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Een man van zijn tijd

Toen de Milvains aanschoven voor het ontbijt sloeg de klok van 
de parochiekerk van Wattlefield acht uur. De kerk lag drie kilo-
meter verderop, maar de westenwind droeg op deze herfstoch-
tend de slagen heel hoorbaar mee. Jasper luisterde voor hij een ei 
aantikte en merkte monter op: ‘Er wordt op dit moment een man 
opgehangen in Londen.’
 ‘Waarvoor is het nodig ons dat te melden?’ zei zijn zus Maud kil.
 ‘En op zo’n toon nog wel!’ mopperde zijn zus Dora.
 ‘Wie is het?’ wilde mevrouw Milvain weten en keek met gepij-
nigd voorhoofd naar haar zoon.
 ‘Ik weet het niet. Ik zag gisteren toevallig in de krant dat er van-
morgen iemand zou worden opgehangen in Newgate. Het heeft 
iets bevredigends te bedenken dat je het zelf niet bent.’
 ‘Dat is jouw egoïstische manier om naar de dingen te kijken,’ 
zei Maud.
 ‘Tja,’ riposteerde Jasper, ‘hoe zou ik er beter gebruik van kun-
nen maken nu ik eraan dacht? Ik zou de wreedheid kunnen ver-
vloeken van een tijdperk dat zulke dingen goedkeurde. Of ik zou 
treurig kunnen doen over het ongeluk van de arme – kerel. Maar 
aan zulke emoties zouden anderen even weinig hebben als ikzelf. 
Het was gewoon zo dat ik er de troostrijke kant van zag. Het gaat 
slecht met me, maar niet zo slecht als dat. Ik zou ergens tussen gal-
genmaal en beul kunnen verkeren om te worden opgehangen, 
maar in plaats daarvan eet ik een heel vers ei en erg lekkere toast 
met boter, met de beste koffie erbij die je in dit deel van de wereld 
redelijkerwijs kunt verwachten. – (Probeer wel de melk te koken, 
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moeder) – De toon waarop ik sprak was spontaan en behoeft daar-
om geen rechtvaardiging.’
 Hij was een jongeman van 25, goedgebouwd, zij het ietsje mager, 
en met een bleke teint. Hij had haar dat bijna zwart was, een glad-
geschoren gezicht, misschien kon je hem het best een ambtelijk ty-
pe noemen. De kleren die hij droeg waren van dure stof, maar had-
den al behoorlijk lang dienstgedaan. Zijn opstaande boord krulde 
om bij de hoeken, en zijn das was versierd met seringen.
 Van de twee zussen leek Dora, twintig jaar, van gezicht het meest 
op hem, maar ze sprak met een vriendelijkheid die op een ander 
karakter leek te wijzen. Maud, die 22 was, had krachtige, knappe 
trekken en heel mooi haar met een rossige zweem; ze had géén 
gezicht dat gemakkelijk glimlachte. Hun moeder zag eruit en ge-
droeg zich als een ziekelijk iemand, ook al zat ze op een gewone 
manier aan tafel. Ze waren allemaal als dames gekleed, zij het erg 
eenvoudig. Het vertrek dat op een klein stukje tuin uitzag, was in-
gericht met ouderwets comfort, slechts een paar dingen riepen de 
decoratieve geest van 1882 op.
 ‘Een man die opgehangen gaat worden,’ vervolgde Jasper neu-
traal, ‘heeft de voldoening van het besef dat hij de samenleving tot 
het uiterste middel heeft gebracht. Hij is een man van zo’n fataal 
belang dat alleen de opperste inzet van de wet tegen hem baat. Dat 
is in zekere zin succes, weet je.’
 ‘In zekere zin,’ herhaalde Maud smalend.
 ‘Kunnen we het niet over iets anders hebben?’ opperde Dora, 
die een aanvaring tussen haar zus en Jasper leek te vrezen.
 Vrijwel op hetzelfde moment bood de komst van de post een af-
leiding. Er waren een brief voor mevrouw Milvain, een brief en 
een krant voor haar zoon. Terwijl de meisjes en hun moeder over 
het onbelangrijke nieuws spraken dat de ene briefschrijver had 
gemeld, las Jasper het schrijven dat aan hemzelf was gericht.
 ‘Dit is van Reardon,’ zei hij tegen het jongere meisje. ‘Het gaat 
slecht met hem. Hij is helemaal het soort kerel dat door zichzelf te 
vergiftigen of te beschieten aan zijn einde komt.’
 ‘Waarom dan wel?’
 ‘Krijgt niets voor elkaar, en begint erg te tobben vanwege zijn 
vrouw.’
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 ‘Is hij ziek?’
 ‘Overwerkt, denk ik. Maar het is precies wat ik voorzag. Hij is niet 
het soort man dat literatuur kan blijven produceren om aan te ver-
dienen. Onder gunstige omstandigheden zou hij om de twee, drie 
jaar één behoorlijk goed boek kunnen schrijven. De flop van zijn 
laatste boek heeft hem gedeprimeerd, en nu is hij hopeloos aan 
het worstelen om er voor de winter weer eentje af te krijgen. Zulke 
mensen redden het niet.’
 ‘Het plezier waarmee hij ernaar uitkijkt!’ mompelde Maud en 
ze keek naar haar moeder.
 ‘Helemaal niet,’ zei Jasper. ‘Het klopt dat ik de kerel benijdde, 
omdat hij een mooi meisje zover wist te krijgen in hem te geloven 
en het er met hem op te wagen, maar het zal me erg spijten als hij – 
naar de haaien gaat. Hij is mijn enige echte vriend. Maar het ergert 
me te zien dat een man zoveel van het lot verlangt. Je moet beschei-
dener zijn – zoals ik. Omdat één boek enig succes had, verbeeldde 
hij zich dat zijn moeilijkheden voorbij waren. Hij kreeg honderd 
pond voor Op neutraal terrein, en meteen rekende hij erop dat de 
betalingen als een meetkundige reeks door zouden gaan. Ik liet 
doorschemeren dat hij het niet kon volhouden en hij glimlachte 
toegeeflijk, ongetwijfeld met het idee “Hij meet mij aan zichzelf 
af”. Maar dat was beslist niet zo. – (Toast, alsjeblieft, Dora) – Ik ben 
een sterker iemand dan Reardon. Ik kan mijn ogen openhouden 
en wachten.’
 ‘Is zijn vrouw een zeurpiet?’ vroeg mevrouw Milvain.
 ‘Tja, dat denk ik wel. Het meisje nam er geen genoegen mee be-
scheiden kamers te betrekken – ze moesten een appartement in-
richten. Het verbaast me eigenlijk dat hij geen rijtuig voor haar re-
gelde. Goed, zijn volgende boek leverde slechts nog eens honderd 
op, en inmiddels is het hoogst twijfelachtig of hij, zelfs als hij dit 
boek afmaakt, evenveel krijgt. De optimist was min of meer een 
flop.’
 ‘Meneer Yule zal ze wel wat geld nalaten,’ zei Dora.
 ‘Ja. Maar misschien leeft die nog wel tien jaar, en als ik me niet 
sterk in hem vergis, zou hij ze liever allebei in het armenhuis van 
Marylebone laten belanden dan ze een sixpence toeschuiven. 
Haar moeder heeft maar net genoeg om van te leven, kan hen on-
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mogelijk helpen. Haar broer zou nog geen tweeënhalve penny ge-
ven of lenen.’
 ‘Heeft meneer Reardon geen verwanten?’
 ‘Ik heb hem er nooit één horen noemen. Nee, hij heeft het fata-
le gedaan. Een man in zijn positie moet, áls hij al trouwt, een wer-
kend meisje of een vrouw met geld nemen, en in vele opzichten 
heeft het werkende meisje de voorkeur.’
 ‘Hoe kun je dat zeggen?’ vroeg Dora. ‘Je hebt het altijd en eeu-
wig over de voordelen van geld.’
 ‘O, ik bedoel niet dat voor mij het werkende meisje de voorkeur 
zou hebben. Helemaal niet, maar wel voor een man als Reardon. 
Hij is zo dwaas om scrupules te hebben, wordt graag een “kunste-
naar” genoemd en zo. Hij zou misschien een honderdvijftig pond 
per jaar kunnen verdienen als zijn geest kalm was, en dat zou ge-
noeg zijn als hij met een fatsoenlijk naaistertje was getrouwd. Hij 
zou niet naar luxe verlangen, en de kwaliteit van zijn werk zou be-
loning genoeg zijn. Maar nu is het met hem gedaan.’
 ‘En ik herhaal,’ zei Maud, ‘dat jij van dat vooruitzicht geniet.’
 ‘Helemaal niet. Als het lijkt of ik opgetogen praat, komt dat al-
leen omdat ik er intellectueel plezier aan beleef een feit scherp op 
te merken. – Een beetje marmelade, Dora, de zelfgemaakte, alsje-
blieft.’
 ‘Maar dit is erg treurig, Jasper,’ zei mevrouw Milvain op haar 
half afwezige toon. ‘Ze kunnen zeker niet eens op vakantie?’
 ‘Geen sprake van.’
 ‘Ook niet als je hen uitnodigde een week hierheen te komen?’
 ‘Moeder toch,’ zei Maud nadrukkelijk, ‘dat is uitgesloten, dat 
weet u heel goed.’
 ‘Ik dacht dat we het konden proberen, schatje. Vakantie zou zo 
belangrijk voor hem zijn.’
 ‘Nee hoor,’ liet Jasper zich peinzend ontvallen. ‘Volgens mij 
zou u niet zo goed met mevrouw Reardon kunnen opschieten. 
En stel dat haar oom bij meneer Yule zit, weet u, dat zou pijnlijk 
zijn.’
 ‘Dat zal wel. Maar die mensen zouden maar een dag of twee blij-
ven, zei mejuffrouw Harrow.’
 ‘Waarom kan meneer Yule hen geen vriendschap laten sluiten, 
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deze twee groepen mensen?’ vroeg Dora. ‘Je zegt dat hij met alle-
bei op goede voet staat.’
 ‘Ik geloof dat hij het zijn zaak niet vindt.’
 Jasper dacht na over de brief van zijn vriend.
 ‘Over tien jaar,’ zei hij, ‘zal ik, als Reardon nog leeft, briefjes van 
vijf pond aan hem lenen.’
 Op Mauds lippen verscheen een ironische glimlach. Dora lach-
te.
 ‘Reken maar! Reken maar!’ riep hun broer uit. ‘Jullie hebben 
er geen vertrouwen in. Maar jullie moeten begrijpen dat er ver-
schil is tussen een man als Reardon en een man als ik. Hij is het 
oude type onpraktische artiest, ik ben de literaire figuur van 
1882. Hij zal geen concessies doen. Liever gezegd, dat kan hij 
niet. Hij kan de markt niet bedienen. Ik – nou ja, jullie denken 
misschien dat ik op het ogenblik niets uitvoer, maar dat zien jullie 
helemaal verkeerd, ik leer mijn vak. Literatuur is tegenwoordig 
handel. Afgezien van geniale figuren die slagen door louter kos-
mische kracht, is een succesvolle letterkundige zoveel als een be-
kwame handelaar. Hij denkt in de allereerste plaats aan de markt. 
Wanneer het ene artikel het slecht begint te doen, staat hij klaar 
met iets nieuws en smakelijks. Hij is helemaal op de hoogte van 
alle mogelijke bronnen van inkomsten. Wat hij ook te verkopen 
heeft, hij wordt er uit alle mogelijke windstreken voor betaald. 
Niet dat onpraktische verkopen voor een bedrag ineens aan een 
tussenpersoon die er op zes manieren winst uit sleept. Moet je ho-
ren: als ik in Reardons schoenen had gestaan, had ik minstens 
vierhonderd uit De optimist gehaald. Ik was zo slim geweest met 
tijdschriften, kranten en buitenlandse uitgevers samen te werken 
en – met mensen van allerlei slag. Reardon kan zoiets niet, hij 
loopt achter. Hij verkoopt een manuscript alsof hij in de Ploete-
raarsstraat van Dr. Johnson leeft. Maar in onze Ploeteraarsstraat 
van tegenwoordig gaat het heel anders toe: we zijn voorzien van 
telegrafische communicatie, we weten naar welke literaire kost in 
iedere hoek van de wereld vraag is, de bewoners zijn zakenlieden, 
al zijn ze slonzig.’
 ‘Dat klinkt niet verheffend,’ zei Maud.
 ‘Niet mijn zorg, beste meid. Maar zoals ik je zei, leer ik langzaam 
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maar zeker het vak. Ik ga me niet op romans richten, in die rich-
ting ben ik mislukt, het genre ligt me niet. Jammer natuurlijk, er 
zit veel geld in. Maar ik heb veel pijlen op mijn boog. Binnen tien 
jaar, ik zeg het nog maar eens, haal ik mijn duizend per jaar.’
 ‘Ik herinner me niet dat je eerder het precieze bedrag noem-
de,’ merkte Maud op.
 ‘Laat maar. En wie heeft, hem zal gegeven worden. Wanneer ik 
zelf een behoorlijk inkomen heb, zal ik trouwen met een vrouw 
met een iets hoger inkomen, zodat er een vangnet is.’
 Dora riep lachend uit: ‘Ik zou het erg leuk vinden als de Rear-
dons bij meneer Yules dood een heleboel geld kregen – en dat zal 
vast geen tien jaar duren.’
 ‘Volgens mij bestaat er geen enkele kans dat ze veel zullen krij-
gen,’ antwoordde Jasper, in gedachten verzonken. ‘Mevrouw Rear-
don is slechts zijn nichtje. De broer en zus van de man zullen de 
hoofdmoot krijgen, neem ik aan. En daarbij komt dat als het om de 
tweede generatie gaat de letterkundige Yule een dochter heeft, en 
omdat ze hier is uitgenodigd zal zij neem ik aan de favoriete nicht 
zijn. Nee hoor, reken maar dat ze helemaal niets krijgen.’
 Nu hij klaar was met zijn ontbijt leunde hij achterover en begon 
hij de Londense krant open te vouwen die met de post was geko-
men.
 ‘Had meneer Reardon verwachtingen in deze richting toen hij 
trouwde, denk je?’ wilde mevrouw Milvain weten.
 ‘Reardon? Absoluut niet! Had hij maar zo’n vooruitziende blik!’
 Na een paar minuten zat Jasper alleen in de kamer. Toen de 
dienstmeid de tafel kwam afruimen, kuierde hij langzaam weg, hij 
neuriede een melodietje.
 Het huis was fraai gelegen aan de kant van de weg in een dorpje 
dat Finden heette. Aan de overkant stond de kerk, een simpel, 
laag gebouw met een rechthoekige toren. Omdat het vandaag vee-
markt in de stad Wattleborough was, gingen er af en toe kuddes 
koeien en schapen voorbij, of klonk even het geratel van een vee-
boerwagen. Op normale dagen waren er weinig voertuigen op de 
weg en voetgangers waren zeldzaam.
 Mevrouw Milvain en haar dochters hadden hier de afgelopen ze-
ven jaar gewoond, sinds de dood van hun vader, die veearts was. De 



11

weduwe genoot een jaargeld van tweehonderdveertig pond, dat bij 
haar dood zou vervallen. De kinderen hadden zelf niets. Maud was 
nu en dan als muzieklerares actief; Dora werkte als gastgouvernan-
te bij een gezin in Wattleborough. In de regel ging Jasper twee keer 
per jaar vanuit Londen voor veertien dagen naar hen toe. Vandaag 
was het halverwege zijn najaarsbezoek, en de gespannen betrek-
kingen tussen hem en zijn zussen, waardoor de tweede week voor 
iedereen in huis steevast nogal een beproeving was, waren al aan 
het licht gekomen.
 In de loop van de ochtend sprak Jasper een halfuur onder vier 
ogen met zijn moeder, waarna hij van de zonneschijn ging genie-
ten. Kort nadat hij het huis uit was, liep Maud, die haar huishoude-
lijke plichten even liet rusten, de salon in waar mevrouw Milvain 
op de sofa lag uitgestrekt.
 ‘Jasper wil meer geld,’ zei de moeder toen Maud een paar minu-
ten had zitten peinzen.
 ‘Uiteraard. Ik wist het wel. Hopelijk heeft u hem verteld dat hij 
het niet kan krijgen.’
 ‘Ik wist echt niet wat ik moest zeggen,’ antwoordde mevrouw Mil-
vain, op licht bezorgde toon.
 ‘Laat de kwestie dan maar aan mij over, er zit niets anders op. Er 
is geen geld voor hem, en daarmee uit.’
 Maud keek met norse vastberadenheid. Er viel een korte stilte.
 ‘Wat moet hij doen, Maud?’
 ‘Doen? Wat doen andere mensen? Wat doen Dora en ik?’
 ‘Jullie verdienen niet genoeg om van te leven, schatje.’
 ‘Zit het zo!’ barstte het meisje los. ‘Als u ons eten en een dak bo-
ven ons hoofd misgunt –’
 ‘Niet zo gauw boos worden. Je weet heel goed dat ik je aller-
minst iets misgun, schat. Ik wilde alleen maar zeggen dat Jasper 
iets verdient, weet je.’
 ‘Schandalig dat hij niet zoveel verdient als hij nodig heeft. Wij 
moeten voor hem bloeden, en zo is het altijd gegaan. Waarom moe-
ten wij bezuinigen en beknibbelen zodat hij kan blijven niksen?’
 ‘Dat kun je toch echt geen niksen noemen, Maud. Hij studeert 
voor zijn beroep.’
 ‘Noem het handel alstublieft, dat heeft hij liever. Hoe kan ik we-
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ten dat hij iets studeert? Wat bedoelt hij met “studeren”? En hem 
dan smalend horen spreken over zijn vriend meneer Reardon, die 
kennelijk het hele jaar door hard werkt! Het is walgelijk, moeder. 
Op deze manier zal hij nooit zelf zijn kost verdienen. Iedereen kent 
toch zulke mannen of heeft over hen gehoord? Als we honderd 
per jaar meer hadden, zou ik niets zeggen. Maar we kunnen niet 
leven van wat hij voor ons overlaat, en ik ga u dat niet laten probe-
ren. Ik zal Jasper ronduit vertellen dat hij moet gaan werken voor 
de kost.’
 Weer een stilte, een langere. Mevrouw Milvain veegde heimelijk 
een traan van haar wang.
 ‘Ik vind het heel wreed om nee te zeggen,’ zei ze uiteindelijk, 
‘terwijl hij misschien met een jaar erbij de kans krijgt waarop hij 
wacht.’
 ‘Kans? Wat bedoelt hij met zijn kans?’
 ‘Volgens hem komt die altijd, als een man kan wachten.’
 ‘En de mensen die hem ondersteunen mogen intussen verhon-
geren! Denk eens even na, moeder. Stel dat u iets overkomt, wat 
moet er dan van Dora en mij worden? En ook: wat moet er dan 
van Jasper worden? U bent pas echt aardig voor hem als u hem 
dwingt de kost te verdienen. Daartoe raakt hij almaar minder in 
staat.’
 ‘Dat mag je niet zeggen, Maud. Hij verdient ieder jaar een beet-
je meer. Anders had ik natuurlijk mijn twijfels. Hij heeft dit jaar al 
dertig pond verdiend, en heel het afgelopen jaar verdiende hij 
maar ongeveer vijfentwintig. We moeten hem billijk behandelen, 
weet je. Ik heb echt het idee dat hij weet waar hij staat. En als hij 
slaagt, betaalt hij ons alles terug.’
 Maud begon aan haar vingers te knagen, een onaangename ge-
woonte die ze in kleine kring had.
 ‘Waarom leeft hij dan niet zuiniger?’
 ‘Ik zie echt niet hoe hij van minder dan honderdvijftig per jaar 
kan leven. Londen, weet je –’
 ‘De goedkoopste plek van de wereld.’
 ‘Onzin, Maud!’
 ‘Maar ik weet waarover ik het heb. Ik heb ruimschoots voldoen-
de over zulke dingen gelezen. Hij zou beslist heel goed van dertig 
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shilling per week kunnen leven, zelfs zijn kleren kan hij daarvan 
kopen.’
 ‘Maar hij heeft ons heel vaak verteld dat het voor hem geen zin 
heeft om zo te leven. Hij is verplicht naar plekken te gaan waar hij 
wat moet uitgeven, anders komt hij niet vooruit.’
 ‘Tja, ik kan alleen maar zeggen,’ riep het meisje ongeduldig uit, 
‘dat hij veel geluk heeft met een moeder die bereid is haar doch-
ters voor hem te laten bloeden.’
 ‘Zo tier je altijd. Het kan je niet schelen hoe hard je bent!’
 ‘Het is de simpele waarheid.’
 ‘Dora praat nooit zo.’
 ‘Omdat ze bang is eerlijk te zijn.’
 ‘Nee, omdat ze te veel van haar moeder houdt. Ik kan niet tegen 
de gesprekken met jou, Maud. Hoe ouder en hoe zwakker ik word, 
des te gemener ben je tegen me.’
 Dit soort scènes waren niet ongewoon. De botsing van humeu-
ren hield enige minuten aan, vervolgens rende Maud de kamer 
uit. Een uur later, op etenstijd, waren haar opmerkingen iets sar-
castischer dan gewoonlijk, maar dit was het enige teken dat van de 
stormachtige stemming restte.
 Jasper hervatte het ontbijttafelgesprek weer.
 ‘Hoor eens, meisjes,’ begon hij, ‘waarom schrijven jullie niet wat? 
Ik ben ervan overtuigd dat jullie geld kunnen verdienen als jullie je 
best doen. Er is enorm veel vraag naar religieuze verhalen, waarom 
draaien jullie er niet eentje in elkaar? Ik ben heel serieus.’
 ‘Waarom doe je het zelf niet?’ riposteerde Maud.
 ‘Verhalen liggen me niet, zoals ik jullie heb verteld. Maar jullie 
wel, denk ik. Als ik in jullie schoenen stond, zou ik me toeleggen 
op prijsboeken voor de zondagsschool. Jullie snappen wel wat ik 
bedoel. Ze verkopen als warme broodjes. En er is zo verdomd wei-
nig initiatief in de sector. Als jullie je ervoor zouden inzetten, zou 
je honderden per jaar kunnen verdienen.’
 ‘Zeg liever “afzetten”.’
 ‘Zo, zie je wel. Je bent scherp genoeg. Ik ken niemand die zo 
goed is in taalspelletjes als jij.’
 ‘En zeg eens waarom ik zulk inferieur werk zou moeten doen?’
 ‘Inferieur? O, als je een George Eliot kunt zijn, moet je de eerste 


