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Vertaald door Jean A. Schalekamp Papa non vuole, Mama ne meno
Come faremo far’ l’amor?

Tom wierp snel een blik achter zich en zag de man uit de Green Cage
komen. Hij liep zijn kant uit. Tom begon vlugger te lopen. Er viel
niet aan te twijfelen dat de man achter hem aan zat. Tom had hem vijf
minuten geleden opgemerkt, toen hij vanaf een tafeltje omzichtig naar
hem had zitten kijken, alsof hij nog niet helemaal zeker van zijn zaak
was, maar wel bijna. Voor Tom had hij er in elk geval zeker genoeg
uitgezien om haastig zijn borrel op te drinken, te betalen en weg te
gaan.
Op de hoek nam Tom een gebogen houding aan en stak in een
drafje Fifth Avenue over. Daar was Raouls bar. Zou hij het wagen er
naar binnen te gaan en nog een borrel te nemen? Het noodlot tarten
en zo? Of zou hij verderlopen naar Park Avenue en proberen hem
in een paar donkere portieken kwijt te raken? Hij ging Raouls bar
binnen.
Terwijl hij op zijn gemak naar een vrije plaats aan de bar slenterde,
keek hij automatisch om zich heen of er ook iemand was die hij kende.
De grote man met het rode haar, wiens naam hij steeds weer vergat,
was er, hij zat met een blond meisje aan een tafeltje. De roodharige
man zwaaide naar hem en Toms hand ging slap omhoog om zijn groet
te beantwoorden. Hij slingerde zijn ene been over een kruk en keek
uitdagend, en toch met een opvallende achteloosheid, naar de deur.
‘Een gin-tonic graag,’ zei hij tegen de barman.
Was dit het soort man dat ze achter hem aan zouden sturen? Was
hij het, was hij het niet, was hij het? Hij zag er helemaal niet als een
politieman of een detective uit. Hij zag eruit als een zakenman, als
iemands vader, goed gekleed, goed doorvoed, grijzend aan de slapen en
met iets onzekers over zich. Was dat het soort dat ze op zo’n karweitje
uit stuurden, misschien om een praatje met je te beginnen in een bar
en dan opeens béng – de hand op de schouder, terwijl de andere hand
een politiepenning liet zien. Tom Ripley, je bent gearresteerd. Tom keek
naar de deur.
Daar kwam hij. De man keek om zich heen, zag hem en keek
‘Ik was er niet zeker van of u Tom Ripley was,’ zei mijnheer
Greenleaf. ‘Ik had u geloof ik maar één keer gezien. Bent u niet eens
een keer met Richard thuisgekomen?’
‘Ik geloof het wel, ja.’
‘De Schrievers hebben me ook een beschrijving van u gegeven. We
hebben allemaal ons best gedaan om u te pakken te krijgen, want de
Schrievers wilden dat we elkaar in hun huis ontmoetten. Iemand zei
hun dat u wel eens naar de Green Cagebar ging. Dit is pas de eerste
avond dat ik geprobeerd heb u te vinden, dus ik geloof wel dat ik geluk
gehad heb.’ Hij glimlachte. ‘Vorige week heb ik u een brief geschreven,
maar die hebt u misschien niet gehad.’
‘Nee, inderdaad.’ Marc stuurde zijn post blijkbaar niet door, dacht
Tom. Verdommeling. Misschien was er wel een cheque bij van tante
Dottie. ‘Ik ben ongeveer een week geleden verhuisd,’ zei Tom nog.



‘O ja, natuurlijk. Wel, in die brief staat niet veel. Alleen dat ik
graag eens een babbeltje met u wilde maken. De Schrievers schenen te
denken dat u Richard heel goed gekend hebt.’
‘Ik herinner me hem wel, ja.’
‘Maar correspondeert u nu niet met hem?’ Hij keek teleurgesteld.
‘Nee. Ik geloof dat ik Dickie nu al in een paar jaar niet gezien
heb.’
‘Hij is al twee jaar in Europa. De Schrievers hadden een heel hoge
dunk van u en dachten dat u misschien wel enige invloed op Richard
zou hebben als u hem schrijven zou. Ik wil dat hij thuiskomt. Hij heeft
hier zijn verantwoordelijkheden – maar alles wat zijn moeder of ik
hem proberen te zeggen negeert hij eenvoudig.’
Tom wist niet wat hij ervan denken moest. ‘Wat hebben de
Schrievers nu eigenlijk precies gezegd?’
‘Ze zeiden – ze hebben blijkbaar een beetje overdreven – dat u en
Richard heel goede vrienden waren. Ik denk dat ze als vanzelfsprekend
aannamen dat u al die tijd met hem correspondeerde. Ziet u, van
Richards vrienden ken ik er maar zo weinig.’ Hij wierp een blik op
Toms glas, alsof hij hem tenminste een borrel aan had willen bieden,
maar Toms glas was nog bijna vol.
Tom herinnerde zich dat hij eens met Dickie Greenleaf naar
een cocktailparty bij de Schrievers gegaan was. Misschien waren de
Greenleafs meer met de Schrievers bevriend dan hij, en zo was het
onmiddellijk een andere kant uit. Hij zette zijn strohoed af en zocht
een plaats om de bocht van de bar.
Mijn God, wat wilde hij? Hij was toch zeker geen homofiel, dacht
Tom voor de tweede keer, maar nu tastte zijn gekwelde brein naar
het feitelijke woord en produceerde het alsof het hem beschermen
kon, want hij had liever dat de man een homofiel was dan een
politieman. Hij kon tegen een homofiel eenvoudig ‘Nee, bedankt’
zeggen, glimlachen en weglopen. Tom schoof verder naar achteren op
de barkruk en vermande zich.
Tom zag de man een gebaar van ‘even wachten’ maken tegen de
barman en om de hoek van de bar naar hem toe komen. Daar had je
het! Tom staarde naar hem, volkomen verlamd. Meer dan tien jaar
konden ze je toch niet geven, dacht Tom. Misschien vijftien, maar
met goed gedrag – Op het ogenblik waarop de lippen van de man zich
openden om te spreken, kreeg Tom een pijnsteek van een wanhopige,
gekwelde spijt.
‘Neem me niet kwalijk, bent u misschien Tom Ripley?’
‘Ja.’
‘Mijn naam is Herbert Greenleaf. De vader van Richard Greenleaf.’
De uitdrukking op zijn gezicht had op Tom een nog verwarrender
uitwerking dan wanneer hij een pistool op hem gericht had. Dat
gezicht was vriendelijk, glimlachend en vol hoop. ‘U bent toch een
vriend van Richard, niet?’
Nu klikte er iets in zijn brein. Dickie Greenleaf. Een lange blonde
knaap. Hij had heel wat geld, herinnerde Tom zich. ‘O, Dickie
Greenleaf. Ja.’
‘In elk geval kent u Charles en Marta Schriever. Dat zijn de
mensen die me over u verteld hebben, en die zeiden dat u misschien
– eh – Als we eens aan een tafeltje gingen zitten?’
‘Ja,’ zei Tom bereidwillig en hij pakte zijn glas op. Hij volgde de



man naar een leeg tafeltje achter in de kleine ruimte. Gratie gekregen,
dacht hij. Vrij! Niemand was van plan hem te arresteren. Dit ging over
iets anders. Wat het ook zijn mocht, het was diefstal of geknoei met de
post of hoe ze het ook noemen mochten. Misschien zat Richard op de
een of andere manier in de puree. Misschien had mijnheer Greenleaf
hulp nodig, of raad. Tom wist precies wat hij zeggen moest tegen een
vader als mijnheer Greenleaf
maar de teleurstelling aan de overkant van het tafeltje was haast
tastbaar. ‘Waar zit hij in Europa?’ vroeg Tom, wie het geen donder kon
schelen waar hij zat.
‘In een stadje dat Mongibello heet, ergens ten zuiden van Napels.
Hij schrijft me dat er zelfs geen bibliotheek is. Hij verdeelt zijn tijd
tussen zeilen en schilderen. Hij heeft er een huis gekocht. Richard
heeft zijn eigen inkomen – helemaal niet zo enorm, maar blijkbaar
genoeg om er in Italië van te leven. Nou ja, ieder zijn meug, maar
ik zie beslist niet wat die plaats voor aantrekkelijks heeft.’ Mijnheer
Greenleaf glimlachte dapper. ‘Kan ik u echt niets aanbieden, mijnheer
Ripley?’ vroeg hij toen de kelner met zijn whisky-soda kwam.
Tom had zin om weg te gaan. Maar hij vond het afschuwelijk die
man daar alleen te laten zitten met zijn nieuwe borrel. ‘Graag ja, dank
u,’ zei hij, en hij reikte de kelner zijn glas aan.
‘Charley Schriever zei me dat u in verzekeringen zit,’ zei mijnheer
Greenleaf opgewekt.
‘Dat zat ik ook, een tijdje geleden. Ik –’ Maar hij wilde niet zeggen
dat hij voor het Departement van Belastingen en Accijnzen werkte,
niet nu. ‘Op het ogenblik zit ik op de boekhoudafdeling van een
reclamebureau.’
‘O ja?’
Ongeveer een minuut lang spraken ze geen van beiden. De
ogen van mijnheer Greenleaf rustten op hem met een aandoenlijke,
hongerige uitdrukking. Wat moest hij in godsnaam zeggen? Tom had
er spijt van dat hij de borrel aangenomen had. ‘Hoe oud is Dickie nu
eigenlijk?’ vroeg hij ten slotte.
‘Hij is vijfentwintig.’
Ik ook, dacht Tom. Dickie leefde daar waarschijnlijk als God in
Frankrijk. Een vast inkomen, een huis, een boot. Waarom zou hij
thuis willen komen? Dickies gezicht begon wat duidelijker te worden
in zijn herinnering: hij had een brede glimlach, blondachtig haar met
kroezige golven, een onbezorgd gezicht. Dickie was een knaap zonder
zorgen. Wat deed hijzelf op zijn vijfentwintigste? Hij leefde van de ene
week in de andere. Geen bankrekening. Voor het eerst in zijn leven
moest hij smerissen uit de weg gaan. Hij had talent voor wiskunde.
Waarom verdomme betaalden ze hem daar dan niet voor, ergens? Het
drong tot Tom door dat al zijn spieren zich gespannen hadden, dat het
allemaal aan het rollen gegaan, want hij had de Schrievers niet meer
dan drie of vier keer in zijn leven gezien. En de laatste keer, dacht Tom,
was die avond toen hij Charley Schrievers inkomstenbelasting voor
hem berekend had. Charley was tv-regisseur en hij had volledig in de
soep gezeten met zijn freelanceopgaven. Charley vond hem een genie
omdat hij zijn belastingaangifte uitgeknobbeld had en tot een lager
bedrag gekomen was dan Charley, en op een volkomen wettige manier
lager. Misschien had dat Charley ertoe gebracht hem bij mijnheer
Greenleaf aan te bevelen. Als hij hem naar die avond beoordeelde,



had Charley mijnheer Greenleaf misschien verteld dat hij intelligent,
evenwichtig en angstvallig eerlijk was, en zeker bereid om iemand een
dienst te bewijzen. Dat had hij dan wel een beetje mis gehad.
‘U kent zeker verder niemand die Richard goed kent en een beetje
invloed op hem uit zou kunnen oefenen?’ vroeg mijnheer Greenleaf
een beetje zielig.
Buddy Lankenau, dacht Tom, maar Buddy wenste hij zo’n
karweitje niet toe. ‘Het spijt me, nee,’ zei Tom hoofdschuddend.
‘Waarom wil Richard eigenlijk niet thuiskomen?’
‘Hij zegt dat hij liever daar woont. Maar zijn moeder is nu net erg
ziek – Nou ja, dat zijn familieproblemen. Het spijt me dat ik u daar
zo mee lastigval.’ Hij streek met een radeloos gebaar met zijn hand
over zijn dunne, keurig gekamde grijze haar. ‘Hij zegt dat hij schildert.
Daar steekt natuurlijk geen kwaad in, maar hij heeft geen talent om
schilder te zijn. Hij heeft wel een groot talent voor het ontwerpen van
boten, als hij er zijn zinnen maar op zette.’ Hij keek op toen een kelner
hem aansprak. ‘Een Schotse met soda graag. Dewars. Hebt u hem nog
niet leeg?’
‘Nee, dank u,’ zei Tom.
Mijnheer Greenleaf keek Tom verontschuldigend aan. ‘U bent de
eerste van Richards vrienden die bereid is om te luisteren. Ze nemen
allemaal een houding aan alsof ik me met zijn leven wil bemoeien.’
Dat kon Tom heel goed begrijpen. ‘Ik wou echt dat ik u helpen
kon,’ zei hij beleefd. Hij herinnerde zich nu dat Dickie zijn geld van
een scheepsbouwmaatschappij kreeg. Kleine zeilboten. Natuurlijk
wilde zijn vader dat hij thuiskwam en de familiezaak overnam. Tom
glimlachte mijnheer Greenleaf uitdrukkingsloos toe en dronk toen
zijn glas leeg. Tom zat op het puntje van zijn stoel, klaar om weg te
zijn om eens te kijken of ik Richard zelf niet kon overhalen. Misschien
dat ik dan wel een beetje invloed op hem zou hebben,’ zei hij, alleen
omdat mijnheer Greenleaf graag wilde dat hij dat zei.
‘Als u dat echt denkt – dat is te zeggen, ik weet niet of u van plan
was naar Europa te reizen of niet.’
‘Nee, dat ben ik niet.’
‘Richard liet zich altijd zo door zijn vrienden beïnvloeden. Als
een ander of iemand als u, die hem gekend heeft, een tijdje verlof
kon krijgen, dan zou ik zo iemand er zelfs heen sturen om met hem
te praten. Dat zou in elk geval meer de moeite waard zijn dan dat ik
erheen ging, denk ik. U kunt zeker geen verlof krijgen van die baan
die u nu hebt, wel?’
Toms hart sloeg plotseling over. Hij zette een nadenkend gezicht.
Het was een mogelijkheid. Iets in hem had het al geroken en was
erop afgesprongen zelfs nog voordat zijn brein het in de gaten had
gehad. Tegenwoordige baan: nihil. Hij zou trouwens toch wel gauw
weg moeten. Hij wilde uit New York weg. ‘Het zou kunnen,’ zei hij
voorzichtig, nog steeds met dezelfde nadenkende uitdrukking op zijn
gezicht, alsof hij zelfs nu nog de duizenden kleine banden die hem
tegen konden houden aan het overwegen was.
‘Als u zou gaan, dan zou ik natuurlijk met genoegen uw onkosten
voor mijn rekening nemen, dat spreekt vanzelf. Denkt u werkelijk dat


