om te dansen’, zei Pierre.
‘Ga je hier heel de avond zitten mokken?’
‘Ik denk dat ik naar huis ga’, zei Pierre verdrietig. ‘Het is immers toch allemaal
nutteloos.’
‘Ben je nog kwaad op ons?’
‘Geen reden toe’, zei Pierre. ‘Jullie hebben mij gevraagd of ik meedeed, en ik heb
het gedaan. Ik had kunnen weigeren als ik wilde. Ik heb niet geweigerd. Ik moest
dus zelf de gevolgen maar dragen.’
‘Heb je Ann nog gezien na de middag?’
‘Neen. En als ik jullie een goede raad mag geven, blijf dan uit de buurt van haar
kamer, als jullie tenminste nog een tijdje in leven willen blijven.’
‘Ann is beneden’, zei Jim.
Pierre keek schielijk op en vroeg:
‘Beneden? Ann beneden?’
‘Ja.’
‘In de bar?’
‘Ja. En ze is verrukkelijk.’
Pierre kwam overeind in zijn stoel.
‘Is Ann beneden in de bar?’ vroeg hij opnieuw.
‘Ja’, zei Jim.
‘Danst ze?’
‘Ja.’
Pierre bleef Jim enkele ogenblikken bekijken. Dan vroeg hij: ‘Met wie?’
‘Graaf de Frontillac.’
‘Wie is dat?’
‘Een zeer gezocht cavalier. Hij is tweeënveertig, niet heel snugger, ook al een
beetje kaal, en een ietsje te dik. Maar hij is zeer hoffelijk, zeer charmant, zeer
goedhartig, onmetelijk rijk, en zeer, zeer, zeer vrijgevig.’
Pierre bleef hem altijd maar bekijken. Dan vroeg hij:
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‘Woont hij hier in het hotel?’
‘Daarstraks nog niet. Nu wel. Er is een taxislede gekomen met zijn bagage. En de
koffers hadden plaatjes van het Louis XV-hotel, tien minuten van hier.’
‘Waarom is hij van daar naar hier verhuisd?’
‘Ik weet niet’, zei Jim. ‘Maar Ann zit aan zijn tafeltje, en het is niet precies vechten
wat zij doen.’
‘Kent Ann hem al langer?’
‘Ja, verscheidene jaren. Er hebben zelfs geruchten gelopen dat het tot een verloving
zou komen tussen hen.’
‘Verloving?’
‘Ja. Dat schijnt ook wel het verlangen van de graaf geweest te zijn. Maar Ann leek
niet gehaast. De graaf was vroeger altijd samen met ons hier in het hotel. Hij heeft
zich teruggetrokken toen hij zag dat hij bij Ann geen veld meer won. Nu is hij terug.’
Pierre keek enkele ogenblikken peinzend naar de grond. Dan stond hij ineens op,
liep naar de kast, rukte er zijn smoking uit, slingerde hem op het bed, en begon zich
uit te kleden.
‘Euh... we zien je straks nog wel’, zei Eddie, terwijl hij zich voorzichtig met Jim
uit de kamer werkte.
Pierre was in minder dan geen tijd gewassen, gekamd, gekleed en afgeborsteld.
Hij stak een bloem uit een vaas in zijn knoopsgat en liep naar beneden. Op de trap
streek hij nog eens over zijn haar, voelde of zijn strikje recht zat, keek of hij de juiste
schoenen aan had, en liep dan door de hal naar de bar.
Er was veel volk. De tafeltjes rond de dansvloer waren bijna allemaal volzet, en
op de dansvloer zelf waren de koppels als aaneengegroeid tot een wiegende, langzaam
ronddraaiende massa. Pierre bleef aan de kant staan en zocht naar Ann. Het duurde
geruime tijd eer hij haar vond. Maar dan zag hij haar opeens: ze danste met een man
die beantwoordde aan de beschrijving van de graaf. Zij was gekleed
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in een roze avondkleed, en links in haar lokken glinsterde een wit bloemetje. Ze zag
er bijzonder opgewekt uit, er lag een onbekommerde glimlach over haar gezicht,
haar ogen blonken, en haar lippen stonden bestendig een beetje open, gereed om te
lachen. Nu vertelde de graaf iets, en Ann luisterde glimlachend, en toen het gedaan
was, lachte zij vrolijk.
Pierre bekeek haar achterdochtig, en terwijl hij keek, kruiste zijn blik heel even
die van Ann. Zou hij dichter bij haar gestaan hebben, dan zou hij gezien hebben dat
op dat ogenblik haar gezicht even verstrakte, en dat er een lichte, haast onmerkbare
kramp aan haar mond trok. Maar hij stond te ver, en hij zag alleen dat ze gewoon
bleef lachen en praten en dansen, net of hij bestond niet.
Hij vertrouwde het niet. Er was iets ongewoons aan die plotselinge opgewektheid.
Ze was de hele dag wild en woest en ongenaakbaar geweest, en nu stond ze daar
opeens te dansen en te lachen, net of er was niets gebeurd. Hij hield haar oplettend
in het oog, en hoe langer hij keek, hoe ongeruster hij werd.
En dan kwam dikke Georges bij hem staan, en die zei:
‘Broeder, als je ooit nog eens iets met een meisje wilt uithalen, dan doe je het
zonder mij, versta je het? Ik heb de hele nacht met water en kompressen en olie en
ijs aan mijn oog gewerkt, met het enige resultaat dat het van blauw eerst bruin werd,
dan geel, dan purper, dan zwart, dan opnieuw blauw, en nu heeft het alle kleuren van
de regenboog. Zie je me hier staan? Honderd en zes kilo, een lijf om het tegen Carnera
op te nemen, en plof tegen de grond als de eerste de beste meid haar pink naar hem
uitsteekt. Ik ben beschaamd voor mijn eigen voorouders. Zo iemand de wereld
insturen! Als dat alles is wat ze konden, hewel saluut.’
‘Georges,’ zei Pierre, ‘ik ben niet gerust.’
‘Dat kan ik verstaan’, zei Georges. ‘Zelfs met een gewapende

Aster Berkhof, Veel geluk, professor!

163
lijfwacht zou ik nog niks op mijn gemak zijn, zolang die furie hier rondloopt.’
‘Ze is iets van plan’, zei Pierre.
‘Van plan?’ vroeg Georges.
‘Zie je haar ginder dansen?’
‘Waarom heeft ze die graaf naar hier gebracht? Waarom staat ze daar ineens zo
vrolijk te doen? Waarom is ze ineens niet meer kwaad? Waarom is ze ineens zo
rustig, en waarom heeft ze zo'n plezier, en waarom trekt ze er zich niets van aan dat
ik hier sta?’
Georges keek oplettend naar Ann, en zag haar al lachend voorbijdansen. En dan
keek Ann om en groette hem opgewekt, en ze zei iets tegen de graaf, en kwam op
Georges toegelopen.
‘Ik heb hoofdpijn’, zei Georges verschrikt, en hij wilde zich haastig uit de voeten
maken.
‘Georgie!’ riep Ann, terwijl zij hem bij de arm tegenhield.
‘Je gaat nog niet weg, nietwaar? De avond begint pas.’
Georges bekeek haar, zijn blauw oog helemaal dicht, het andere wantrouwig half
open.
‘Ik moet je nog excuus vragen voor gisteravond’, zei Ann.
‘Het spijt me werkelijk dat ik je zo ruw behandeld heb. Ik had het niet moeten
doen. Ik had er niet de minste reden toe.’
‘Neen?’ vroeg Georges onzeker.
‘Wel neen!’ zei Ann lachend. ‘Het was toch maar een grap. Ik begrijp nog altijd
niet waarom ik me zo boos gemaakt heb.’
Georges gluurde voorzichtig op naar Pierre. Maar Ann zei, altijd even vriendelijk:
‘Komaan, laten we dansen, Georges. Ik wil weer vrede sluiten.’
Ze stak haar armen uit en Georges, die van het gebaar schrok, hield haastig zijn
armen beschermend voor zijn gezicht. Dan glimlachte hij, een beetje zenuwachtig,
nam Ann bij
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de arm, leidde haar naar de dansvloer en begon te dansen. Maar veiligheidshalve
hield hij haar met gestrekte armen toch maar zo ver mogelijk van zich af.
Pierre had het toneeltje gadegeslagen, en Ann had de hele tijd vlak bij hem gestaan,
en gepraat, en gelachen, en daarna was ze vlak onder zijn neus weer weggegaan,
zonder ook maar één blik naar hem op te slaan, of met één gebaar te verraden dat ze
zich van zijn aanwezigheid bewust was geweest. En nu danste ze met Georges, even
gewoon als de vorige dagen, en niets aan haar verried nog dat ze de avond tevoren
en vandaag nog de hele dag zo vreselijk van streek was geweest.
Pierre voelde zich geërgerd door haar onverschilligheid tegenover hem. Maar dan
dacht hij weer, ongerust: er zit iets achter.
En hij keek onzeker rond, zoals iemand die ergens alleen is, zich omringd voelt
door onzichtbare vijanden, en niet weet van welke kant ze gaan aanvallen. Dan
kwamen een paar van zijn kameraden uit het Instituut op hem toegelopen.
‘Drink je iets met ons, Pierre?’ vroegen ze. ‘We hebben een tafel ginder.’
‘Neen, dank je’, zei Pierre. ‘Nu niet. Straks misschien.’
‘Heb je Ann in het oog?’ vroeg een van hen.
‘Ja’, zei Pierre.
‘Ze wil je jaloers maken, anders niets’, zei een andere.
En toen ze Pierre bekommerd zagen kijken, zeiden ze enigszins verwonderd:
‘Je gelooft toch niet dat ze het ernstig gaat menen met die oude, nietwaar? Hij is
al half kaal.’
En een andere vroeg:
‘Geef je je zo gauw gewonnen?’
‘O vooruit,’ zei een andere, ‘ze wil je immers alleen maar wat pesten. Ga met haar
dansen, praat wat met haar, en alles is weer goed.’
Ze liepen weg. Pierre zag hoe Ann na de dans Georges glim-
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lachend dankte, en dan terug naar het tafeltje van de graaf liep, hoe de graaf met een
elegante buiging haar stoel gereedhield, en haar dan een glas champagne gaf. Daarna
ging hij tegenover haar zitten, nam ook zijn glas op en zei iets. Ann knikte lachend,
ze hieven hun glas naar elkaar op, en ze dronken. Dan begon het orkest opnieuw te
spelen, de graaf stond op, Ann ook, en ze begonnen weer te dansen.
Het was een tango, en de lichten werden gedempt. Pierre ging dichter bij de
dansvloer staan en hield Ann in het oog. Hij zag hoe ze dicht tegen de graaf aangevlijd
lag, en hoe de graaf zijn wang tegen de hare legde, en van alles in haar oor fluisterde.
Ann trok haar wang niet terug en glimlachte, en soms knikte ze en fluisterde iets
terug.
Pierre kneep woedend zijn lippen samen. En hoe langer hij keek, hoe groter zijn
woede en zijn ergernis werden. Vooral toen hij zag hoe de graaf Ann op zeker
ogenblik vast tegen zich aandrukte en vluchtig haar lokken zoende. Ze stonden nu
bijna helemaal stil en wiegden langzaam op de maat van de tango heen en weer.
Pierre probeerde op hun lippen te lezen wat ze zeiden, maar het was of ze met opzet
hun lippen bijna niet meer bewogen, want hij kon niets ontcijferen.
Het maakte hem wild. En dan zag hij hen opeens de dansvloer verlaten, de graaf
nam haar pelskapje van haar stoel, legde het om haar schouders, en voerde haar bij
de arm naar het terras. Pierre zag hen achter de glazen deur verdwijnen.
‘Zo'n komedie!’ zei hij razend. ‘Ze meent niets van al wat ze zegt. Ze doet het
alleen omdat ze weet dat ik naar haar kijk.’
‘Wel,’ zei de nuchtere in hem, ‘als het zo zit, doe dan of je er niets mee inzit. Ga
een meisje halen en begin ook flauw te doen. Ze zal gauw ophouden als ze dat ziet.’
‘Ja,’ zei hij beslist, ‘dat is het wat ik ga doen.’
Dat was het niet wat hij ging doen. Want nog voor hij een
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voet verzet had, keek hij alweer naar de glazen deur, en hij schoof dichter en dichter
naar die deur toe, en toen hij er vlakbij stond, probeerde hij door het glas te loeren,
maar het was helemaal mat en geribd, en hij kon niets zien. Dan boog hij zich
voorover, en luisterde met zijn oor tegen het sleutelgat.
Op dat ogenblik ging de deur open, en Pierre moest zich ijlings terugtrekken om
niet omvergelopen te worden. Hij kroop haastig weg achter een palm, toen hij zag
dat het de graaf was. De graaf liep naar de bar, nam twee glaasjes fine, en liep ermee
terug naar het terras. Hij trok de deur met zijn voet achter zich dicht.
Pierre ging voorzichtig weer tegen de deur staan, en hij hoorde Ann zeggen:
‘Is dit geen vreemde wereld? Al die bergen en die sneeuw en dat ijs, alles zo wit
en zo groen en zo eenzaam... Zo moet de wereld er uitgezien hebben vóór God de
mensen heeft geschapen. En ik heb me dikwijls afgevraagd, waarom God eigenlijk
de mensen geschapen heeft. Ik versta het nu. God had nood aan licht en warmte en
leven.’
Dat is gestolen, dacht Pierre woedend.
En dan hoorde hij de graaf zeggen:
‘Dat was mooi uitgedrukt, lieve. Ik heb het ook zo gevoeld, maar ik zou het nooit
zo goed hebben kunnen zeggen. Mag ik er iets aan toevoegen?’
‘Wat is het?’ vroeg Ann.
‘Ik maak er me geen zorgen over waarom de mensen geschapen zijn. Ik maak er
mij ook geen zorgen over of de mensen goed of slecht zijn. Ik ben alleen maar heel
blij en heel dankbaar dat jij geschapen bent, en dat jij goed en mooi en trouw bent.
Zelfs al waren al de anderen slecht en lelijk, en soms denk ik dat ze dat zijn, dan
maak jij met jouw goedheid en jouw schoonheid dat alles weer goed.’
‘Dank je, Xavier’, zei Ann stil.
Zo'n knul, dacht Pierre misprijzend.
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Dan bleef het een tijd stil, en dan zei Ann:
‘Weet je, soms zou ik willen dat ik een nachtegaal was.’
Dat is gemeen, dacht Pierre boos. Pronken met andermans wijsheid.
‘Waarom?’ lachte de graaf.
‘O, zo maar’, zei Ann. ‘Ik denk dat dan alles veel eenvoudiger zou zijn.’
‘Misschien wel’, zei de graaf. ‘Maar ik ben blij dat je geen nachtegaal bent.’
‘Waarom?’
‘Je zou kunnen wegvliegen.’
Ann lachte, en zei:
‘Ik denk het niet.’
‘Wel, op mijn kleine nachtegaal dan’, zei de graaf.
Ze tikten hun glaasjes tegen elkaar.
‘Doen die ooit iets anders dan toosten uitbrengen?’ gromde Pierre.
Maar dan zei de graaf:
‘We zullen nu binnengaan, liefste. Je gaat het koud krijgen.’
Het zal eens tijd worden, dacht Pierre grimmig.
Hij ging haastig van de deur weg, en liep naar de bar. Dan zag hij Ann en de graaf
binnenkomen, de graaf hing het manteltje weg, en ze dansten weer.
Pierre hield hen onafgebroken in het oog, en iedere keer dat ze mekaar in de ogen
keken en glimlachten en zich dichter tegen elkaar aanvlijden, kookte hij.
En dan ineens liep de maat over, hij drong door de dansers heen, ging vlak voor
Ann staan, en zei met een stramme buiging naar de graaf:
‘Verontschuldig mij.’
‘O, met genoegen’, zei de graaf terwijl hij Ann de hand kuste.
Pierre had lust om Anns hand van die lippen weg te rukken.
Toen de graaf zich teruggetrokken had, begon Pierre met Ann te dansen, en hij
vroeg:
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‘Wat betekent dat allemaal?’
‘Wat betekent wat allemaal?’ vroeg Ann glimlachend.
‘Al dat geflikflooi?’
‘Geflikflooi?’ zei Ann met glimlachende verbazing.
‘Ja, geflikflooi’, hakte Pierre terug. ‘En doe niet of je verbaasd bent. Je bent niet
verbaasd, en je weet heel goed wat ik bedoel.’
‘Pierre!’ zei Ann verwijtend. ‘Je bent zo ruw!’
‘Hou op met die komedie, wil je?’ zei Pierre.
‘Komedie? Komedie? Ik versta niets van al wat je me zegt’, zei Ann, altijd maar
glimlachend.
Pierre bekeek haar oplettend, en wilde een woedende uitval doen. Maar hij hield
zich in, en zei rustig:
‘Luister, Ann, we moeten hier een eind aan maken. Ik weet dat het niet mooi was
wat ik je gisteren heb aangedaan, en ik heb me al tien keren verontschuldigd.
Alsjeblieft, wees nu eens...’
‘O! Is het dat?’ deed Ann verbaasd. ‘Zit je daar nu nog altijd op te broeden?’
Haar toon wekte een schielijk wantrouwen bij Pierre. Hij bekeek haar
onderzoekend, en dan zei Ann:
‘Ik dacht dat die zaak uit was.’
‘Uit?’ vroeg Pierre bevreemd.
‘Ja! Jij hebt me belachelijk willen maken, je bent erin geslaagd, je hebt dus je doel
bereikt. Laten we de zaak vergeten.’
‘Je schijnt je daar ineens niet meer over op te winden?’
Ann lachte, en zei:
‘Ik ben zelf begonnen, nietwaar? Ik heb gewed, en verloren. Het zou niet sportief
zijn daar iets verkeerds in te zien. Wie wedt, moet kunnen verliezen.’
‘Zo zag je de zaken gisteravond niet’, zei Pierre, nog steeds achterdochtig.
‘O, gisteravond. Ja, ik moet je nog excuus vragen voor de oorveeg. Heeft ze pijn
gedaan?’
‘Wel...’
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‘Natuurlijk heeft ze pijn gedaan’, zei Ann. ‘O, het spijt me zo. Ik was een beetje uit
de haak toen, weet je.’ En ze voegde er lachend bij: ‘Nogal een erg beetje, naar het
schijnt. Het kwam ook allemaal zo onverwacht op mij neerstorten. Ik moet jullie
proficiat wensen, jullie hebben dat zaakje werkelijk vernuftig in mekaar gestoken.’
‘Deze morgen in je kamer praatte je helemaal anders’, zei Pierre. ‘En daarstraks
in het station...’
‘O, vergeef me als ik onhebbelijk geweest ben. Ik wou dat ik me beter had kunnen
beheersen. Maar... wel, als je iemand knock-out slaat, moet je hem daarna tijd geven
om weer bij te komen. Nietwaar? En kunnen lijden dat hij de eerste ogenblikken na
de slag een beetje scheef loopt. Ook dat is sportief. Vind je niet?’
‘Ja... ja...’ zei Pierre aarzelend.
Maar hij voelde zich als iemand die voor een tijger staat, en de tijger streelt hem
liefkozend met zijn geweldige klauw over de wang, en zegt: ‘Wees niet bang, wees
maar niet bang, je bent een lief, lief jongetje, ik zal je niet het minste kwaad doen.’
Hij stelde de vriendelijkheid op prijs, maar hij vertrouwde de klauw niet.
Ze dansten enige tijd in stilte, en hij zag hoe er bestendig een vage glimlach om
de lippen van Ann speelde. En die glimlach vertrouwde hij ook niet.
‘Ben je dan niet meer boos op mij?’ vroeg hij na een tijdje.
‘Boos?’ vroeg Ann lachend. ‘Maar neen! Waarom zou ik nog boos zijn?’
‘Ik weet niet,’ zei Pierre, ‘ik dacht...’
‘Ik ben nooit boos op je geweest. Waarom zou ik boos op je geweest zijn? Ik ben
alleen maar een beetje verrast geweest, verrast en overstelpt, en - laat me het maar
zeggen - een beetje vernederd. Maar ik verdiende het. En in feite was ik alleen boos
op mezelf, omdat ik onnozel genoeg geweest was om halsoverkop in jullie val te
lopen.’
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‘Is dan... alles weer als vroeger?’
‘Natuurlijk!’ lachte Ann. ‘Wat dacht je anders?’
Pierre schudde het hoofd, en zei:
‘Het is niet natuurlijk.’
‘Wel,’ zei Ann, ‘ik heb het mijne gezegd. Als jij het liever anders hebt, mij ook
goed.’
Ze wilde zich uit zijn armen losmaken, maar Pierre hield haar vast, en vroeg:
‘En die graaf dan? Wat betekent al dat flauw gedoe met die graaf? Waarom heb
je hem naar hier gehaald? Waarom ben je zo vriendelijk voor hem? Waarom ben je
met hem op het terras geweest?’
Ann keek hem verwonderd aan.
‘Pierre,’ zei ze, ‘ik heb de gewoonte mijn vrienden nooit op een dergelijke manier
ter verantwoording te roepen, en nooit onbescheiden vragen te stellen in verband
met hun persoonlijke zaken. En ik heb vastgesteld dat dat hoogst bevorderlijk is voor
de duurzaamheid van de vriendschap. Ik raad jou aan dezelfde regel toe te passen.
We zijn nu weer goede vrienden. En ik zou willen dat het zo bleef.’
‘Goede vrienden?’ zei Pierre verbaasd. ‘Is dat alles wat er tussen ons is?’
‘Wat is er meer?’ vroeg Ann verwonderd.
‘Wat is er meer!’ riep Pierre.
Ann keek hem aan alsof zij hem niet begreep.
‘En alles wat ik gisteren gezegd heb,’ zei Pierre, ‘hierboven in het salon? En alles
wat jij me daarop gezegd hebt?’
‘Ja maar,’ zei Ann, ‘we waren het er daarjuist over eens dat die zaak afgedaan
had, nietwaar?’
‘Ann! Ben je krankzinnig? Je weet toch heel goed dat ik alles oprecht gemeend
heb, dat ik werkelijk van je hou, en dat dat spelletje er maar op de koop toe bijkwam.’
Ann schudde glimlachend het hoofd, en zei:
‘Begin niet opnieuw.’
‘Begin niet opnieuw!’ riep Pierre geërgerd.
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‘Je moet zo luid niet roepen,’ suste Ann lachend, ‘al de mensen kijken.’
Pierre keek boos rond, en wenste ze allen naar de duivel. Ze dansten voort, en dan
zei hij, stiller, maar dringend:
‘Ik heb je werkelijk lief, Ann. Ik zou je ook liefgehad hebben zonder die
weddenschap. Die weddenschap is er maar bijgekomen toen de zaak al aan het rollen
was. Ik was al verliefd op jou, toen Jim en Eddie mij de opdracht gaven. En het is
alleen omdat hun opdracht helemaal samenviel met mijn eigen plannen, dat ik ze
aangenomen heb. Ook zonder die opdracht zou ik je mijn liefde verklaard hebben.
Werkelijk, Ann, het is zoals ik zeg.’
‘Je verwacht niet ernstig dat ik je geloof, nietwaar?’ vroeg Ann glimlachend, maar
ernstiger.
‘O, Ann, wees niet koppig. Als je het wilt weten, ik ben wel tien keren bij Jim en
Eddie geweest om te zeggen dat ik ermee ophield, en dat ik niet meer meedeed,
omdat ik je echt liefhad en niet het risico wilde lopen je met zo'n onnozele grap
voorgoed te verliezen.’
‘Dat zeg je nu, Pierre.’
‘Vraag het aan Jim en Eddie! Ze zullen je zeggen dat het zo is.’
‘Denk je dat ik van die twee één woord meer geloof dan van jou?’
Het leek of Ann ook boos ging worden. Maar ze beheerste zich, en zei:
‘Laten we het hier bij laten, Pierre. Deze avond is zo prettig begonnen. We mogen
hem niet bederven. Dank je voor de dans.’
‘Is dat je laatste woord?’ vroeg Pierre.
‘Ja’, zei Ann.
‘Wel, niet het mijne’, zei Pierre op harde, besliste toon.
Hij greep haar bij de pols, trok haar tussen de dansers door van de dansvloer weg,
en voerde haar met grote passen naar een klein rookzaaltje achter in de hal.
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‘Pierre, laat me los!’ riep Ann, die moest lopen om hem bij te houden.
Pierre liep door.
‘Laat me los. Je doet mijn arm pijn. Pierre!’
Pierre trok haar het rookzaaltje binnen, en sloeg de deur achter hen dicht.
Jim en Eddie hadden het gezien, en ze liepen snel naar de deur, en keken door de
smalle strook helder glas die er middendoor liep. Ze zagen Ann klein en verschrikt
als een vogeltje in een fauteuil zitten, en Pierre die er als een beer groot en vierkant
vóór stond. Ze konden niet verstaan wat hij zei, omdat het orkest juist begonnen was
aan een luidruchtige foxtrot, die alles krijsend overstemde. Maar ze zagen hoe hij
hard en snel en met nadruk praatte, en hoe hij bijna al zijn woorden onderstreepte
met grote gebaren.
Hij stond voor Ann als een straffende schoolmeester voor een klein meisje, en
soms wees hij met zijn vinger recht naar Ann, en na een tijdje begon die vinger te
trillen en te schudden, en dan wees de vinger ineens naar boven, en dan met een groot
gebaar achteruit naar de bar, en dan weer naar Ann, en dan schuin omhoog naar de
hoek van de zoldering. En intussen praatte Pierre altijd maar door, en het ging zo
geweldig dat hij er rood van opdrong, en nu legde hij de hand op het hart, liet ze een
tijdje liggen, klopte er dan tien keren vlug achter elkaar mee op zijn borst, wees dan
ineens met een scherpe, dreigende vinger naar Ann, en begon dan heftig met die
vinger naar links en naar rechts te schudden, als om te beduiden: Neen, kindje, zo
niet, hoor! Zo niet!
Ann zat al die tijd in haar fauteuil. In het begin had ze meer dan eens gepoogd om
op te staan, maar Pierre had haar telkens met een kort, hardhandig gebaar terug in
de stoel neergegooid. Dan schudde Ann heftig met het hoofd, en zei verscheidene
keren achtereen: ‘Neen! Neen! Neen!’ En hoe langer Pierre praatte, hoe heftiger ze
neen schudde.
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Om te spreken kreeg ze geen kans: iedere keer als ze iets wilde zeggen, knapte Pierre
haar woorden af. Maar ze bleef hardnekkig proberen en neen schudden, en ze balde
haar vuistjes, en hamerde er in machteloze woede mee op baar eigen knieën.
En dan boog Pierre zich voorover en zijn vinger ging weer trillend naar Ann, en
hij zag nu helemaal rood, en er kwamen kloppende adertjes op zijn slapen liggen,
zo opgewonden praatte hij, en dan ineens sloeg hij met zijn twee handen op zijn
borst, zwaaide de armen misprijzend wijd uiteen in een gebaar van ‘Laat dan heel
de wereld maar ontploffen!’, stampte wild met zijn voet op de grond, hield op met
spreken, stak woedend zijn handen in zijn broekzakken, en keerde zich van Ann af.
Toen brak Ann. Ze wierp zich voorover op de armleuning van de fauteuil, en
begroef snikkend haar gezicht in haar armen.
Jim keek naar Eddie. Eddie keek naar Jim. Ze glimlachten, maakten met twee
vingers een klein, tevreden gebaartje, dat betekende: ‘Komt in orde’, en liepen weg.
Ann bleef lange tijd heftig snikkend met het hoofd op de armen liggen. Pierre keek
over zijn schouder naar haar, en zag hoe haar rug en haar schoudertjes krampachtig
op en neer schokten. Hij had medelijden met haar, en hij kreeg spijt omdat hij zo
wild tekeer was gegaan. Maar hij keerde zich onwillig weer af, en dacht: Laat haar
nu ook maar eens verdriet hebben. Ze is koppig genoeg geweest.
Maar een tijdje later, terwijl hij door het vertrek op en neer liep te ijsberen, en nu
en dan een schuwe, onwennige blik op Ann wierp, kreeg hij hoe langer hoe meer
berouw over zijn ruwheid en zijn hardhandigheid. Hij schold zich uit voor hond en
barbaar, en wist geen raad met zijn wrevel. Maar de storm in zijn binnenste was nog
niet voldoende geluwd, en hij ijsbeerde voort, en liet haar liggen huilen. Nog enkele
ogenblikken later echter kon hij het niet meer
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uithouden. Het zien van dat huilende hoofdje en die snokkende schouders maakte
hem ziek. Zijn trots en zijn eigenwaan hielden hem nog enkele seconden tegen, maar
dan braken ook die, en hij knielde bij Ann neer, legde zijn arm om haar heen, en zei
op ongelukkige toon:
‘Vergeef me, liefste. Ik had zo ruw niet mogen zijn. Ik wilde je geen verdriet doen.’
Ann huilde nog heftiger, en dan hief ze haar betraande gezicht op, en zei snikkend:
‘O, Pierre! Hoe kón je dat allemaal doen gisteren?’
Pierre voelde zich ellendig, en zei:
‘Je weet niet hoe dikwijls en hoe grondig ik er mezelf al om verwenst heb. Jij bent
ongelukkig, maar ik ben nog veel ongelukkiger. Jij kunt kwaad zijn op iemand anders.
Ik kan alleen kwaad zijn op mezelf.’
‘Jij bent de enige die ik ooit werkelijk liefgehad heb’, snikte Ann. ‘Ik heb je mijn
vertrouwen en mijn liefde geschonken. Die had je zo niet mogen ontheiligen. Die
had je boven al die dingen moeten stellen.’
‘Ik weet het, liefste. Ik ben dwaas geweest. Maar laten we ons hele leven niet
vernietigen, alleen omdat ik me zo onbezonnen heb aangesteld. Laten we onze liefde
ook boven dwaasheid stellen. En vergeef me. Alsjeblieft, Ann, vergeef me.’
Ann wilde weer snikkend het hoofd op de armen leggen. Maar Pierre nam haar
gezicht in zijn handen, en zei:
‘Ik kan geen dag meer gelukkig zijn, ik kan geen dag meer leven, als jij me niet
vergeeft. Wij moeten mekaar blijven liefhebben, Ann. Wie in zo korte tijd zo dicht
aan elkaar vastgroeien, zijn voorbestemd om voorgoed bij elkaar te blijven. Laten
we ons geluk niet breken uit koppigheid. Als je me vergeeft, zal jij je hele leven
gelukkig zijn in het besef dat jij door die vergiffenis onze liefde gered hebt. En ik
zal mijn hele leven de angst en de wroeging hebben, omdat ikzelf door mijn eigen
dwaasheid bijna de schuld geweest
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ben van ons beider ongeluk. Ik leg mijn hart en mijn liefde in jouw handen, Ann.
Bewaar ze, o bewaar ze, en geef ze me nooit, nooit meer terug.’
Ann huilde overvloedig. Pierre bracht zijn gezicht vlak voor het hare, en zei:
‘Herinner je je nog wat ik je gisteravond gezegd heb, toen ik beloofde dat ik je
mijn hele leven trouw zou liefhebben? Ik heb toen gezegd dat ik die belofte zou
houden, wat er ook mocht gebeuren, wat ze ook mochten zeggen, en hoe de dingen
ook mochten verlopen. Het was aan de weddenschap dat ik toen gedacht heb. Nu
wil ik je die belofte herhalen, Ann, en ik voeg er geen enkel voorbehoud bij.’
Hij kwam nog dichter bij Ann, en zei, stil en warm:
‘Ik heb je lief, Ann, ik zal je mijn hele leven liefhebben, ik zal je trouw blijven in
de mooie dagen zowel als in de moeilijkste; alles wat ik heb en kan, leg ik aan je
voeten, en het eerste doel van mijn leven zal jouw geluk zijn.’
Dan zweeg hij enkele ogenblikken, en zei ten slotte zacht:
‘Kijk in mijn ogen, Ann. Kijk in mijn ogen, en zie of ik de waarheid spreek.’
‘O, Pierre!’ snikte Ann.
Ze wierp zich om zijn hals, en Pierre sloeg zijn armen om haar heen, en drukte
haar vurig tegen zich aan.
Toen Jim tien minuten later nog eens door het glas ging kijken, zag hij Pierre en
Ann tegenover elkaar staan, en ze glimlachten en kusten mekaar, en dan begon Pierre
met een roze kwastje, dat Ann hem gaf, verliefd de sporen van haar tranen weg te
poederen. Jim trok zich terug, en toen Eddie hem vragend tegemoet kwam gelopen,
zei hij, rustig op zijn chewing gum kauwend:
‘O.k.’
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XIII
Enkele ogenblikken later kwamen Pierre en Ann uit het rookzaaltje. In de deur hield
Pierre haar tegen en zei:
‘Je moet me iets beloven.’
‘Wat is het?’ vroeg Ann glimlachend.
‘Dat je mij als we getrouwd zijn, iedere morgen wakker maakt met een oorveeg,
om er mij mijn hele leven lang aan te herinneren wat voor een ellendeling ik gisteren
voor je geweest ben.’
‘Goed’, lachte Ann. ‘Dat is beloofd.’
Dan zei Pierre opeens:
‘Heb ik je eigenlijk al eens behoorlijk ten huwelijk gevraagd?’
‘Neen’, zei Ann. ‘Het wordt hoog tijd dat je daar eens over gaat denken.’
Pierre ging op een knie zitten, legde de linkerhand op de borst, en stak de
rechterarm wijd uit, als een operazanger die al zingend zijn liefde moet verklaren.
Maar toen hij wilde beginnen te spreken, trok Ann hem lachend bij zijn oor weer
omhoog, en zei:
‘Je kent het antwoord, nietwaar?’
‘Ik hoop het’, glimlachte Pierre.
‘Alleen maar hopen?’
‘Neen, ik weet het ook’, zei Pierre, en hij kneep haar in de arm, en leidde haar
terug naar de dansvloer.
Halfweg vroeg Pierre.
‘Wat gebeurt er met de graaf?’
‘Maak je geen zorgen over hem’, zei Ann. ‘Ik zal er wel iets op vinden.’
Dan zagen ze Jean de Varsac die tussen de tafeltjes door liep. Hij zag hen ook, dat
wil zeggen, hij zag eerst Ann, en hij
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wilde zich haastig uit de voeten maken. Maar toen hij zag dat Pierre bij haar was, en
dat hij haar bij de arm hield, bleef hij verwonderd en aarzelend staan. Ann zag het
en glimlachte. Dat gaf Jean moed, en hij kwam schoorvoetend dichterbij. Ann zei:
‘Je ziet er heel wat minder overtuigend uit dan gisteren.’
‘Daar heb ik reden toe’, zei Jean, terwijl hij voorzichtig naar zijn wang tastte.
Dan keek hij van Pierre naar Ann, en terug naar Pierre, wees met zijn vinger tussen
hen heen en weer, en vroeg:
‘Is de... vrede getekend?’
‘Het heeft er de schijn van’, zei Ann, terwijl zij glimlachend naar Pierre opkeek
en haar hand op de zijne legde.
Jean zuchtte tevreden. En dan vroeg hij, terwijl hij behoedzaam naar zichzelf wees:
‘En met mij?’
‘Daar wil ik nog eens over nadenken’, zei Ann schelms. ‘Maar je kon me alvast
eens voor deze dans uitnodigen.’
Het gelaat van Jean klaarde op, en hij zei stralend:
‘Je bent een schat.’
Hij bood haar zijn arm.
‘Mag ik?’ vroeg Ann aan Pierre.
‘Ja,’ zei Pierre, langzaam en gelukkig knikkend, ‘je mag.’
‘Vóór ik het vergeet,’ zei Jean, ‘je hoeft er je hoofd niet over te breken welke japon
je zult dragen op mijn bruiloft. Die Silvia Martinetti over wie ik sprak, bestaat niet;
ik heb nooit in mijn leven een Italiaanse markiezin gezien.’
Ann keek glimlachend naar hem op, en zei hoofdschuddend:
‘Wat zijn jullie allemaal geniale leugenaars. Ik weet werkelijk niet waarom ik nog
iets met jullie wil te doen hebben.’
‘Komaan’, zei Jean en hij leidde haar, opnieuw stralend en charmant als vroeger,
naar de dansvloer.
Pierre keek hen na, en terwijl zijn ogen op Ann bleven rusten, kwam er weer een
licht in blinken, en hij stak de han-
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den in de broekzakken, en alles om hem heen was opeens weer licht en helder
geworden, en hij hield van het orkest, hoewel het veel te veel lawaai maakte, en hij
hield van de gasten, die weg en weer liepen en dansten en grappen vertelden en
champagne dronken. Hij hield van de kleurige toiletten van de meisjes, hij hield van
de smokings van de mannen, hij hield van de bloemen in de vazen tegen de muur,
hij hield van de flessen en de glazen op tafel, hij hield zelfs van de witte kat van de
eigenaar, die ronkend, met hoge rug tegen zijn benen kwam schuiven, en hij schopte
ze niet weg met zijn voet, zoals hij dat anders zou hebben gedaan, maar - het was de
eerste keer in zijn hele leven dat hem zo iets overkwam - hij nam ze teder op, aaide
erover met zijn wang, streelde haar pels met zijn hand, nam een bonbon uit een
schaaltje, beet er kleine stukjes af en voederde haar die onder alle mogelijke
liefkozende woordjes een voor een geduldig op.
Zo onstandvastig en grillig is de menselijke natuur. En zo ondankbaar zijn wij,
mensenkinderen, tegenover al de schoonheden van deze aarde, dat wij onze liefde
voor hen helemaal afhankelijk maken van ons eigen zelfzuchtig, brooddronken goed
of kwaad humeur.
Toen kwamen de jongelui die Pierre eerder al uitgenodigd hadden, en ze vroegen:
‘Hoe zit het, kom je nu mee iets drinken? Of niet?’
‘Ja,’ zei Pierre glimlachend, ‘ik denk dat ik iets kan verdragen nu.’
Hij zette de kat behoedzaam neer, klopte haar nog eens vertederd op de rug, en
liep met hen mee. En ze dronken, en toen de glazen leeg waren, betaalde Pierre een
ronde voor het hele gezelschap, en een van de jongens vroeg:
‘Het is in orde gekomen, nietwaar?’
‘Dat zie je wel’, zei Pierre, terwijl hij de glaasjes uitdeelde.
‘Ik wist dat je het klaar zou spinnen’, zei de eerste tevreden.
‘Hier, op jullie twee.’

Aster Berkhof, Veel geluk, professor!

179
Ze hieven hun glazen, stootten ze tegen dat van Pierre aan en dronken.
‘Waarom kondig je de verloving niet aan vanavond?’ vroeg opeens een van hen.
‘Nu?’ vroeg Pierre.
‘Ja, dat is gebruik, weet je. Alle verlovingen die hier tot stand komen, worden
publiek afgekondigd. Heel het hotel viert mee. Je moet de hoteleigenaar op de hoogte
brengen. Hij kondigt zelf het nieuws aan. Hij doet dat graag. Het is reclame voor
zijn zaak.’
‘Wel,’ zei Pierre, ‘ik wil wel.’
‘Goed’, riepen de anderen. ‘Henri, haal de baas maar hier.’
‘Ja maar, wacht, ik moet er eerst Ann over spreken’, zei Pierre.
‘Ik wil geen tweede keer in ruzie vallen, versta je?’
Hij liep naar de dansvloer en wenkte Ann. Ze kwam, en Pierre zei:
‘Ze stellen voor om de verloving vanavond nog af te kondigen.’
Ann keek hem enkele ogenblikken verrast aan. Dan glimlachte ze, en zei:
‘Mij goed. Maar volgens de regels moet je het eerst aan ma en pa vragen. Ma is
hier in de zaal, ginder ver, naast die witte pijler. Waar pa is, weet ik niet. Vraag het
ma. Ik zal intussen de baas gaan spreken.’
‘Goed’, zei Pierre, terwijl hij tussen de tafeltjes door liep.
Voor hij echter bij dat van mevrouw Shirling kwam, zag hij de kolonel, die met
drie dames op jaren zat kaart te spelen.
‘Wel, wel, wel,’ zei de kolonel, ‘goedenavond, mijnheer Falke.’
De opgewekte toon was verdacht na de ruzie van deze morgen, meende Pierre,
vooral toen hij zag hoe triomfantelijk de kolonel naar hem zat te kijken.
‘Hij heeft Anns spelletje met de graaf in het oog gehad’, dacht hij, glimlachend
in zichzelf.
Hij wilde iets antwoorden, maar hij dacht: Ik ga hem in
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zijn wijsheid laten, en hij liep zonder een woord verder. De kolonel echter hield hem
bij de arm tegen, en zei op geheimzinnig vertrouwelijke toon:
‘Graaf de Frontillac is een zeer charmant mens.’
‘Ja,’ zei Pierre, volledig instemmend, ‘zéér charmant.’
‘En er zijn er hier in de zaal die dat weten te waarderen.’
‘Inderdaad’, zei Pierre.
‘Ik ben blij dat het niet aan je aandacht ontsnapt is’, zei de kolonel met een
suikermondje.
‘Deze blijdschap is wederkerig’, zei Pierre, met even zoete stem.
Dan zei de kolonel, met dezelfde verdachte vriendelijkheid:
‘Ik zie dat onze kleine Ann Shirling de hele avond bijzonder goed gehumeurd
geweest is.’
‘Ook dat is niet aan mijn aandacht ontsnapt’, zei Pierre.
‘Ik vraag me af wat daar de reden van kan zijn’, zei de kolonel, terwijl hij een
vinger tegen zijn wang legde en deed of hij nadacht.
‘Ja,’ zei Pierre, ‘dat vraag ik me ook af.’
Dan zei de kolonel, nog altijd peinzend, en op een toon alsof hij het zeer
onwaarschijnlijk achtte:
‘Zou graaf de Frontillac daar iets mee te maken hebben?’
‘Neen,’ zei Pierre geruststellend, ‘dat denk ik niet.’
De kolonel wilde het spelletje voortspelen, maar de rustige toon waarop Pierre
zijn antwoorden gaf, deed hem een beetje wantrouwig opkijken. En toen hij zag hoe
Pierre genoeglijk stond te monkelen, voelde hij zich boos worden, en hij zei bitsig:
‘Ik zie niet in waarom je daar zo heimelijk moet staan lachen. Je moest je maar
liever de moeite geven een beetje beter naar Ann en de graaf te kijken. Ik denk dat
je dan gauw gedaan zou hebben met grinniken.’
‘Mag ik je een raad geven?’ vroeg Pierre vriendelijk.
‘Een raad? Wat raad?’ vroeg de kolonel.
‘Binnen enkele minuten zal ginder op het podium een man
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staan, en die zal iets zeggen. Je moet eens zéér aandachtig naar hem luisteren.’
De kolonel keek met schielijke achterdocht naar hem op.
Dan kwamen een paar meisjes van de cursus naar Pierre gelopen, en ze vroegen
opgewonden:
‘O, Pierre, ze vertellen dat jij je met Ann verloofd hebt. Is dat waar?’
‘Ja,’ lachte Pierre.
‘En wordt vanavond de verloving nog afgekondigd?’
‘Ja.’
‘Wonderbaar. Proficiat, hoor!’
‘Dank u’, zei Pierre, terwijl hij hun de hand drukte.
‘Komaan, Mimi, dat moeten we aan het gezelschap gaan vertellen.’
De dames die bij de kolonel waren, stonden ook gejaagd op, en ze kwamen Pierre
de hand drukken, en dan zwermden ze opgewonden uiteen, om het nieuws al
fluisterend te gaan verspreiden.
De kolonel was opgestaan. Hij keek verbaasd en ontsteld naar Pierre en zei,
verbouwereerd:
‘Jij? Verloofd? Met Ann?’
Pierre boog met een glimlach, en zei:
‘Goedenavond, kolonel. Het was mij een genoegen.’
De kolonel bleef alleen achter. Hij keek Pierre na, en het duurde lang eer hij
bekomen was van de verbazing. Maar dan schudde hij het hoofd, en zei:
‘Daar schuilt iets achter, of ik ken Ann Shirling niet meer.’
Pierre was op dat ogenblik bij mevrouw Shirling gekomen, en toen hij op haar
vraag ‘hoe ver het stond’ antwoordde dat ze vanavond nog de verloving wensten aan
te kondigen, keek mevrouw Shirling op van haar kaarten, en vroeg verbaasd:
‘Heb je haar nu al krom gekregen?’
‘Ja, mevrouw.’
‘Dat is onmogelijk.’
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‘Wel...’ zei Pierre glimlachend.
‘Ben je helemaal met Ann verzoend?’
‘Ja.’
‘Alles weer als vroeger?’
‘Alles.’
‘Ik zie geen blauwe ogen en geen scheuren in je kleren.’
Pierre glimlachte, en zei:
‘Heel gemakkelijk was het niet, maar het is toch in orde gekomen.’
‘Je zei toch: verloving, nietwaar?’ vroeg mevrouw Shirling, die het nog altijd niet
kon geloven.
‘Ja.’
‘Vanavond.’
‘Ja.’
‘Weet Ann ervan?’
‘We hebben het zojuist besproken.’
‘En zij stemt ermee in?’
‘Ja.’
‘Wel, jij moet een buitengewone kerel zijn!’ zei mevrouw Shirling, terwijl zij
Pierre benieuwd bekeek.
Maar dan schudde ze het hoofd en zei, terwijl zij opstond:
‘Ik vertrouw het niet.’
‘Mevrouw,’ zei Pierre, ‘ik wilde weten of deze verloving uw goedkeuring krijgt.’
‘Ja, ja, natuurlijk.’
‘En mijnheer Shirling? Waar is mijnheer Shirling?’
‘Je hoeft hem niet te zoeken. Ik spreek mee in zijn naam.
Maar ik denk dat dit alles een beetje voorbarig is. Kom mee, ik wil Ann zien. Ik
ken haar te goed om te geloven dat ze zich zo gemakkelijk weer laat bepraten, na
dingen als die van gisteravond.’
‘Maak u niet bezorgd’, zei Pierre glimlachend. ‘Ik heb haar alles uitgelegd. Ik heb
het een beetje ruw moeten doen, maar ze heeft geluisterd en ten slotte heeft ze zich
gewonnen gegeven.’
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‘Gewonnen gegeven, nietwaar?’ zei mevrouw Shirling. ‘Ik zou daar maar niet te
zeker van zijn als ik in jouw plaats was. Ik ken Ann langer dan van gisteren. En dat
ze geluisterd heeft, neem ik aan. Maar dat ze zich gewonnen gegeven heeft? Neen,
mannetje, zich gewonnen geven doet Ann nooit, vóór ze je in klinkende munt die
grap van gisteren heeft terugbetaald.’
‘U zult het dadelijk horen’, zei Pierre om haar gerust te stellen.
Het nieuws was intussen al de hele zaal rondgegaan en aan alle kanten moest Pierre
uitgestoken handen drukken en gelukwensen in ontvangst nemen. Toen ze er eindelijk
doorheen gekomen waren, zei Pierre:
‘Ik zie niet in waarom ze de zaak nog publiek moeten afkondigen. Iedereen weet
het al.’
‘Gelukwensen, Pierre!’ zeiden een drietal jongelui, terwijl ze kwamen toegelopen
om hem de hand te drukken.
‘Kerel, ben jij een gelukzak’, zei een andere.
En nog een andere zei:
‘Als je de vrede in het huishouden kunt bewaren, benijd ik je. En als je ze niet
kunt bewaren, benijd ik je nog.’
‘Dank je’, zei Pierre lachend. ‘Ik zal doen wat ik kan.’
En hij werd voortdurend van alle kanten overstelpt met nieuwe gelukwensen en
handdrukken, en grappen. En dan kwam Ann met de directeur van het hotel binnen.
De directeur was een oude, grijze man, met stille, blauwe ogen. Hij glimlachte
gelukkig toen hij zag hoe de gasten ook Ann van alle kanten hartelijk kwamen
feliciteren. Hij liep naar het podium en deed het orkest zwijgen. De dansers hielden
op met dansen en ontruimden het parket.
‘Ik moet Ann spreken’, zei mevrouw Shirling beslist.
‘Nu niet’, zei Pierre, terwijl hij haar tegenhield.
De directeur stak de hand op en het werd stil.
‘Dames en heren,’ zei hij, ‘het is altijd mijn voorrecht en mijn trots geweest, dat
de gasten van mijn hotel zich hier
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allemaal thuisvoelen als de leden van een grote familie. Ik beschouw mezelf ook als
lid van die familie, en ik ben er gelukkig om. Nu is het onvermijdelijk dat sommigen
onder ons, waartoe ik jammer genoeg ook mezelf moet rekenen, stilaan sporen van
die altijd knagende tand des tijds beginnen te vertonen, en dat als gevolg van deze
afbrokkeling van boven, het voortbestaan en de bloei van de grote familie enigszins
bedreigd worden. Daarom is het nodig dat de jongeren onder ons de handen in elkaar
leggen en, als ik me zo mag uitdrukken, af en toe hun inspanningen verenigen, om
door een nieuwe toevoer van onder van jeugdige elementen, deze bedreiging
doeltreffend tegen te gaan.’
Deze woorden werden op handgeklap en gelach onthaald. Op dat ogenblik drongen
Jim en Eddie door de menigte die rond Pierre samengetroept was, en terwijl de
directeur voortsprak, vroeg Jim haastig en bekommerd:
‘Wat heeft dit allemaal te betekenen?’
‘Tst!’ deed Pierre glimlachend en geheimzinnig.
‘Je had daar beter een paar dagen of weken mee kunnen wachten, weet je.’
‘Waarom? Er is geen enkele reden om de zaak geheim te houden’, zei Pierre.
‘Ben je zeker dat je je niet belachelijk gaat maken?’
‘Belachelijk?’ vroeg Pierre verwonderd. ‘Waarom zou ik me belachelijk maken?’
‘Ik weet niet’, zei Jim. ‘Maar als je nog eens van die dingen begint waar heel het
hotel mee gemoeid is, dan moest je ons eerst maar eens om raad vragen.’
‘Wat halen jullie toch allemaal in je hoofd?’ lachte Pierre.
‘Niets,’ zei Jim, ‘alleen maar dat Ann nooit meer een betere kans zal krijgen om
jou in volle publiek een trap terug te geven, en dat ze niet de gewoonte heeft zulke
kansen ongebruikt te laten voorbijgaan. Ik houd bovendien niet van die triomferende
blik in haar ogen.’
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‘Ja maar, ja maar,’ zei Pierre, ‘je kunt toch niet vragen dat iemand een minuut vóór
zijn verloving een lijkbiddersgezicht zou opzetten?’
Jim zei niets. Hij hield alleen Ann in het oog, die aan de overkant van de dansvloer
stond. Pierre zag het, en keek ook naar Ann. Maar hij zag niets speciaals aan haar,
alleen dat ze er stralend en overgelukkig uitzag. Lieveling, dacht hij vertederd,
niemand weet dat je zoveel van mij houdt. Alleen jij en ik weten het. De anderen
denken allemaal slecht van jou. Ik niet. Ik denk niets slechts van jou.
Op dat ogenblik kruisten hun blikken elkaar, en Ann wierp hem een kushandje
toe. Neen, dacht hij glimlachend, ze heeft niets in de mouw. Ze is oprecht. Ze is goed.
Ze is trouw. Ik zie het aan haar ogen. In zulke heldere ogen ligt geen bedrog. Ik heb
je lief, kleine meid. Kun je het zien aan mij, dat ik je liefheb? En kun je het ook
voelen, dat ik dat nu bij mezelf sta te zeggen?
Pierre zag Ann langzaam knikken.
Ze verstaat het, dacht hij gelukkig.
En dan zei de directeur van het hotel:
‘Vanavond wil ik de handen in elkaar leggen van twee jongelieden die ons aller
vrienden zijn. En ik doe dit met een heel speciale vreugde, omdat ik weet hoe deze
jongelieden - die, iedereen zal het met mij eens zijn, werkelijk voor elkaar geschapen
zijn - ten gevolge van, laat ik zeggen een misverstand, bijna, op het randje af,
voorgoed van elkaar vervreemd waren geworden.’
Dit werd op vrolijk gelach onthaald. Pierre keek naar Ann, en toen hij haar hartelijk
zag meelachen, was hij volledig gerustgesteld. Het is vergeten, dacht hij verheugd.
‘Dubbel groot is daarom mijn vreugde,’ ging de directeur verder, ‘nu ik u deze
twee jongelieden opnieuw kan voorstellen, niet alleen als kameraden, niet alleen als
vrienden, maar als gelukkige verloofden.’
Een nieuw handgeklap barstte los. Pierre voelde zich opge-
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wonden, nu het grote ogenblik naderde.
Wat zou ik moeten doen? dacht hij. Ann een kus geven? Buigen naar het publiek?
Of iets zeggen? Ik zal het wel zien. De directeur zal het wel laten verstaan.
‘En hier,’ zei de directeur, ‘is dan de gelukkige bruid, die sinds jaren het zonnetje
van mijn hotel is, die ik vijftien jaar geleden voor de eerste maal als klein, ondeugend
meisje op mijn knie heb laten paardrijden, en die daarvan zeer ondankbaar gebruik
gemaakt heeft om het zakje bonbons, dat ik voor mijn vrouw gekocht had, uit mijn
zak te stelen. Dames en heren: Ann Shirling!’
Onder uitbundig handgeklap trad Ann naar voren, liep naar de directeur, kuste
hem op de wang, haalde intussen zeer handig een nieuw zakje bonbons uit zijn zak,
en zei: ‘Dank u.’ De gasten juichten lachend toe.
‘En nu,’ riep de directeur, terwijl hij opnieuw de hand opstak, ‘stel ik u voor de
man die het grote geluk zal hebben deze lieve deugniet tot bruid te krijgen.’
Pierre trok, stralend en zenuwachtig, zijn strikje recht.
‘De man,’ ging de directeur verder, ‘die uitmunt zowel door de elegantie van zijn
persoonlijkheid als door de goedheid zijns harten, de man, die we na een korte door
ons allen betreurde afwezigheid, met onvermengde vreugde weer in onze kring
begroeten. Dames en heren: graaf Xavier de Frontillac.’
Pierre had al twee stappen gedaan op het parket, maar toen hij de derde wilde
doen, hield hij zijn voet plotseling onbeweeglijk geheven, en hij stond op één been
versteld naar de directeur te kijken; de glimlach was verstrakt op zijn gelaat en maakte
plaats voor verbazing en niet-begrijpende ontsteltenis.
Dan zag hij de graaf achter zich uit komen, en rustig en bescheiden naar de directeur
lopen. Hij drukte hem de hand, en dan nam hij Ann in de armen en zoende haar.
Pierre keek er naar, verslagen en helemaal van streek.

Aster Berkhof, Veel geluk, professor!

187
In de zaal was er een ogenblik verwarring. Maar dan ineens dachten ze terug aan
gisteren, en zij begrepen wat er gebeurd was. Ze begonnen opgewonden te praten,
en het gepraat en het gefluister groeiden, tot ze ten slotte uitbarstten in een daverend
handgeklap en bravogeroep, beide luidruchtig overstemd door een schaterend gelach.
Toen rees er een verschrikkelijk vermoeden in het binnenste van Pierre. En in een
kleine fractie van een seconde, terwijl hij Ann stralend en glimlachend de arm van
de graaf zag nemen, besefte hij dat dit gelach voor hem bestemd was.
Hij werd bloedrood. Hij stond nog steeds op het parket, en aan alle kanten zag hij
zich ingesloten in een zee van lachende gezichten. En die gezichten waren als
schijnwerpers die van overal licht op hem wierpen, en hij stond midden in dat licht,
met een kop als een gloeiende pioen.
En terwijl hij langzaam zijn geheven voet neerliet, hoorde hij op het podium de
graaf met zijn stille stem zeggen:
‘Ik dank u, ik dank u allen zeer. Deze avond zal mij mijn hele leven in het geheugen
blijven.’
En dan zei de directeur:
‘Om deze heuglijke gebeurtenis te vieren, heeft de directie van het hotel besloten
de deur van haar kelder wagenwijd open te zetten, en u allen gratis te vergasten op
champagne naar hartelust.’
Een nieuwe storm van toejuichingen brak los, en alle gasten verdrongen elkaar
rond Ann en de graaf. Ze zwermden over het parket, Pierre werd van hier naar ginder
gestoten, ze liepen hem voorbij en er was niemand die nog aandacht aan hem
besteedde. Alleen nu en dan ving hij op een voorbijschuivend gezicht een benieuwde,
glimlachende blik op.
Dan stond mevrouw Shirling naast hem, en ze legde de handen samen en zei, zijn
toon nabootsend:
‘Ik heb haar alles uitgelegd... een beetje ruw... maar ze heeft geluisterd... en ten
slotte heeft ze zich gewonnen gegeven.’
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Dan keek ze schuin omhoog naar Pierre, en sloeg langzaam met haar vinger heen en
weer, alsof ze een treurmars begeleidde.
‘Heb ik het je niet gezegd?’ zei Jim boos, terwijl hij Pierre bij de arm omrukte.
‘Het is je eigen schuld. Waarom heb je niet beter uit je ogen gekeken?’
Pierre was nog altijd niet bekomen, ook niet toen hij de graaf met Ann door de
menigte zag dringen, en de graaf hoorde zeggen:
‘Verontschuldig ons. Ik wil mijn bruid aan mijn moeder voorstellen. Ze is in het
Louis XV-hotel. Verontschuldig ons.’ Ze baanden zich een weg tussen de gasten
door, en verdwenen in de hal. En dan zag Pierre hoe alle gezichten zich weer
geamuseerd naar hem keerden, en langzamerhand vloeide het bloed weg uit zijn
gelaat. En de kolonel kwam voor hem staan en zei triomfantelijk, met een galante
buiging:
‘Goedenavond, mijnheer Falke. Het was mij een genoegen.’ Pierre zag en hoorde
het, maar de verwarring was nog niet helemaal weg uit zijn gemoed, en hij bleef
onbeweeglijk staan.
‘Kom mee’, zei Jim. ‘Blijf hier niet staan. Je bent het mikpunt van iedereen.’
Pierre werd bleker en bleker, en dan stond dikke Georges opeens vlak voor hem
te lachen en te schokken en te schateren, dat hij zijn buik moest vasthouden. Hij
wilde van alles zeggen, maar iedere keer als er een lettergreep naar buiten kwam,
scheurde het woord in een nieuwe, gierende lachbui, en hij ging krom staan, en weer
recht, en hij wees naar Pierre, wilde weer iets zeggen, en barstte weer uit in een
hikkende lachcrisis.
Pierre bekeek hem woedend, en schreeuwde:
‘Wat sta je daar te hinniken? Apenkop!’
Georges wilde weer iets zeggen, maar het enige gevolg was dat hij bijna stikte in
een nieuwe, onbedaarlijke lachbui.
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Toen brak het los. Pierre zag nu helemaal wit, er gulpte iets omhoog in zijn borst,
zijn vuist schoot als een hamer vooruit, en met een krakende slag vloog Georges
achterover omver. De hele bar schudde toen hij viel. Hierop duwde Pierre wild de
anderen op zij en rende de zaal uit.
Jim had angstig de ogen gesloten toen de slag viel, en dan zei hij:
‘Dit is de meest doorslaande liefdesgeschiedenis die ik ooit in mijn leven heb
meegemaakt.’
Georges zat op dat ogenblik ernstig, stil en peinzend op het parket recht vooruit
te kijken, zijn blauwe oog helemaal dicht, en zijn andere oog half dicht. Twee minuten
later zag dit laatste donkerrood, en nog twee minuten later was het even dik en blauw
als het andere.
Dan hief Georges hulpeloos het hoofd op, probeerde door de spleetjes te kijken,
en vroeg, ongelukkig en treurig:
‘Moet ik altijd het slachtoffer zijn?’
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XIV
Toen Ann de volgende morgen aan de ontbijttafel verscheen, waren haar vader en
haar moeder al aan het eten.
‘Morgen, ma, morgen, pa’, zei ze opgewekt, terwijl ze hun beiden een kus op de
wang gaf.
Mevrouw Shirling zei niets. Ze strooide zout over haar spiegelei, dopte haar brood
in de dooier en at voort. Ook haar man at zwijgend zijn gebakken ham. Ann kreeg
een eitje voor zich en begon ook te eten. Na enkele ogenblikken woog de stilte echter
te zwaar, en zij keek naar haar moeder en dan naar haar vader. En toen ze hen alle
twee ernstig, in stilte, zonder opkijken zag voorteten, glimlachte zij. Ze wist waarom
ze dat deden. Zij at rustig haar eitje en keek ook niet op.
Toen ze bijna gedaan had echter, en zag dat haar vader nog altijd zwijgend zijn
ham zat te kauwen, wachtte ze tot het ogenblik dat hij ging slikken, en dan legde ze
haar hand op zijn arm, boog zich naar hem toe, en zei stil:
‘Slik je tong niet mee in.’
Mijnheer Shirling hield zijn mond even stil, dan glimlachte hij en slikte. En dan
zei hij:
‘Kijk, liefste, ik...’
‘Reginald,’ zei mevrouw Shirling, ‘wil je mij het geroosterd brood eens geven.’
‘Ja, liefste’, zei haar man onderdanig, terwijl hij het toastrekje, dat bijna vlak naast
de hand van zijn vrouw stond, drie centimeter naar haar toe schoof.
Mevrouw Shirling nam een sneetje van het geroosterd brood, smeerde er boter en
jam op en begon weer zwijgend te eten. Haar man volgde gehoorzaam haar voorbeeld.
Ann
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duwde haar leeg eitje stuk, en nam ook een toast. Maar toen ze half klaar was met
smeren, hield ze op en zei:
‘Ma, het is tien voor negen, om negen uur begint de cursus en binnen twee minuten
ben ik hier buiten. Denk er dus niet te lang meer over na, van waar je de aanval gaat
beginnen, maar schiet er op los terwijl ik er nog ben.’
Mevrouw Shirling at rustig voort. Ann zag het, en smeerde ook voort. Maar toen
ze in de toast ging bijten, keek ze naar haar vader, en zei:
‘Jij ook niets te zeggen, pa?’
Mijnheer Shirling had er meer last mee dan zijn vrouw, maar hij slaagde er toch
ook in rustig en zwijgend voort te eten, zonder door iets te verraden dat hij zich van
Anns aanwezigheid bewust was.
Ann knikte en zei:
‘Wel, ik kom er goedkoop van af. Ik had een afrossing van belang verwacht.’
Ze beet in de toast en at enkele ogenblikken in stilte. Dan zei ze:
‘Maar kom er niet mee af als het te laat is, hoor. Ik heb jullie de kans gegeven.’
En weer at ze voort. Toen ze gedaan had en gereed was om op te staan, legde ze
de handen op tafel, duwde zich omhoog, en zei:
‘Ze zeggen van mij dat ik een harde kop heb. Die heb ik niet van iemand vreemd.’
Ze wilde weglopen, in de hoop dat ze haar zouden terugroepen. Maar ze riepen
haar niet terug. Ze bleven allebei rustig in hun thee zitten roeren, zonder ook maar
eens op te kijken. Ann hield het niet meer uit. Ze kwam terug, ging met een knak
terug op haar stoel zitten, en zei:
‘Jullie zijn boos, nietwaar? Jullie zijn boos omdat ik me zo onverwacht en in het
publiek met de graaf verloofd heb, zonder jullie om raad en toestemming te vragen.
Maar ik kan me verdedigen. Ik weet heel goed wat ik gedaan heb.
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Het was op verre na niet onbezonnen wat ik gedaan heb. En ik weet ook waarom ik
het gedaan heb.’
Ze keek naar haar moeder. Maar die liet de uitdaging ongestoord over zich heen
gaan.
‘De graaf is een fijne man’, zei Ann.
En daarna, toen het nog altijd stil bleef, zei ze:
‘Al de meisjes van het hotel zijn jaloers. Er is er geen enkele die niet met de graaf
zou willen trouwen, als ze er de kans toe kregen.’
Mevrouw Shirling slurpte proevend aan haar thee, zette de kop dan neer, deed er
een snuifje suiker bij, en begon weer te roeren.
‘En hij heeft drie kastelen’, ging Ann verder. ‘En per maand zoveel inkomsten als
wij per jaar.’
En dan voegde ze erbij, koppig volhoudend:
‘En hij houdt van mij. Hij is helemaal verliefd op mij.’
En voelend dat het nog niet overtuigend genoeg bleek, zei ze met klem:
‘Ik zal heel gelukkig zijn bij hem. Hij doet alles wat ik vraag. Ik hoef het niet eens
te vragen. Hij doet het vóór ik het gevraagd heb.’
Ann werd ongerust. Niet om de houding van haar ouders, maar om haar eigen
houding: ze wist dat er diep in haar een klein duiveltje was, het duiveltje van de
twijfel en van de wroeging, en dat het was om het duiveltje te verdringen en te
overschreeuwen, dat ze nu al die dingen zei. Ze wilde haar ouders er niet van
overtuigen dat het goed was wat ze de avond tevoren gedaan had. Ze wilde er zichzelf
van overtuigen.
Het duiveltje was al beginnen te knagen de avond tevoren, toen de graaf haar laat
in de nacht terug naar het hotel gebracht had. In het rumoer van het feest, en daarna
in de luxueuze vertrekken van de moeder van de graaf, had ze niets van de twijfel
of de wroeging gevoeld. Ze was alleen maar triomfantelijk tevreden geweest, omdat
alles zo prach-
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tig gelukt was, vooral omdat Pierre er zo onbetaalbaar onnozel uitgezien had toen
de graaf naar voren werd geroepen. Maar naargelang het later werd, vooral toen ze
afscheid genomen hadden van de oude gravin, en ze door de stille, maanlichte nacht
terug naar het hotel reden, waren die tevredenheid en die triomf langzamerhand
verzwakt, om geleidelijk plaats te maken voor een groeiende onrust, en kille angst,
en knagende wroeging.
De graaf was vriendelijk en lief en voorkomend geweest, en toen hij zag dat zij
stil werd, had hij al het mogelijke gedaan om haar weer op te monteren, maar zij had
een ogenblik op het punt gestaan hem verstoord te zeggen dat hij zijn mond moest
houden en haar gerust laten. Ze had het niet gezegd, en had zich zelfs goedenacht
laten kussen in de gang van het hotel, maar zodra ze haar kamer was binnengegaan
en alleen was achtergebleven, was het pas voorgoed begonnen.
Het was helemaal stil geweest in het hotel, iedereen was in bed, en Ann was bang
geweest, en ze was aan de inmiddels herstelde tussendeur gaan luisteren, en ze had
de drang gevoeld om de deur te openen, en bij haar moeder op de rand van het bed
te gaan zitten. Ze had niet gedurfd. En nog een uur lang had ze liggen woelen, bang,
eenzaam, en onrustig, en ze had zich afgevraagd wat Pierre nu deed. Of hij zou
slapen? Of wakker in zijn stoel zitten roken, alles donker, alleen de punt van zijn
sigaret gloeiend in de duisternis?
Ze had de gedachten van zich afgezet, en gezegd:
‘Hij heeft zijn verdiende loon. Hij heeft juist wat hij verdient.’
En ze begon er zich opnieuw in te verkneukelen hoe fijn ze alles geregeld had: de
graaf laten komen - ze wist dat ze hiervoor maar één woord te spreken had -, Pierre
een beetje plagen, dan wat ophitsen, en dan langzaam naar de verzoening toe werken.
Dan zorgen dat het nieuws de zaal rond-
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ging, en rustig wachten tot iemand een publieke verloving zou voorstellen. Ze had
niet lang hoeven te wachten. En ze zag alles weer voor zich, vooral het gezicht van
Pierre.
Ze glimlachte in haar hoofdkussen, en zuchtte, gereed om in te slapen. Maar ze
was niet ingeslapen. De glimlach was langzaam verstrakt, en het duiveltje was
opnieuw beginnen te knagen. En ze woelde heen en weer, en kon niet in slaap geraken.
Tien keren zei ze tegen zichzelf:
‘Je hoeft je geen verwijten te maken. Je hebt het hem willen teruggeven, je bent
er in geslaagd, je moet er nu geen spijt van hebben. Poets wederom poets. Het is
helemaal in orde.’ Ja, dacht ze, de poets is in orde, en ze was fier dat het gelukt was.
Maar de poets was nu voorbij, en ze moest vooruit. En vooruit betekende: trouwen
met de graaf.
Die gedachte was het die haar tot diep in de nacht gekweld had, en die nu, terwijl
ze voor haar zwijgende ouders zat, nog altijd scherp en geniepig aan haar binnenste
knaagde. Ze zei:
‘Jullie geloven niet, nietwaar, dat ik met de graaf gelukkig zal zijn? Ik zal héél
gelukkig zijn bij hem. De graaf is de beste man van de hele wereld. Iedereen zegt
het.’
En na een poosje zei ze:
‘Jullie weten het ook, maar jullie willen het niet toegeven. Jullie hebben me ooit
zelf gezegd, dat de graaf de beste partij was die een meisje ooit kon doen. En jullie
zeiden dat toen niet zonder bijbedoeling. Jullie zagen dat ik goede vrienden was met
de graaf, en jullie zouden wat graag gehad hebben dat ik met hem trouwde. Is het
liever niet waar?’ Mevrouw Shirling zei nog altijd niets.
‘O, jullie hangen de stijfkop uit, nietwaar?’ zei Ann. ‘Ik kan dat ook als ik wil,
weet je.’
En dan werd ze woedend, en riep:
‘Zeg dan toch iets! Roep, tier, scheld me uit, doe al wat jullie willen maar zit daar
zo niet als mummies.’
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‘Lieve,’ zei mevrouw Shirling, terwijl ze op haar armbandhorloge keek, ‘het is twee
minuten vóór negen.’
‘O, wat kan me dat Instituut schelen’, riep Ann.
En dan:
‘Waarom zijn jullie boos? Omdat ik jullie niet geraadpleegd heb? Maar ik kon dat
toch niet? Ma zou nooit kunnen zwijgen hebben, iedereen zou het geweten hebben,
en het zou helemaal geen verrassing geweest zijn. Jullie hebben jullie wens nu,
nietwaar? Jullie wensten dat ik met de graaf trouwde, wel, hier ga ik. Ik dacht dat
jullie blij zouden zijn geweest.’
‘Ben je zelf blij, lieve?’ vroeg mevrouw Shirling rustig.
Ann keek haar een ogenblik onthutst aan. Dan zei ze, stiller: ‘Natuurlijk ben ik
blij. Anders zou ik het toch niet gedaan hebben? Je gelooft niet dat de graaf van mij
houdt, nietwaar?’
‘Jawel’, zei mevrouw Shirling.
‘Wel, wat is er dan verkeerd?’
‘De graaf houdt van jou, maar jij houdt niet van de graaf.’
‘Ik hou heel veel van de graaf’, zei Ann koppig.
‘Dat is juist wat ik bedoel’, zei mevrouw Shirling. ‘Je houdt heel veel van de graaf,
maar je houdt niet van hem. Als je echt van iemand houdt, dan zeg je niet: ik hou
heel veel van hem, dan zeg je eenvoudig: ik hou van hem. In de liefde is heel veel
veel te weinig. Het is niets. Er zijn geen graden in de liefde. Er is alleen liefde en
geen liefde. Daartussen is er niets. En jij hebt nooit liefde gevoeld voor de graaf.
Maar je hebt er wel gevoeld, en je voelt er nog, voor Pierre. Daar kun jij niets aan
veranderen, daar kan ik niets aan veranderen, daar kan niemand iets aan veranderen.
Jij hebt je goed uit de slag getrokken, en de bal die Pierre je toegekaatst heeft, prachtig
teruggekaatst. Maar er is kans dat die bal vlak op zijn hart is terechtgekomen, en dat
het hart gebroken is. Je kunt er om triomferen als je wilt, maar als je werkelijk het
hart van Pierre gebroken hebt, dan heb je het
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jouwe mee gebroken, en het zal niet prettig zijn een heel leven lang met een gebroken
hart te moeten leven aan de zijde van een man voor wie je alleen maar waardering
en vriendschap voelt. Vriendschap is mooi. Maar het hart eist ooit zijn rechten op,
en een huwelijk gebouwd op niets dan vriendschap, wordt een hel... Kom, Reginald,
we moeten verlovingskaarten naar de familie sturen. Het zou hen verwonderen als
ze het nieuws van anderen horen.’
Ze stond op en liep met haar man de eetzaal uit. Ann bleef enkele ogenblikken
alleen aan het tafeltje zitten, en ze was zenuwachtig. Dan stond ze haastig op, liep
haar ouders achterna, en zei onzeker:
‘Schrijf nog geen kaarten, ma.’
Mevrouw Shirling keek haar dochter rustig aan. Ann werd rood onder haar blik.
Ze sloeg knipperend de ogen neer. Maar dan hief ze haar hoofd weer op, en zei:
‘Ik wil mooie kaarten hebben met iets erop aan de buitenkant. Xavier en ik zullen
ze in de stad gaan kiezen.’
‘Goed’, zei mevrouw Shirling. ‘Ik zal er op wachten.’
Daarop liep zij naar boven, gevolgd door haar man. Deze laatste keerde zich aan
de draai om, kwam behoedzaam terug naar beneden en zei bekommerd:
‘Meisje, wat heb je nu toch gedaan? Poetsen uithalen is goed, maar die verloving
had je er moeten aflaten. Hoe ga je nu toch van die graaf afkomen zonder hem pijn
te doen?’
Ann richtte zich stijf op, en zei:
‘Ik wil niet van de graaf afkomen. Wij zijn verloofd en we zullen trouwen.’
‘Reginald!’ riep mevrouw Shirling van boven.
‘Ja, liefste, ik kom’, riep haar man, terwijl hij snel de trap opliep.
Maar halfweg keerde hij zich nog eens om, en zei ongelukkig:
‘Kindje, kindje toch.’
Ann keerde zich onwillig om. Ze liep met opgeheven hoofd
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de hal door, en dacht nukkig: Ze kunnen nog niet verdragen dat je eens plezier maakt.
Maar ze wist heel goed dat dát de kwestie niet was. Ze wist dat ál wat haar moeder
gezegd had, waar was, en dat haar vader redenen te over had om bezorgd en
ongelukkig te zijn. Maar ze wilde voor zichzelf niet bekennen dat ze overhaast en
onbezonnen gehandeld had, en dat ze alleen maar aan de poets, en niet aan de
gevolgen gedacht had.
De graaf was overgelukkig geweest toen ze hem opgebeld had en gevraagd of de
liefdesverklaring die hij haar vroeger eens gedaan had, nog altijd geldig was. Tien
minuten later was hij al stralend bij haar komen binnenstormen, en een halfuur later
was de slede gekomen met al zijn bagage. Nu was hij beneden in het stadje, voor
zaken in de bank, en straks zou hij weer naar boven komen, en aan haar deur kloppen,
en ‘Hallo, lieveling’ zeggen, en haar kussen. En hij had misschien al naar zijn vrienden
en naar zijn familie getelefoneerd, en voorbereidselen getroffen voor het huwelijk.
Ann voelde een ijle leegte in zich, zoals ze die vroeger gevoeld had, toen ze na de
vakantie terug naar het pensionaat moest, ver van de warmte en de gezelligheid van
de familiekring.
En dan dacht ze aan Pierre. En ze voelde een hevig verlangen om naar hem toe te
gaan, en weer iets te doen zoals vroeger: zijn broek strijken, of zijn valies uitpakken,
of zijn voeten inwrijven. Ze werd warm vanbinnen terwijl ze daar aan terugdacht.
Maar die warmte stierf weg toen ze besefte dat dat alles nu wel voorgoed afgelopen
zou zijn. En ze voelde zich diep ongelukkig.
Ze bleef bij de deur staan aarzelen, en ze keek herhaalde malen om, in de hoop
dat Pierre de trap zou afkomen, en iets doen dat alles weer zou goedmaken. En dan
hoorde ze François, de portier, zeggen:
‘Juffrouw Shirling, weet u wat er met mijnheer Falke gebeurd is?’
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Ann draaide zich schielijk om, en zei verschrikt:
‘Mijnheer Falke? Is er iets gebeurd met mijnheer Falke?’
‘Ik weet niet’, zei François. ‘Hij is gisteravond laat nog buitengegaan, hij heeft
me zijn sleutel gegeven en hij is nog altijd niet terug binnengekomen.’
‘Niet terug binnengekomen!’ riep Ann ongerust. ‘Is hij heel de nacht buiten
geweest?’
‘Ik weet niet waar hij geweest is, juffrouw. Maar hier is zijn sleutel, kijk. Ik dacht
dat u misschien...’
‘Had hij bagage bij zich toen hij naar buiten ging?’
‘Neen, juffrouw.’
Op dat ogenblik kwamen Jim en Eddie de trap afgelopen, en ze zeiden:
‘Jij bent al even laat als wij. Weet je dat het al lang negen uur is? Komaan, de les
kan te laat begonnen zijn. Als we lopen, komen we misschien nog op tijd.’
Ann liet zich meetrekken, maar onderweg vroeg ze:
‘Weten jullie waar Pierre is?’
‘Neen’, zei Jim. ‘Is hij niet op zijn kamer?’
‘Hij is al van gisteravond weg.’
‘Wel,’ zei Jim, ‘hij zal voor een paar dagen naar een ander hotel gegaan zijn. Je
kunt hem geen ongelijk geven, nietwaar? Jij hebt je ook niet erg veel laten zien de
dag na die filmvertoning.’
Ze liepen voort. Maar toen ze aan de poort van het Instituut kwamen, zei Ann:
‘Jim?’
‘Wat is er?’
‘Je denkt niet dat Pierre...’
Jim keek haar aan en zag dat ze bleek was, en dat haar lippen beefden. Hij zei
verbaasd:
‘Je gelooft toch niet dat hij in het water gesprongen is of zo iets, nietwaar?’
‘O, Jim, zeg dat niet!’ riep Ann verschrikt.
Jim keek haar een ogenblik ontsteld aan. Dan begon hij
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hartelijk te lachen, trok haar bij de arm mee, en zei:
‘Komaan, kindje, hou je verbeelding een beetje tam. Misschien zit hij al braafjes
op de banken daarbinnen naar de oude Bruckner te luisteren.’
Hij zat er niet. Ann zag het terwijl ze binnenging en een haastige blik over de
banken liet gaan; en hoewel ze een speciale voorliefde had voor professor Bruckner,
en altijd met bijzondere aandacht luisterde naar zijn boeiende, rustige, wijze lessen,
zat ze nu de hele tijd verstrooid en wrevelig op haar lippen te bijten, en niets van wat
de professor zei, drong tot haar door.
Ook tijdens de volgende lesuren kon zij niet opletten, en toen de laatste les ten
einde was, liep ze naar buiten, rende naar het hotel, en vroeg gejaagd aan de portier:
‘Is Pierre al terug?’
‘Neen, juffrouw Shirling, nog altijd niet.’
Er kwam een angstige, verdrietige uitdrukking over haar gezicht. Ze bleef
besluiteloos in de hal staan aarzelen, en dan zag ze de graaf naar beneden komen.
Ze zag hem gelukkig glimlachen, en ze ergerde zich aan die glimlach. Waarom ziet
hij er zo schaapachtig uit als hij lacht? dacht zij. En waarom eet hij zoveel? Zijn buik
steekt al helemaal vooruit.
‘Hallo, lieveling’, zei Xavier, en kuste haar op de wang.
Ann had een neiging om hem weg te duwen, maar ze beheerste zich en slaagde
erin haar gezicht in een glimlach te wringen, en te zeggen:
‘Hallo, Xavier. Zijn de zaken goed verlopen?’
‘O ja, zeer goed’, zei de graaf. ‘Het ging over een nieuw domein dat ik pas gekocht
heb. Een groot jachtgebied in de Landes. Alles is geregeld nu. Mijn agent zegt dat
het prachtig is. Bossen, heide, een meer, wildernis zover je zien kunt, en een overvloed
van hazen en fazanten en, naar ze zeggen, zelfs herten. We zullen er eens met de
wagen naartoe rijden binnenkort. Er is ook een kasteeltje dat meer dan driehon-
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derd jaar oud is. Ik ben zeker dat je er van zult houden. Zullen we een Martini
gebruiken? Ik heb zoveel gepraat vanmorgen dat ik er bijna hees van ben.’
Ann liet zich naar de bar leiden. Er waren al heel wat gasten, en Ann keek rond,
in de zwakke hoop dat Pierre er misschien bij zou zijn. Maar hij was er niet, en toen
zei de graaf iets, en Ann had er maar de helft van gehoord. Ze vroeg verstrooid
excuus, en de graaf herhaalde:
‘Ik heb een onderhoud gehad met je ouders.’
‘Nu?’ vroeg Ann, een beetje geschrokken.
‘Ja. Ze waren een beetje verrast, ik mag wel zeggen onaangenaam verrast, omdat
de zaak zo helemaal buiten hen om is gegaan. Ze hebben zich koel maar zeer correct
gedragen, en ik geloof wel dat binnen enkele dagen dit incident volledig tot het
verleden zal behoren.’
Hierop kwam de kolonel binnen, en toen hij hen zag, kwam hij dadelijk toegelopen
en riep:
‘Mijn gelukwensen, waarde graaf. U bent de gelukkigste man van de wereld.’
De graaf dankte met een buiging. En dan keerde de kolonel zich naar Ann en zei:
‘En twee keren gelukgewenst, jij kleine schelm. En je weet waarom! Of niet?’
Hij kneep haar schalks in de wang. Maar Ann was er niet mee opgezet, en ze dacht:
Moet hij altijd sigaren roken? Hij stinkt ernaar. En zijn tanden zijn helemaal bruin.
Ook toen de andere gasten zich bij hen voegden, verbeterde haar stemming er niet
op. Ze was beleefd, antwoordde op alle vragen, en glimlachte als van haar verwacht
werd dat ze dat zou doen. Maar voor de eerste keer sinds ze hier in het hotel haar
winters doorbracht, voelde ze zich niet gelukkig onder al deze mensen, die nochtans
allen haar vrienden waren. Voor de eerste keer voelde ze zich eenzaam onder hen,
eenzaam en treurig, zoals men zich voelt
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onder vreemden, ver van de plaatsen en de wezens die ons boven alles dierbaar zijn.
Tijdens het diner dat ze met de graaf gebruikte, was ze herhaalde malen verstrooid.
De graaf merkte het op, maar hij was fijngevoelig genoeg om, als ze er zelf niet over
begon, niet naar de reden te vragen. Ann had er voor gezorgd dat ze met haar gezicht
naar de deur zat, en iedere keer als er iemand binnenkwam of door de hal liep, keek
ze haastig op.
Maar Pierre kwam niet. En haar onrust steeg. Het was niet zozeer de angst dat
hem iets overkomen was, maar een vage beklemming, groeiend uit de vrees dat hij
misschien voorgoed vertrokken was, en zijn bagage zou laten nasturen. In dat geval
zag zij hem nooit meer terug. En zover had zij gisteravond niet nagedacht. Zij had
er niet aan gedacht dat haar poets - was het wel een poets? - gevolgen kon hebben
voor het hele leven.
‘Veronderstel eens dat hij zo diep gekwetst is in zijn eigenliefde, dat hij voorgoed
weggegaan is? In dat geval blijf ik hier alleen achter, met de graaf. Voorgoed... heel
mijn leven...’
‘Wie zegt je dat hij voorgoed weggegaan is?’ zei een andere stem in haar.
‘Ik weet niet, ik...’
‘Als hij voorgoed weggegaan is, is hij een flauwe vent. Hij heeft jou een voetje
gezet, jij hebt hem een voetje teruggezet. Hij moet daar maar tegen kunnen.’
‘Ja... maar de mannen zijn zo. IJdel, koppig, eigenwijs, en verschrikkelijk
lichtgeraakt.’
‘Als hij echt van je houdt, komt hij terug. En als hij niet terugkomt, is dat een
teken dat hij niet van je houdt. Je hoeft dus niet over hem te lopen treuren.’
Ann was niet overtuigd. Als hij nu eens wel van haar hield - en hij hield van haar!
- maar uit koppigheid wegbleef, en haar niet eens de kans gaf om het weer goed te
maken?
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‘Wel, laat hem dan wegblijven!’ snauwde de stem in haar. ‘Bij iemand die zo
kleingeestig is, zou je het toch niet goed gehad hebben later.’
‘Neen... maar...’
‘Neen maar wat?’
‘Niets.’
‘Hou je van Pierre? Als je van Pierre houdt, waarom heb je er de graaf dan
bijgehaald? Je had op een andere manier Pierre zijn poets kunnen terugbetalen. Je
hoefde je daarom niet met een ander te verloven. Er zijn honderd manieren om iemand
te pesten.’
Dat was de zaak. Dat was heel de zaak. En Ann wist er niets op te zeggen. Ze had
daar allemaal niet aan gedacht. Het was alleen een inval geweest: een vriendin die
haar toevallig gezegd had dat ze de graaf in het Louis XV-hotel gezien had. Ann had
er een prachtig middel in gezien om weerwraak te nemen op Pierre. Ze had de graaf
getelefoneerd, en alles geregeld, en aan niets gedacht dan aan het domme, verbaasde
gezicht dat Pierre zou trekken. De opgewonden vreugde die dat vooruitzicht in haar
wekte, had al de rest verdrongen.
Nu had ze dat domme, verbaasde gezicht gezien. En ze had gejuicht, en ze had
getriomfeerd, en ze had genoten van het geschater van het publiek. Maar nu was dat
alles voorbij, en Pierre was weg, en in zijn plaats was een oude man gekomen, die
een goed hart had, en nooit onbeleefd of woedend werd, maar die haar met zijn
eeuwige, vriendelijke, voorkomende gedienstigheid op de zenuwen begon te werken.
‘Waarom is hij altijd zo braaf en zo correct?’ dacht zij ontstemd. ‘Er is niets
opwindends aan hem.’
Pierre kon zo wonderbaar in zijn kram schieten. Ze hield van hem als hij kwaad
was. Hij zag dan zo rood, en hij was zo driftig en zo woest en zo onrechtvaardig, en
hij zei de ene stommiteit na de andere. Ze herinnerde zich weer hun
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eerste ontmoeting, toen ze hem onderweg in de slede had opgepikt, en hoe hij toen
geduiveld en getierd had, en daarna schuchter en onhandig, als een grote, verlegen
jongen, om excuus had gevraagd.
Ze glimlachte terwijl ze er aan terugdacht. De graaf zag het, legde zijn hand op
de hare, en zei:
‘Dat is beter.’
Ann wilde haar hand terugtrekken en zeggen dat hij er geen uitstaans mee had,
maar ze bedwong zich op tijd, en zei:
‘Ik ben geen vrolijk gezelschap vandaag, nietwaar? Vergeef me.’
De graaf, vriendelijk en toegeeflijk als altijd, drukte haar hand en zei:
‘Je hebt te veel geleerde dingen gehoord deze morgen.’
En dan schoof hij de dessertschotel opzij, en vroeg haar:
‘Wat denk je, zouden we niet eens naar de ijsgrot rijden? Ze is bijzonder mooi dit
jaar, zeggen mijn vrienden.’
‘O neen!’ wilde Ann roepen, maar ze hield zich in en dacht: Ik kan evengoed
meegaan als hier zitten.
En ze zei:
‘Ja, Xavier, graag.’
‘Maak je gereed. Ik ga de slede halen.’
Een kwartier later waren ze op weg. Ze zaten naast elkaar, de deken zorgvuldig
om hun benen geslagen. Ann droeg haar pelskapje, en de graaf een bontmuts die
hem het uitzicht van een kozak gaf.
Hij ziet er jonger uit zo, dacht Ann.
Maar ze verheugde er zich niet om. Ze verheugde zich ook niet om het kleine
zwarte paardje, dat al dravend vrolijk met de kop sloeg telkens als de graaf met de
teugels klakte. Ze had geen oor voor de bellen die lustig tinkelden aan het tuig, en
geen oog voor de dikbesneeuwde donkergroene dennen, die als een
sprookjeslandschap aan beide kanten voorbijschoven. Ze was alleen blij dat ze niet
meer in het
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hotel was, waar ze ieder ogenblik angstig moest opkijken telkens als er iemand
binnenkwam.
De graaf vertelde grappige geschiedenissen uit zijn studententijd, en soms waren
ze werkelijk plezierig, zo plezierig dat Ann voor een tijdje haar zorgen vergat, en
hartelijk meelachte. Maar een halfuur later, toen zijn voorraad uitgeput was, verzonk
ze weer in mistroostig gemijmer, en ze wenste dat ze terug in het hotel was, om te
zien of Pierre er nog niet was.
Nog een halfuur later bereikten ze de grot. Er waren heel wat toeristen. Er stonden
vele sleden en vijf autobussen. De graaf nam kaartjes en ze gingen binnen. Eerst was
het een gewone grot met de gebruikelijke stalagmieten en stalactieten, maar toen ze
een honderdtal meter gegaan hadden, zagen ze in de verte iets schitteren. Het was
een natuurlijke ijsgrot, die ieder jaar smolt en opnieuw bevroor. Zij werd gevormd
door een rivier die door de berg drong, en boven de grot door de poreuze kalk van
de gewelven sijpelde. Tijdens de zomer zag ze eruit als een reusachtige zeef, waaruit
duizend kleine waterstraaltjes vloeiden; soms verenigden de straaltjes zich tot
doorzichtige zuilen, soms tot wuivende gordijnen. Een aangepaste verlichting toverde
uit het sproeiende water prachtige regenboogeffecten tevoorschijn. In de winter echter
bevroor al dat water, en dan kreeg je een weelde van glinsterende witte ijskegeltjes,
ijskoordjes, ijszuilen, ijstapijten, ijsbloemen, ijsdieren, en al wat je je met een min
of meer gewillige verbeelding maar kon voorstellen.
Ze wandelden er in rond, en soms hoorden ze een gids zeggen: ‘Ziedaar een
ijsolifant, ziedaar een ijstrompet, ziedaar een ijstulp.’
Ann zei:
‘Het ijs zie ik, maar ik heb de indruk dat we de olifant zelf moeten maken.’
‘Het is altijd zo’, lachte de graaf. ‘Die gidsen hebben een
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ongelooflijke fantasie. Het is in de steengrotten juist hetzelfde. Een gewone sterveling
ziet niets dan vuile steenbrokken en onder zijn voeten vettige klei, maar de gidsen
wijzen je overal kathedralen en koorkappen en orgels en alle soorten beesten aan.
Het is zoals met de wolken. Als je er lang genoeg naar kijkt, en jezelf hardnekkig
wijsmaakt dat je er een slapende leeuw in ziet, dan zie je op den duur ook een slapende
leeuw. Maar dit is ook mooi zonder de beesten.’
Ze kuierden als door een kristallen tovertuin, en het glinsterde, en het fonkelde,
en het schitterde alles als het puurste diamant.
Pierre moest nu hier zijn, dacht Ann. Hij zou er zulke mooie dingen over weten
te zeggen.
Ze dacht terug aan wat hij gezegd had toen ze op het terras gestaan hadden en naar
het witte, maanbeschenen berglandschap hadden gekeken. De graaf zei niets. Alleen:
‘O, kijk daar eens, lieve’ en ‘Is dat niet mooi?’ en ‘Dit is werkelijk onvergetelijk’ en
‘Hoe heerlijk, heerlijk, heerlijk!’
Dat is al wat hij weet, dacht zij treurig, en licht geërgerd. Iedereen kan toch zien
dat dat heerlijk is. Waarom zegt hij niets anders?
Ze bleven een uur in de grot, dronken iets warms in de bar, en dan zei de graaf:
‘Zullen we nu eens met het kabelspoor naar de top van de berg klimmen? Het weer
is helder, het panorama moet enig zijn nu.’
‘Ja, Xavier’, zei Ann.
En ze gingen met het kabelspoor omhoog, lachten met de dikke oude dame die er
niet in durfde en eerst zeker wilde weten of de bak niet van de kabel kon vallen, en
zweefden dan duizend voet hoog boven een machtig rotslandschap dat als een wilde,
ontoegankelijke chaos langzaam onder hen voortschoof. En dan kwamen ze op het
plateau, en stonden in de dunne, ijle lucht naar de geweldige bergketens te
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kijken, die van de ene horizont naar de andere liepen, en de graaf wees haar de
mistbanken, die als wazige sluiers om de toppen hingen te deinen, en de stadjes, die
ze hier en daar als rode vlekjes in het wit en het zwart en het groen van de bergen
zagen verscholen liggen.
En achter hen lagen in ligstoelen de zonnebaders, dik in de dekens geduffeld, met
niets bloot dan een bloedrood verbrand gezicht.
Net tomaten, dacht Ann.
En dan keek ze door de lange koperen telescoop. Ze zag niets meer dan zonder
telescoop, maar de man die het ding verhuurde, verwachtte blijkbaar enthousiaste
uitlatingen van haar, en ze gaf hem die, evenwel zonder veel overtuiging. Dan schoof
ze de kijker naar de graaf, maar die stond glimlachend naar haar te kijken, en zei:
‘Ik wil niet door de telescoop kijken. Al wat ik graag zie, staat hier vlak voor mij.’
Ann dankte met een matte glimlach, en zei:
‘Zullen we nu maar terug naar het hotel gaan, Xavier?’
‘Alles zoals jij het wilt, lieve’, zei de graaf.
Ann merkte dat hij altijd maar verliefd naar haar stond te kijken, en er lag iets
idioots in zijn blik.
Vroeger had hij dat niet, dacht ze. Het is misschien omdat hij zo oud wordt. Hoe
oud is hij eigenlijk? Als hij vierenveertig is, is hij juist dubbel zo oud als ik.
Vierenveertig... Als ik er vierenveertig ben, is hij er zesenzestig. Bijna zeventig.
Ann rilde onwillekeurig, en de graaf vroeg bezorgd:
‘Heb je kou, liefste?’
‘Ja’, zei Ann verstrooid.
Maar dan schrok ze, en zei:
‘Neen, neen, ik heb geen kou, Xavier, het was maar... het was niets.’
‘Wil je mijn jas omslaan?’
‘Neen, Xavier, dank je, ik heb het goed warm.’
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Ze gingen met het kabelspoor terug naar beneden, en reden met de slede naar het
hotel. Zo gauw ze aankwamen, verontschuldigde Ann zich. Ze liep recht naar boven,
en zo gauw ze uit het zicht was, vloog ze naar haar kamer en telefoneerde naar de
portier om te vragen of Pierre nog niet terug was.
Hij was niet terug. Ze legde de hoorn neer, liep verstrooid tot voor de spiegel, keek
zonder aandacht naar haar eigen verwezen gezicht, en bleef minutenlang staan
peinzen... Soms keek ze naar haar vingers en streek er over met de palm van de hand.
Soms trilde er iets aan haar lippen. Dan zei ze hardop, langzaam:
‘Neen, jongen, neen.’
En ze schudde met het hoofd, en zei nog eens:
‘Neen. Zo niet.’
Ze voelde zich zo leeg, en zo eenzaam, en zo ellendig, en ze zei almaar door:
‘Neen... neen...’
En ze keek naar zichzelf in de spiegel, en het spiegelbeeld zei:
‘Je hebt het lelijk zitten, dingetje.’
Ann glimlachte pijnlijk, en er trok iets aan haar mond toen ze zei:
‘Ja, ik heb het lelijk zitten.’
En dan zei het spiegelbeeld:
‘Weet je wat?’
‘Neen’, zei Ann.
‘Je bent een onnozel schaap.’
Ann keek haar spiegelbeeld enkele ogenblikken aan, glimlachte met moeite en zei
haperend, bijna huilend:
‘Dat is juist wat ik de laatste zes uur bij mezelf aan het denken ben geweest.’
En dan zei ze, zwak en ijl, met een stem die ieder ogenblik kon breken:
‘Het is als een dorsvlegel. Ik heb Pierre willen treffen, maar
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ik heb zo goed gemanoeuvreerd, dat het houten vlak tegen mijn eigen hoofd is
aangekomen.’
‘Je hebt nog nooit in je leven een dorsvlegel vastgehad’, zei het spiegelbeeld.
‘Maar het is ongeveer dat. En wil ik nu nog eens iets zeggen?’
‘Ja, doe maar.’
‘Je staat hier zo rustig voor de spiegel, net of je hebt niets beters te doen. Maar
van binnen ben je zo miserabel gesteld, dat je je het liefst van al op het bed zou
gooien, en huilen, en snikken, en met je tanden in het kussen bijten. Kijk, daar is al
een traan. En daar nog een. Hou op, meisje, hou op. Met huilen kom je niet vooruit.
Je hebt je lelijk in de rats gestoken, en je moet zien dat je eruit komt. Komaan, willen
wij de zaak met ons tweeën eens kalmpjes bespreken? Jij en ik? Er geen doekjes om
doen? En de dingen zeggen zoals ze zijn?’
‘Ja’, zei Ann huilend.
‘Ten eerste dan: de tijd van flirten en spelen is voor jou voorbij. Ik hoop dat je dat
zelf al ingezien hebt? Je hebt je hart verloren, en wie zijn hart verloren heeft, kan
niet meer flirten. En je hebt je hart verloren. Nietwaar?’
‘Aan de kerel die je uit de sneeuw opgepikt hebt, en die je daarna geleerd heeft
hoe je een broek moet strijken. Nietwaar? Je hebt een zwak voor hem?’
‘Meer dan een zwak’, huilde Ann.
‘Meer dan een zwak. Je bent smoorverliefd op hem!’
‘Ja.’
‘Goed. Dan is er de graaf. Hoe zit het met de graaf?’
Ann zei niets.
‘Hij zegt je niet veel, nietwaar?’
‘Neen’, schudde Ann, terwijl de tranen als blinkende parels van haar wangen
vielen.
‘Hm,’ zei het spiegelbeeld, ‘dat dacht ik wel.’
En dan zei het:
‘Dat is twee. Pierre is weg, en je wilt hem terughebben. De
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graaf is hier, en je wilt hem kwijtraken. Wat we dus moeten doen, is...’
‘O... ik ben zo ongelukkig’, zei Ann, terwijl ze snikkend en overvloedig huilend
met de armen op de schouw viel, en haar gezicht erin begroef.
‘Ik zal Pierre nooit meer terugvinden’, snikte ze gesmoord. ‘Wel, je kunt proberen,
nietwaar?’ zei het spiegelbeeld. ‘Als je niet probeert, heb je zeker geen kans.’
Ann bleef lange tijd snikkend met het hoofd op de armen liggen.
‘Ja, huil maar eens goed uit’, zei het spiegelbeeld. ‘Huilen is het enige dat goed
doet als je verdriet hebt.’
Ann huilde tot ze moe was. Dan kwam ze overeind, en wiste zich, nog steeds
snikkend, de ogen uit.
‘Snuit je neus eerst’, zei het spiegelbeeld.
Ann deed het.
‘Goed’, zei het spiegelbeeld. ‘Een tuba is er niets tegen’.
Ann lachte door haar tranen heen. Maar dan versomberde haar gezicht opnieuw,
en ze vroeg ongelukkig:
‘Denk je dat er een kans is dat ik Pierre terugvind?’
‘Ha, we kunnen proberen’, zei het spiegelbeeld,.
‘Maar waar moet ik zoeken?’ vroeg Ann, op het punt opnieuw in huilen uit te
barsten.
‘Wel... wat doet een man als hij verdriet heeft, of kwaad is?’ Ann keek plotseling
op naar het spiegelbeeld, en ze hield haar tranen in.
‘O, ik weet er niets van, hoor,’ zei het spiegelbeeld haastig, ‘maar er is heel veel
kans dat hij niet ver hier vandaan is. Er zijn een hoop bars in de buurt, waar een man
zijn verdriet kan gaan wegspoelen.’
‘Maar... hij is al van gisteravond weg.’
‘Lief kind, ik heb er een geweten die van puur liefdesverdriet veertien dagen aan
een stuk op de boemel is geweest, zonder één keer uit zijn kleren of uit zijn schoenen
te komen.’
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Ann keek hoopvol, met blinkende, vochtige ogen in de spiegel.
‘Ik weet niets meer dan jij hoor’, zei het spiegelbeeld. ‘Er is geen reden om mij
zo aan te kijken. Maar het kan geprobeerd worden.’
‘Ik wil zes dagen en zes nachten te voet door de sneeuw lopen, als dat me weer
bij hem kan brengen’, zei Ann, huilend en lachend tegelijk.
‘Wel, het kan lang duren, vrijwel alle huizen hier in de omtrek hebben een bar,
maar ik denk dat we hem vinden. En als we hem vinden, denk ik niet dat we hem
nog loslaten. Wat denk jij?’
‘Ik denk het ook niet’, zei Ann, terwijl ze weer begon te huilen, ditmaal gelukkige,
ontspannende tranen.
‘Komaan nu’, zei het spiegelbeeld. ‘Hou je hoofd omhoog en zet een ander gezicht
op. Je ziet eruit net of... Kom, kom, kom! Hou op met die tranen... Ja ja ja, het is al
lang goed. Daar! Dat is beter! Voilà! De zon is er al weer! Vooruit nu, telefoneer
naar de graaf en zeg dat je hoofdpijn hebt, en dat je naar bed gaat, en niet gestoord
wilt worden. Telefoneer dan naar Jim en Eddie en zeg dat je vanavond wilt gaan
boemelen, de ene bar in, de andere uit. En geen enkele overslaan, hoor je het? En in
de hoekjes kijken. Zatlappen kruipen altijd in de hoekjes als het laat wordt. Komaan,
ginder op tafel staat de telefoon. Jim zal zeggen: reusachtig, Ann, reusachtig idee,
alle bars, ja, allemaal, een voor een! Hij zal niet lang hoeven na te denken voor hij
begrijpt waarom je ze allemaal wilt doen. En lang wachten tot hij gereed is, zul je
ook niet moeten doen, want hij is al even erg onder de voet als jij. Hij zit op zijn
kamer met een gezicht als een vod, en al wat hij doet, is erover piekeren hoe hij het
tussen jullie weer goed kan maken.’
Ann glimlachte en droogde haar tranen. Maar dan keek ze weer bezorgd in de
spiegel, en zei:
‘Maar de graaf...’
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‘Dat kun je later zien. Zie eerst maar dat je Pierre terugvindt, en dat de graaf je niet
ziet als je zo dadelijk buitengaat. Als het zover is, vinden we op de rest ook wel iets.
Vooruit nu, telefoneren.’
Ann liep naar de telefoon, maar ze kwam terug en vroeg, benieuwd in de spiegel
kijkend:
‘Wie ben je eigenlijk?’
Het spiegelbeeld glimlachte. En na een poosje vroeg het: ‘Nooit van je
engelbewaarder gehoord?’
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XV
Pierre bleef wankelend in de deur van bar Alpina staan. Hij wiegde vooruit en
achteruit, en hield zich aan de deurstijl vast, terwijl hij met zijn ogen tegen het licht
knipperde. Toen hij goed kon kijken, trad hij vooruit, duwde de portier, die hem
glimlachend bij de arm wilde nemen, achteruit, en ging aan een tafeltje zitten. Zijn
jas en zijn overjas hingen open, uit zijn jaszakje staken verfrommeld bankbiljetten,
zijn das en zijn boord hingen los om zijn hals, en zijn hoed stond verkreukt achter
op zijn hoofd.
Er kwam een kelner voor het tafeltje staan. Hij legde Pierre met een buiging een
grote kaart voor. Pierre zag niets dan een wemeling van gouden letters. Hij veegde
de kaart met de hand van de tafel op de grond, keek op naar de kelner en vroeg:
‘Ben jij getrouwd?’
De kelner bekeek hem verwonderd, en zei dan, toegeeflijk monkelend:
‘Ja, mijnheer.’
‘Ga weg’, zei Pierre.
De kelner bleef aarzelend en niet-begrijpend staan.
‘Ga weg’, zei Pierre.
En toen de kelner niet dadelijk ging, duwde hij hem met de hand tegen zijn buik
weg. Dan keek hij rond en zag een andere kelner, een heel jonge.
‘Hier, jij!’ riep hij. ‘Kom hier.’
De kelner kwam en vroeg:
‘Mijnheer wenst?’
‘Ben jij getrouwd?’ vroeg Pierre.
‘Neen, mijnheer’, lachte de jonge kelner.
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‘Geef me de hand’, zei Pierre.
De kelner zag dat hij dronken was, en deed wat hij vroeg. Pierre schudde de hand
lang en dramatisch, en zei:
‘Wij zijn vrienden. Zit neer.’
‘O, mijnheer,’ zei de kelner glimlachend, ‘ik geloof niet dat mijn dienst mij
toestaat...’
‘Zit neer’, zei Pierre, terwijl hij de kelner op een stoel neertrok.
En dan riep hij de eerste kelner, en zei:
‘Breng cognac.’
De man was er blijkbaar niet helemaal mee opgezet dat hij zijn jonge collega moest
dienen. Ten slotte haalde hij toch de gevraagde cognac. Pierre tikte met de jonge
kelner, en ze dronken. Dan zei Pierre:
‘Heb je een meisje?’
‘Wel... ja’, zei de kelner.
‘Heeft ze ooit gehuild?’
De kelner bloosde, en zei:
‘Ja... eenmaal.’
‘En toen?’
‘Toen hebben we ons verloofd.’
Pierre keek schielijk op, en dan zei hij:
‘Zijn jullie verloofd?’
‘Ja, mijnheer.’
‘Voorgoed?’
‘Ik hoop het, mijnheer.’
‘Ga weg. Ga weg.’
De kelner keek hem vragend aan en toen Pierre hem met zijn twee handen
wegduwde, haalde hij glimlachend de schouders op en stond op. Toen hij weg was,
steunde Pierre met de kin op zijn hand en zei:
‘Ze zijn allemaal getrouwd. Ze zijn allemaal verloofd. Ik ben de enige van heel
de wereld die niet getrouwd is, en ook niet verloofd.’
En hij keek mistroostig naar het glas op de tafel, en draaide
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het tussen zijn vingers rond. Dan wenkte hij de kelner met een triestig gebaar, en
bestelde een hele fles cognac, en hij schonk zich in en dronk het ene glas na het
andere.
‘Ze moeten mij niet hebben’, neuzelde hij met dikke tong.
‘Er is niemand die iets van mij moet hebben. Ze houden mij allemaal voor de gek.
Dat is wat ze doen. Mij voor de gek houden. Allemaal.’
En hij keek droevig in zijn glas, en dronk het dan leeg. Terwijl hij het opnieuw
volschonk, zei hij:
‘Maar dat ze maar niet denken dat het daarbij zal blijven. Dat ze dat maar niet
denken. Dat ze maar liever eens een beetje wachten. Ik zal ze eens leren.’
Maar die buien van dapperheid duurden nooit lang. En hij verzonk weer dadelijk
in mistroostig gepeins. En soms deinde zijn kop, en als hij dan voor zich uitkeek,
wiegde de hele bar op en neer, en hij moest zijn ogen sluiten om niet van zijn stoel
te vallen. En dan zei hij:
‘Ik ben een sukkelaar. Ik ben de grootste sukkelaar van heel de wereld.’
Hij keek naar de hoek en zag een dik mannetje achter de bar staan. Het was
helemaal kaal. Het lag met de ellebogen op de bar, en de kin in de handpalmen, en
het keek met sombere, treurige blik voor zich uit. Die sombere blik beantwoordde
aan iets in Pierre. Hij stond moeizaam op, liep naar de bar, ging op een van de hoge
krukjes zitten, en vroeg:
‘Ben jij ook een sukkelaar?’
‘Ja’, zei het mannetje droevig.
‘Ik dacht het’, zei Pierre.
En dan na een poosje vroeg hij:
‘Is ze gaan lopen?’
‘Ja’, zei het mannetje.
Pierre keek naar zijn handen, die klam op de bar lagen, en vroeg dan:
‘Heet je Leonard?’
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‘Gerard’, zei de man.
Pierre knikte peinzend en meewarig, alsof die naam alles verklaarde. Dan zei hij
vertederd:
‘Jij en ik zijn vrienden, nietwaar, Gerard?’
De man bleef somber voor zich uitkijken, en Pierre vroeg medelijdend:
‘Je hebt verdriet, nietwaar?’
Het mannetje knikte in zijn handpalmen.
‘Was ze mooi?’ vroeg Pierre.
‘Ja, zeer’, zei het mannetje verdrietig.
‘Hoe heette ze?’
‘Antoinette.’
‘Ach, ach’, zuchtte Pierre.
En dan vroeg hij:
‘Was ze blond?’
‘Geel’, zei de man.
Pierre wilde weer meewarig knikken, maar opeens keek hij wantrouwig op, en
zei:
‘Geel?’
‘Ja.’
‘Geel haar is niet mooi.’
‘Het was wonderschoon’, zei het mannetje verdrietig. ‘Zacht en glanzend als zijde,
en helemaal geel. Ik had haar zo lief. En ik dacht dat zij ook van mij hield. Maar het
was niet waar. Ze is van mij weggelopen.’
‘Zo zijn ze allemaal, Gerard’, zei Pierre peinzend. ‘We moeten er ons maar niet
verdrietig in maken. We moeten onze smart gelaten dragen. Dat is ons lot.’
Pierre bleef enige tijd verstrikt in zijn gewichtige gedachten. Dan keek hij weer
naar de man, schudde het hoofd, en zei:
‘Jij zou beter niet meer aan zulke dingen denken, Gerard. Jij bent er te oud voor.
Het is niet goed. De mensen zullen er over praten.’
‘Daar is Antoinette!’ riep opeens de man verheugd, terwijl
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hij opveerde en naar de deur keek.
Pierre keerde zich moeizaam om, en keek naar de deur. Hij zag niets dan een grote,
gele kat, die langzaam, waardig en onverschillig de bar kwam binnenwandelen. De
man vloog achter de bar uit, nam de kat vast, en tilde ze in zijn armen. ‘Ze is terug!
Ze is terug!’ riep hij buiten zichzelf van geluk. Hij liet zijn wang strelend over de
rug van de kat gaan, en zei vertederd:
‘Ik wist dat ze zou terugkomen. Ik wist dat mijn lieve, kleine Antoinette zou
terugkomen. O, ik hou zoveel van je. Zul je nooit meer weglopen nu? Zul je nooit
meer alleen naar buiten lopen? Zul je altijd bij baasje blijven? Ja, je zult altijd bij
baasje blijven. Jij houdt van baasje, en baasje houdt van jou. Mijn lieve, kleine, mooie
stouterik. Hm-m-m-m!’
Hij begroef zijn gezicht in de pels van de kat, en schudde ze liefkozend heen en
weer. Pierre keek er op neer, en draaide dan zijn hoofd weg met het gezicht van
iemand die aan een fles ammoniak geroken heeft. En dan liet de man hem de kat
zien, en vroeg:
‘Is ze niet mooi? Is ze niet wondermooi?’
Pierre richtte zich op, wierp de kat een verachtelijke, vernietigende blik toe, keerde
haar dan misprijzend de rug toe, wierp een paar bankbiljetten op zijn tafeltje, en
zwijmelde gekrenkt, zonder een woord, met geheven hoofd naar buiten. En toen hij
buiten was, gromde hij:
‘Mij zo beledigen! Mij zoiets aandoen!... Een kat!’
En dan strompelde hij voort door de sneeuw, aldoor maar mompelend en
brommend. En toen zag hij de hond komen aanlopen waaraan hij op een morgen
eens een sandwich had willen geven. Het beest kwam snuffelend nader en bleek hem
te herkennen. Maar Pierre bleef boos staan, wees met gestrekte arm ver van zich
weg, en zei:
‘Ga weg, jij. Ik wil met jou niets meer te doen hebben.’
De hond bleef nieuwsgierig kwispelend naar hem staan kijken.
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‘Ga weg’, zei Pierre. ‘Jij bent een slechte hond. Jij wilde niet bij mij blijven toen ik
alleen was. Je wilde zelfs mijn sandwich niet aannemen. Wel, dan moet je nu ook
niet afkomen. Ga maar weg. Ga maar weg. O, je moet niet doen alsof je van niets
weet, kerel. Je weet heel goed wat je misdaan hebt. Je moet niet denken dat ik het
niet zie. Ik zie alles. Ga weg. Ga weg, zeg ik je.’
Hij greep naar de grond om een sneeuwbal te maken, maar de hond sprong vlug
opzij en liep daarna op een rustig drafje de straat uit. Pierre keek hem oplettend met
de hand vol sneeuw na, om te zien of hij niet terugkwam, en toen hij hem achter een
huis zag verdwijnen, wierp hij de sneeuw weer weg, en zei met een kort hoofdknikje:
‘Dat zal hem leren.’
En hij klopte, heel tevreden over zichzelf, de sneeuw van zijn handen. Dan hoorde
hij ergens een kerktoren slaan. Hij bleef staan, en telde aandachtig de slagen. Hij
telde er veertien.
Dat kan niet, dacht hij, terwijl hij ernstig het hoofd schudde.
Er zijn maar twaalf uren.
Dan keek hij op zijn horloge en zag dat het halfzes was.
Dat kan ook niet, dacht hij, want 't is pikdonker.
Hij hield het horloge tegen zijn oor, het tikte niet.
‘Ik dacht het wel’, zei hij, en stak het horloge weg, en vergat de toren.
Hij liep door de donkere straat, en ineens stelde hij vast dat hij voor het
Thompson-instituut stond. Het duurde een hele tijd eer hij er iets van begreep. Hij
was de avond tevoren van het Instituut weggegaan, en sindsdien was hij altijd
vooruitgegaan, van de ene bar naar de andere. En nu was hij er terug.
Dan moet ik ergens omgedraaid zijn, dacht hij.
Hij liep door de poort het park binnen, liep de trappen van het portaal op, en duwde
tegen de deur. Ze was open. Hij liep naar binnen. De hal was nog verlicht. Hij zag
de bron-
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zen buste van Dante naast de trap, bleef ervoor staan, en vroeg:
‘Dante, ouwe jongen, jij hebt het ook lastig gehad in je tijd, nietwaar? Ze hebben
je vervolgd en misprezen en verdacht gemaakt, en met de meisjes is het al niet beter
gegaan, is 't niet zo? Ze zeggen wel dat je die Beatrice alleen maar een beetje vereerd
hebt als geestelijke leidster, maar jij en ik weten dat beter, nietwaar? Je was verliefd
op haar, en je kon haar niet krijgen, dat was heel de zaak. Maar dat zijn dingen die
een mens niet in zijn boeken schrijft. Ik weet dat wel.’ En hij sloot de ogen, en knikte
in verstandhouding. En dan voegde hij er geruststellend aan toe:
‘Het blijft tussen ons. Ik zal het niet voortvertellen. Maak je maar geen zorgen.’
En dan stond hij treurig naar de grond te kijken, en toen hij na lange tijd weer
opkeek, stonden er tranen in zijn ogen, en hij zei:
‘Ze hebben mij laten zitten, Dante. Ze hebben mij allemaal laten zitten. En ik hield
zoveel van haar. Ik hield van haar zoals ik nog nooit van iemand gehouden heb. En
ik heb haar zelf door mijn eigen domme dwaasheid verloren. Ik heb verdiend wat ze
mij aangedaan heeft. Ik heb het allemaal verdiend. Ze heeft gelijk dat ze zich met de
graaf verloofd heeft. De graaf zal haar nooit behandelen zoals ik haar behandeld heb,
die avond na het feest boven in de zaal. Ik was een ellendeling toen, een wreedaard,
een dwaas, een slecht mens. Ik verdien het dat ze weerwraak genomen heeft, en dat
ze me voorgoed laten zitten heeft.’
Hij keek met betraande ogen naar Dante, en zei smekend: ‘Jij begrijpt me, nietwaar?
Jij bent een groot dichter, en je hebt zelf diep in de miserie gezeten. Ik ben niet kwaad
op haar. Neen, ik ben niet kwaad op haar. Ik ben alleen kwaad op mezelf. Ik ben de
schuld van alles. Het is daarom dat ik zo'n verdriet heb. En het gaat niet over met
drinken. Hoe meer ik drink, hoe erger het wordt. En ik ben zo moe, en
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het is zo koud, en ik zal haar nooit meer terugzien. Waarom heb ik ooit geluisterd
naar die twee Amerikanen? Waarom heb ik hen niet weggejaagd zo gauw ze met
hun ellendige voorstellen voor de dag kwamen? Ik had het zo goed kunnen hebben,
als ik het zelf maar gewild had. Het is allemaal mijn eigen schuld.’
Hij huilde overvloedig. En hij nam zijn zakdoek en wilde zijn neus snuiten. Maar
toen hij zich beleefd van het borstbeeld wegdraaide, schrok hij. Er stond iemand
achter hem. Hij keek, hij keek, maar zijn ogen waren zo vertroebeld door de tranen,
dat het lang duurde voor hij zag wie het was. Dan zag hij dat het lady Thompson
was. Hij wist niet vanwaar zij gekomen was. Maar ze stond er: klein, rond en dik,
de handen voor de buik, het hoofd een beetje schuin, de ogen onderzoekend op hem
gericht, en ze zei scherp: ‘Ik weet niet of mijn ogen mij bedriegen, mijnheer Falke,
maar als dat niet het geval is...’
Pierre liet haar niet uitspreken, en zei, met uitgestoken armen:
‘O, lady Thompson, ik ben zo blij dat ik je zie. Jij bent goed. Jij bent de enige die
goed is. De enige van heel de wereld.’
Hij wilde zijn armen om haar heen leggen, maar lady Thompson kletste hem op
de handen, en zei:
‘Hou dat thuis, wilt u.’
Pierre stoorde er zich niet aan, en zei:
‘Ik heb het altijd geweten. Van het eerste ogenblik af heb ik van je gehouden. En
ik hou nog van je. Ik zal altijd van je houden. Beloof me dat je me niet in de steek
zult laten. Beloof het.’
En weer stak hij zijn armen uit, en omhelsde haar.
‘Mijnheer Falke! U weet niet wat u doet!’ riep lady Thompson verontwaardigd,
terwijl ze heftig worstelde om uit zijn omarming los te komen.
‘O, ga niet weg’, smeekte Pierre, terwijl hij haar vasthield.
‘Ik heb je werkelijk lief. Werkelijk!’
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‘Laat me los’, riep lady Thompson woedend. ‘Je bent krankzinnig.’
‘O, wees niet zo hard. Ik heb zo'n verdriet. En jij bent zo lief, en zo goed.’
‘Laat me los, zeg ik u. Wildeman! Dronkaard!’
Ze wrong en worstelde zolang, tot ze met een ruk vrijkwam en tegen het beeld
van Dante aanbonsde. Ze zag bleek, en ademde diep, en streek een haarlok van haar
voorhoofd weg. Dan zei ze:
‘Ik denk niet, mijnheer Falke, dat u klaar beseft waar u nu bent en met wie u
spreekt, en wat dit voor u kan betekenen. Ik hoop dat u dat niet beseft.’
‘Jij bent juist als al de anderen’, zei Pierre treurig. ‘Je bent geen haar beter. Ga
maar weg. Ga jij ook maar weg. Ik wil niemand meer zien. Niemand wil ik nog zien.’
En dan keerde hij zich naar Dante en zei:
‘En jij, met je haakneus, bent ook niets beter. Jij moet ook niet meer afkomen bij
mij. En denk maar niet dat je iets waard bent. Je hebt niets dan rommel geschreven.
Rommel en lul.’
Dan keerde hij zich om en waggelde de hal uit.
‘Rotzakken zijn het’, gromde hij. ‘Allemaal rotzakken.’
En toen hij het park verliet, zag hij mevrouw Tourelle met de oude prins Rogosjov
de straat oversteken. Hij bleef staan om goed naar hen te kunnen kijken.
‘Mijnheer Falke!’ zei mevrouw Tourelle verwonderd en glimlachend. ‘Wel, dat
is een verrassing. En zo helemaal alleen?’
Pierre wees naar de prins, en zei:
‘Dat is uw man niet.’
‘Verderfelijk wezen’, zei de prins.
‘Wat zeg jij?’ vroeg Pierre, terwijl hij zijn gezicht vlak bij dat van de prins bracht.
‘Verderfelijk wezen’, zei de prins, terwijl hij een krant uit zijn zak haalde en de
vakjes van het kruiswoordraadsel telde. ‘Zes letters.’
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‘Loop naar de duivel’, zei Pierre, terwijl hij hen liet staan, en wegliep.
‘Duivel, dat is juist’, zei de prins, terwijl hij het woord invulde.
Pierre liep maar steeds te brommen en te mopperen, tot hij een streep licht op de
sneeuw zag en begreep dat hij weer aan een bar was. Hij ging binnen, nam plaats
aan een tafeltje, dronk cognac, zag zoute sandwiches op de toog liggen, ging er daar
twee van halen, deed er mosterd op, en at ze op. Dan dronk hij weer cognac, maar
er was niemand dan drie verliefde koppels, en dat ergerde hem, en hij stond op en
liep naar buiten.
Maar voor hij aan de deur kwam, bleef hij even staan bij een van de koppels, en
hoorde de jongeman zeggen:
‘Het is waar, liefste, ik zweer je dat het waar is. Werkelijk, je moet me geloven.
Het is me heilige ernst.’
‘Geloof hem niet’, zei Pierre tegen het meisje.
Hij keek misprijzend naar de man, en zei:
‘Geloof hem niet. Hij liegt. Ze zijn allemaal eender. Ze liegen allemaal. Ik zowel
als een ander. En...’
Het volgende ogenblik lag hij buiten op zijn rug in de sneeuw verwonderd naar
de sterren te kijken. Hij kroop met moeite overeind, raapte zijn hoed op, sloeg de
sneeuw van zijn kleren, en zei:
‘Ik heb immers niets kwaads bedoeld.’
Dan zette hij zijn hoed op en liep verder. De ene bar in, de andere uit. En hoe later
het werd, hoe ellendiger hij zich voelde. En ten slotte stelde hij vast dat hij vlak voor
zijn hotel stond. De deur stond open en hij zag François, de portier, achter zijn bureau
zitten dommelen.
Pierre ging binnen. Er was niemand meer in de hal.
Hij wilde de eetzaal binnengaan, maar er was een trede die hij niet gezien had, en
hij struikelde, en viel. Hij bleef enkele ogenblikken versuft liggen. En dan hoorde
hij stemmen buiten, eerst een meisjesstem, die mistroostig vroeg:
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‘Hoe laat is het, Jim?’
‘Drie uur’, zei Jim, even mismoedig.
‘O, wat moeten we doen?’ vroeg Ann wanhopig, terwijl ze de hal binnenkwamen.
‘We hebben alle bars gedaan. En ze hebben hem overal gezien. Hij kan niet ver zijn.
Jim, ik ben zo bang. Misschien is hij ergens gevallen in de sneeuw. Als hij daar heel
de nacht ligt, is hij morgen... O, Jim! We moeten voortzoeken! We moeten...’
Ze hield zich plots in, en schreeuwde met een stem die omsloeg van blijdschap:
‘Daar is hij!’
Jim en Eddie, die François wakker gemaakt hadden om hun sleutels te krijgen,
rukten zich om en ze zagen Pierre: hij lag op een hoop tussen de eerste tafeltjes van
de eetzaal, half onder een stoel, en half op een andere, en hoe drukker hij probeerde
overeind te komen, hoe meer stoelen hij om trok, en hoe meer hij verward raakte in
tafellakens en asbakjes en spijskaarten.
Jim zuchtte en zei met opeengeklemde tanden:
‘Dat is het toppunt. Een hele nacht je benen onder je lijf uitlopen, en hem dan per
slot van rekening in je eigen hotel vinden.’
Pierre slaagde er in zich aan de tafeltjes omhoog te trekken, en hij keek met
angstige, opgejaagde blikken naar Jim en Eddie, en dan naar Ann, die met grote,
blinkende ogen, de handen op het hart gedrukt, diep ademend van geluk, naar hem
stond te kijken.
‘Ik ga weg,’ stamelde hij, ‘ik ga weg.’
En hij wilde naar buiten lopen. Maar Jim hield hem bij de armen tegen en zei:
‘Je hebt ons werk gegeven, lieve vriend.’
‘Ik ga weg’, zei Pierre, terwijl hij verschrikt naar Ann keek, en haar dichterbij zag
komen.
Ze kwam vlak voor hem staan, en zei dreigend, maar vol weke innigheid:
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‘Jij... jij... jij.’
‘Ik moet weg’, zei Pierre angstig. ‘Ik moet hier weg. Laat me gaan. Ik beloof je
dat ik nooit meer zal terugkomen.’
Ann zei:
‘Jij, vagebond. Jij, loebas. Jij...’
‘Neen, neen’, zei Pierre angstig. ‘Ik ga weg. Ik ga weg.’
Hij worstelde om vrij te komen. Maar Jim hield hem vast, en toen hij bleef wringen
en rukken, keek Jim even naar Ann, en die knikte rustig. Jim trad een pas terug, en
velde Pierre neer met een krakende swing tegen de onderkaak. Pierre plofte achterover
in de armen van Eddie. Jim nam hem bij de benen, en samen droegen ze hem naar
boven. Ann streek zich zenuwachtig lachend over het voorhoofd. Haar benen werden
zwak. Ze ging op een stoel zitten. Haar mond trilde, en ze zat geruime tijd voor zich
uit te kijken, en ze glimlachte in het ijle. Ze was moe, en haar voeten zinderden, maar
in haar hart jubelde het, en de koude, lege wereld om haar heen was opnieuw vol
zon, en licht, en gouden warmte.
Na een poos stond ze op en liep naar de bar. Ze ging voor de spiegel staan en keek
naar haar spiegelbeeld. Het glimlachte, en zei:
‘Wel?’
‘Dat is dat’, zei Ann zwakjes.
‘Pak er een’, zei het spiegelbeeld.
Ann knikte, almaar door glimlachend. Ze schonk zich een bierglas halfvol cognac,
hief het op en dronk het uit, terwijl zij met gelukkige, dankbare ogen over de rand
van het glas in de spiegel keek.
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XVI
Toen Pierre de volgende morgen wakker werd en zijn hoofd probeerde op te heffen,
was het of er in de kamer ineens een fanfare afgrijselijke dissonanten begon te spelen.
Hij ging haastig terug liggen, en hield krampachtig de ogen gesloten. Dan probeerde
hij het opnieuw en het ging iets beter. Nog vier pogingen, en dan slaagde hij er in
overeind te komen zonder helse muziek in zijn hoofd.
Hij wreef over zijn ogen en over zijn voorhoofd, steunde op zijn elleboog, en keek
met afwezige, verstrooide blik naar het nachttafeltje, waar een leeg kopje stond en
een wekker, die kwart voor tien wees. En dan zag hij de kalender tegen de muur.
Zaterdag. Ik moet les geven vandaag, dacht hij opeens.
En dan voelde hij iets vreemds onder aan zijn kin. Hij tastte eraan met de hand,
en voelde dat het dik was. Hij werkte een beetje met zijn kaaksbeen, en het was
helemaal stram. Ik heb er gisteren van gehad, dacht hij.
Hij keek peinzend voor zich uit, om zich te herinneren wat er allemaal gebeurd
was de avond tevoren. Maar het was alles zo duister en verward, en het wemelde zo
snel dooreen, dat hij er hoofdpijn van kreeg.
En dan zag hij ineens een monsterachtig hoofd boven de rand van het bed
verschijnen. Hij deinsde dodelijk verschrikt achteruit. Het hoofd kwam hoger en
hoger: een geweldige muil, een lange, rode tong, en grote starende ogen. En dan
volgde er een zware, gespierde nek, dan een reusachtig lijf, en ten slotte werd het
een enorme doghond zo groot als een kalf. Pierre kroop helemaal tegen de muur aan.
En dan schrok hij opnieuw. Naast de eerste hond stond een tweede
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op, even geweldig en schrikwekkend als zijn maat. En aan de halsband van de eerste
hing een kaart, waarop in dikke hoofdletters geschreven stond: ‘Ik bijt.’ En aan die
van de andere hing eveneens een kaart, en daar stond op: ‘Ik ook.’ Pierre zat achter
in zijn bed, dicht tegen de muur aangedrukt. Hij keek of er nog andere beesten in de
kamer waren. En toen hij er geen meer zag, keek hij naar de doggen, en zag hoe ze
niets deden dan rustig naar hem kijken, en nu en dan eens over hun muil likken. Hij
trok een paar kussens voor zich, en vroeg verstoord:
‘Wat komen jullie hier doen? Jullie zijn mijn honden niet.’
De honden sloten even de ogen, en bleven kalm naar hem kijken. Pierre keek hen
boos aan, en zei:
‘Ga weg van dat bed. Ik moet jullie niet hebben. Het is een vergissing. Ze hebben
jullie naar de verkeerde kamer gebracht. Ik heb jullie niet gekocht.’
De honden stoorden er zich niet aan. Ze gingen alleen op hun achterste zitten.
Maar toen Pierre een beweging deed om uit bed te komen, stonden ze dreigend weer
op, en een van hen liet een gegrol horen dat uit een onderaardse grot scheen te komen.
Pierre trok zich ijlings weer tegen de muur terug. Maar toen hij er een tijd gezeten
had, werd hij ongeduldig, en zei:
‘Willen jullie nu weggaan? Ik moet lesgeven om elf uur.’
De honden gingen terug zitten. Pierre keek hen geërgerd aan. Dan keek hij naar
het voeteneinde van het bed, en vandaar naar de deur. Het was maar twee passen.
Hij schoof behoedzaam in de lakens vooruit, maar zo gauw hij het voeteneinde
bereikte en één blote voet buiten de rand bracht, stond ‘Ik bijt’ op en ging rustig vlak
voor het voeteinde zitten. Pierre trok haastig zijn voet terug.
Dan zag hij een paar stukjes suiker naast het kopje op zijn nachttafeltje liggen.
Ha! dacht hij sluw en tevreden. Hij schoof er naartoe, nam er een van, liet er
voorzichtig de honden aan ruiken, blies er dan ophitsend op, en wierp het
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de kamer in, gereed om uit het bed te springen. Maar de honden verroerden geen
vin. Ze bleven zitten waar ze zaten, en draaiden niet eens het hoofd om. Pierre
probeerde het met het tweede stukje suiker, maar hij had even weinig succes.
Hij keek naar de wekker en zag dat het al ruim tien uur was. Hij kroop op zijn
knieën naar de rand van het bed, stak zijn hand uit en zei:
‘Braaf beestje, braaf beestje. Zoet zijn nu. Zoet zijn. Zoet zijn.’
Toen hij op het punt stond de geweldige schedel van ‘Ik ook’ aan te raken, sloeg
het beest de kop omhoog, en snapte naar zijn hand met een loeiend geblaf dat de hele
kamer deed daveren. Pierre trok schielijk zijn hand in, en zat geruime tijd angstig te
verzinnen wat hij zou doen. De bel stond op de tafel, en de telefoon op het rooktafeltje,
allebei meters ver van het bed verwijderd.
Waarom kunnen ze die dingen hier niet op het nachttafeltje zetten? dacht hij
woedend, niet beseffend dat ze daar oorspronkelijk gestaan hadden, maar dat iemand
ze met opzet verwijderd had.
Dan werd er geklopt, en de deur ging open. De honden keken om, en toen ze zagen
dat het Ann was, liepen ze kwispelstaartend op haar toe.
‘Pas op!’ riep Pierre. ‘Ze zijn wild.’
Ann glimlachte, en krauwde de monsters rustig in de nek. Dan ging ze in haar
tasje, en gaf ze stukjes suiker. De honden hapten er gretig naar en aten ze op. Pierre
zat op zijn knieën in zijn bed het spelletje af te kijken. En opeens keek hij Ann
wantrouwig aan en vroeg:
‘Was dit jouw idee?’
‘Ja’, zei Ann, terwijl ze glimlachend de honden over de kop streelde. ‘Het zijn die
van de hoteldetective. We zijn al jaren goede vrienden. Toen ik Cesar hoorde blaffen,
wist ik dat je wakker was.’
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‘Waarom heb je die beesten naar hier gebracht?’
‘Om zeker te zijn dat je niet opnieuw zou gaan lopen.’
‘Ze hadden me kunnen bijten, weet je?’ zei Pierre geërgerd.
‘Ja, pas dus maar goed op wat je doet.’
Ze kwam met de honden tot vlak voor zijn bed staan. Pierre drukte zich
onwillekeurig achteruit.
‘Wat... wat moet je hebben?’ vroeg hij aarzelend.
‘Een kus’, zei Ann glimlachend.
Pierre keek haar verwonderd aan. Hij zag hoe mooi ze was in haar witwollen
jurkje, en hoe haar ogen glansden. Hij voelde hoe hij helemaal warm werd vanbinnen.
Maar hij was in de war, en hij wist niet wat zeggen of doen. Hij zat met het
hoofdkussen in zijn armen naar haar te kijken, en na een poos werd hij rood, en hij
trok zijn pyjama over zijn behaarde borst dicht. Dan zei hij:
‘Je moest dat niet doen, Ann. Het is niet goed.’
‘Waarom niet?’
‘De graaf zal er niet van houden.’
‘Ik denk het wel.’
Pierre keek haar onzeker aan, en zei:
‘Je bent met hem verloofd. Je kunt dat zo maar niet verbreken.’
‘Ik moet die verloving niet meer verbreken’, zei Ann.
‘Heb je het al gedaan?’ vroeg Pierre verrast.
‘Ik niet’, zei Ann. ‘De graaf.’
‘De graaf? Heeft de graaf met je gebroken?’
‘Ja’, glimlachte Ann. ‘Ik had hem gisteren gezegd dat ik hoofdpijn had en de hele
avond op mijn kamer wilde blijven. Hij geloofde het, maar ten slotte heeft hij ontdekt
dat ik de hele avond buiten geweest ben om naar jou te zoeken. Hij heeft begrepen
hoe het zat, en hij heeft er de besluiten uit getrokken. Hij heeft vanmorgen afscheid
van mij genomen. Hij had wel vermoed, zei hij, dat mijn plotselinge besluit om mij
met hem te verloven iets anders verborg, en hij had geen grote verwachtingen
gekoesterd, en waar geen
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grote verwachtingen geweest zijn, is ook geen groot verdriet. Het was een mooie
droom geweest, zei hij. Hij heeft mij zelfs bedankt. We zijn als goede vrienden
uiteengegaan. Hij wenst ons geluk, en stelt ons zijn jachtkasteel in de Landes ter
beschikking voor onze wittebroodsweken.’
Pierre had verbaasd en ontsteld toegeluisterd. Het was allemaal zo eenvoudig en
zo schoon, en Ann stond daar zo mooi en zo zacht, en haar glimlach en haar warme,
zachte blik vol beloften bedwelmden hem.
‘De weg is vrij’, zei ze stil. ‘Jij mag nu over de rest beslissen.’
Pierre wierp een schuwe blik op de twee gedrochten naast haar, kroop dan tot
midden in het bed, en gaf een teken dat ze zich moest vooroverbuigen. Ann deed
het, en ze zoenden mekaar, eerst onhandig, en van op afstand, dan dichter en dichter
bijeen, en ten slotte sloeg Ann haar armen om zijn hals, en voelde hoe Pierre haar
geheel omving en ophief in een lange, vurige, alles overrompelende zoen.
Een bulderend geblaf van ‘Ik bijt’ deed hen opschrikken. Ze lieten mekaar
glimlachend en duizelig los, en dan liep Ann naar de deur, opende ze, en zei:
‘Ga terug naar jullie baas. Jullie werk is gedaan.’
De honden renden stoeiend en blaffend de kamer uit. Ann sloot de deur en ging
er met haar rug tegen liggen. Pierre zat monkelend naar haar te kijken. En Ann zei:
‘Hallo.’
En Pierre antwoordde:
‘Hallo.’
En ze keken naar mekaar en glimlachten, en dat weer bij mekaar zijn, en in mekaars
ogen lezen dat alles weer goed was, en dat het nu voor altijd zo ging blijven, dat was
voor hen op het ogenblik meer dan ze dadelijk konden verzetten. Na een poosje vroeg
Ann:
‘Weet je wat?’
‘Neen.’
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‘Wij zijn de twee grootste dwazen geweest die ooit onder de zon hebben rondgelopen.’
Pierre wees naar zichzelf, hief zijn handen op gelijk een bokser die gewonnen
heeft, en zei:
‘Kampioen.’
Een halfuur later kwamen ze beneden, en de eerste die ze tegenkwamen, was de
kolonel. Hij liep met een krant door de hal en toen hij zag dat ze gearmd liepen, keek
hij hen verbaasd aan.
‘Goedemorgen, kolonel’, zei Ann opgewekt.
‘Goedemorgen, kolonel’, zei Pierre opgewekt.
De kolonel keek hen sprakeloos na, tot ze in de eetzaal verdwenen waren. Dan
keilde hij zijn krant tegen de grond en zei:
‘Ik ben behekst.’
Maar dan kroop er een glimlach over zijn gezicht, hij slaakte een zucht om de
wereld die hij niet meer begreep, en liep naar de bar om zijn eerste port te drinken
op het nieuwe paar, want diep in zijn hart was hij heel, heel tevreden. En toen hij
mevrouw Darnell tegenkwam, ditmaal - o wonder! - met alle zes haar honden, liep
hij haar niet misprijzend voorbij, maar hij zei vriendelijk:
‘Goedemorgen, waarde mevrouw. Mooi weer vandaag om met de beestjes te gaan
wandelen.’
‘O ja, kolonel!’ zei mevrouw Darnell enthousiast.
En dan dacht zij, terwijl zij vertederd naar de wriemelende bende keek: iedereen
houdt van hen.
Ann en Pierre kwamen bij het tafeltje waar mevrouw en mijnheer Shirling zaten
te ontbijten.
‘Morgen, ma, morgen, pa’, zei Ann en ze kuste hen op de wang.
En dan zag ze opeens een stapel verlovingskaarten liggen, gereed in de omslagen
met de adressen en de postzegels er op.
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‘Ma, nu heb je toch al kaarten geschreven’, zei Ann boos. ‘Ik had gezegd dat je moest
wachten.’
Ze nam een van de omslagen, trok de kaart er uit, en las wat erop stond.
‘O!’ zei ze, verrast glimlachend.
De kaarten kondigden wel haar verloving aan, maar niet met de graaf. Met Pierre.
Ann keek benieuwd naar haar moeder, en vroeg:
‘Hoe wist je dat wij...’
Mevrouw Shirling keek op van haar spiegelei, en zei:
‘Wat hebben jullie twee nodig om bijeen te blijven? Kettingen?’
Pierre, die deze ontmoeting ietwat angstig tegemoet gezien had, glimlachte verlicht.
Hij drukte de hand van mijnheer Shirling, die zei:
‘Ik hoop dat de vijandelijkheden voorgoed gesloten zijn?’
‘Ik hoop het ook’, zei Pierre.
En dan zag hij Jim en Eddie komen aanlopen, en hij zei, terwijl ze plaatsnamen:
‘En als die twee daar nog eens weddenschappen aangaan, blijf ik er beslist
tussenuit.’
Jim lachte, en dan zei hij:
‘De weddenschap is eigenlijk nog maar half ten einde. Ann moet nog laten zien
dat ze onze professor in de literatuurgeschiedenis kan kleinkrijgen.’
‘Ze heeft hem kleingekregen’, zei Pierre, terwijl hij een snede geroosterd brood
smeerde.
Jim had juist een stuk ham naar zijn mond gebracht, maar hij hield het voor zijn
open mond stil. En Eddie had juist naar de suikerpot gegrepen, maar zijn hand bleef
roerloos hangen, één centimeter boven het deksel. En mevrouw en mijnheer Shirling
hielden op met kauwen, hoewel ze de mond nog vol hadden. En Ann, die naar een
ander tafeltje was gelopen om de zilveren koffiepot te halen, zag hen alle vier roerloos
en aandachtig naar Pierre kijken, die rustig zijn toast smeerde.
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‘Wat hebben jullie?’ lachte ze verwonderd.
Jim stond op, en zei met een buiging naar Pierre:
‘Maak kennis met professor Falke van het Thompson-instituut.’
Het scheelde geen haar of de koffiepot ging de grond op.
Ann kon hem met een acrobatische beweging in de vlucht opvangen, maar het
deksel vloog kletterend op de grond.
Dan zei Eddie:
‘Jij moet wonderlijke dingen gedacht hebben tijdens die eerste les van je.’
‘Ja’, zei Pierre. ‘Dat was de merkwaardigste les die ik ooit in mijn leven gegeven
heb.’
En dan opeens verhelderde Eddies gelaat, en hij zei:
‘Dus, Ann heeft dat deel van de weddenschap gewonnen!’
‘En hoe!’ zei Pierre nederig.
Dan barstte Eddie in een rinkelende schaterlach uit:
‘Jij had als opdracht Ann klein te krijgen, en je bent geslaagd; Ann had als opdracht
jou klein te krijgen, en ze is ook geslaagd. Wel... één-één dan.’
‘Eén-één’, zei Pierre.
En mijnheer Shirling zei:
‘Wetenschappelijk gezien, professor, lijkt mij dat een gezonde vertrekbasis te
zijn.’
‘Gezond... en veilig’, zei Pierre met een schuine blik omhoog naar Ann.
Ann stond nog altijd maar met de koffiepot in haar handen naar Pierre te kijken,
en zei:
‘Jij moet ook vreemde gedachten gehad hebben toen je bij mij in de slede zat, de
eerste dag, en ik je vertelde wat ik met professor Steinbach, of zijn plaatsvervanger,
van plan was.’
‘Ja,’ zei Pierre, ‘dat was een zeer boeiende sledetocht.’
Dan vroeg Ann:
‘Koffie?’
‘Ja, alsjeblieft’, zei Pierre.
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Ann wilde inschenken, maar Pierre hield haar haastig tegen, en zei:
‘Je giet in de melkpot, lieve. Mijn kopje staat hier.’
Tien minuten later kwamen ze aan in het Instituut. Al de studenten, die ook de
vorige lessen bijgewoond hadden, zaten al in het lokaal te wachten.
‘Ga naar binnen’, zei Pierre tot Ann en Jim en Eddie. ‘Maar niets zeggen. Ik hou
van idiote gezichten.’
Toen ze binnengegaan waren, wilde Pierre naar het professorenzaaltje gaan, maar
toen hij voorbij het borstbeeld van Dante kwam, werd er iets wakker in zijn
herinnering. Hij bleef staan, en keek naar het bronzen beeld. Zijn herinneringen aan
de vorige avond waren nog altijd zeer vaag en chaotisch, maar hij wist opeens heel
goed dat Dante er in voorkwam.
Ik ben gisteravond hier geweest, dacht hij, en er groeide een schielijke ontzetting
in hem.
En dan was er een tweede beeld, dat zich bij het eerste voegde. Een vaag, vormeloos
beeld, dat echter langzaam vaste, klare vormen kreeg. En dan besefte hij plotseling,
met een kramp van schrik, dat het lady Thompson was.
Ik heb met haar gesproken gisteren, dacht hij met groeiende ontzetting.
Gesproken... Gesproken? Neen, niet alleen gesproken. Pierre werd vaal toen hij
zich stuk voor stuk alles begon te herinneren. En toen alles er was, voelde hij met
een schok dat er iemand achter hem stond. En met een wonderbare, angstwekkende
intuïtie, voelde hij ook wie het was. Secondelang bleef hij nog staan, met op zijn rug
de blik van twee ogen, die als pijlen door hem heen boorden. Dan draaide hij zich
om, en zei, rood en verward:
‘Goedemorgen, lady Thompson.’
‘Goedemorgen, mijnheer Falke’, zei de kleine, oude dame opgewekt. ‘Hebt u goed
geslapen vannacht?’
Pierre voelde zijn hoofd gloeien, en in zijn hals begon het
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te krieuwelen. Hij duwde zijn boord naar beneden, en hakkelde:
‘Lady Thompson... ik zou... ik wil u... ik bied u mijn oprechte verontschuldigingen
aan voor alles wat ik gisteren hier heb gezegd.... en gedaan... ik zou willen... ik... het
was... euh... lady Thompson...’
‘Wat staat u daar allemaal te brabbelen?’ vroeg lady Thompson verwonderd.
‘Verontschuldigingen? Voor iets dat u gisteren gezegd hebt? Ik herinner mij niet u
gisteren gezien te hebben. Bent u zeker dat u wel goed geslapen hebt, mijnheer Falke?
Ik heb de indruk dat u nare dromen gehad hebt.’
Pierre keek haar verbaasd aan. En dan zag hij een lichtje aangaan in haar kleine,
guitige oogjes, en zijn ontsteltenis verminderde. En dan zei ze:
‘Het is elf uur. Tijd voor de les.’
Pierre keek haar gelukkig aan, en er viel een pak van zijn hart, en hij zei:
‘Dank u, lady Thompson. Dank u zeer.’
Lady Thompson keek monkelend naar hem op, en dan liep ze voort. Maar voor
ze helemaal weg was, zei ze:
‘Iedere keer als er een professor dronken is, komt hij mij zijn liefde verklaren. Ik
begin er me over te verwonderen dat ik nooit getrouwd geraakt ben.’
Dan verdween ze achter de deur. Pierre keek haar lachend na. Dan zag hij Dante,
klopte hem liefkozend op de wang, en liep het klaslokaal binnen. Tot zijn
verwondering zag hij Georges met twee dikke, gezwollen ogen op het podium achter
de lessenaar staan. Hij was bezig een redevoering uit te spreken. En hij deed het met
vuur. Pierre bleef naast het podium staan, en hoorde hem zeggen:
‘En daarom, waarde toehoorders, verheugt het ons dat deze twee mensenkinderen,
die wij door onze onbezonnen, lichtzinnige, dwaze onnozelheid bijna reddeloos van
elkaar weggedreven hadden, deze morgen opnieuw, en laten we uit
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de grond van ons hart hopen: voorgoed, verzoend zijn. Als blijk van waardering, en
tevens als eerherstel voor wat we hun misdaan hebben, bieden wij hun deze bloemen
en dit kleine geschenk aan, hopend, wensend en verwachtend, dat dit niet alleen de
bezegeling van de definitieve vrede moge bevorderen, maar ook, en in het bijzonder,
de rust en de veiligheid van hem die de sporen van hun beider zeer krachtige liefde
als het ware symbolisch en broederlijk vereend op zijn gelaat draagt. Ik heb gezegd.’
Een daverend applaus brak los, en Pierre zag hoe er een meisje vooruittrad, en van
onder een van de banken een reusachtige bloemtuil tevoorschijn haalde. Ze liep er
mee naar Ann, en legde hem in haar armen. En dan kwam Georges op Pierre toe, en
reikte hem, met de arm beschermend voor zijn blauwe ogen, een prachtig gouden
sigarettenetui aan. Pierre nam het glimlachend en dankend in ontvangst. En dan ging
Georges weer achter de lessenaar staan, en zei:
‘Het enige wat we vragen, is dat de twee jongelieden in kwestie, als bewijs van
hun verzoening naar voren zouden komen en mekaar hier op dit podium de vredeskus
geven.’ Ann zat achter de bloemen op haar vinger te bijten. Pierre wenkte dat ze
moest komen. En toen ze samen op het podium stonden en de hele zaal lachend
toekeek hoe Pierre zich over de bloemen heen naar Ann toeboog, ging de deur open
en lady Thompson kwam binnen.
De hele zaal gilde het uit. Georges vloog van het podium over drie banken heen
naar zijn plaats. En Ann wilde zich ijlings uit de voeten maken, maar Pierre hield
haar tegen, bracht haar naar lady Thompson, en zei:
‘Lady Thompson, juffrouw Shirling en ik hebben ons verloofd. Het auditorium is
zo vriendelijk geweest ons een geschenk aan te bieden.’
Lady Thompson bekeek hen enkele ogenblikken, liet dan
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haar blik even naar Ann gaan, keek weer naar Pierre, en zei met glinsterende oogjes:
‘Ik hoop dat je haar langer trouw blijft dan mij.’
Ze drukte hem de hand en zoende Ann op de wang, terwijl de hele zaal toejuichte.
En dan zei ze:
‘En nu, kinderen, heb ik u een bericht mede te delen dat u allen en mijnheer Falke
in het bijzonder zal interesseren. Ik ontvang zo juist een telegram van rector
Schlesinger van de universiteit van Wenen, dat een boek van mijnheer Falke,
handelend over de geschiedenis van de wereldletterkunde, omwille van zijn
uitzonderlijke eigenschappen, speciaal omwille van zijn geheel nieuwe werkmethode
en de verrassende resultaten die hij daarmee bereikt heeft, door het Internationale
Congres voor Wetenschappelijk Onderzoek, thans zetelend te Washington, met de
hoogste onderscheiding werd bekroond; dat mijnheer Falke als gevolg hiervan door
rector Schlesinger van docent tot professor wordt bevorderd, en zich na voleinding
van zijn cursus hier in het Instituut, dadelijk naar Wenen moet begeven om de toga
in ontvangst te nemen. Het is mij een uitzonderlijk genoegen, hier in het publiek
mijn gelukwensen aan te bieden aan professor Falke, en u allen met uw familie uit
te nodigen op het avondfeest dat ik morgen, zondag, te zijner ere, hier in de gouden
salons van het Instituut wil geven.’
Het was loofstil in de zaal. De helft van de monden hing open, alle ogen stonden
star en verbaasd op Pierre gericht, en dikke Georges kwam langzaam overeind op
zijn bank, en zijn vinger wees ontsteld naar Pierre, en zijn mond deed van alles, maar
er kwam geen geluid.
‘Ze zijn al even verrast als u’, zei lady Thompson.
Pas toen bekwam ook Pierre van zijn verrassing, en op dat ogenblik barstte een
applaus los, zoals er nog nooit een gehoord was in het Instituut. En toen Ann voor
Pierre kwam staan en zachtjes zei: ‘Proficiat’, en Pierre haar ontroerd in zijn armen
nam en haar zoende, kraakte en schudde minu-
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tenlang het hele gebouw onder het handgeklap, dat zo geweldig was, dat sommige
gasten in de hotels rondom aan een lawine dachten, verschrikt opveerden, en zich
bevend afvroegen waar ze zou neerkomen.
Lady Thompson bleef in de kier van de deur staan kijken om het einde van de kus
af te wachten. Maar ten slotte trok ze de deur maar dicht. Er kwam geen einde aan.
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