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JaneA U S T E N

Trots en vooroordeel
De complete vertaling van Pride and Prejudice
door Elke Meiborg

KEMPER CONSEIL Publishing

I
Het is een algemeen aanvaarde waarheid dat een alleenstaand man
met een flink vermogen een vrouw nodig heeft.
Hoe weinig er ook bekend is over de opvattingen of gevoelens van
zo’n man als hij in een nieuwe omgeving komt wonen, deze waarheid
wortelt zo diep in de gedachtenwereld van de families om hem heen,
dat hij onmiddellijk als het rechtmatig eigendom van een van hun
dochters wordt beschouwd.
‘Lieve meneer Bennet,’ zei zijn vrouw op een dag tegen hem, ‘heb je
al gehoord dat Netherfield Park eindelijk verhuurd is?’
Meneer Bennet antwoordde dat hij dat niet had gehoord.
‘Maar het is echt waar,’ zei ze, ‘want mevrouw Long was hier net en
zij heeft me er alles over verteld.’
Meneer Bennet zweeg.
‘Wil je niet weten wie het gehuurd heeft?’ vroeg zijn vrouw
ongeduldig.
‘Jij wilt het me graag vertellen; ik heb er geen bezwaar tegen het te
horen.’
Een dergelijke aanmoediging was voldoende.
‘Nu, lieve, je moet weten, mevrouw Long zegt dat Netherfield
gehuurd is door een jongeman met een groot vermogen uit het
noorden van Engeland; dat hij afgelopen maandag in een koets met
vierspan is komen kijken en dat hij het huis zo mooi vond dat hij
het meteen met meneer Morris eens werd. Hij gaat nog voor eind
september verhuizen en tegen het eind van volgende week komen er
al een paar van zijn bedienden.’
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‘… dat hij afgelopen maandag in een koets met vierspan is komen kijken …’

‘Hoe heet hij?’
‘Bingley.’
‘Is hij vrijgezel of getrouwd?’
‘O, vrijgezel, lieve, absoluut! Een vrijgezel met een flink vermogen
– vier- of vijfduizend per jaar. O, wat heerlijk voor onze dochters!’
‘Hoezo? Wat heeft dat met hen te maken?’
‘O, meneer Bennet,’ antwoordde zijn vrouw, ‘wees toch niet zo
vervelend! Je weet best waar ik aan denk: dat hij met een van hen
gaat trouwen.’
‘Is dat de reden waarom hij hier komt wonen?’
‘De reden? Onzin, hoe kun je dat nu zeggen! Maar het is heel
waarschijnlijk dat hij misschien verliefd op een van hen wordt en
daarom moet je hem opzoeken zodra hij hier is.’
‘Dat lijkt me nergens voor nodig. Jij kunt met de meisjes gaan, of
je kunt hen er alleen op afsturen – dat is wellicht nog beter, want
aangezien jij qua schoonheid voor geen van hen onderdoet, zou
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meneer Bingley jou wel eens de mooiste van het hele stel kunnen
vinden.’
‘Schat, je vleit me. Ik ben zeker niet zuinig bedeeld wat dat betreft,
maar tegenwoordig verbeeld ik me niet meer dat ik nog zo bijzonder
ben. Als een vrouw vijf volwassen dochters heeft, moet ze niet meer
aan haar eigen schoonheid te denken.’
‘In zo’n geval heeft een vrouw ook vaak niet veel schoonheid meer
om aan te denken.’
‘Maar, lieve, je moet meneer Bingley beslist een bezoek brengen
zodra hij hier komt wonen.’
‘Dat is meer dan ik je kan beloven.’
‘Maar denk nu toch aan je dochters. Stel je toch eens voor wat een
buitenkans het voor een van hen zou zijn. Sir William en Lady Lucas
zijn vastbesloten om te gaan en alleen maar daarom, want je weet
dat ze gewoonlijk geen nieuwkomers bezoeken. Heus, je moet gaan,
want hoe kunnen wij nu bij hem op visite gaan als jij het niet doet!’
‘Je hecht beslist te veel waarde aan formaliteiten. Ik durf te wedden
dat meneer Bingley jullie graag zal ontvangen en ik zal je een briefje
voor hem meegeven waarin ik hem mijn hartelijke toestemming geef
om met een van de meisjes te trouwen, het maakt niet uit met wie – al
zal ik niet nalaten een goed woordje voor mijn kleine Lizzy te doen.’
‘Daar komt niets van in. Lizzy is geen haar beter dan de rest en ze
is niet half zo mooi als Jane of half zo vrolijk als Lydia. Maar jij trekt
haar altijd voor.’
‘Ze hebben geen van allen veel waar ze zich op voor kunnen laten
staan’, antwoordde hij. ‘Ze zijn net zo dom en onnozel als alle andere
meisjes – maar Lizzy is op de een of andere manier scherpzinniger
dan haar zusters.’
‘Meneer Bennet, hoe kun je zulke vreselijke dingen zeggen over je
eigen kinderen? Je vindt het gewoon heerlijk mij op stang te jagen. Je
geeft niets om mijn arme zenuwen.’
‘Dat zie je verkeerd, lieve. Ik koester een groot respect voor jouw
zenuwen. Het zijn al jaren mijn beste vrienden. Ik hoor je al minstens
twintig jaar met eerbied over ze spreken.’
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‘O, je weet niet half wat ik moet doormaken!’
‘Maar ik hoop dat je het te boven komt en dat je in je leven nog vele
jongemannen met vierduizend pond per jaar naar onze streek zult
zien komen.’
‘Al komen er twintig, wij hebben er niets aan, want jij wilt hen niet
bezoeken.’
‘Geloof me, lieve, zodra het er twintig zijn, zal ik bij allen langs gaan.’
Meneer Bennet was zo’n eigenaardige mengeling van scherpzinnige
trekjes, nukken, sarcastische humor en geslotenheid, dat drieëntwintig jaar ervaring voor zijn vrouw nog niet voldoende was om zijn
karakter te begrijpen. Het hare was gemakkelijker te doorgronden.
Ze was een vrouw met een beperkt verstand, een gebrekkige
ont wikkeling en wispelturige neigingen. Als ze ontevreden was, verbeeldde ze zich last van haar zenuwen te hebben. Haar doel in het
leven was het aan de man brengen van haar dochters; haar troost
bestond uit visites en nieuwtjes.
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II
Meneer Bennet was een van de eersten die bij meneer Bingley langs
ging. Hij was vanaf het begin van plan geweest hem op te zoeken, al
verzekerde hij zijn vrouw tot op het laatst dat hij niet zou gaan, en
tot op de avond na zijn bezoek wist ze er niets vanaf. Het werd op de
volgende wijze onthuld. Terwijl hij zijn tweede dochter bekeek, die
juist bezig was met het tooien van een hoed, zei hij plotseling tegen
haar: ‘Ik hoop dat meneer Bingley hem mooi vindt, Lizzy.’
‘Wij kunnen niet beoordelen wat meneer Bingley mooi vindt,’ zei
haar moeder verbolgen, ‘want wij kunnen niet bij hem op bezoek.’
‘Maar mama,’ zei Elizabeth, ‘u vergeet dat we hem binnenkort op
het bal zullen ontmoeten en dat mevrouw Long beloofd heeft hem
aan ons voor te stellen.’
‘Ik geloof helemaal niet dat mevrouw Long zoiets zou doen. Ze heeft
zelf twee nichtjes. Ze is een egoïstisch, hypocriet mens en ik moet
niets van haar hebben.’
‘Ik ook niet,’ zei meneer Bennet, ‘en ik ben blij dat je je niet op haar
diensten verlaat.’
Mevrouw Bennet verwaardigde zich niet te antwoorden, maar tot
het uiterste getergd gaf ze een van haar dochters een uitbrander.
‘Hoest toch niet zo, Kitty, hemeltjelief! Houd een beetje rekening
met mijn zenuwen. Je scheurt ze aan stukken.’
‘Kitty is wel bijzonder onkies met haar gehoest,’ zei haar vader, ‘ze
doet het op de meest ongelegen momenten.’
‘Ik hoest niet voor mijn plezier’, antwoordde Kitty snibbig.
‘Wanneer is je volgende bal, Lizzy?’
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‘Morgen over veertien dagen.’
‘Precies!’ zei haar moeder. ‘En mevrouw Long komt pas één dag
daarvoor terug, dus kan ze hem onmogelijk aan haar voorstellen,
want dan heeft ze hem zelf nog niet eens ontmoet.’
‘Wel, lieve, dan weet jij meer dan je vriendin en zou je meneer
Bingley aan haar kunnen voorstellen.’
‘Dat is toch onmogelijk, meneer Bennet, als ik hem zelf niet ken
– hoe kun je me zo plagen?’
‘Ik waardeer je voorzichtigheid. Een omgangsperiode van veertien
dagen stelt inderdaad weinig voor. Men kan niet binnen twee weken
ontdekken hoe iemand werkelijk is. Maar als wij hen niet een handje
helpen, zal iemand anders het doen en zeg nu zelf, ook mevrouw
Long en haar nichtjes moeten een kans krijgen. En daar ze het toch
als een bewijs van vriendschap zullen opvatten, zal ik, als jij het
aanbod afslaat, die taak zelf op me nemen.’
De meisjes staarden hun vader aan. Mevrouw Bennet zei slechts:
‘Onzin, onzin!’
‘Vanwaar die heftige protesten?’ riep hij uit. ‘Noem jij de etiquette
van het kennismaken en het belang dat eraan wordt gehecht onzin?
Welnu, daarin kan ik het niet met je eens zijn. Wat zeg jij ervan,
Mary? Want ik weet dat jij een zeer beschouwelijke jongedame bent,
die dikke boeken leest en lange uittreksels maakt.’
Mary wilde graag iets heel verstandigs zeggen, maar kon niets
bedenken.
‘Terwijl Mary haar gedachten op een rijtje zet,’ vervolgde hij, ‘wil ik
nog even terugkomen op meneer Bingley.’
‘Ik word doodziek van die meneer Bingley!’ riep zijn vrouw.
‘O, maar dat spijt me nu – waarom heb je dat niet eerder gezegd?
Als ik dat vanochtend had geweten, was ik zeker niet bij hem langs
gegaan. Dat is bijzonder vervelend, maar ja, nu ben ik al bij hem
geweest, dus kunnen we niet meer aan hem ontsnappen.’
De verbazing van de dames was zoals hij had gehoopt; die van
mevrouw Bennet misschien nog groter dan die van de rest, al
verklaarde zij toen het eerste vreugdevolle tumult voorbij was, dat
ze nooit iets anders had verwacht.
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‘Wat aardig van je, m’n lieve meneer Bennet! Maar ik wist wel dat
ik je ooit zover zou krijgen. Ik wist heus wel dat je te veel om je
dochters geeft om zo’n buurman links te laten liggen. O, ik ben zo
blij! En bovendien is het een goede grap dat je vanmorgen al bent
gegaan en er tot vanavond niets over hebt gezegd.’
‘Zo Kitty, nu mag je zoveel hoesten als je wilt’, zei meneer Bennet,
terwijl hij opstond om de kamer te verlaten, moe van de exaltatie
van zijn vrouw.

‘… want al ben ik dan de jongste, ik ben ook de langste.’
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‘Wat hebben jullie toch een geweldige vader, meisjes’, sprak zij zodra
de deur dicht was. ‘Ik zou niet weten hoe jullie hem ooit dankbaar
genoeg zouden kunnen zijn voor zijn goedheid – of mij, trouwens.
Geloof me, op onze leeftijd is het echt niet zo prettig om elke dag
nieuwe kennissen op te moeten doen, maar voor jullie hebben we
alles over. Lydia, liefje, jij bent weliswaar de jongste, maar ik durf
gerust te beweren dat meneer Bingley op het eerstvolgende bal met
jou zal dansen.’
‘O,’ zei Lydia vastberaden, ‘ik maak me geen zorgen, want al ben ik
dan de jongste, ik ben ook de langste.’
De rest van de avond deden ze niets dan speculeren hoe vlug hij
meneer Bennets bezoek zou beantwoorden, en bedenken of ze hem
te dineren zouden vragen.
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III
Alle vragen die mevrouw Bennet, bijgestaan door haar vijf dochters,
over het onderwerp wist te stellen, waren echter onvoldoende om een
bevredigende beschrijving van meneer Bingley uit haar echtgenoot
los te peuteren. Ze namen hem op diverse manieren onder vuur: met
schaamteloze vragen, ingenieuze veronderstellingen en terloopse
gissingen, maar hij wist ze alle handig te ontwijken en uiteindelijk
moesten ze noodgedwongen genoegen nemen met een beschrijving
uit de tweede hand van hun buurvrouw, Lady Lucas. Haar verslag
klonk uiterst gunstig. Sir William was zeer over hem te spreken.
Hij was vrij jong, geweldig knap, uiterst welgemanierd, en ter
bekroning van dit alles was hij van plan met een groot gezelschap
naar het eerstvolgende bal te komen. Mooier kon het niet! Van
dansen houden was een zekere stap op weg naar verliefd worden en
de hoop op meneer Bingley’s hart bloeide alom op.
‘Als ik een van mijn dochters maar gelukkig getrouwd op Netherfield
weet te krijgen,’ zei mevrouw Bennet tegen haar echtgenoot, ‘en alle
anderen even goed onder kan brengen, heb ik niets te wensen over.’
Enkele dagen later kwam meneer Bingley meneer Bennets bezoek
beantwoorden; hij bracht ongeveer tien minuten bij hem door in zijn
bibliotheek. Hij had gehoopt een glimp van de jongedames, over wier
schoonheid hij veel had gehoord, te mogen opvangen, maar kreeg
slechts de vader te zien. De dames waren iets fortuinlijker, want zij
hadden het geluk vanuit een raam op de bovenverdieping te kunnen
vaststellen dat hij een blauwe jas droeg en een zwart paard bereed.
Spoedig daarna ging een uitnodiging voor het diner de deur uit.
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Mevrouw Bennet had al bepaald welke gangen haar huishouding
het meeste recht zouden doen toen er een tegenbericht kwam dat
alle plannen doorkruiste. Meneer Bingley was zeer vereerd, maar
had de volgende dag verplichtingen in de stad en was daarom niet
in staat hun uitnodiging aan te nemen enzovoort. Mevrouw Bennet
was bijzonder gepikeerd. Ze kon zich niet voorstellen wat voor zaken
hij zonodig moest regelen in de stad, zo kort na zijn aankomst in
Hertfordshire, en ze begon te vrezen dat hij altijd van de ene plek
naar de andere zou vliegen en nooit rustig op Netherfield zou blijven,
zoals hij behoorde te doen. Lady Lucas nam haar bezorgdheid
gedeeltelijk weg door te opperen dat hij wellicht naar Londen was
gegaan om een groot gezelschap voor het bal te verzamelen, en al
spoedig volgde het gerucht dat meneer Bingley met twaalf dames en
zeven heren van de partij zou zijn. De meisjes jammerden om zo’n
groot aantal dames, maar hun leed werd verzacht toen ze de dag
voor het bal hoorden dat hij in plaats van twaalf slechts zes mensen
uit Londen had meegebracht, zijn vijf zusters en een nicht. En toen
het gezelschap de balzaal binnentrad, bleek het alles bij elkaar uit
slechts vijf personen te bestaan – meneer Bingley, zijn twee zusters,
de echtgenoot van de oudste en een andere jongeman.
Meneer Bingley was knap en beschaafd, hij had een prettig gezicht
en aangename, ongedwongen manieren. Zijn zusters waren elegante
vrouwen die onmiskenbaar op de hoogte waren van de laatste
mode. Zijn zwager, meneer Hurst, leek hoogstens uiterlijk op een
heer, maar zijn vriend, meneer Darcy, trok met zijn elegante, lange
gestalte, knappe gezicht en nobele voorkomen al gauw de aandacht
van de hele zaal en nog geen vijf minuten na zijn binnenkomst ging
reeds het verhaal rond dat hij tienduizend pond per jaar had. De
heren oordeelden dat hij een goed gebouwde kerel was, de dames
verklaarden dat hij veel knapper was dan meneer Bingley. Hij werd
vol bewondering bekeken, tot ongeveer halverwege de avond, toen
zijn optreden een weerzin begon te wekken die een omslag in zijn
populariteit met zich meebracht, want het bleek dat hij trots was,
dat hij zich te goed voelde voor zijn gezelschap, te goed om plezier
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En toen het gezelschap de balzaal binnentrad …

te maken. En zelfs zijn riante landgoed in Derbyshire kon toen niet
meer verhinderen dat hij een bijzonder streng, onaangenaam gezicht
had en het niet waard was met zijn vriend vergeleken te worden.
Meneer Bingley had al spoedig kennis gemaakt met alle belangrijke
mensen in de zaal; hij was levenslustig en spontaan, danste alle
dansen, werd boos omdat het bal zo vroeg ophield en speelde met
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het idee er zelf een op Netherfield te geven. Zulke beminnelijke
eigenschappen spreken natuurlijk voor zich. Wat een verschil tussen
hem en zijn vriend! Meneer Darcy danste slechts één maal met
mevrouw Hurst en één maal met juffrouw Bingley, weigerde zich
aan enige andere dame te laten voorstellen en vermaakte zich de
rest van de avond met door de zaal heen en weer te lopen en af en
toe iemand van zijn eigen gezelschap aan te spreken. Het oordeel
was geveld. Hij was de hooghartigste, onprettigste man ter wereld
en iedereen hoopte dat hij nooit meer terugkwam. Tot zijn heftigste
opponenten behoorde mevrouw Bennet, wier misnoegen over zijn
gedrag was uitgegroeid tot regelrechte verontwaardiging, omdat hij
een van haar dochters had beledigd.
Elizabeth Bennet had wegens het gebrek aan heren noodgedwongen
twee dansen aan de kant gezeten en in die periode had meneer Darcy
geruime tijd zo dicht bij haar gestaan dat ze getuige was geweest van
een gesprek tussen hem en meneer Bingley, die even met dansen
was opgehouden om zijn vriend tot deelname te bewegen.
‘Komaan, Darcy,’ zei hij, ‘Ik moet en zal je de vloer op krijgen. Ik vind
het vreselijk als je daar zo raar helemaal alleen staat te kijken. Ga
toch liever dansen.’
‘Ik peins er niet over. Je weet dat ik er een hekel aan heb, tenzij
ik mijn partner goed ken. Maar in een gezelschap als dit zou het
onverdraaglijk zijn. Je zusters zijn bezet en verder is er geen vrouw
in de zaal met wie ik het niet als een straf zou beschouwen om de
dansvloer op te gaan.’
‘Ik zou er wel voor oppassen zo veeleisend te zijn als jij!’ zei Bingley.
‘Werkelijk waar, ik heb nog nooit zo veel aardige meisjes ontmoet als
vanavond en zoals je ziet, zijn er een paar heel mooie bij.’
‘Jij danst met het enige knappe meisje in de hele zaal’, zei meneer
Darcy, terwijl hij naar de oudste juffrouw Bennet keek.
‘O, zij is het lieftalligste wezen dat ik ooit heb gezien! Maar daar vlak
achter je zit een van haar zusters; zij is heel mooi en vast ook erg
aardig. Laat me alsjeblieft mijn partner vragen om je aan haar voor
te stellen.’

16

‘Wie bedoel je?’ en terwijl hij zich omdraaide, keek hij naar Elizabeth
tot hij haar blik ving. Hij wendde zich af en zei koel: ‘Ze kan ermee
door, maar is niet mooi genoeg om mij in verleiding te brengen en
momenteel ben ik niet in de stemming om me uit te sloven voor
dames die door andere heren worden overgeslagen. Ga liever terug
naar je partner en geniet van haar glimlachjes, want met mij verdoe
je je tijd.’
Meneer Bingley volgde zijn raad op. Meneer Darcy wandelde weg en
Elizabeth bleef achter met weinig warme gevoelens voor hem. Toch
vertelde ze het verhaal vrolijk aan haar vriendinnen, want ze had een
levendige, speelse geest, die genoot van alles wat bespottelijk was.
Al met al was de avond voor de hele familie aangenaam verlopen.
Mevrouw Bennet had haar oudste dochter uitvoerig bewonderd zien
worden door het gezelschap van Netherfield. Meneer Bingley had
twee keer met haar gedanst en ze was opgemerkt door zijn zusters.
Jane zelf was al even verheugd als haar moeder maar kon zijn, zij het
op bescheidener wijze. Elizabeth kon haar blijdschap voelen. Mary
had zichzelf tegenover juffrouw Bingley beschreven horen worden als
het meest ontwikkelde meisje uit de buurt; Catherine en Lydia waren
zo fortuinlijk geweest geen enkele keer zonder partner te zitten en
dat was het enige waarover zij tot nu toe hadden geleerd zich druk
te maken op een bal. Ze keerden dan ook in opgewekte stemming
terug naar Longbourn, het dorp waar ze woonden en waarvan zij
de belangrijkste ingezetenen waren. Ze troffen meneer Bennet nog
op. Als hij las, verloor hij elk gevoel voor tijd en in het huidige geval
was hij bovendien bijzonder nieuwsgierig naar het verloop van een
avond die zulke grootse verwachtingen had gewekt. Hij had erg
gehoopt dat zijn vrouw teleurgesteld zou zijn in de voorstelling die
ze zich van de vreemdeling had gemaakt, maar ontdekte al spoedig
dat hij een heel ander verhaal te horen zou krijgen.
‘O, m’n lieve meneer Bennet,’ riep ze terwijl ze de kamer binnentrad,
‘we hebben zo’n heerlijke avond, zo’n schitterend bal gehad! Ik wou
dat je erbij was geweest. Iedereen was vol bewondering voor Jane,
het was haast te veel. Ze zeiden allemaal dat ze er zo mooi uitzag
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en meneer Bingley vond haar erg knap en heeft wel twee keer met
haar gedanst! Denk je eens in, lieve, hij heeft zowaar twee keer met
haar gedanst! Ze was de enige in de zaal die hij een tweede keer
heeft gevraagd. Eerst vroeg hij juffrouw Lucas en ik ergerde me dood
toen ik hem met haar de vloer op zag gaan! Maar hij vond haar niets
bijzonders; natuurlijk niet, wie wel? En hij leek diep onder de indruk
van Jane terwijl zij naar de dansvloer liep. Dus informeerde hij ernaar
wie ze was, liet zich aan haar voorstellen en vroeg haar voor het
volgende paar dansen. Het derde paar danste hij met juffrouw King,
het vierde met Maria Lucas en het vijfde opnieuw met Jane, het zesde
met Lizzy en de Boulanger ...’
‘Als hij een beetje compassie met mij had gehad,’ zei haar echtgenoot
ongeduldig, ‘zou hij niet half zoveel hebben gedanst! Houd alsjeblieft
op over al zijn partners. Ik wou dat hij bij de eerste de beste dans zijn
enkel had verstuikt!’
‘O, lieveling,’ vervolgde mevrouw Bennet, ‘ik ben zo verrukt van hem.
Hij is zo buitengewoon knap! En zijn zusters zijn heel charmant. Ik
heb nog nooit van mijn leven zulke elegante jurken gezien. Volgens
mij was het kant op de jurk van mevrouw Hurst ...’
Hier werd ze opnieuw onderbroken. Meneer Bennet maakte ernstig
bezwaar tegen elke beschrijving van kwikjes en strikjes. Daarom
was ze gedwongen het onderwerp van een andere kant te benaderen
en vertelde ze vol bitterheid en met enige overdrijving over de
schokkende grofheid van meneer Darcy.
‘Maar ik kan je verzekeren,’ voegde ze eraan toe, ‘dat Lizzy er
weinig aan verliest als ze niet bij hem in de smaak valt, want hij
is een bijzonder nare, akelige man, absoluut niet de moeite waard
om je best voor te doen. Zo hooghartig en verwaand – gewoon
onuitstaanbaar! Hij liep maar heen en weer te paraderen en zich
van alles te verbeelden! Niet mooi genoeg om mee te dansen! Ik wilde
dat jij erbij was geweest, lieve, en hem eens flink op zijn nummer
had gezet, zoals je dat zo goed kunt. Ik verafschuw die man.’
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IV
Toen Jane en Elizabeth alleen waren, liet de eerste, die vooralsnog
zeer voorzichtig was geweest in haar lof voor meneer Bingley, haar
zuster weten hoezeer ze hem bewonderde.
‘Hij is precies wat een jongeman behoort te zijn,’ zei ze, ‘verstandig,
opgewekt, hartelijk, en ik heb nog nooit zulke wellevende manieren
meegemaakt! Zo ongedwongen en in alle opzichten zo beschaafd.’
‘Bovendien is hij knap,’ antwoordde Elizabeth, ‘iets wat een jongeman ook behoort te zijn als hij maar enigszins kan. Dat maakt zijn
karakter af.’
‘Ik voelde me vreselijk gevleid toen hij me de tweede keer ten dans
vroeg. Zo’n compliment had ik niet verwacht.’
‘Echt niet? Ik wel, voor jou. Maar dat is een van de grootste verschillen
tussen ons. Jij kijkt altijd op van een compliment, ik nooit. Wat is er
logischer dan dat hij je nogmaals vroeg? Het kon hem immers niet
ontgaan zijn dat jij vijf keer zo mooi was als alle andere vrouwen in de
zaal. Dat heb je heus niet aan zijn galantheid te danken. Hoe dan ook,
hij is beslist erg sympathiek en je hebt mijn toestemming om hem
aardig te vinden. Je hebt wel dwazere personen aardig gevonden.’
‘Lizzy toch!’
‘O, jij bent veel te veel geneigd van de mensheid in het algemeen te
houden. Jij kunt aan niemand ooit een fout ontdekken. In jouw ogen
is de hele wereld lief en aardig. Ik heb je nog nooit in mijn hele leven
kwaad over iemand horen spreken.’
‘Ik wil anderen niet te snel veroordelen, maar ik zeg wel altijd wat
ik denk.’
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‘Dat weet ik en dat is nu juist het wonderlijke. Dat jij met jouw
verstand zo oprecht blind bent voor de dwaasheden en absurditeiten
van anderen! Zogenaamde onbevangenheid komt vaak genoeg voor
– je ziet het overal. Maar om zonder vertoon of opzet onbevangen te
zijn – om in iedereen het goede te zien en dat nog op te hemelen ook,
en het slechte te negeren – dat kun jij alleen. En je mag de zusters
van deze man ook graag als ik het wel heb? Hun manieren kunnen
lang niet op tegen de zijne.’
‘Zeker niet – in het begin althans. Maar ze zijn beiden erg vriendelijk
als je met hen in gesprek raakt. Het is de bedoeling dat juffrouw
Bingley bij haar broer komt wonen en zijn huishouden gaat bestieren
en ik moet me al erg vergissen als we aan haar niet een heel charmante buurvrouw zouden krijgen.’
Elizabeth luisterde zwijgend, maar was niet overtuigd – hun gedrag
van die avond was niet tegenover iedereen even wellevend geweest;
en met een scherpere blik en een koppiger karakter dan haar zuster
en een oordeel dat niet door hun attenties jegens haarzelf werd
vervormd, was ze weinig genegen hen sympathiek te vinden. Het
waren inderdaad zeer elegante dames; het mankeerde hun niet aan
hartelijkheid als ze het naar de zin hadden, noch aan vriendelijkheid
wanneer het hun uitkwam, maar ze waren trots en verwaand. Ze
waren niet onknap, hadden hun opleiding genoten aan een van
de oudste meisjeskostscholen in Londen, bezaten een vermogen
van twintigduizend pond, hadden de gewoonte meer uit te geven
dan goed voor hen was en verkeerden in hoge kringen. Ze waren
dan ook in elk opzicht gerechtigd veel van zichzelf en weinig van
anderen te denken. Ze kwamen uit een eerbiedwaardige familie uit
het noorden van Engeland, een gegeven dat dieper in hun geheugen
stond gekerfd dan het feit dat hun fortuin en dat van hun broer in de
handel waren vergaard.
Meneer Bingley had een bezit ter waarde van bijna honderdduizend
pond geërfd van zijn vader, die een landgoed had willen kopen, maar
overleed voor hij eraan toe kwam. Meneer Bingley koesterde dezelfde
plannen en had al enkele keren een graafschap uitgekozen, maar
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nu hij over een fraai herenhuis en de vrijheid van de omliggende
gronden beschikte, vroegen degenen die zijn toegeeflijke karakter
kenden, zich af af of hij de rest van zijn dagen misschien niet op
Netherfield zou slijten en de aankoop aan een volgende generatie
zou overlaten.
Zijn zusters waren er zeer op gebrand dat hij een eigen landgoed
kocht, maar hoewel hij zich nu slechts als huurder had gevestigd,
was juffrouw Bingley toch niet onwillig om de eerste plaats aan
zijn tafel te bezetten; noch was mevrouw Hurst, wier echtgenoot
meer modegevoel dan geld had, ongenegen zijn huis als het hare te
beschouwen als het zo uitkwam. Meneer Bingley was nog maar twee
jaar meerderjarig toen een toevallige aanbeveling hem verleidde
tot een bezichtiging van Netherfield House. Hij bekeek het een half
uur van binnen en buiten, was te spreken over de ligging en de
belangrijkste kamers, liet zich overtuigen door de aanprijzingen van
de eigenaar en huurde het meteen.
Tussen hem en Darcy bestond een zeer hechte vriendschap, ondanks
hun grote persoonlijke tegenstellingen. Darcy hield van Bingley om
zijn ongedwongen, spontane, meegaande karakter, al had dit nauwelijks sterker kunnen verschillen van het zijne en leek hij nooit
ontevreden over zichzelf. Bingley had een rotsvast vertrouwen
in Darcy’s genegenheid en een hoge dunk van zijn oordeel. Qua
intelligentie was Darcy zijn meerdere. Bingley was zeker niet dom,
maar Darcy was slim. Daarnaast was hij hooghartig, gereserveerd
en veeleisend en zijn manieren, hoewel beschaafd, waren niet
innemend. In dat opzicht werd hij vele malen overtroffen door zijn
vriend. Bingley viel overal waar hij kwam in de smaak, Darcy trapte
voortdurend op ieders tenen.
De wijze waarop ze over het bal in Meryton spraken, was kenmerkend
genoeg. Bingley had nog nooit van zijn leven zulke aardige mensen
en mooie meisjes ontmoet, iedereen was zeer vriendelijk en attent
voor hem geweest, niemand had formeel of stijfjes gedaan, hij had
zich al spoedig bij iedereen op zijn gemak gevoeld, en wat juffrouw
Bennet betreft, een engel kon volgens hem niet mooier zijn. Darcy
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daarentegen had een stel mensen met weinig uiterlijk schoon en
helemaal geen stijlgevoel gezien; geen van hen had hem ook maar
enigszins kunnen boeien en geen van hen had hem ook maar enige
aandacht of plezier geschonken. Juffrouw Bennet was mooi, dat
moest hij toegeven, maar ze glimlachte te veel.
Mevrouw Hurst en haar zuster ontkenden dit niet, maar waren
desondanks vol sympathie en bewondering voor haar en noemden
haar een lief meisje, dat ze best beter wilden leren kennen. Juffrouw
Bennet was vanaf dat moment dus een lief meisje en hun broer
voelde zich door zo’n aanbeveling gerechtigd over haar te denken
zoals hij zelf verkoos.
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V
Op korte wandelafstand van Longbourn woonde een familie
met wie de Bennets op bijzonder vertrouwelijke voet stonden. Sir
William Lucas was handelsman geweest in Meryton, waar hij
een aardig fortuin had vergaard, en tijdens zijn ambtstermijn als
burgemeester had hij middels een verzoekschrift aan de koning een
adellijke titel verworven. Deze onderscheiding was misschien iets te
veel eer geweest. Ze had hem een afkeer van zijn zaken en van zijn
residentie in een klein marktstadje bezorgd; hij had beide opgegeven
en was met zijn familie verhuisd naar een huis op ongeveer een mijl
afstand van Meryton, dat vanaf die tijd Lucas Lodge werd genoemd.
Hier kon hij genoeglijk mediteren over zijn eigen belangrijkheid en
zich, verlost van alle zakelijke beslommeringen, volledig aan zijn
hoffelijkheid jegens de wereld wijden. Want al was hij zeer op zijn
rang gesteld, deze had hem niet verwaand gemaakt; integendeel,
hij was tegenover iedereen de galantheid zelve. Van nature was hij
bescheiden, vriendelijk en behulpzaam, en zijn presentatie aan het
hof had hem wellevend gemaakt.
Lady Lucas was een goede vrouw en niet zo slim dat ze geen waardevolle buurvrouw voor mevrouw Bennet was. Ze hadden meerdere
kinderen. De oudste van hen, een intelligente, verstandige jonge vrouw
van ongeveer zevenentwintig jaar, was Elizabeths beste vriendin.
Het sprak vanzelf dat de jongedames Lucas en de jongedames
Bennet na een bal bijeen moesten komen voor een evaluatie; en de
ochtend na het partijtje kwamen de eersten naar Longbourn om hun
meningen te geven en die van de anderen te horen.
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‘Jij bent de avond goed begonnen, Charlotte’, zei mevrouw Bennet
met hoffelijke zelfbeheersing tegen juffrouw Lucas. ‘Jij was meneer
Bingley’s eerste keuze.’
‘Ja, maar zijn tweede leek hem beter te bevallen.’
‘O, je zult Jane bedoelen, want met haar heeft hij twee keer gedanst.
Ja, het leek er inderdaad op dat hij haar erg bewonderde – zeker,
ik vermoed wel dat hij haar bewonderde – ik heb er ook iets over
gehoord, maar ik weet niet goed meer wat – het had iets met meneer
Robinson te maken.’
‘Misschien bedoelt u wat ik hem tegen meneer Robinson heb horen
zeggen – heb ik u dat niet verteld? Dat meneer Robinson hem vroeg
hoe onze bals in Meryton hem bevielen, en of hij niet vond dat er
veel mooie vrouwen in de zaal waren, en wie hij de mooiste vond?
En dat hij direct antwoord gaf op de laatste vraag: ‘O, de oudste
juffrouw Bennet, absoluut! Dat moet iedereen wel met me eens zijn.’
‘Wel heb ik ooit! Nu, dat is inderdaad een bewijs – dat geeft inderdaad
de indruk – maar, hoe dan ook, dat hoeft verder natuurlijk nergens
toe te leiden.’
‘Ik deed het beter als luistervink dan jij, Eliza’, zei Charlotte. ‘Meneer
Darcy is minder de moeite van het afluisteren waard dan zijn vriend,
vind je niet? – Arme Eliza! Te horen dat je er wel mee door kunt!’
‘Maak Lizzy asjeblieft niet wijs dat ze zich wat van zijn grofheid zou
moeten aantrekken, want hij is zo’n akelige man – je zou niet eens
willen dat hij je aardig vond. Mevrouw Long vertelde gisteravond
dat hij een half uur naast haar heeft gezeten zonder een mond open
te doen.’
‘Klopt dat wel, mama? Is daar niet sprake van een klein misverstand?’
vroeg Jane. ‘Ik weet zeker dat ik meneer Darcy met haar heb zien
praten.’
‘Jawel – omdat ze hem uiteindelijk vroeg wat hij van Netherfield
vond en toen moest hij wel antwoord geven; maar ze zei dat hij heel
kwaad keek omdat ze hem aansprak.’
‘Juffrouw Bingley vertelde me,’ zei Jane, ‘dat hij nooit veel zegt, behalve
wanneer hij onder goede vrienden is. Tegenover hen is hij bijzonder
aardig.’
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‘… dat hij een half uur naast haar heeft gezeten zonder een mond open te doen.’

‘Ik geloof er geen woord van, lieve kind. Als hij zo bijzonder aardig
was geweest, had hij toch zeker met mevrouw Long gepraat. Maar ik
kan wel raden hoe het zat; iedereen zegt dat hij naast zijn schoenen
loopt van verwaandheid en ik durf te wedden dat hij ergens had
opgevangen dat mevrouw Long geen eigen koets heeft en in een
huurrijtuig naar het bal was gekomen.’
‘Ik vind het niet erg dat hij niet met mevrouw Long heeft gepraat,’
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zei juffrouw Lucas, ‘maar ik wilde dat hij met Eliza had gedanst.’
‘Als ik jou was, Lizzy,’ zei haar moeder, ‘zou ik de volgende keer niet
met hem dansen.’
‘Ik denk dat ik u met een gerust hart kan beloven nooit met hem te
zullen dansen, mama.’
‘Bij hem,’ zei juffrouw Lucas, ‘vind ik die trots niet zo storend als bij
vele anderen, want hij heeft er een reden voor. Het is geen wonder
dat zo’n elegante jongeman, wiens afkomst, vermogen enzovoort zo
in zijn voordeel spreken, een hoge dunk van zichzelf heeft. Ik zou
haast willen zeggen: hij heeft alle recht om trots te zijn.’
‘Dat is zeker waar,’ antwoordde Elizabeth, ‘en ik had hem zijn trots
gemakkelijk kunnen vergeven als hij de mijne niet gekrenkt had.’
‘Trots,’ sprak Mary, die zich graag liet voorstaan op de deugdelijkheid
van haar bespiegelingen, ‘is volgens mij een veel voorkomende
fout. Alles wat ik ooit heb gelezen, heeft mij ervan overtuigd dat
de menselijke natuur een aangeboren neiging tot eigendunk heeft
en dat er slechts weinigen onder ons zijn die niet een gevoel van
zelfvoldaanheid koesteren wegens de een of andere eigenschap, of
deze nu echt is of ingebeeld. IJdelheid en trots zijn twee verschillende
dingen, al worden ze vaak door elkaar gehaald. Iemand kan trots
zijn zonder een spoor van ijdelheid. Trots zegt vooral iets over onze
eigen dunk van onszelf, ijdelheid over wat we willen dat anderen
van ons denken.’
‘Als ik zo rijk was als meneer Darcy,’ riep een jonge Lucas, die met
zijn zusters was meegekomen, ‘dan kon het me niks schelen hoe
trots ik was. Ik zou een meute jachthonden houden en elke dag een
fles wijn leegdrinken.’
‘Dan zou je veel meer drinken dan goed voor je was,’ zei mevrouw
Bennet, ‘en als ik je erop betrapte, zou ik je die fles onmiddellijk
afpakken.’
De jongen beweerde dat ze dat niet zou doen; zij hield vol dat ze het
wel zou doen en de discussie werd pas beëindigd toen het bezoek
vertrok.
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VI
Spoedig daarna gingen de dames van Longbourn bij die van
Netherfield op visite. Hun bezoek werd op gepaste wijze beantwoord.
Juffrouw Bennets prettige manieren hadden een positieve invloed
op de welwillendheid van mevrouw Hurst en juffrouw Bingley; en
hoewel zij de moeder als onverdraaglijk beschouwden en de jongere
zusters slechts konden negeren, gaven ze de twee oudsten te kennen
naar een nadere kennismaking te verlangen. Jane was aangenaam
getroffen door deze attentie, maar Elizabeth bespeurde nog steeds
een zekere laatdunkendheid in hun houding tegenover iedereen,
zelfs tegenover haar zuster, en ze kon hen niet aardig vinden, ook
al was hun vriendelijkheid jegens Jane op zichzelf van enig belang,
omdat ze waarschijnlijk voortsproot uit de bewondering van hun
broer. Telkens als die twee elkaar ontmoetten, bleek hoezeer hij haar
bewonderde, en Elizabeth kon al even duidelijk zien dat Jane begon
toe te geven aan de sympathie die ze vanaf het begin voor hem had
gevoeld en dat ze bezig was hevig verliefd te worden. Maar Elizabeth
koesterde de aangename zekerheid dat de rest van de wereld er niets
van zou merken, want Jane paarde haar intense gevoelsleven aan
een zelfbeheersing en een onverstoorbare vrolijkheid die haar tegen
elke ongepaste achterdocht zouden beschermen. Ze vertelde dit aan
haar vriendin juffrouw Lucas.
‘In zulke gevallen,’ antwoordde Charlotte, ‘is het misschien prettig
om de buitenwereld een rad voor ogen te draaien, maar het is niet
altijd slim om zo voorzichtig te zijn. Als een vrouw haar genegenheid
even kunstig verhult voor haar beminde, slaagt ze er misschien niet
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in hem aan zich te binden – en dan zal de zekerheid dat de rest van
de wereld ook van niets heeft geweten maar een schrale troost zijn.
Aan vrijwel elke verliefdheid komt zoveel dankbaarheid en ijdelheid
te pas, dat het niet verstandig is de zaak op zijn beloop te laten. In
het begin kunnen we doen wat we willen – het is heel natuurlijk
om een zekere sympathie voor iemand te tonen; maar er zijn maar
weinig mensen die zonder enige aanmoediging echt verliefd durven
te worden. In negen van de tien gevallen kan een vrouw zelfs beter
meer affectie tonen dan ze voelt. Bingley mag je zuster ongetwijfeld
graag, maar als ze hem geen duwtje in de goede richting geeft, wordt
het misschien nooit meer dan dat.’
‘Maar ze geeft hem al een duwtje in de goede richting – zoveel als
maar in haar vermogen ligt. Als ik al kan zien wat ze voor hem voelt,
moet hij wel een idioot zijn als hij er niets van merkt.’
‘Vergeet niet, Eliza, dat hij Jane minder goed kent dan jij.’
‘Maar als een vrouw iets om een man geeft en dat niet probeert te
verbergen, moet hij het toch wel zien?’
‘Misschien wel, als hij haar vaak genoeg tegenkomt. Maar al ontmoeten Bingley en Jane elkaar redelijk vaak, het is nooit uren
achtereen, en omdat ze elkaar altijd treffen in een groot, gemêleerd
gezelschap, kunnen ze onmogelijk elk moment aangrijpen om met
elkaar te praten. Daarom moet Jane ieder half uur dat ze zijn aandacht
kan krijgen ten volle benutten. Als ze eenmaal zeker van hem is,
heeft ze alle gelegenheid om zo verliefd te worden als ze zelf wil.’
‘Jouw plan zou prima zijn,’ antwoordde Elizabeth, ‘als het er alleen
om ging een goede partij te doen, en als ik erop uit was een rijke
man aan de haak te slaan, zou ik zeker op die manier te werk gaan.
Maar zo is Jane niet; zij doet nooit iets met bijbedoelingen. Voorlopig
is ze zelf nog niet eens zeker van haar liefde voor hem en of die wel
gepast is. Ze kent hem nog maar twee weken. Ze heeft vier keer
met hem gedanst op Meryton, ze heeft hem één ochtend in zijn huis
meegemaakt en sindsdien vier keer in zijn gezelschap gedineerd.
Dat is voor haar niet voldoende om zijn karakter te doorgronden.’
‘Niet zoals jij het doet voorkomen. Als ze slechts met hem gedineerd
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had, was ze er misschien hoogstens achter gekomen dat hij een
flinke eetlust had, maar vergeet niet dat ze ook vier avonden samen
hebben doorgebracht – en vier avonden kunnen een heel verschil
betekenen.’
‘Ja, in die vier avonden hebben ze kunnen vaststellen dat ze allebei
meer van eenentwintigen houden dan van Commerce; maar verder
kan ik me niet voorstellen dat ze veel belangrijks over elkaar aan de
weet zijn gekomen.’
‘Hoe dan ook,’ zei Charlotte, ‘ik wens Jane alle succes van de wereld;
maar volgens mij zou ze, als ze morgen met hem trouwde, even veel
kans maken gelukkig te worden als wanneer ze zich eerst een jaar
in zijn karakter had verdiept. Huwelijksgeluk is puur een kwestie
van toeval. Hoe goed beide partijen elkaar van tevoren ook kennen
en hoeveel ze ook op elkaar lijken, daarmee is hun geluk nog niet
gegarandeerd. Nadien zullen ze nog ver genoeg uit elkaar groeien
om met de nodige ergernissen van doen te krijgen – je kunt maar het
beste zo weinig mogelijk weten van de fouten van de persoon met
wie je je leven gaat delen.’
‘Je maakt me aan het lachen, Charlotte, maar je hebt niet gelijk. Je
weet best dat je niet gelijk hebt en dat je het zelf nooit zo zou doen.’
In haar ijver om meneer Bingley’s gedrag tegenover haar zuster
te observeren, vermoedde Elizabeth geen ogenblik dat zijzelf de
belangstelling van zijn vriend begon te wekken. Meneer Darcy had
eerst ternauwernood willen toegeven dat ze mooi was; op het bal
had hij haar zonder bewondering aanschouwd en toen ze elkaar
weer ontmoetten, was hij er slechts op uit haar te bekritiseren. Maar
hij had zichzelf en zijn vrienden nog maar nauwelijks overtuigd van
de alledaagsheid van haar gezicht, of het begon hem op te vallen dat
de fraaie uitdrukkingskracht van haar donkere ogen het iets heel
intelligents gaf. Deze ontdekking werd gevolgd door enkele andere
die al even vernederend waren. Hoewel zijn kritisch oog meer dan
een onvolkomenheid in de volmaakte symmetrie van haar figuur
had ontwaard, moest hij wel erkennen dat haar postuur rank en
lieflijk was, en hoewel hij beweerd had dat haar manieren niet
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die van de beau monde waren, was hij getroffen door hun speelse
ongedwongenheid. Zelf had zij van dit alles echter totaal geen weet;
voor haar was hij slechts de man die weigerde anderen te behagen
en die haar niet mooi genoeg vond om met haar te dansen.
Na enige tijd wilde hij meer van haar weten en als eerste stap op
weg naar een gesprek met haar luisterde hij naar haar gesprekken
met anderen. Hierdoor werd haar aandacht getrokken. Ze waren
bij Sir Lucas Williams thuis, waar een groot gezelschap bijeen was
gebracht.
‘Waarom,’ vroeg ze aan Charlotte, ‘moet meneer Darcy zonodig mijn
gesprek met kolonel Forster afluisteren?’
‘Dat is een vraag die alleen meneer Darcy kan beantwoorden.’
‘Als hij het blijft doen, zal ik hem beslist vertellen dat ik zijn
bedoelingen wel door heb. Hij heeft een bijzonder spottende blik in
zijn ogen en als ik zelf straks niet als eerste iets brutaals tegen hem
zeg, word ik nog bang voor hem.’
Toen hij even later op hen afkwam, maar zonder het duidelijke
voornemen hen aan te spreken, daagde juffrouw Lucas haar vriendin
uit de zojuist gedane belofte gestand te doen. Elizabeth nam de
uitdaging onmiddellijk aan, draaide zich naar hem om en zei: ‘Vindt
u niet, meneer Darcy, dat ik daarnet een uitstekend betoog hield,
toen ik probeerde kolonel Forster over te halen om een bal voor ons
te geven in Meryton?’
‘Heel overtuigend, maar het is dan ook een onderwerp dat elke dame
overtuigingskracht geeft.’
‘U oordeelt wel hard over ons.’
‘Zo dadelijk is het haar beurt om geplaagd te worden’, zei juffrouw
Lucas. ‘Ik doe het instrument open, Eliza, en je weet wat er dan gaat
gebeuren.’
‘Wat een eigenaardige vriendin ben jij toch! Altijd wil je maar dat
ik voor jan en alleman ga zitten spelen en zingen! Als ik me graag
liet voorstaan op mijn muzikale kwaliteiten zou je van onschatbare
waarde voor me zijn, maar ik speel nu eenmaal niet graag voor
mensen die ongetwijfeld gewend zijn de allerbeste musici te horen.’
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Toen juffrouw Lucas echter bleef aandringen, voegde ze eraan toe:
‘Goed dan, als het moet, dan moet het maar.’ En met een ernstige
blik op meneer Darcy: ‘Er bestaat een mooi oud gezegde dat iedereen
hier natuurlijk wel kent: ‘Spaar je adem om je pap koud te blazen’
– ik zal de mijne sparen om mijn stem te laten weerklinken.’
Haar spel was aardig, zij het beslist niet briljant. Na een lied of twee,
nog voor ze de diverse verzoekjes om meer had kunnen inwilligen,
werd ze van haar plaats aan het instrument verdrongen door haar
zuster Mary die, omdat ze de enige lelijke dochter in het gezin was,
met grote inzet aan haar kennis en vaardigheden had gewerkt en
elke kans om ze te tonen met beide handen aangreep.

… nog voor ze de verzoekjes om meer had kunnen inwilligen …
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Mary was begaafd noch muzikaal en hoewel haar ijdelheid haar
met vlijt had gezegend, had ze haar tevens een opgeblazen air en
zelfingenomen manieren gegeven, die een hoger niveau dan het hare
bepaald geen goed zouden hebben gedaan. Elizabeths charmante,
ongekunstelde optreden was beduidend enthousiaster ontvangen,
al speelde ze maar half zo goed; Mary was, na afloop van een lang
concert, blij met de lof en dankbaarheid die ze oogstte door enkele
Schotse en Ierse wijsjes te spelen op verzoek van haar jongere
zusters, die in een hoek van de kamer gretig met enkele jongeheren
Lucas en twee of drie officieren begonnen te dansen.
Meneer Darcy stond vlak bij hen, in stille minachting voor een dergelijk avondlijk tijdverdrijf, dat alle conversatie onmogelijk maakte,
en hij was te zeer in zijn eigen gedachten verdiept om op te merken
dat Sir William Lucas naast hem stond, totdat deze hem aansprak
met: ‘Wat toch een verrukkelijk vermaak voor jonge mensen,
meneer Darcy! Wat is er nu heerlijker dan dansen? Ik beschouw het
als een van de belangrijkste verworvenheden van de beschaafde
maatschappij.’
‘Zeker, meneer – en het aardige ervan is dat ook minder beschaafde
maatschappijen in de wereld er dol op zijn. Iedere wilde kan dansen.’
Sir William glimlachte slechts. ‘Uw vriend kan er wat van,’ vervolgde
hij na een korte stilte, toen hij zag dat Bingley zich bij de dansers
voegde, ‘en ik twijfel er niet aan dat u zelf ook zeer bedreven in de
edele kunst bent, meneer Darcy.’
‘U hebt me waarschijnlijk in Meryton zien dansen, meneer.’
‘Inderdaad, en dat was zeker geen onplezierig schouwspel. Danst u
vaak in St. James’ Palace?’
‘Nooit, meneer.’
‘Zou u het niet een passend compliment aan het gebouw vinden?’
‘Het is een compliment dat ik aan geen enkel gebouw geef zolang het
niet absoluut noodzakelijk is.’
‘U hebt een huis in Londen, neem ik aan?’
Meneer Darcy neeg.
‘Ik heb er ooit over gedacht zelf in de stad te gaan wonen – want ik
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begeef me graag in goed gezelschap; maar ik was er niet zeker van
of Lady Lucas de lucht in Londen wel zou verdragen.’
Hij zweeg even in de hoop antwoord te krijgen, maar zijn metgezel
was hem niet ter wille; en toen Elizabeth op dat moment hun
richting uit kwam lopen, werd Sir William plotseling overvallen
door de behoefte iets heel galants te doen en hij riep haar toe: ‘Mijn
lieve juffrouw Eliza, waarom danst u niet? Meneer Darcy, vergun
me de eer u deze zeer begerenswaardige danspartner aan te bieden.
Met zo’n mooie jongedame kunt u onmogelijk weigeren te dansen.’
Hij pakte haar hand en zou deze aan meneer Darcy hebben gegeven
– die, hoewel totaal verrast, niet ongegenegen was haar aan te
nemen – als zij haar niet direct had teruggetrokken en enigszins in
verwarring tegen Sir William had gezegd: ‘O, maar ik heb helemaal
geen zin om te dansen, meneer. Denkt u alstublieft niet dat ik hier
naartoe kwam om u om een partner te vragen.’
Meneer Darcy vroeg haar nu ernstig en correct om de eer van haar
hand – maar tevergeefs. Elizabeth liet zich niet vermurwen, en ook
Sir Williams pogingen haar te overreden konden haar niet van haar
besluit afbrengen.
‘U danst zo verrukkelijk, juffrouw Eliza – het is werkelijk wreed mij
het genot te ontzeggen u op de vloer te zien. En hoewel deze heer
hier over het algemeen niet van dansen houdt, heeft hij er vast geen
bezwaar tegen ons een half uurtje van dienst te zijn.’
‘Meneer Darcy is de hoffelijkheid zelve’, zei Elizabeth glimlachend.
‘Dat is hij beslist; maar het gebodene in aanmerking genomen,
juffrouw Eliza, hoeven we ons niet over zijn dienstwilligheid te
verbazen – want wie kan nu zo’n partner weerstaan?’
Elizabeth keek hem ondeugend aan en liep weg. Haar afwijzing
had de heer in kwestie niet ontstemd en hij stond nog met enige
zelfgenoegzaamheid aan haar te denken, toen hij werd aangesproken
door juffrouw Bingley: ‘Ik kan wel raden wat er op dit moment in u
omgaat.’
‘Dat lijkt me sterk.’
‘U bedenkt hoe ondraaglijk het zou zijn als u elke avond op deze
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manier moest doorbrengen – en in zulk gezelschap. Welnu, ik ben
het helemaal met u eens. Ik heb me nog nooit zo verveeld! Zo zielloos
en toch zo lawaaiig, zo nietszeggend en toch zo verwaand als deze
mensen zijn! Ik zou wel eens willen horen wat u allemaal op hen aan
te merken hebt!’
‘Geloof me, u zit er volledig naast. Ik hield me met aangenamer
zaken bezig. Ik stond te overpeinzen hoeveel plezier een paar mooie
ogen in het gezicht van een knappe vrouw kunnen schenken.’
Juffrouw Bingley wierp onmiddellijk een onderzoekende blik op
zijn gezicht en wilde weten welke dame de eer had hem tot zulke
bespiegelingen te inspireren. Meneer Darcy antwoordde onversaagd:
‘Juffrouw Elizabeth Bennet.’
‘Juffrouw Elizabeth Bennet!’ herhaalde juffrouw Bingley. ‘Ik ben met
stomheid geslagen. Sinds wanneer is zij uw nummer een? En zeg
eens, wanneer mag ik u gelukwensen?’
‘Die vraag had ik nu precies van u verwacht. De verbeelding van een
dame werkt uitermate snel; in één ogenblik stapt ze van bewondering
over naar liefde en van liefde naar huwelijk. Ik wist dat u me geluk
zou wensen.’
‘Gunst, maar als u zo serieus bent, zal ik aannemen dat de zaak
al helemaal beklonken is. O, u zult een charmante schoonmoeder
krijgen, die natuurlijk voorgoed bij u op Pemberley komt wonen.’
Hij hoorde haar aan met volmaakte onverschilligheid, terwijl ze
zichzelf op deze wijze vermaakte, en omdat zijn kalmte haar ervan
overtuigde dat er niets aan de hand was, kwam er voorlopig geen
eind aan haar geestigheden.
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