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1 
 
Op een voorjaarsavond in het jaar 1934 stapte een heer van rij-
pere leeftijd de stenen treden af die van een van de bruggen 
over de Seine naar de oevers leidden. Daar plegen, zoals bijna 
iedereen weet, maar wat toch bij deze gelegenheid weer uit het 
geheugen van de mensen teruggeroepen verdient te worden, de 
daklozen van Parijs te slapen of liever gezegd te kamperen.  
 Een van die daklozen kwam de heer van rijpere leeftijd, die 
overigens goedgekleed was en de indruk maakte van een reizi-
ger die van plan was de bezienswaardigheden van buitenland-
se steden te bekijken, toevallig tegemoet. Die dakloze zag er 
weliswaar net zo verwaarloosd en beklagenswaardig uit als alle 
anderen met wie hij zijn leven deelde, maar hij leek de goedge-
klede heer van rijpere leeftijd bijzondere aandacht waard; waar-
om weten we niet.  
 Het was zoals gezegd al avond en onder de bruggen aan de 
oevers van de rivier was het donkerder dan boven op de kade 
en op de bruggen. De dakloze en zichtbaar verwaarloosde man 
wankelde een beetje. Hij leek de oudere, goedgeklede man niet 
op te merken. Maar hij, die helemaal niet wankelde, maar zeker 
en rechtuit zijn schreden richtte, had de wankelende man al van 
verre opgemerkt. De heer van rijpere leeftijd versperde de ver-
waarloosde man gewoon de weg. Beiden bleven tegenover el-
kaar staan.  
 ‘Waar ga je naartoe, broeder?’ vroeg de rijpere, goedgeklede 
heer.  
 De ander keek hem een ogenblik aan en zei toen:  
 ‘Ik wist niet dat ik een broeder had, en ik weet niet waarheen 
mijn weg leidt.’  
 ‘Ik zal proberen je de weg te wijzen,’ zei de heer. ‘Maar wees 
niet boos, als ik een ongewone gunst vraag.’  
 ‘Ik ben tot alles bereid,’ antwoordde de verwaarloosde.  
 ‘Ik zie wel dat je veel gebreken hebt. Maar God stuurt je op 
mijn weg. Je hebt vast geld nodig, neem me niet kwalijk dat ik 
het zeg. Ik heb te veel. Wil je me eerlijk vertellen hoeveel je no-
dig hebt? Op het moment tenminste?’  
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 De ander dacht een paar seconden na en zei toen: ‘Twintig 
franc.’  
 ‘Dat is vast en zeker te weinig,’ antwoordde de heer. ‘Je hebt 
vast wel tweehonderd nodig.’  
 De verwaarloosde deed een stap achteruit en het zag ernaar 
uit dat hij zou vallen, maar hij bleef toch overeind, al was het 
wankelend. Toen zei hij: ‘Ik heb zeker liever tweehonderd franc 
dan twintig, maar ik ben een man van eer. Dat hebt u misschien 
niet in de gaten. Ik kan het geld dat u aanbiedt niet aannemen 
en wel om de volgende redenen: ten eerste, omdat ik niet het 
genoegen heb u te kennen, ten tweede, omdat ik niet weet hoe 
en wanneer ik het terug zou kunnen betalen en ten derde, om-
dat u ook niet de mogelijkheid hebt me daaraan te herinneren. 
Ik heb namelijk geen adres. Ik woon bijna iedere dag onder een 
andere brug van deze rivier. Toch ben ik, zoals ik al benadrukt 
heb, een man van eer, al heb ik geen adres.’  
 ‘Ik heb ook geen adres,’ antwoordde de heer van rijpere leef-
tijd, ‘ik woon ook iedere dag onder een andere brug en toch 
verzoek ik u vriendelijk die tweehonderd franc – overigens een 
belachelijk bedrag voor een man als u – aan te nemen. Wat de 
terugbetaling betreft: ik moet even uitweiden om u te vertellen 
waarom ik geen bank kan opgeven waar u het geld terug zou 
kunnen brengen. Ik ben namelijk christen geworden, doordat ik 
de geschiedenis van de kleine heilige Theresia van Lisieux gele-
zen heb. En nu vereer ik vooral dat kleine beeldje van de heilige 
dat zich in de kapel van Sainte-Marie des Batignolles bevindt 
en dat u gemakkelijk zult vinden. Zodra u dus die armzalige 
tweehonderd franc hebt en uw geweten dwingt u dat belache-
lijke bedrag niet schuldig te blijven, gaat u dan alstublieft naar 
de Sainte-Marie des Batignolles en geeft u het geld in bewaring 
bij de priester die juist de mis gelezen heeft. Als u het al iemand 
schuldig bent, dan de heilige Theresia. Maar vergeet niet: in de 
Sainte-Marie des Batignolles.’  
 ‘Ik zie,’ zei de verwaarloosde, ‘dat u mij en mijn rechtscha-
penheid volkomen begrepen hebt. Ik geef u mijn woord dat ik 
woord zal houden. Maar ik kan alleen ’s zondags naar de mis.’  
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 ‘Zondags is goed,’ zei de oudere heer. Hij haalde tweehon-
derd franc uit zijn portefeuille, gaf die aan de wankelende man 
en zei: ‘Dank u wel!’  
 ‘Het was me een genoegen,’ antwoordde die en verdween 
meteen in de diepe duisternis.  
 Want het was beneden intussen donker geworden, terwijl 
boven op de bruggen en de kades de zilveren lantaarns aangin-
gen om de vrolijke nacht van Parijs aan te kondigen.  
 

2 
 
Ook de goedgeklede heer verdween in de duisternis. Hem was 
inderdaad het wonder van de bekering ten deel gevallen. En hij 
had besloten het leven van de armsten te leiden. En daarom 
woonde hij onder de brug.  
 Maar wat de ander betreft: dat was een drinker, een regel-
rechte zuiplap. Hij heette Andreas. En hij leefde van toeval, zo-
als zoveel drinkers. Het was lang geleden dat hij tweehonderd 
franc bezeten had. En misschien omdat het zo lang geleden 
was, haalde hij bij het armzalige schijnsel van een van de zeld-
zame lantaarns onder een van de bruggen een stukje papier te-
voorschijn en een potloodstompje om het adres van de heilige 
Theresia op te schrijven en het bedrag van tweehonderd franc 
dat hij haar vanaf dit moment schuldig was. Hij ging een van 
de trappen op die van de oevers van de Seine naar de kades 
leidden. Daar, wist hij, was een restaurant. En hij ging naar bin-
nen en hij at en dronk royaal en hij gaf veel geld uit en hij nam 
nog een hele fles mee voor de nacht die hij onder de brug dacht 
door te brengen, zoals gewoonlijk. Ja, hij raapte zelfs nog een 
krant uit een papierbak op. Alleen niet om te lezen, maar om 
zich toe te dekken. Want kranten houden je warm, weten alle 
daklozen.  
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De volgende morgen stond Andreas vroeger op dan hij gewend 
was, want hij had ongewoon goed geslapen. Hij herinnerde 
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zich na lang nadenken dat hij gisteren een wonder beleefd had, 
een wonder. En omdat hij die laatste warme nacht, toegedekt 
door de krant, bijzonder goed geslapen dacht te hebben, beter 
dan in tijden, besloot hij zich ook te wassen, wat hij al maan-
den, namelijk in het koude jaargetij, niet meer gedaan had. 
Maar voor hij zijn kleren uittrok, greep hij nog een keer in zijn 
linkerbinnenzak, waar zoals hij zich herinnerde de tastbare rest 
van het wonder zich bevinden moest. Nu zocht hij een bijzon-
der afgelegen plek op de oever van de Seine om op zijn minst 
zijn gezicht en zijn hals te wassen. Maar omdat hij het idee had 
dat overal mensen, armzalige mensen zoals hij (verlopen, zoals 
hij ze opeens in stilte noemde) konden zien hoe hij zich waste, 
zag hij ten slotte van zijn voornemen af en nam er genoegen 
mee alleen zijn handen in het water te dopen. Daarop trok hij 
zijn jasje weer aan, greep nog een keer naar het biljet in zijn lin-
kerbinnenzak en voelde zich volkomen schoon en welhaast een 
ander mens. Hij ging de dag in, een van de dagen die hij sinds 
onheuglijke tijden placht te verdoen, vastbesloten om zich ook 
vandaag naar de gebruikelijke Rue des Quatre Vents te bege-
ven, waar zich het Russisch-Armeense restaurant Tari-Bari be-
vond en het weinige geld dat hem door het dagelijkse toeval 
ten deel gevallen was daar uit te geven aan goedkope dranken.  
 Alleen bleef hij bij de eerste de beste krantenkiosk staan, aan-
getrokken door de illustraties van veel weekbladen, maar ook 
plotseling gegrepen door nieuwsgierigheid om te weten welke 
dag het vandaag was en welke datum en welke naam deze dag 
had. Hij kocht dus een krant en zag dat het donderdag was en 
herinnerde zich opeens dat hij op een donderdag geboren was 
en zonder naar de datum te kijken besloot hij deze donderdag 
als zijn verjaardag te beschouwen. En omdat hij al door kinder-
lijk verjaarsplezier gegrepen was, aarzelde hij ook geen mo-
ment meer om goede en zelfs nobele voornemens op te vatten 
en niet bij Tari-Bari binnen te gaan, maar met een krant in de 
hand naar een betere gelegenheid om koffie te drinken, wel met 
een scheut rum, en een boterham te eten.  
 Hij stapte dus, ondanks zijn haveloze kleren, zelfbewust een 
fatsoenlijke bistro binnen, ging aan een tafeltje zitten, terwijl hij 
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al zolang gewend was aan de tap te staan, dat wil zeggen erte-
genaan te hangen. Hij ging dus zitten. En omdat zijn stoel te-
genover een spiegel stond, moest hij wel naar zijn gezicht kij-
ken en het was of hij nu opnieuw met zichzelf kennismaakte. 
Hij schrok wel. Hij wist ook meteen waarom hij de afgelopen 
jaren zo bang voor spiegels was geweest. Want het was niet 
leuk om je verval met eigen ogen te zien. En zolang je het niet 
hoefde te zien, was het bijna of je helemaal geen gezicht had of 
nog het oude van vóór het verval.  
 Maar nu schrok hij, zoals gezegd, vooral omdat hij zijn fysio-
gnomie vergeleek met die van de fatsoenlijke mannen die bij 
hem in de buurt zaten. Een week geleden had hij zich laten 
scheren, zo goed en zo kwaad als het ging, door een van zijn 
lotgenoten, die hier en daar bereid waren een broeder te sche-
ren voor een kleine vergoeding. Maar nu hij besloten had een 
nieuw leven te beginnen, ging het erom zich echt, zich definitief 
te laten scheren. Hij besloot naar een echte kapperszaak te gaan, 
voor hij nog iets bestelde.  
 Zo gezegd, zo gedaan – en hij ging naar een kapper.  
 Toen hij in het café terugkwam, was de plaats waar hij geze-
ten had bezet en hij kon zichzelf dus alleen van ver in de spie-
gel zien. Maar dat was genoeg om te zien dat hij veranderd 
was, verjongd en opgeknapt. Het was zelfs of zijn gezicht 
straalde, waardoor het haveloze van zijn kleren niet meer op-
viel en de zichtbaar versleten overhemdborst – en de rood-wit-
gestreepte das om de kraag met de gescheurde rand.  
 Hij ging dus zitten, onze Andreas, en zich bewust van zijn 
vernieuwing bestelde hij met de vaste stem die hij ooit bezeten 
had en die nu als een lieve oude vriendin teruggekomen leek, 
een café, arrosé rhum. Die kreeg hij ook en, zoals hij dacht te 
merken, met het gepaste respect dat door obers tegenover eer-
biedwaardige gasten altijd getoond werd. Dat vleide onze An-
dreas bijzonder, het sterkte hem en het bevestigde zijn veron-
derstelling dat hij nu net vandaag jarig was.  
 Een heer die alleen in de buurt van de dakloze zat, keek lang 
naar hem, draaide zich om en zei: ‘Wilt u iets verdienen? U 
kunt iets voor me doen. Ik ga morgen namelijk verhuizen. U 
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zou mijn vrouw en ook de verhuizers kunnen helpen. U lijkt 
me sterk genoeg. U kunt toch wel? U wilt toch wel?’  
 ‘Jazeker,’ antwoordde Andreas.  
 ‘En wat vraagt u,’ vroeg de heer, ‘voor twee dagen werk? 
Morgen en zaterdag? Ik heb namelijk een vrij groot huis, moet 
u weten, en mijn nieuwe huis is nog groter. En ik heb ook veel 
meubels. En ik moet zelf werken in mijn zaak.’  
 ‘Ik doe het graag,’ zei de dakloze.  
 ‘Wilt u iets drinken?’ vroeg de heer.  
 En hij bestelde twee pernods, en ze klonken, de heer en An-
dreas, en ze werden het ook eens over de prijs: die bedroeg 
tweehonderd franc.  
 ‘Nemen we er nog een?’ vroeg de heer, toen hij de eerste 
pernod ophad.  
 ‘Maar nu betaal ik,’ zei de dakloze Andreas. ‘Want u kent me 
niet: ik ben een man van eer. Een eerlijke arbeider. Kijk maar 
naar mijn handen!’ En hij liet zijn handen zien. ‘Het zijn vuile 
en eeltige, maar eerlijke arbeidershanden.’  
 ‘Daar houd ik wel van,’ zei de heer. Hij had fonkelende ogen 
en een roze kindergezicht met precies in het midden een klein, 
zwart snorretje. Het was al bij al een tamelijk vriendelijke man 
en hij beviel Andreas wel.  
 Ze dronken dus samen en Andreas betaalde het tweede 
rondje. En toen de heer met het kindergezicht opstond, zag An-
dreas dat hij heel dik was. Hij pakte zijn visitekaartje uit zijn 
portefeuille en schreef er zijn adres op. En daarop haalde hij 
nog een briefje van honderd franc uit dezelfde portefeuille, 
overhandigde beide aan Andreas en zei: ‘Dat u morgen ook 
echt komt. Morgenochtend om acht uur. Vergeet het niet! En de 
rest krijgt u nog. En na het werk drinken we samen weer een 
aperitief. Tot ziens, beste vriend!’ – Zo ging de heer met het kin-
dergezicht weg en Andreas was vooral verbaasd over het feit 
dat de dikke man zjin adres uit dezelfde zak gehaald had als 
het geld.  
 Nu hij geld had en meer zou verdienen, besloot hij ook een 
portefeuille aan te schaffen. Daarvoor ging hij op zoek naar een 
winkel met lederwaren. In de eerste die op zijn weg lag, stond 
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een jonge verkoopster. Ze leek hem heel knap, zoals ze achter 
de toonbank stond met een strenge, zwarte jurk, een wit slabbe-
tje op haar borst, haartjes op haar hoofd en een dik gouden 
armband om haar rechterpols. Hij nam zijn hoed af en zei opge-
wekt: ‘Ik zoek een portefeuille.’ Het meisje wierp een vluchtige 
blik op zijn slechte kleren, maar er was niets kwaads in haar 
blik en ze wilde de klant alleen maar taxeren. Want er lagen in 
haar winkel, dure, minder dure en heel goedkope portefeuilles. 
Om geen onnodige vragen te hoeven stellen, klom ze meteen 
op een laddertje en pakte een doos van de bovenste plank. Daar 
lagen namelijk de portefeuilles die veel klanten teruggebracht 
hadden om ze voor andere te ruilen. Daarbij zag Andreas dat 
het meisje heel mooie benen en heel slanke lage schoentjes had 
en hij herinnerde zich de halfvergeten tijden dat hijzelf zulke 
kuiten gestreeld en zulke voeten gekust had, maar de gezichten 
herinnerde hij zich niet meer, de gezichten van de vrouwen, be-
halve één, waarvoor hij namelijk in de gevangenis gezeten had.  
 Intussen kwam het meisje de ladder af, maakte de doos open 
en hij koos een van de portefeuilles die bovenop lagen, zonder 
ze beter te bekijken. Hij betaalde, zette zijn hoed weer op en 
glimlachte naar het meisje en het meisje glimlachte terug. Ver-
strooid stak hij de nieuwe portefeuille in zijn zak, maar liet het 
geld ernaast liggen. Zinloos leek de portefeuille hem opeens. 
Daarentegen hield hij zich wel bezig met de ladder, met de be-
nen en met de voeten van het meisje. Daarom liep hij in de rich-
ting van Montmartre om de plaatsen te zoeken waar hij vroeger 
zijn lusten bevredigd had. In een steil en smal steegje vond hij 
ook het café met de meisjes. Hij ging met een paar aan tafel zit-
ten, gaf een rondje en koos een van de meisjes uit en wel dege-
ne die het dichtste bij hem zat. Daarop ging hij naar haar toe. En 
hoewel het pas middag was, sliep hij tot het ochtendgloren – en 
omdat de bazen goedmoedig waren, lieten ze hem slapen.  
 De volgende morgen, vrijdag dus, ging hij naar zijn werk bij 
de dikke heer. Daar moest hij de vrouw des huizes bij het in-
pakken helpen en hoewel de verhuizers al bezig waren, bleven 
er voor Andreas nog genoeg lastige en minder zware karweitjes 
over. Toch voelde hij in de loop van de dag de kracht in zijn 
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spieren terugkeren en hij was blij met zijn werk. Want met dat 
werk was hij opgegroeid als mijnwerker, net als zijn vader en 
nog een beetje als boer, zoals zijn grootvader. Als de vrouw des 
huizes hem maar niet zo opgejaagd had door zinloze bevelen te 
geven en hem in één adem hier- en daarheen te sturen, zodat 
zijn hoofd hem omliep. Maar ze was zelf opgewonden, dat zag 
hij wel. Het was voor haar ook niet zo makkelijk om zomaar te 
verhuizen en misschien was ze wel bang voor het nieuwe huis. 
Ze stond klaar met haar jas aan en haar hoed en handschoenen, 
tasje en paraplu, al had ze toch moeten weten dat ze nog een 
dag en een nacht en ook morgen nog in huis moest blijven. Van 
tijd tot tijd moest ze ook haar lippen stiften en dat begreep An-
dreas heel goed. Want ze was een dame. Andreas werkte de he-
le dag. Toen hij klaar was, zei de vrouw des huizes: ‘Kom mor-
gen precies op tijd, om zeven uur ’s morgens.’ Ze haalde een 
beursje uit haar tasje waar zilvergeld in lag. Ze zocht lang, pak-
te een munt van tien franc, maar liet die weer liggen en besloot 
daarna vijf franc te pakken. ‘Hier is een fooi,’ zei ze. ‘Maar,’ 
voegde ze eraan toe, ‘verdrink niet alles en kom morgen precies 
op tijd!’  
 Andreas bedankte en verdronk de fooi, maar niet meer. Hij 
bracht de nacht door in een hotelletje.  
 Ze wekten hem om zes uur ’s morgens. En hij ging uitgerust 
aan het werk.  
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Zo was hij er de volgende morgen nog eerder dan de verhui-
zers. En net als de vorige dag stond de vrouw des huizes er al, 
met haar jas aan en met haar hoed en handschoenen, alsof ze 
helemaal niet was gaan slapen, en ze zei vriendelijk: ‘Ik zie dus 
dat u gisteren naar me geluisterd hebt en echt niet al het geld 
verdronken hebt.’  
 Nu ging Andreas aan het werk. En hij ging nog met de 
vrouw mee naar het nieuwe huis waarnaar ze verhuisden en hij 
wachtte tot de vriendelijke dikke man kwam en die betaalde 
het afgesproken loon.  
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 ‘Wilt u nog iets drinken?’ zei de dikke heer. ‘Komt u dan 
maar mee.’  
 Maar de vrouw des huizes verhinderde dat, want ze kwam 
tussenbeiden en versperde haar man gewoon de weg en ze zei: 
‘We moeten zo eten.’ Dus ging Andreas alleen weg, dronk al-
leen en at alleen die avond en ging nog naar twee cafés om aan 
de tap iets te drinken. Hij dronk veel, maar werd niet dronken 
en zorgde dat hij niet te veel geld uitgaf, want hij wilde mor-
gen, denkend aan zijn belofte, naar de kapel Sainte-Marie des 
Batignolles om tenminste een deel van zijn schuld naar de klei-
ne heilige Theresia te brengen. Hij dronk wel zoveel, dat hij niet 
meer met zo’n heel scherpe blik en met het instinct dat alleen 
armoede verleent het allergoedkoopste hotel van de buurt kon 
vinden.  
 Dus vond hij een iets duurder hotel en ook daar betaalde hij 
vooruit, omdat hij versleten kleren had en geen bagage. Maar 
dat kon hem niet schelen en hij sliep rustig een gat in de dag. 
Hij werd wakker door het galmen van de klokken van een kerk 
in de buurt en wist meteen wat voor een belangrijke dag het 
vandaag was: een zondag, en dat hij naar de kleine heilige The-
resia moest om zijn schuld terug te betalen. Snel trok hij nu zijn 
kleren aan en liep haastig naar het plein waaraan de kapel lag. 
Desondanks was hij niet op tijd voor de mis van tien uur en de 
mensen kwamen juist de kerk uit en hem tegemoet. Hij vroeg 
wanneer de volgende mis begon en ze zeiden dat die om twaalf 
uur was. Hij werd een beetje radeloos, terwijl hij zo voor de in-
gang van de kapel stond. Hij had nog een uur de tijd en dat wil-
de hij beslist niet op straat doorbrengen. Hij keek dus om zich 
heen waar hij het beste kon wachten en zag rechts, schuin te-
genover de kapel een bistro en besloot daarheen te gaan om het 
resterende uur te wachten.  
 Met de zekerheid van iemand die weet dat hij geld op zak 
heeft, bestelde hij een pernod en dronk die ook met de zeker-
heid van iemand die er in zijn leven al veel gedronken heeft. Hij 
dronk er nog een en nog een en deed er in zijn glas steeds min-
der water bij. En bij de vierde wist hij niet meer of hij twee, vijf 
of zes glazen gedronken had. Ook herinnerde hij zich niet meer 
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waarom hij in dit café en op deze plek beland was. Hij wist al-
leen nog dat hij hier een plicht, een ereplicht moest vervullen en 
hij rekende af, stond op en ging met altijd nog vaste stap de 
deur uit, zag de kapel links tegenover zich en wist meteen weer 
waar, waarom en waarvoor hij hier was. Hij wilde juist op weg 
gaan naar de kapel, toen hij plotseling zijn naam hoorde roe-
pen. ‘Andreas!’ riep een stem, een vrouwenstem. Die kwam uit 
lang vergane tijden. Hij bleef staan en keek naar rechts, waar de 
stem vandaan gekomen was. En hij herkende meteen het ge-
zicht waarvoor hij in de gevangenis gezeten had. Het was Karo-
line.  
 Karoline! Ze droeg een hoed en kleren waarin hij haar nog 
nooit gezien had, maar het was wel haar gezicht en dus aarzel-
de hij niet in haar armen te vallen die ze snel had uitgestoken. 
‘Wat toevallig,’ zei ze. En het was echt haar stem, de stem van 
Karoline. ‘Ben je alleen?’ vroeg ze.  
 ‘Ja,’ zei hij, ‘ik ben alleen.’  
 ‘Kom, dan praten we het uit,’ zei ze.  
 ‘Ja,’ antwoordde hij, ‘maar ik heb een afspraak.’  
 ‘Met een vrouw?’ vroeg ze.  
 ‘Ja,’ zei hij angstig.  
 ‘Met wie?’  
 ‘Met de kleine Theresia,’ antwoordde hij.  
 ‘Die stelt niks voor,’ zei Karoline.  
 Op dat moment reed er een taxi voorbij en Karoline hield 
hem aan met haar paraplu. En ze gaf de chauffeur een adres en 
voor Andreas het in de gaten had, zat hij naast Karoline in de 
auto en ze reden al, en voor Andreas ging het met een snel-
treinvaart, door deels bekende en deels onbekende straten, God 
weet naar wat voor buurt!  
 Nu kwamen ze in een gebied buiten de stad; lichtgroen, len-
tegroen was het landschap waar ze stilhielden, dat wil zeggen 
de tuin waar achter een paar bomen een rustig restaurant ver-
borgen lag.  
 Karoline stapte als eerste uit; met de stormpas die hij van 
haar gewend was stapte zij als eerste uit, over zijn knieën heen. 
Ze rekende af en hij volgde haar. En ze gingen naar het restau-
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rant en zaten naast elkaar op een bankje van groen pluche, net 
als lang geleden, vóór het tuchthuis. Zij bestelde het eten, zoals 
altijd, en ze keek hem aan en hij durfde haar niet aan te kijken.  
 ‘Waar ben je al die tijd geweest?’ vroeg ze.  
 ‘Overal en nergens,’ zei hij. ‘Ik werk sinds twee dagen weer. 
Al die tijd dat we elkaar niet meer gezien hebben heb ik ge-
dronken en ik heb onder de brug geslapen, net als andere men-
sen van mijn slag, en jij hebt waarschijnlijk een beter leventje 
gehad. – Met mannen,’ voegde hij er na een tijdje aan toe.  
 ‘En jij?’ vroeg ze. ‘Terwijl je bezopen bent en werkeloos en 
onder de brug slaapt, heb je nog tijd en gelegenheid om met een 
zekere Theresia kennis te maken. En als ik niet gekomen was, 
toevallig, was je echt naar haar toe gegaan.’  
 Hij gaf geen antwoord; hij zweeg tot ze allebei hun vlees op-
hadden en de kaas kwam en het fruit. En toen hij de laatste slok 
wijn uit zijn glas gedronken had, overviel hem opnieuw de 
plotselinge schrik die hij jaren geleden, in de tijd dat hij met Ka-
roline samenwoonde, zo vaak gevoeld had. En hij wilde haar 
weer eens ontvluchten en hij riep: ‘Ober, afrekenen!’ Maar zij 
kwam tussenbeiden: ‘Dat doe ik wel, ober!’ De ober, het was 
een gerijpte man die wel wat meegemaakt had, zei: ‘Meneer 
riep het eerst.’ Het was dus ook Andreas die afrekende. Bij die 
gelegenheid had hij al het geld uit zijn linkerbinnenzak tevoor-
schijn gehaald en nadat hij afgerekend had, zag hij met enige, 
wel door het genot van wijn verzachte schrik, dat hij niet meer 
het hele bedrag bezat dat hij de kleine heilige schuldig was. 
‘Maar tegenwoordig,’ zei hij in stilte tegen zichzelf, ‘maak ik 
zoveel wonderen achter elkaar mee, dat ik volgende week vast 
wel het verschuldigde geld kan opbrengen en terugbetalen.’  
 ‘Je bent dus een rijk man,’ zei Karoline op straat. ‘Door die 
kleine Theresia laat je je zeker onderhouden?’  
 Hij gaf geen antwoord en dus wist ze zeker dat ze gelijk had. 
Ze wilde met hem mee naar de bioscoop. En hij ging met haar 
naar de bioscoop. Na lange tijd zag hij weer eens een film. Maar 
het was zo lang geleden dat hij er een gezien had, dat hij deze 
nauwelijks meer begreep en tegen de schouder van Karoline in 
slaap viel. Daarna gingen ze naar een dancing met een accorde-
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onist en het was al zo lang geleden dat hij voor het laatst ge-
danst had, dat hij helemaal niet meer kon dansen, toen hij het 
met Karoline probeerde. Dus moest hij het veld ruimen voor 
andere dansers en zij was nog steeds fris en aantrekkelijk. Hij 
zat alleen aan een tafeltje en dronk weer pernod, en het was net 
als lang geleden, toen Karoline ook met anderen danste, terwijl 
hij alleen aan tafel zat te drinken. Daardoor rukte hij haar ook 
plotseling uit de armen van een danser en zei: ‘We gaan naar 
huis!’ Hij greep haar in haar nek en liet niet meer los, rekende af 
en ging met haar naar huis. Ze woonde in de buurt.  
 En zo was alles net als vroeger, in de tijd vóór het tuchthuis.  
 

5 
 
’s Morgens heel vroeg werd hij wakker. Karoline sliep nog. Een 
vogel zat voor het open raam te tjilpen. Hij bleef een tijdje met 
open ogen liggen, niet langer dan een paar minuten. In die paar 
minuten dacht hij na. Hij had het idee dat hij al lang niet zo veel 
vreemde dingen meegemaakt had als in deze ene week. Opeens 
draaide hij zijn hoofd en zag Karoline rechts naast hem liggen. 
Wat hem bij de ontmoeting gisteren niet opgevallen was, zag 
hij nu: ze was oud geworden, bleek, opgeblazen en zwaar ade-
mend vertoonde ze de typische ochtendslaap van een ouder 
wordende vrouw. Hij zag hoe de tijd zijn sporen had achterge-
laten, behalve op hemzelf. En hij zag ook de verandering bij 
zichzelf en besloot meteen op te staan zonder Karoline wakker 
te maken en net zo toevallig, liever gezegd noodlottig, weg te 
gaan als ze gisteren, Karoline en hij, bij elkaar gekomen waren. 
Stiekem kleedde hij zich aan en ging weg om aan een nieuwe 
dag te beginnen, aan een van zijn gewone nieuwe dagen.  
 Dat wil zeggen: eigenlijk aan een van zijn ongewone dagen. 
Want toen hij in zijn linkerbinnenzak greep, waar hij gewend 
was het nog maar kortgeleden verdiende of gevonden geld te 
bewaren, merkte hij dat hij nog maar een briefje van vijftig 
franc overhad met een paar kleine muntjes. En omdat hij al ja-
ren niet meer wist wat geld betekende en niet meer op de bete-
kenis ervan gelet had, schrok hij nu zoals iemand schrikt die ge-
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wend is altijd geld op zak te hebben en opeens in verlegenheid 
komt, als hij nog maar weinig vindt. In de grijze, stille straat 
voelde hij zich, na ontelbare maanden geen geld gehad te heb-
ben, opeens arm, omdat hij niet meer zoveel briefjes op zak had 
als de afgelopen dagen. En hij had het idee dat de geldeloze tijd 
heel, heel ver achter hem lag en dat hij het bedrag waarmee hij 
een behoorlijke levensstandaard aan moest houden, op een 
overmoedige en ook lichtvaardige manier voor Karoline uitge-
geven had.  
 Hij was dus boos op Karoline. En hoewel hij geld nooit zo 
belangrijk had gevonden, begon hij het opeens te waarderen. 
Opeens vond hij dat het bezit van een briefje van vijftig franc 
voor een man van zijn niveau belachelijk was en dat hij om dui-
delijkheid te krijgen over het belang van zijn persoonlijkheid 
maar eens bij een glas pernod over zichzelf na moest gaan zit-
ten denken.  
 Nu zocht hij in de buurt het café dat hem het prettigste leek, 
ging daar zitten en bestelde een pernod. Terwijl hij zat te drin-
ken, herinnerde hij zich dat hij eigenlijk zonder verblijfsvergun-
ning in Parijs was en keek zijn papieren na. En daarop ontdekte 
hij dat hij eigenlijk uitgewezen was, want hij was als mijnwer-
ker naar Frankrijk gekomen en afkomstig uit Olszowice uit 
Pools-Silezië.  
 

6 
 
Terwijl hij daarna zijn halfgescheurde papieren voor zich op ta-
fel legde, herinnerde hij zich dat hij op een dag, jaren geleden, 
hier gekomen was, omdat in de krant stond dat ze in Frankrijk 
mijnwerkers zochten. En hij had zijn hele leven al naar een ver 
land verlangd. En hij had in de mijnen van Québec gewerkt en 
was ingekwartierd bij landgenoten, het echtpaar Szebiec. En hij 
was verliefd op de vrouw, en toen haar man haar op een dag 
dood wilde slaan, sloeg hij, Andreas, de man dood. Daarna zat 
hij twee jaar in het tuchthuis.  
 Die vrouw was Karoline.  
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 En dat dacht Andreas allemaal, terwijl hij naar zijn verlopen 
papieren keek. En daarna bestelde hij nog een pernod, want hij 
was heel ongelukkig.  
 Toen hij eindelijk opstond, voelde hij een soort honger, maar 
alleen honger die drinkers kunnen krijgen. Dat is namelijk een 
speciaal soort behoefte (niet aan voedsel), die maar heel even 
duurt en direct bevredigd wordt, als de betrokkene zich een be-
paald drankje voorstelt waar hij op dat moment zin in heeft.  
 Andreas was zijn achternaam allang vergeten. Maar net nu 
hij zijn ongeldige papieren nog eens bekeken had, herinnerde 
hij zich dat hij Kartak heette, Andreas Kartak. En het was of hij 
zichzelf na al die jaren herontdekte.  
 Toch voelde hij een zekere wrok tegen het lot, dat niet net als 
de vorige keer een dikke man met een kindergezicht en een 
snorretje naar dit café gestuurd had om hem de kans te geven 
nieuw geld te verdienen. Want nergens wennen mensen zo 
makkelijk aan als aan wonderen, wanneer ze die een, twee, drie 
keer meegemaakt hebben. Ja, mensen zitten zo in elkaar dat ze 
zelfs boos worden, als ze niet de hele tijd krijgen wat een toe-
vallig en voorbijgaand lot beloofd lijkt te hebben. Zo zijn men-
sen – – en waarom zouden we van Andreas iets anders ver-
wachten? De rest van de dag bracht hij dus in verschillende an-
dere cafés door en hij was al tevreden dat de tijd van de mee-
gemaakte wonderen voorbij was, voorgoed voorbij, en dat zijn 
oude tijd nu weer aangebroken was. En klaar voor de langzame 
ondergang waartoe drinkers altijd bereid zijn – nuchtere men-
sen zullen dat nooit meemaken! – begaf Andreas zich weer naar 
de oevers van de Seine, onder de bruggen.  
 Hij sliep daar, half overdag en half ’s nachts, zoals hij al een 
jaar gewend was geweest, terwijl hij hier en daar bij deze of ge-
ne lotgenoot een fles drank leende – – tot de nacht van donder-
dag op vrijdag.  
 Die nacht droomde hij namelijk dat de kleine Theresia in de 
gedaante van een blondgelokt meisje bij hem kwam en zei: 
‘Waar was je afgelopen zondag?’ En de kleine heilige zag er 
precies zo uit als hij zich jaren geleden zijn eigen dochter voor-
gesteld had. En hij had niet eens een dochter! En in zijn droom 
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zei hij tegen de kleine Theresia: ‘Wat zeg je nou? Ben je verge-
ten dat ik je vader ben?’ De kleine antwoordde: ‘Neem me niet 
kwalijk, vader, maar doe me een plezier en kom morgen, zon-
dag, naar de Sainte-Marie des Batignolles.’  
 Na de nacht waarin hij dat gedroomd had, stond hij ver-
kwikt op en net als een week geleden, toen hij de wonderen nog 
beleefde, vatte hij de droom op als een waar wonder. Nog één 
keer wilde hij zich bij de rivier wassen. Maar voor hij zijn jasje 
daarvoor uittrok, voelde hij in zijn linkerbinnenzak, in de vage 
hoop dat daar nog wat geld te vinden was waarvan hij mis-
schien helemaal niets wist. Hij voelde in de linkerbinnenzak 
van zijn jasje en zijn hand vond daar geen bankbiljet, maar wel 
de leren portefeuille die hij een paar dagen geleden gekocht 
had. Die haalde hij tevoorschijn. Het was een spotgoedkoop, al 
versleten en geruild ding, zoals te verwachten was. Splitleer. 
Rundleer. Hij bekeek de portefeuille, omdat hij zich niet meer 
herinnerde dat, waar en wanneer hij die gekocht had. Hoe kom 
ik daaraan? vroeg hij zich af. Uiteindelijk klapte hij het ding 
open en zag dat het twee vakken had. Nieuwsgierig keek hij in 
allebei en in een ervan zat een bankbiljet. En hij haalde het er-
uit: het was een briefje van duizend franc.  
 Daarop stak hij de duizend franc in zijn broekzak en liep 
naar de oever van de Seine en zonder zich om zijn lotgenoten te 
bekommeren, waste hij zijn gezicht en zelfs zijn hals, en dat 
haast vrolijk. Vervolgens trok hij zijn jasje weer aan en begon de 
dag losjes door naar een tabakswinkel te gaan om sigaretten te 
kopen.  
 Nu had hij wel kleingeld genoeg om de sigaretten te betalen, 
maar wist niet waar hij het briefje van duizend franc dat hij op 
zo’n wonderbaarlijke manier in zijn portefeuille gevonden had, 
kon wisselen. Want hij had genoeg mensenkennis om te voelen 
dat er in de ogen van de mensen, dat wil zeggen: in de ogen 
van de toonaangevende mensen, een grote tegenstelling was 
tussen zijn kleren, zijn uiterlijk en een briefje van duizend franc. 
Desondanks besloot hij, moedig geworden door het nieuwe 
wonder, het bankbiljet te laten zien. Maar wel om met het restje 
verstand dat hij nog had tegen de man bij de kassa van de ta-
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bakswinkel te zeggen: ‘Als u niet terughebt van duizend franc, 
kan ik ook met kleingeld betalen. Maar ik zou het graag wisse-
len.’  
 Tot verbazing van Andreas zei de man van de tabakswinkel: 
‘Ik heb juist een briefje van duizend nodig, het komt heel gele-
gen.’ En de eigenaar wisselde het briefje van duizend franc. 
Daarna bleef Andreas even bij de tap staan om drie glazen witte 
wijn te drinken, ook een beetje uit dankbaarheid tegenover het 
lot.  
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Terwijl hij zo aan de tap stond, viel hem een ingelijste tekening 
op die achter de brede rug van de waard aan de muur hing, en 
die tekening herinnerde hem aan een oude schoolkameraad uit 
Olszowice. Hij vroeg de waard:  
 ‘Wie is dat? Ik ken hem, geloof ik.’ Daarop begonnen zowel 
de waard als alle gasten aan de tap hard te lachen. En ze riepen 
allemaal: ‘Ja, wie kent hem nou niet?’  
 Want het was inderdaad Kanjak, de grote voetballer van Sile-
zische afkomst, die alle normale mensen kenden. Maar hoe 
konden alcoholisten die onder de Seinebruggen sliepen hem 
kennen, zoals bijvoorbeeld onze Andreas? Maar omdat hij zich 
schaamde en vooral omdat hij daarnet een briefje van duizend 
franc gewisseld had, zei Andreas: ‘O, die ken ik wel en hij is 
zelfs een vriend van me. Maar ik vind de tekening niet zo goed 
gelukt.’ Daarna en om geen verdere vragen te krijgen rekende 
hij gauw af en ging weg.  
 Nu had hij een hongerig gevoel. Hij zocht dus het dichtstbij-
zijnde restaurant op en at en dronk een rode wijn en na de kaas 
een koffie en besloot de middag in een bioscoop door te bren-
gen. Hij wist alleen nog niet in welke. Hij ging dus, wetend dat 
hij op het ogenblik net zoveel geld bezat als ieder van de welge-
stelde mannen die hem op straat tegemoet konden komen, naar 
de grote boulevards. Tussen de opera en de Boulevard des Ca-
pucines zocht hij een film die hem wel zou kunnen bevallen en 
vond er ten slotte een. De affiche voor de film stelde namelijk 
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een man voor die in een ver avontuur blijkbaar ten onder dacht 
te gaan. Hij sjokte, zoals de affiche liet zien, door een onbarm-
hartige, door de zon geblakerde woestijn. Hij zag de film van 
de man die in de door de zon geblakerde woestijn sjokte. En 
Andreas stond al op het punt de held van de film sympathiek te 
vinden en overeenkomsten met zichzelf te zien, toen de film 
opeens een onverwacht gelukkige wending nam en de man in 
de woestijn door een voorbijtrekkende, wetenschappelijke ex-
peditie gered werd en teruggebracht in de schoot van de Euro-
pese beschaving. Daarop verloor Andreas alle sympathie voor 
de held van de film. En hij stond al op het punt om op te staan, 
toen op het doek het beeld van de schoolkameraad verscheen 
wiens tekening hij daarnet aan de tap achter de rug van de 
waard van het café gezien had. Het was Kanjak, de grote voet-
baller. Daarop herinnerde Andreas zich dat hij ooit, twintig jaar 
geleden, met Kanjak in dezelfde schoolbank gezeten had en hij 
besloot morgen meteen te informeren of zijn oude klasgenoot in 
Parijs verbleef.  
 Want hij, onze Andreas, had niet minder dan negenhonderd-
tachtig franc op zak.  
 En dat is niet weinig.  
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Maar voor hij de bioscoop uitging, bedacht hij dat het helemaal 
niet nodig was om tot morgenochtend op het adres van zijn 
vriend en schoolkameraad te wachten, zeker niet gezien het vrij 
hoge bedrag dat hij op zak had.  
 Hij was nu door het geld dat hij nog had zo moedig gewor-
den, dat hij besloot bij de kassa te informeren naar het adres 
van zijn vriend Kanjak, de beroemde voetballer. Hij had ge-
dacht dat je dat aan de directeur van de bioscoop persoonlijk 
moest vragen. Maar nee! Wie was er in Parijs zo bekend als 
Kanjak, de voetballer? Zelfs de portier wist zijn adres. Hij 
woonde in een hotel aan de Champs-Élysées. De portier gaf ook 
nog de naam van het hotel en Andreas ging er meteen naartoe.  
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 Het was een voornaam, klein en rustig hotel, echt een van de 
hotels waar voetballers en boksers, de elite van onze tijd, vaak 
woonden. Andreas voelde zich in de hal niet helemaal op zijn 
plaats en de medewerkers van het hotel vonden hem ook niet 
helemaal op zijn plaats. Toch zeiden ze dat Kanjak, de beroem-
de voetballer, thuis was en bereid straks naar de hal te komen.  
 Na een paar minuten kwam hij ook naar beneden en ze her-
kenden elkaar meteen. En ze haalden ter plekke nog oude 
schoolherinneringen op en daarna gingen ze samen eten en ze 
waren in een opperbeste stemming. Ze gingen samen eten en zo 
gebeurde het dat de beroemde voetballer zijn verlopen vriend 
het volgende vroeg:  
 ‘Waarom zie je er zo verlopen uit en wat een lompen draag je 
aan je lijf?’  
 ‘Het is te erg,’ antwoordde Andreas, ‘om te vertellen hoe dat 
allemaal gekomen is. En dat zou de stemming bij onze gelukki-
ge ontmoeting nogal bederven. Laten we daar maar geen 
woord aan vuil maken. We kunnen het beter over wat leuks 
hebben.’  
 ‘Ik heb veel pakken,’ zei Kanjak, de beroemde voetballer. ‘En 
ik wil je er graag een geven. Je zat naast me in de schoolbank en 
ik mocht bij je afkijken. Wat betekent een pak nou voor mij? 
Waar moet ik het naartoe sturen?’ ‘Dat kan niet,’ antwoordde 
Andreas, ‘omdat ik geen adres heb. Ik woon namelijk al een tijd 
onder de bruggen aan de Seine.’  
 ‘Dan zal ik,’ zei Kanjak, de voetballer, ‘een kamer voor je hu-
ren om je een pak te kunnen geven. Kom maar mee!’  
 Toen ze klaar waren met eten, gingen ze weg en Kanjak, de 
voetballer, huurde een kamer en die kostte vijfentwintig franc 
per dag en lag in de buurt van de schitterende kerk in Parijs die 
bekendstaat als de Madeleine.  
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De kamer lag op de vijfde verdieping en Andreas en de voet-
baller moesten met de lift. Andreas had natuurlijk geen bagage. 
Maar noch de portier, nocht de liftjongen, noch iemand anders 
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van het personeel van het hotel verwonderde zich daarover. 
Want het was gewoon een wonder en in een wonder gebeurt 
niets verwonderlijks. Toen ze boven in de kamer waren, zei 
Kanjak, de voetballer, tegen zijn klasgenoot Andreas: ‘Je hebt 
vast zeep nodig.’  
 ‘Ons soort mensen,’ antwoordde Andreas, ‘kan ook zonder 
zeep. Ik denk dat ik hier een week zonder zeep woon en me 
toch was. Maar ik wil wel dat we ter ere van deze kamer met-
een iets te drinken bestellen.’  
 En de voetballer bestelde een fles cognac. Die dronken ze tot 
op de bodem leeg. Daarop gingen ze de kamer uit, namen een 
taxi en gingen naar Montmartre, en wel naar het café waar de 
meisjes zaten en waar Andreas een paar dagen geleden nog ge-
weest was. Nadat ze daar twee uur gezeten hadden om herin-
neringen aan hun schooltijd op te halen, bracht de voetballer 
Andreas naar huis, dat wil zeggen naar de hotelkamer die hij 
voor hem gehuurd had en zei: ‘Het is al laat. Ik laat je alleen. Ik 
stuur je morgen twee pakken. En – heb je geld nodig?’  
 ‘Nee,’ zei Andreas, ‘ik heb negenhonderdtachtig franc, en 
dat is niet weinig. Ga maar naar huis.’  
 ‘Ik kom over twee of drie dagen terug,’ zei zijn vriend, de 
voetballer.  
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De hotelkamer waar Andreas nu woonde had nummer negen-
entachtig. Zodra Andreas alleen in de kamer was, ging hij in de 
gemakkelijke leunstoel zitten, die met rips overtrokken was en 
keek eens om zich heen. Hij zag eerst het roodzijden behang, 
onderbroken door zachtgouden papegaaienkoppen en aan de 
muren drie ivoren knoppen, rechts naast de deurpost en bij het 
bed het nachtkastje met daarboven de lamp met een donker-
groene kap en verder een deur met een witte knop, waarachter 
iets geheimzinnigs, voor Andreas tenminste, verborgen leek. 
Verder was er bij het bed een zwarte telefoon, die zo geplaatst 
was dat je ook liggend in bed de hoorn heel makkelijk met je 
rechterhand kon pakken.  
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 Nadat Andreas de kamer lang bekeken had en er ook ver-
trouwd mee wilde raken, werd hij plotseling nieuwsgierig. 
Want de deur met de witte knop irriteerde hem en ondanks zijn 
angst en ondanks zijn onwennigheid in de hotelkamer stond hij 
op om te kijken waar de deur op uitkwam. Hij dacht dat die na-
tuurlijk op slot zou zitten. Maar wie schetst zijn verbazing toen 
de deur uit zichzelf, bijna voorkomend, openging!  
 Hij zag nu dat het een badkamer was met glanzende tegels 
en met een badkuip, wit en blinkend, en met een wc, kortom: 
wat in zijn kringen een openbaar toilet had kunnen heten.  
 Op dat moment kreeg hij ook zin om zich te wassen en hij 
liet uit de twee kranen warm en koud water in het bad lopen. 
En terwijl hij zich uitkleedde om erin te stappen, vond hij het 
ook jammer dat hij geen hemden had, want terwijl hij zijn 
hemd uittrok, zag hij dat het heel vuil was en hij zag bij voor-
baat op tegen het moment dat hij weer uit bad moest stappen 
om dat hemd aan te trekken.  
 Hij stapte in bad en wist heel goed dat het lang geleden was 
dat hij zich gewassen had. Hij poedelde behaaglijk, stond op, 
kleedde zich weer aan en wist nu niet meer wat hij beginnen 
moest.  
 Meer uit radeloosheid dan uit nieuwsgierigheid deed hij de 
deur van de kamer open, stapte de gang in en zag daar een jon-
ge vrouw, die net haar kamer uitkwam, net als hijzelf. Ze leek 
hem jong en mooi. Ja, ze deed hem denken aan de verkoopster 
in de winkel waar hij de portefeuille gekocht had en ook een 
beetje aan Karoline en daarom maakte hij een kleine buiging en 
groette, en toen ze met een knikje antwoordde, vatte hij moed 
en zei regelrecht: ‘Je bent mooi.’  
 ‘Ik vind jou ook leuk,’ antwoordde ze; ‘wacht eens: mis-
schien kunnen we morgen afspreken.’ En ze ging het donker 
van de gang in. Maar hij had plotseling behoefte aan liefde en 
keek welk nummer er op de deur stond van haar kamer.  
 En het was nummer zevenentachtig. Dat nummer onthield 
hij goed.  
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Hij ging weer terug naar zijn kamer, wachtte, luisterde en had 
al besloten niet tot morgen te wachten om naar het mooie meis-
je te gaan. Want al was hij door de bijna ononderbroken reeks 
wonderen van de afgelopen dagen al overtuigd dat de genade 
op hem neergedaald was, hij dacht toch dat hij juist daarom 
recht had op een soort overmoed en hij nam aan dat hij de ge-
nade in zekere zin uit beleefdheid nog voor moest zijn, zonder 
haar ook maar enigszins te krenken. Toen hij dus de zachte pas-
sen van het meisje van nummer zevenentachtig dacht te horen, 
opende hij de deur van zijn kamer voorzichtig op een kier en 
zag dat zij het was die terugging naar haar kamer. Maar wat hij 
door zijn jarenlange onervarenheid natuurlijk niet merkte, was 
de niet onbelangrijke omstandigheid dat ook het mooie meisje 
gemerkt had dat hij haar bespiedde. Daardoor bracht ze, zoals 
haar beroep en gewoonte geleerd hadden, haar kamer voor het 
oog even gauw op orde, deed de plafondlamp uit, ging op bed 
liggen en pakte bij het licht van het bedlampje een boek en be-
gon te lezen, alleen was het een boek dat ze allang gelezen had.  
 Even later werd er ook voorzichtig op haar deur geklopt, zo-
als ze al verwacht had, en Andreas kwam binnen. Hij bleef bij 
de deur staan, hoewel hij al zeker wist dat hij het volgende mo-
ment uitgenodigd zou worden om dichterbij te komen. Want 
het mooie meisje bleef liggen waar ze lag, legde het boek niet 
eens weg en vroeg alleen maar: ‘En wat wilt u?’  
 Andreas, die zelfvertrouwen had gekregen door het bad, de 
zeep, de leunstoel, het behang, de papegaaienkoppen en het 
pak, antwoordde: ‘Ik kan niet tot morgen wachten, juffrouw.’ 
Het meisje zweeg.  
 Andreas kwam dichterbij, vroeg wat ze aan het lezen was en 
zei eerlijk: ‘Ik interesseer me niet voor boeken.’  
 ‘Ik ben hier maar tijdelijk,’ zei het meisje op het bed, ‘ik blijf 
hier maar tot zondag. Maandag moet ik namelijk weer optreden 
in Cannes.’  
 ‘Als wat?’ vroeg Andreas.  
 ‘Ik dans in het casino. Ik heet Gabby. Hebt u die naam nog 
nooit gehoord?’  
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 ‘Jawel, die ken ik uit de krant,’ loog Andreas en hij wilde er-
aan toevoegen: ‘waar ik me mee toedek.’ Maar dat deed hij toch 
maar niet.  
 Hij ging op de rand van het bed zitten en het mooie meisje 
had daar niets tegen. Ze legde het boek zelfs weg en Andreas 
bleef tot de volgende ochtend in kamer zevenentachtig.  
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Zaterdagochtend werd hij wakker met het vaste voornemen om 
tot haar vertrek niet meer weg te gaan bij het mooie meisje. In 
hem bloeide zelfs de tere gedachte op aan een reis naar Cannes 
met de jonge vrouw, want hij was net als alle arme mensen ge-
neigd kleine bedragen die hij op zak had (en vooral drinkende 
arme mensen hebben die neiging) als grote te beschouwen. Hij 
telde zijn negenhonderdtachtig franc ’s morgens dus nog eens 
na. En omdat ze in een portefeuille zaten en omdat die porte-
feuille in een nieuw pak zat, had hij het idee dat het bedrag tien 
keer zo hoog was. Daarom deed het hem ook niets, toen het 
meisje een uur nadat hij weggegaan was bij hem binnenkwam, 
zonder te kloppen, en toen ze vroeg wat ze de zaterdag samen 
zouden doen, voor haar vertrek naar Cannes, zei hij op goed 
geluk: ‘Fontainebleau.’ Ergens, half in een droom, had hij dat 
misschien gehoord. Hij wist in ieder geval niet meer waarom en 
hoezo die plaatsnaam hem te binnen geschoten was.  
 Ze namen dus een taxi en gingen naar Fontainebleau en daar 
bleek het mooie meisje een goed restaurant te kennen, waar je 
goed kon eten en drinken. En ze kende ook de ober en noemde 
hem bij zijn voornaam. En als onze Andreas jaloers van aard 
geweest was, had hij ook wel boos kunnen worden. Maar hij 
was niet jaloers en dus werd hij ook niet boos. Ze bleven een 
hele tijd zitten eten en drinken en gingen daarna, weer met een 
taxi, terug naar Parijs en opeens lag de stralende avond van Pa-
rijs voor hen en ze wisten er niets mee te beginnen, als mensen 
die niet bij elkaar horen en elkaar maar toevallig tegengekomen 
zijn. De nacht strekte zich voor hen uit als een al te lichte woes-
tijn.  
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 En ze wisten niet meer wat ze met elkaar aan moesten, nadat 
ze lichtvaardig de wezenlijke belevenis die man en vrouw ge-
geven is vergooid hadden. Dus besloten ze wat mensen van de-
ze tijd voorbehouden is, zodra die niet weten wat ze moeten 
doen: naar de bioscoop gaan. En daar zaten ze, en het was niet 
donker, niet eens een beetje, en je kon het nog net halfdonker 
noemen. En ze hielden elkaars hand vast, het meisje en onze 
vriend Andreas. Maar zijn handdruk was onverschillig en daar 
leed hij zelf onder. Hijzelf. Toen de pauze kwam, besloot hij 
met het mooie meisje naar de hal te gaan om iets te eten en te 
drinken, en daar gingen ze samen ook naartoe en ze dronken 
iets. En de film interesseerde hen helemaal niet meer. Ze gingen 
in een nogal bedrukte stemming naar het hotel.  
 De volgende morgen, het was zondag, werd Andreas wak-
ker, denkend aan zijn plicht: dat hij het geld terugbetalen 
moest. Hij stond sneller op dan de vorige dag, zo snel dat het 
mooie meisje wakker schrok en vroeg: ‘Waarom zo’n haast, An-
dreas?’  
 ‘Ik moet een schuld terugbetalen,’ zei Andreas.  
 ‘Wat? Op zondag?’ vroeg het mooie meisje.  
 ‘Ja, vandaag, op zondag,’ antwoordde Andreas.  
 ‘Is het een man of een vrouw wie je geld schuldig bent?’  
 ‘Een vrouw,’ zei Andreas aarzelend.  
 ‘Hoe heet ze?’  
 ‘Theresia.’  
 Daarop sprong het mooie meisje het bed uit, balde haar vuis-
ten en sloeg ze Andreas allebei in zijn gezicht.  
 En daarop vluchtte hij de kamer uit en hij verliet het hotel. 
En zonder omkijken ging hij in de richting van Sainte-Marie des 
Batignolles, in de vaste overtuiging dat hij de kleine Theresia 
vandaag eindelijk de tweehonderd franc terugbetalen kon.  
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Nu wilde de voorzienigheid – of zoals minder gelovige mensen 
zouden zeggen: het toeval – dat Andreas weer eens net na de 
mis van tien uur aankwam. En het was vanzelfsprekend dat hij 
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in de buurt van de kerk de bistro zag waar hij laatst iets ge-
dronken had, en daar ging hij ook weer naar binnen.  
 Hij bestelde dus iets te drinken. Maar voorzichtig als hij was 
en zoals alle armen op deze wereld zijn, zelfs als ze het ene 
wonder na het andere meegemaakt hebben, keek hij eerst of hij 
echt wel geld genoeg had, en hij haalde zijn portefeuille tevoor-
schijn. En toen zag hij dat er van zijn negenhonderdtachtig 
franc nauwelijks meer iets over was.  
 Hij had namelijk nog maar tweehonderdvijftig franc. Hij 
dacht na en besefte dat het mooie meisje in het hotel hem het 
geld had afgepakt. Maar dat kon onze Andreas helemaal niets 
schelen. Hij zei tegen zichzelf dat hij voor ieder pleziertje moest 
betalen en hij had plezier gehad en dus moest hij ook betalen.  
 Hij wilde hier wachten tot de klokken luidden, de klokken 
van de kapel verderop, om dan naar de mis te gaan en daar ein-
delijk de kleine heilige de schuld terug te betalen. Ondertussen 
wilde hij drinken en hij bestelde iets te drinken. Hij dronk. De 
klokken voor de mis begonnen te luiden en hij riep: ‘Ober, afre-
kenen!’ Hij rekende af, stond op, ging naar buiten en botste vlak 
voor de deur tegen een heel grote, breedgeschouderde man op. 
Die noemde hij meteen ‘Wojtech’. En die riep tegelijkertijd: ‘An-
dreas!’ Ze vielen elkaar in de armen, want ze waren allebei 
mijnwerker geweest in Québec, samen in dezelfde mijn.  
 ‘Als je hier op me wilt wachten,’ zei Andreas, ‘twintig minu-
ten maar, zolang de mis duurt en geen moment langer!’  
 ‘O nee,’ zei Wojtech. ‘Sinds wanneer ga jij eigenlijk naar de 
mis? Ik kan die roomse priesters niet uitstaan en de mensen die 
naar ze toe gaan al helemaal niet.’  
 ‘Maar ik ga naar de kleine Theresia,’ zei Andreas, ‘ik ben 
haar geld schuldig.’  
 ‘Bedoel je de kleine heilige Theresia?’ vroeg Wojtech.  
 ‘Ja, die bedoel ik,’ antwoordde Andreas.  
 ‘Hoeveel ben je haar schuldig?’ vroeg Wojtech.  
 ‘Tweehonderd franc!’ zei Andreas.  
 ‘Dan ga ik mee!’ zei Wojtech.  
 De klokken luidden nog steeds. Ze gingen de kerk in en toen 
ze binnen stonden en de mis net begonnen was, zei Wojtech 
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fluisterend: ‘Geef me direct honderd franc! Ik herinner me op-
eens dat er buiten iemand op me staat te wachten, anders kom 
ik in het tuchthuis!’  
 Meteen gaf Andreas de twee briefjes van honderd franc die 
hij nog bezat en zei: ‘Ik kom straks.’  
 En toen hij inzag dat hij geen geld meer had om Theresia te-
rug te betalen, vond hij het ook zinloos om de mis nog langer 
bij te wonen. Alleen uit fatsoen wachtte hij nog vijf minuten en 
ging daarna naar de bistro, waar Wojtech op hem zat te wach-
ten.  
 Van nu af aan bleven ze kameraden, want dat beloofden ze 
elkaar.  
 Wojtech had natuurlijk geen vriend wie hij geld schuldig 
was. Het ene briefje van honderd franc dat Andreas hem ge-
leend had, verborg hij zorgvuldig in zijn zakdoek en legde daar 
een knoop in. Voor de andere honderd franc nodigde hij An-
dreas uit om te drinken en nog wat te drinken en nog wat te 
drinken, en ’s nachts gingen ze naar het huis waar de leuke 
meisjes zaten en daar bleven ze ook allebei drie dagen en toen 
ze weer buiten kwamen, was het dinsdag en Wojtech nam af-
scheid van Andreas met de woorden: ‘Zondag zien we elkaar 
weer, zelfde tijd en zelfde plaats.’  
 ‘Tot ziens!’ zei Andreas.  
 ‘Tot ziens!’ zei Wojtech en hij verdween.  
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Het was een regenachtige dinsdagmiddag en er viel zo’n dichte 
regen dat Wojtech het volgende ogenblik gewoon verdwenen 
was. Dat idee had Andreas tenminste.  
 Zijn vriend leek opgegaan in de regen, net zoals hij hem toe-
vallig had ontmoet, en omdat hij geen geld meer op zak had op 
vijfendertig franc na en verwend was door het lot en zeker van 
de wonderen die hij vast nog mee zou maken, besloot hij het-
zelfde als alle armen en gewoontedrinkers te doen en zich weer 
toe te vertrouwen aan God, de enige in wie hij geloofde. Dus 
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ging hij naar de Seine en de vertrouwde trap af die naar het 
thuis van de daklozen leidde.  
 Daar stuitte hij op een man die juist de trap opging en die 
hem heel bekend voorkwam. Daarom groette Andreas beleefd. 
Het was een wat oudere, verzorgd uitziende heer die bleef 
staan, Andreas goed bekeek en ten slotte vroeg: ‘Heb je geld 
nodig, beste man?’  
 Aan de stem herkende Andreas de heer die hij drie weken 
eerder tegengekomen was. Daarom zei hij: ‘Ik herinner me wel 
dat ik u nog geld schuldig ben; dat moest ik terugbrengen naar 
de heilige Theresia. Maar er is van alles tussen gekomen, weet 
u. En het is al drie keer gebeurd dat ik het geld niet terug kon 
geven.’  
 ‘U vergist zich,’ zei de goedgeklede oudere heer, ‘ik heb niet 
de eer u te kennen. U ziet me blijkbaar aan voor iemand anders, 
maar ik denk dat u in geldnood zit. En wat de heilige Theresia 
betreft, waar u het daarnet over had: ik ben menselijk zo nauw 
met haar verbonden, dat ik vanzelfsprekend bereid ben u het 
geld voor te schieten dat u haar schuldig bent. Hoeveel is het?’  
 ‘Tweehonderd franc,’ antwoordde Andreas, ‘maar neemt u 
me niet kwalijk: u kent me niet eens! Ik ben een man van eer en 
u kunt me eigenlijk geen aanmaning sturen. Ik heb namelijk 
wel mijn eer, maar geen adres. Ik slaap onder een van deze 
bruggen.’  
 ‘O, dat geeft niets,’ zei de heer, ‘daar slaap ik ook altijd. En u 
doet me juist een plezier, waarvoor ik niet dankbaar genoeg 
kan zijn, door het geld van me aan te nemen. Want ik ben de 
kleine Theresia ook zoveel schuldig!’  
 ‘Dan,’ zei Andreas, ‘sta ik zeker tot uw beschikking.’  
 Hij nam het geld aan, wachtte even tot de heer de trap op 
was en liep daarna dezelfde trap af, recht naar de Rue des 
Quatre Vents en zijn oude restaurant, het Russisch-Armeense 
Tari-Bari, en bleef daar tot zaterdagavond. En toen herinnerde 
hij zich dat het morgen zondag was en dat hij naar de kapel 
Sainte-Marie des Batignolles moest.  
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Bij Tari-Bari was het druk, want daar sliepen veel daklozen, da-
genlang, nachtenlang, overdag achter de tap en ’s nachts op de 
bankjes. Andreas stond op zondag heel vroeg op, niet zozeer 
omdat hij bang was de mis te missen, als wel uit angst voor de 
waard die hem eraan zou herinneren dat hij nog dagen eten, 
drinken en onderdak betalen moest.  
 Maar hij vergiste zich, want de waard was al veel vroeger 
opgestaan. Want de waard kende hem al langer dan vandaag 
en wist dat onze Andreas de neiging had elke gelegenheid te 
gebruiken om niet te hoeven betalen. Daarom moest onze An-
dreas betalen, van dinsdag tot zondag, heel wat eten en drinken 
en nog veel meer dan hij gegeten en gedronken had. Wat de 
waard van Tari-Bari wist heel goed welke klanten er konden 
rekenen en welke niet. En onze Andreas hoorde tot degenen die 
niet konden rekenen, net als zoveel drinkers. Andreas betaalde 
dus een groot deel van het geld dat hij bij zich had, maar ging 
toch op weg naar de kapel van Sainte-Marie des Batignolles. 
Maar hij wist al wel dat hij niet genoeg geld meer had om de 
heilige Theresia alles terug te betalen. En hij dacht ook aan zijn 
vriend Wojtech, met wie hij afgesproken had, net als aan zijn 
kleine schuldeiseres.  
 Nu kwam hij weer in de buurt van de kapel en jammer ge-
noeg weer na de mis van tien uur, en weer stroomden de men-
sen hem tegemoet en toen hij oudergewoonte op weg ging naar 
de bistro, hoorde hij achter zich roepen, en plotseling voelde hij 
een stevige hand op zijn schouder. En toen hij zich omdraaide, 
was het een politieagent.  
 Onze Andreas, die zoals we weten geen papieren had, net als 
zoveel van zijn soortgenoten, schrok en greep al in zijn zak, ge-
woon om de indruk te wekken dat hij papieren had die geldig 
waren. Maar de politieagent zei: ‘Ik weet al wat u zoekt. U 
zoekt voor niets in uw zak! U hebt net uw portefeuille verloren. 
Hier is hij, en,’ voegde hij er bij wijze van grap aan toe, ‘dat 
komt ervan als je zondagochtend al zoveel aperitiefjes ophebt!’  
 Andreas pakte gauw de portefeuille, had nauwelijks de rust 
om zijn hoed af te nemen en ging regelrecht naar de bistro.  
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 Daar trof hij Wojtech al en herkende hem niet op het eerste 
gezicht, maar pas na een hele tijd. Maar daarna groette onze 
Andreas hem des te hartelijker. En ze bleven elkaar maar uit-
nodigen en Wojtech stond, beleefd als de meeste mensen, van 
zijn bankje op om Andreas de ereplaats aan te bieden en liep, al 
was het nog zo wankelend, rond de tafel en ging tegenover 
hem op een stoel zitten om allerlei vriendelijke dingen te zeg-
gen. Ze dronken alleen pernod.  
 ‘Er is me weer wat vreemds overkomen,’ zei Andreas. ‘Ik 
kom daarnet voor onze afspraak en een politieagent pakt me bij 
mijn schouder en hij zegt: “U hebt uw portefeuille verloren.” En 
hij geeft me er een die helemaal niet van mij is en ik steek hem 
in mijn zak en nu wil ik wel eens kijken wat voor een ding het 
is.’  
 En daarmee haalt hij de portefeuille uit zijn zak om te kijken, 
en er zitten allerlei papieren in die hem absoluut niets aangaan 
en hij ziet ook geld en telt de briefjes, en het is precies tweehon-
derd franc. En toen zegt Andreas: ‘Zie je? Dat is een teken van 
God. Nu ga ik eindelijk mijn schuld betalen!’  
 ‘Er is nog tijd genoeg,’ antwoordde Wojtech, ‘voor de mis af-
gelopen is. Waarvoor moet je zo nodig naar de mis? Tijdens de 
mis kun je niks terugbetalen. Na de mis ga je naar de sacristie 
en voor die tijd drinken we nog wat.’  
 ‘Natuurlijk, zoals je wilt,’ antwoordde Andreas.  
 Op dat moment ging de deur open en terwijl Andreas ont-
zettende pijn aan zijn hart had en grote duizeligheid in zijn 
hoofd, zag hij een jong meisje binnenkomen dat recht tegenover 
hem op het bankje ging zitten. Ze was heel jong, zo’n jong meis-
je als hij nog nooit gezien dacht te hebben, en ze was helemaal 
in het hemelsblauw gekleed. Ze was namelijk zo blauw als al-
leen de hemel kan zijn op bepaalde dagen en dan nog alleen 
maar voor gezegenden. Daarom wankelde hij op haar af, maak-
te een buiging en zei tegen het jonge kind: ‘Wat doe jij hier?’  
 ‘Ik wacht op mijn ouders, die straks uit de mis komen; ze ha-
len me hier af. Iedere vierde zondag,’ zei ze en ze werd dood-
verlegen van de oudere man die haar zomaar aangesproken 
had. Ze was een beetje bang voor hem.  
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 Daarop vroeg Andreas: ‘Hoe heet je?’  
 ‘Theresia,’ zei ze.  
 ‘Ah!’ riep Andreas, ‘dat is mooi! Ik had nooit gedacht dat 
zo’n grote, zo’n kleine heilige, zo’n grote en zo’n kleine schuld-
eiser me de eer zou bewijzen me op te zoeken, nadat ik al zo 
lang niet naar haar toe gekomen ben.’  
 ‘Ik begrijp niet wat u zegt,’ zei het meisje nogal verward.  
 ‘Dat is je fijngevoeligheid,’ antwoordde Andreas. ‘Dat is je 
fijngevoeligheid, maar die kan ik wel waarderen. Ik ben je al 
een hele tijd tweehonderd franc schuldig en ik kwam er maar 
niet toe om die terug te geven, heilig meisje.’  
 ‘U bent mij geen geld schuldig, maar ik heb wel wat in mijn 
tasje, hier, neem dit maar en ga alsjeblieft weg. Want mijn ou-
ders komen straks.’  
 En ze haalde een briefje van honderd franc voor hem uit haar 
tasje.  
 Dat zag Wojtech allemaal in de spiegel en hij stond wanke-
lend op van zijn stoel en bestelde twee pernods en wilde onze 
Andreas net naar de tap slepen om hem mee te laten drinken. 
Maar terwijl Andreas aanstalten maakt om naar de tap te stap-
pen, valt hij om als een blok en alle mensen in de bistro schrik-
ken en Wojtech ook. En het meisje dat Therese heet nog het 
meest. En omdat er in de buurt geen dokter en geen apotheek 
is, slepen ze hem naar de kapel en wel naar de sacristie, omdat 
priesters toch een beetje verstand van dood en doodgaan heb-
ben, zoals de ongelovige obers toch geloofden; en het meisje dat 
Theresia heet moet wel mee.  
 Ze brengen onze arme Andreas naar de sacristie en hij kan 
jammer genoeg niets meer zeggen en maakt alleen maar een ge-
baar of hij in zijn linkerbinnenzak wil grijpen, waar het geld zit 
dat hij de kleine schuldeiseres schuldig is, en hij zegt: ‘Kleine 
Theresia!’ en blaast zijn laatste adem uit en sterft.  
 God geve ons allen, ons drinkers, zo’n gemakkelijke en zo’n 
mooie dood!  
 
 


