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Hoofdstuk I.
Ze zei, en ze staarde droomerig over het boek heen, waarin ze gelezen had: ‘Frank,
ik snàk naar de wijde verten en naar sparren, die buigen onder een last van sneeuw.’
‘Is er nog thee?’ vroeg hij.
‘Frank!’ Ze haalde haar wenkbrauwen zoo hoog op, dat ze bijna onder het rossige
haar verdwenen.
‘Ja? Heb je nog thee?’
Ze legde het boek neer op het tafeltje vòor haar, plantte haar ellebogen op zij van
het boek.
Ze herhaalde nadrukkelijk, alsof ze sprak tot een stoute jongen:
‘Ik zei, dat ik snàk naar wijde verten en naar sparren, die...’
Hij hief zijn hand. ‘Ja, ja, dat weet ik allang. Maarre.... och, er zal heusch wel
sneeuw komen, en sparren.... er staan heele groote in het Park.’
Ze stak even, vlug, haar tong uit, sprong dan op. Bij de theetafel staand - nee, 't
was niet veel meer, wat Frank kreeg, een half kopje - vroeg ze zoo terloops:
‘Zeg jongen, wat doen we eigenlijk met Kerstmis?’
Hij legde even zijn krant neer, knipte zijn sigarettenkoker open: ‘Met Kerstmis?!’
‘Ja!’
‘Nu,’ zei hij, terwijl hij zijn lucifer uitwoei, ‘we zullen natuurlijk een boom hebben,
is 't niet? Wou je andere kinderen vragen dan verleden jaar misschien? Je affecties
variëeren nogal eens. Of....’
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‘Frànk!’ Ze pootte jongensachtig-onverschillig het halve kopje thee voor hem neer,
legde haar armen op de leuning van zijn stoel. ‘Ik zei toch, dat ik snakte naar wijde
verten en naar...’
Zijn oogen tintelden even.
‘Heb je dat misschien ergens gelezen, Trix? Je dringt het me zoo op.’
‘Ik heb nog wel èenige poëzie in me.’ Ze keek uitdagend.
‘Prettig voor je,’ vond hij kalm. Hij roerde zijn thee.
‘En als ik zeg, dat ik snak naar sparren, dan voel ik dat zoo.’
‘Maar lieve kind, je krijgt zelfs een spar in je huis. Of een den, dat is hetzelfde,’
ontdekte hij optimist. ‘Ik zal een extra groote voor je uitzoeken. Enne.... krijgen we
ook de traditioneele kalkoen weer dit jaar?’
‘Nee, je krijgt niks,’ zei ze. Ze nam haar armen weg van zijn stoel, pookte
luidruchtig in de haard. Ze dacht: ‘Nu niet kribbelig worden. Dan bereikte ze
heelemaal niets bij Frank. Maar dat mannen zulke uilen waren - allemaal! Hij wist
toch ook, dat Lotte naar Duitschland ging.’
Hij nam zijn krant weer op.
Met de pook in de hand keek ze hem aan. ‘Misschien krijg je wel tien kalkoenen
dit jaar.’ Ze knikte hoopvol. ‘Maar - e - in een andere omgeving, in een veel
interessanter, een veel poëtischer omgeving. Zeg Frank!’
Ja, nu liet hij gedecideerd de krant zakken. Brr, en de frons tusschen zijn
wenkbrauwen.
‘Je stelt je toch hoop ik niet voor, om Kerstmis buitenshuis te vieren?’
Trix boog zich over de pook, die ze beschouwde, alsof het een kunstvoorwerp
was. Een glimlach trok langs haar mondhoeken. Zou nu, op dit moment Mary van
Son bezig zijn om Huib te bewerken? Huib was òok hard als graniet, wanneer het er
op aan kwam.
‘Maar groote dot,’ zei ze, ‘heb je er dan nog heelemaal niet
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bij stilgestaan, dat onze Lotte naar Duitschland gaat voor de Weihnachten?’
‘Nu, wat zou dat?’
‘Dan sta ik toch alleen voor alles.’
‘Is dat soms zoo erg?’
‘O, dat is misdadig gewoonweg. Ik zou nog liever een os aan het braadspit
roosteren, dan dat ik een kalkoen bak. Geloof me. Enne...’ ze zette de pook
behoedzaam, zonder ermee te kletteren, weer in het haardstel neer - ‘en Frank, ik
snàk naar wijde verten en naar, enfin, je weet het.’
Hij doofde zijn sigaret in de aschbak.
‘Om je de waarheid te zeggen... ik geloof, dat ik eigenlijk nog niets weet. Verklaar
je duistere bedoelingen maar nader Trix.’
‘Ze zijn heelemaal niet duister,’ weerstreefde ze. ‘Als ik je alles vertel, jongen, je
gaat laaien van enthousiasme gewoonweg.’
‘Waar staan die sparren?’ vroeg hij nuchter.
Trix keek hem even verwonderd aan. Dan sloeg ze haar handen samen. ‘O pientere
schat! Je hadt best detective kunnen worden Frank. Heusch! Nee werkelijk, ik ben
met stomheid geslagen.’
‘Daar merk ik anders weinig van.’
‘Nu ja, bij de een uit zich dit zoo, en bij de ander....’ Ze woei de rest van de zin
met een handgebaar weg, ging weer in de stoel tegenover hem zitten. ‘Frank, ik zal
je alles vertellen.’
Hij zuchtte even, strekte zijn beenen, de krant hing uit zijn achtelooze hand tot op
de grond.
‘Kijk, je weet, dat Lotte met Kerstmis naar Duitschland gaat.’
‘Hm.’
‘En Gretel van de van Sons gaat ook. Ze reizen samen. Wist je dat?’
‘Nee.’
‘Hè, niet zoo eenlettergrepig asjeblieft.’ Ze trapte even tegen zijn schoen. ‘En nu
moet je weten, dat de van Sons hun Kerstmis
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gaan doorbrengen in het meest romantische buitenhuis, wat jij je maar kunt
voorstellen.’ Ze bedwong weer een glimlach. - Zou nu Mary van Son met aplomb
aan Huib vertellen, dat de Reylands in de Kerstvacantie gingen logeeren in het meest
sprookjesachtige landhuis, ooit gedroomd! Nee, Mary ging niet langs diplomatieke
zijpaden. Die stevende recht op haar doel af.’
‘Zoo, dat is leuk voor de van Sons,’ vond Frank.
‘Ja, bar leuk,’ beaamde Trix. ‘En wij gaan mee.’
‘Wie wij?’
‘Nu jij, en de bloeien en ik.’
‘Dènk er niet aan.’
‘O, wat engelachtig, dat je het dadelijk goedvindt, Frank. Stel je eens voor, een
groot landhuis, Engelsche stijl, nee, zeg nog niets, laat me eerst even uitspreken, met
een hall, waarin je verdwalen kunt. En een open vuur van houtblokken, en...’
‘Dat kun je hier ook hebben,’ zei hij.
Ze sloeg geen acht op zijn woorden. ‘Ik ruik de harsgeur.’ Ze snoof even. ‘En in
die hall een groote Kerstboom en....’
‘Wie woont daar eigenlijk in dat luchtkasteel van jou?’
‘O, een dame met zilvergrijs haar, tenminste, dat zal wel. Ze neemt paying guests.
Een paar families maar. De van Sons en wij bijvoorbeeld. Je zult je dadelijk aan haar
verwant voelen.’
‘Ongetwijfeld,’ vond Frank.
‘Dat je 't zoo humaan opvat....’ Ze knikte blij. ‘Ik wist het wel. Ik zei direct tegen
Mary van Son, dat je verrukt zou zijn.’
‘Ja, ik ben sprakeloos van verrukking,’ beaamde hij.
‘En stel je eens voor, dat er sneeuw ligt, of dat het vriest. Dan gaan we
schaatsenrijden. Er is een schat van een vijver. We moeten onze schaatsen vooral
niet vergeten Frank.’
Hij nam zijn krant weer op.
Ze vertrok haar gezicht in een grimas.
Het was even stil. De kolen in de haard verschoven, en de klok scheen plotseling
te gaan tikken. Ze paste haar vingertoppen
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tegen elkaar. Ze had vooruit geweten, dat ze bij Frank niets bereiken zou. Ze
stampvoette bijna. Hoe kòn hij nu weer zoo doodgenoegelijk gaan zitten lezen! En
ze gaf het plan niet op, ze dacht er niet aan, ze had trouwens nog niet alle hulptroepen
in het strijdperk gebracht.
‘Frà-ànk!’
‘Hm.’
‘Vin jij ook niet, dat een Kerststemming buiten zoo sereen kan zijn?’
‘Waarom juist buiten? De stemming moet in jezelf zitten.’
‘Ja, dank je. Maar buiten werkt alles mee. De stilte en de sparren en het gelui van
een klokje en...’
Nu ging hij beslist rechtop zitten, vouwde zijn krant samen.
‘'t Is dus werkelijk je bedoeling om met Kerstmis uit te gaan?’
‘Maar engel, had je dat dan nog niet begrepen?’
‘Ja, maak jij er maar een grapje van. Als je maar weet, dat ik er niets voor voel,
om me in de Kerstvacantie met wildvreemde menschen te gaan opsluiten.’
‘De van Sons zijn toch geen wildvreemde menschen voor ons!’ Ze keek
verontwaardigd.
‘Dus jij beweert, dat wij daar met z'n vieren in dat ideale landhuis zullen zijn.’
‘Ja, en de kinderen natuurlijk.’
‘Buitengewoon sereen zal de stemming zijn, waar Dolly van Son en onze Kees
samen kibbelen - 'n ideaal van rust.’
‘Och, dat zal wel losloopen.’
‘De klacht komt overigens van jou.’
‘Als ze het te bont maken, sturen we ze naar buiten,’ ontdekte ze.
‘In de kou.’
‘Nee, in de sneeuw.’
‘Dus die is er ook.’
‘Waarom niet? Kunnen ze een sneeuwpop fabrieken.’
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‘Ze maken mekaar af.’
‘Welnee, die kinderen zullen ook wel onder de invloed komen van de sereene
stemming daar,’ beloofde ze.
‘Denk je?’
‘Vast.’
‘Nu, ik help het je hopen.’
Ze keek hem even verbaasd aan. Dan stortte ze op hem toe.
‘Dus we gaan Frank? We gaan? Ik wist het wel, ik wist het aldoor, ik heb direct
tegen Mary gezegd, dat je 't een verrukkelijk plan zou vinden. Je zult eens zien, ik
kom als een volmaakter wezen terug.’
‘Ik heb nog niets beslist.’ Hij weerde haar onstuimigheid af. ‘En als je er op staat,
wil ik je nog wel eens kalm mijn meening zeggen: Het Kerstfeest behoort in eigen
kring te worden doorgebracht. We leven al veel te veel buitenshuis tegenwoordig.’
‘Ja, dat geef ik je toe,’ zei ze bedwongen. ‘En juist omdat we zoo snel leven en
zoo over de ernst heenrazen moeten we eens een louteringkuur meemaken. Zoo voel
ik het Frank.’
‘Dus 't wordt een louteringkuur.’
‘Ja, ja!’ Ze knikte gretig. Een prachtig woord was dat. Veelzeggend en
indrukwekkend.
‘Nu, ik voor mij ben er nog niet zoo van overtuigd, dat ik....’ begon hij.
Maar ze viel hem alweer in de rede.
‘Och, jij misschien niet. Jij bent volmaakt genoeg, Frank.’
‘Ja, ik kèn je,’ zei hij, terwijl hij een nieuwe cigaret uitzocht. Ze had de lucifer al
aangestoken, hield het vlammetje bij.
‘Hoewel je in je drukke zakenleven ook wel eens een verandering noodig hebt,’
besliste ze.
‘Nu, daar vergis je je dan in. Ik had me bepaald verheugd op de intieme Kerstdagen
thuis.’
‘Maar jongenlief, het wòrdt intiem, geloof me. We zullen met de van Sons een
grootere intieme familie zijn.’
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‘Wie beweert, dat daar niet meer zielen zullen zijn, die naar loutering snakken?’
Ze knipoogde even.
‘Dat beweer ik, of liever dat zegt Mary. En die weet het van Vera van Daalen. De
van Daalens zijn er verleden jaar geweest. Die kwamen herboren terug. Vera was
nog in extase!’
‘Zoo. En waarom gaan ze dan dit jaar niet?’
Nu lachte ze. ‘Och Frank, je weet toch hoe veranderlijk de meeste menschen zijn?’
‘O oolijkerd,’ dacht hij.
‘De van Daalens laten zich dit jaar louteren in Montreux.’
‘Zoo. Dus 't schijnt niet van blijvende kracht te zijn.’
‘Toch wel. Vera zei tegen Mary, dat ze maanden na Kerstmis volmaakt in
evenwicht was geweest.’
‘Merkwaardig, dat je daar een buitenhuis en sparren voor noodig hebt,’ filosofeerde
hij.
‘Ja, erg merkwaardig.’ Ze beet even op haar vinger. ‘Die combinatie schijnt een
veredelende invloed uit te oefenen op dèn mensch.’
‘Laten we dan heelemaal gaan buitenwonen,’ stelde hij voor. Was zijn stem
sarcastisch? ‘Misschien dat je dan onder voortdurende nobele invloeden staat.’
‘Nee, dan verliest de combinatie aan kracht,’ zei ze grif.
‘Jij weet er je wel altijd uit te redden!’
‘Een gave,’ zei ze zedig. Om dan dringend door te gaan. ‘En Frank, bedenk dan
ook eens even, dat ik het zoo heel hard noodig heb.’
‘Jij?!’
‘Vanwaar die verbazing? Natuurlijk ik! Heb je dan heelemaal niet gezien, hoe
bleek ik ben de laatste tijd? Ik heb het zoo abnormaal druk Frank!’
‘Met nonsensdingen,’ zei hij kortaf.
‘Wat doet het er toe, waarmee ik het druk heb? Al wou ik
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de heele dag in de Westertoren klimmen! Dat is ook een nonsensding, maar je wordt
er toch maar doodlam van.’
Hij beet op zijn cigaret. Haar zotte opmerkingen altijd. En als hij maar even
glimlachte was hij verloren.
‘'t Is alleen zoo jammer, dat je na Kerstmis weer zoo gauw in je oude fout zult
terugvallen van te veel uitgaan en te laat naar bed.’
‘Neen, dat heb je mis. Je vergeet alweer het loutering-proces. Daarin schijn je dan
in maanden geen zin meer te hebben.’ Ze staarde even nadenkend voor zich uit, ging
dan opeens rechtop zitten. ‘En Frank, het allervoornaamste zou ik nog vergeten.
Denk eens aan de boys! Wat zullen die genieten daarbuiten. Uitbundig gewoonweg.’
Hij tipte de asch van zijn cigaret. Ja, daarin had ze gelijk. Voor de jongens zou
het zeker heerlijk zijn.
‘Hoe lang had je gedacht te gaan?’ Ze bedwong een stormaanval op zijn hals.
‘Nu, ik dacht een week voor Kerstmis af te reizen. Dan zijn we tegen de Kerstdagen
volslagen ingeburgerd. En dan tot de tweede of derde Januari.’
Ja, ze had het allemaal reeds pasklaar in haar hoofd.
‘Ik moet er nog eens over denken,’ zei hij en dook opnieuw naar zijn krant.
Toen werd er gebeld, drie keer vlug achter mekaar. Ze wist, dat waren de van
Sons. En Mary zou triomfeerend zijn. Want de van Sons kwamen alleen, had Mary
's morgens beloofd, wanneer ze Huib tot de louteringkuur had overgehaald. Alleen
Mary zou niet in zulke hoogdravendheden vervallen zijn.
‘De van Sons komen natuurlijk vertellen, dat ze niet gaan,’ zei hij, toen ze Lotte
de buitendeur hoorde openen.
‘Je kijkt misdadig-hoopvol,’ antwoordde ze, éven schamper. ‘Laat ik je direct
maar die illusie ontnemen, ze komen integendeel vertellen, dat ze er naar snàkken
om met Kerstmis....’
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‘Hallo!’ zei ze, ‘dag jongelui.’
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De deur werd door Lotte behoedzaam opengedaan.
‘Hallo!’ zei ze. ‘Dag jongelui. Vanwaar die bontjas en die chique jas met
astrakankraag?’
‘We blijven maar even,’ zei Mary.
‘Geen sprake van, jullie blijven heel lang. We hebben veel te behandelen. Is 't niet
Huib?’
‘Ja, wat jullie vrouwen weer allemaal voor onzin hebt uitgedacht,’ begon hij met
zijn zware stem. Maar hij gaf toch de gedienstig-wachtende Lotte zijn jas over.
‘Nòg zoo'n plezierige man,’ zuchtte Trix. ‘Frank is ook al zoo himmelhoch op 't
oogenblik.’
Frank schoof stoelen bij en Mary knikte achter zijn rug om tegen Trix. Ze
knipoogde terug.
Huib, groot en zwaar, keek fronsend naar haar.
‘Dat plan is natuurlijk van jou uitgegaan, is 't niet?’
‘Nee, teerbeminde. Het is oorspronkelijk uitgegaan van Vera van Daalen. En je
hebt altijd gejubeld, dat je haar een van de weinige vrouwen met hersens vondt.’
‘Ik? Dat heb ik nooit beweerd.’
‘O!!’ Ze klopte tegen haar mond. ‘Hoe kun je zoo gemeen jokken, Huibert.’
Mary lachte. ‘Ze beginnen weer, Frank. Zullen wij ons reisplan alvast gaan
samenstellen?’
‘Zouden we nog niet even wachten? Rooken Huib?’
‘Ja, graag.’
‘En willen jullie nog thee?’ vroeg Trix. ‘Of misschien liever wat kernachtigere?’
‘Nee, laten we ons asjeblieft aan de thee houden,’ vond Huib. ‘We mogen onze
hoofden wel koel houden vanavond.’
‘Mijn hoofd blijft anders koel bij de meest fanatieke champagne,’ zei ze, terwijl
ze het electrische keteltje inschakelde. ‘Ik ga een heel versch brouwsel voor jullie
bereiden.’
‘Als het maar niet de gewone slappe kost is,’ zei Huib.
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‘Wat ben je toch een echt onaardige man. Ik wìl niet eens drie weken met jou de hei
op.’
‘O gelukkig! Frank, jongen, we kunnen rustig thuisblijven met Kerstmis.’ Huib
legde zijn sigaar even neer, wreef zijn handen.
‘Stel je toch niet aan,’ vond Mary. ‘Je was straks wàt enthousiast over 't plan.’
‘Zoo, was ik? Nu, als je dat al enthousiast noemt, dan zou ik wel eens willen weten,
hoe je me vindt, wanneer ik wèrkelijk enthousiast ben.’
‘Ontoerekenbaar natuurlijk,’ troefde Trix. Huib trok aan zijn sigaar. Hij schudde
zijn hoofd.
‘Jij moet veel veranderen, meisje, wil ik jou meenemen met Kerstmis.’
Maar Mary, die wist, dat Huib en Trix genoegelijk een heele avond konden blijven
kibbelen, wendde zich gedecideerd naar Frank.
‘En hoe vind jij ons plan?’
‘Ik hoop, dat je mij mijn oprechte meening niet kwalijk neemt.’
‘Absoluut niet. Ik hecht alleen waarde aan oprechte meeningen, dat weet je.’
‘Nu dan, ik vind het maar zeer matig,’ zei Frank.
‘Mijn wà-ààter!’ kreet Trix, en ze sprong over Huibs beenen naar het keteltje toe,
dat overkookte. Ze deed de schepjes thee in de trekpot, stak vier vingers omhoog
tegen Huib.
‘Doe er nog maar een bij,’ beantwoordde Huib haar wenk.
‘Maar waarom dan?’ vroeg Mary. ‘Heeft Puck je wel voldoende de bedoeling
duidelijk gemaakt?’
‘Ze heeft niets anders gedaan de heele avond.’
‘En hij heeft me aldoor niet willen begrijpen,’ klaagde Trixy, nog bij de theetafel
staand. ‘Pfft, ik ben doodop.’
‘Ja, er wordt gewoonlijk niet zooveel van je hersens gevergd,’ zei Huib.
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‘Nu mag je ook niet eens met me schaatsenrijden,’ dreigde ze. ‘Bij maanlicht op de
vijver, stel je eens voor Huib, dan had je me mogen trekken.’
‘Het genoegen lijkt me twijfelachtig,’ vond Huib.
‘Hèbben wij ooit samen schaatsengereden? Nee hè. Of wel?’
‘Och, wees nu toch stil,’ verzocht Mary. ‘Zullen wij in de serre gaan zitten Frank?
Dat kind dwaalt aldoor op zijpaden.’
‘Ik zeg al geen woord meer. Ga door Mary.’
‘Nu dan, om te beginnen is 't heerlijk voor de kinderen. Wat zullen die buiten
genieten.’
Trix knikte enthousiast. ‘Heb ik ook gezegd.’ Frank grijnsde cynisch.
‘Voorts zitten we allebei twee, misschien wel drie weken zonder gedienstige. Dat
is ook niet direct aanlokkelijk.’
‘Ga door, ga door,’ verzocht Trix. ‘Ik zou je wel willen aanporren, zooals ik in
het stadion het Hollandsche elftal aanvuur. Weet jullie zeg, heb ik je dat al eens
verteld....’
‘Stràks, stràks,’ wenkte Mary.
‘Nu, en dan blijft buiten de sereene sfeer van Kerstmis beter bewaard dan....
Waarom lach je Frank?’
‘Dus die sereene sfeer heeft ze van jou. Ik dacht ook al...’ Hij knikte plagend naar
Trix.
‘Nee, die heeft zìj van mij. Ik heb aldoor gewerkt met sereen, is 't niet Mary?’
‘Ik dacht, dat je gewoonlijk werkt met het ei,’ zei Huib onnoozel.
‘Hè leuk,’ smaalde Trix.
‘Of met koffiedik.’
‘Verbazend, wat een geest!’
‘We laten haar thuis hoor,’ zei Huib tegen Frank.
‘Dat is goed. Als jullie er maar eerst zijn, dan kom ik wel,’ lachte Trix.
‘Maar zeg Mary,’ Frank vouwde zijn handen tusschen zijn
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knieën, ‘kun jij je een sereene stemming denken waar jullie Dolly en onze Kees
samen zijn?’
‘Heb ik oòk gezegd!’ Huib sloeg op zijn knie. ‘Mary, heb ik dat niet gezegd?’
‘Nu ja, ze kibbelen een beetje,’ zei Mary de zachtzinnige. ‘Maar ze houden eigenlijk
veel van elkaar. Ze zoeken mekaar overal.’
‘Heb ik òok gezegd,’ juichte Trix.
‘Ja, en toen zei ik: Zooveel te erger,’ zei Frank.
‘Kerel, dat zei ik ook!’ Huib gebaarde met zijn sigaar. ‘Ontliep het stel mekaar
maar, dan was het veel sereener. Met hoeveel ee's Trix?’
‘Met twàalf. En ik wou, dat je niet sereen zei op een toon, zooals je goedkoop
zegt.’
‘En dan ten slotte,’ zei Mary zacht, ‘we hebben ook wel eens weer een kleine
verandering noodig.’
Trix sloot haar oogen. ‘Daar spreek je wijze woorden. Ik heb zoo'n gevoel alsof
ik mijn laatste dosis zenuwen aan het verbruiken ben.’ Ze schoot overeind. ‘Wil jullie
thee?’
‘Daar zijn we toch voor gebleven,’ zei Huib. ‘Niet zoo'n sloot melk asjeblieft.’
‘Nu Frank, vind je er niet veel voor te zeggen?’ Mary verstak een haarspeld in
haar zware, blonde haarvracht.’
‘Och,’ hij keek naar Huib, ‘hebben wij mannen eigenlijk wel iets in te brengen?’
‘Nee jong,’ Huib lachte onderaardsch, ‘dat lijkt alleen maar zoo.’
‘Het is natuurlijk niet heelemaal dwaas,’ vond Frank toch hoffelijk. ‘Anders zou
Mary ook niet haar welwillende medewerking hebben verleend.’
Trix liet de trekpot in de lucht zweven.
‘Ik geloof, dat ik me dat kan aantrekken, hè manneke?’ Ze schopte achteruit. ‘O
maar 't kan me niets schelen. Ik heb geen Achilleshiel.’
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‘Wat is dat?’ vroeg Huib.
‘Sla er de oude Grieken maar op na,’ zei Trix.
‘Denk jullie met ie vijven te gaan?’
‘Nee, Wies gaat naar den Haag. Wel jammer, ik had dit echt aardig voor Wies
gevonden. Maar 't was allang afgesproken.’
‘Dus Ernst en Dolly gaan mee.’
‘Ja, als Ernst er tenminste wat voor voelt,’ weifelde Mary.
‘O, moeten we met het gevoel van meneer de student ook nog rekening houden!’
brieste Huib. ‘Geen sprake van, die gaat mee. Uit.’
Trix schudde haar hoofd. ‘Precies Nero,’ prees ze. ‘Zouden we hèm maar niet naar
den Haag sturen, en Wies meenemen?’
‘Ja, dan had je kans dat het nog seréééner werd.’ Huib gnoof. ‘Nee jongedame, ik
voel me alleen al verplicht om mee te gaan, om jou zoo'n beetje in toom te houden.’
‘Je zult met mij geen last hebben.’ Trix balanceerde het blaadje op twee
voorvingers.
‘Kind, denk toch om je kopjes,’ waarschuwde Mary.
‘We zijn nog maar aan ons achtste servies bezig,’ zei Frank opgewekt.
‘Ik ga voor mijn rùst,’ zei Trix.
Huib roerde zijn thee. ‘Je bent dus niet van plan om iets te gaan uitspoken?’
Trix snoof verontwaardigd. ‘Wat heb je toch een verkeerde opinie over me. Ik ben
met de meest nobele voornemens bezield. En bovendien, spook ik ooit - ergens - iets
uit?’
‘Zou je de vraag niet met een kleine wijziging juister kunnen stellen?’ vroeg Huib.
‘Hoe dan?’
‘Spook ik ooit - ergens - nièts uit.’
Trix keek om hulp smeekend naar Mary. ‘Is er wat met die man? Ik heb nog nooit
zoo'n hatelijk ventje gezien....’
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‘Zeg asjeblieft, een beetje meer respect, ik kon je vader zijn,’ wees Huib terecht.
‘Ja met glans. Je bent veertien jaar ouder is 't niet? Je kon mijn grootvader zijn,
snoes.’
‘Ik zou je wel anders hebben opgevoed.’
‘Ja, nog beroerder.’
‘Ze beginnen weer,’ zuchtte Mary. ‘Zul je buiten aan de sereene stemming denken,
Puck?’
‘Daar zal ik een lam in 't kwadraat zijn. En ik zeg niks tegen grootpapa.’
‘Gezellig,’ vond Huib.
‘Zeg Mary,’ zei Frank, ‘weet je wat ik me alleen niet kan voorstellen, dat we daar
werkelijk entre-nous zullen zijn. Kan dat ideale huis niet stampvol gasten zitten?’
‘Neen, dat is heel merkwaardig, de van Daalens waren er verleden jaar maar met
z'n drietjes, 't Schijnt heelemaal niet bekend te zijn.’
‘Ja, is 't gewoon niet te mooi om waar te wezen?’ viel Trix in. ‘Stel je eens voor
Huib, dat je mij 's morgens al direct aan het ontbijt ziet. Lijkt het je niet geestig?’
‘Ik denk, dat ik voor mijn rust in bed ontbijt,’ zei Huib.
‘Maar dan zie je me toch aan de lunch,’ jubelde Trix.
‘Ik zal zoo stevig ontbijten, dat ik geen lunch kan zien,’ bedacht Huib.
‘Maar aan het diner ontkom je me niet,’ dreigde Trix.
‘Dat laat ik op mijn kamer serveeren.’
‘Dus je wilt me de heele dag niet zien? En ik had me er zoo veel van voorgesteld
om je sprookjes te vertellen bij het knappende haardvuur.’
‘Stel dat op prijs Huib,’ vond Frank. ‘Dat doet ze niet eens voor de jongens.’
‘Ik vind hier een hatelijke sfeer hangen,’ zuchtte Trix. ‘Wie wil nog thee?’
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‘Je lokt het toch zelf uit, Puck,’ zei Mary.
‘Nee, Huib heeft zoo'n funeste invloed op me.’
‘Ja, en die invloed strekt zich, beroerd genoeg, ook uit tot het tweede geslacht,’
merkte Huib somber op. ‘Kijk maar naar Kees en Dolly. Ja, ik wil nog wel van dat
brouwsel van jou. Beatrijs.’
‘Asjeblieft Dante.’ - ‘Oh kiss me, and hug me, and fondle me, dear!!’
‘Een invitatie?’ vroeg Huib.
‘Ja, maar niet voor jou.’
‘Dus we gaan allen met een opgewekt gemoed naar de Bosschenburg?’ Mary keek
Frank plagend aan.
‘Och,’ hij haalde zijn schouders op. ‘Ik bleef net zoo lief thuis. Maar aan de andere
kant.... 't kan best een leuke tijd worden.’
‘Ik zal wel schrijven,’ zei Mary.
‘Heel verstandig,’ vond Huib. ‘Als Trix het zou moeten doen, liep je kans, dat de
brief op Oudjaar zou worden verstuurd.’
‘Nee zure jongeling, dat denk je maar. Die zou ik à l'instant hebben gekalkt.’
‘Valt me nog mee. Weet je wel, toen wij verleden jaar in Duitschland waren, dat
jouw eenige brief ons door heel Duitschland is nagereisd en gelijk met ons weer in
Holland kwam?’
‘Ja maar, ik blaak voor het Kerstmisplan, zie je?’
‘En je blaakte dus niet voor mij?’
‘Bewaar me, natuurlijk niet.’
‘Nu Mary, dat weten we alweer. Geef me nog maar een kopje thee, Bea.’
‘Die man legt aldoor beslag op je tijd.’ Trix strekte haar beenen. ‘Kinderen, ik
snak naar de onvolprezen rust van die drie weken buiten en naar de weergalooze,
wijde verten, en naar...’
Huib sperde zijn mond open.
‘En naar sparren, die buigen onder een last van sneeuw,’ vulde Frank aan. ‘Ja, ja,
Puck kan poëtisch zijn.’
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‘Ik dacht, dat je alleen maar teekenen kon,’ zei Huib.
‘Je bent nog lang niet op de hoogte van al mijn talenten,’ spotte ze. ‘Ik kan nog
veel meer: Een beetje zingen, een beetje dansen, een beetje dichten en een heel klein
beetje teekenen.’
‘Nee Puck, niet al te bescheiden,’ zei Mary. ‘Met teekenen zou je best wat kunnen
bereiken.’
‘O asjeblieft niet. 't Is toch immers niks.’
‘Nee, dat mag je niet zeggen.’ Mary schudde haar hoofd. ‘Die laatste caricatuur
van Ernst vond ik frappant.’
‘Ja, maar jij bekijkt het met het oog der liefde,’ weerde Trix af. ‘Er zit hoegenaamd
niets in mijn gekrabbel van lijntjes, nietwaar m'neer de architect.’
‘Meneer de architect zwijgt.’
‘Wat zul jij buiten prachtige ideeën krijgen voor landhuizen,’ ontdekte Trix met
een van haar snelle overgangen. ‘Je kunt meteen alle onbebouwde terreinen om
Amsterdam heen volbouwen.’
‘Ja, daar begin ik direct de derde Januari mee.’
‘Bouw je voor mij dan ook een kluis?’
‘Dank je stichtelijk, die zou zoo volmaakt moeten zijn, dat ze niet door
menschenhanden kan worden gewrocht. Krijg ik nog thee?’
‘Ja zeur. Jij nog Mary? Frank?’
Bij de theetafel staand zuchtte Trix opnieuw:
‘Neen, jullie bevroedt niet half, hoe ik snak naar de onmenschelijk rustige rust
van dat eenzame landhuis daar ergens ver weg, waar geen land meer achter is, en
naar....’
Mary glimlachte even, maar Frank boog zich naar Huib toe.
‘Zeg, hoe lang is het geleden, dat ze snakte naar menschen, en leven en mondain
gedoe en naar de jazz en de charleston en de blackbottom?’
‘En naar Deauville?’ vulde Mary schertsend aan.
‘Ja, was dat geen vijf maanden terug?’
‘Nee, op de kop af, drie en een half,’ zuchtte Frank.
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Maar Trix zei, terwijl ze met de theemuts wuifde: ‘Wees blij, dat ik in jullie leven
wat variatie breng, anders zou 't een dooie boel zijn.’
‘Als je maat weet, dat ik voor geen goud met jou getrouwd zou willen zijn,’ zei
Huib met klem.
Waarop Trix gracielijk en gansch niet beleedigd met het theeseefje salueerde.
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Hoofdstuk II.
‘Mam, hebt u mijn schaatsen ingepakt?’ vroeg Kees.
‘Ja natuurlijk.’
‘Weet je 't zeker?’
‘Ik heb wel twaalf paar schaatsen ingepakt. Zeur niet zoo Kees.’
‘Twaalf paar! Hoe kan dat nou? Voor wie dan allemaal?’
Trix plofte op de divan neer. Ze prikte haar beide wijsvingers tegen haar slapen.
‘Ga toch niet overal zoo op in, jongen. Ik hèb ze ingepakt. Uit.’
‘In welke koffer?’
‘In de hutkoffer. Maar je hadt ze veel beter aan een touw om je hals kunnen
meeslepen.’
‘Dat mocht ik toch immers niet van Paps.’
‘O nee, dat is waar ook. Zoet nu maar.’
‘Zou er ijs komen Mam?’
Trix blikte omhoog naar de grijze, laaghangende lucht.
‘Vast.’
‘En sneeuw?’
‘Ja ook.’
‘Gaat u me helpen met een sneeuwpop? En mag ik alleen gaan schaatsenrijden?’
‘Je mag alles alleen doen, als je nu maar éven stil bent,’ smeekte ze. ‘Mam heeft
zoo'n hoofdpijn.’
‘Mag ik? Mag ik echt? Nee, dat zeg je er maar om,’ zei Kees, en hij toonde in een
breede grijns een ongelooflijk aantal witte tanden.
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Trix heesch ook haar beenen op de divan.
‘Hoe laat is 't, Kees?’
‘Kwart voor negen. De klok staat stil.’
‘Dat is waar ook. Zou je 't boven even aan Pap willen vragen?’
Kees schokte zijn schouders bedenkelijk.
‘Ik mag toch niet naar boven.’
‘O nee.’ Trix zuchtte.
Kees van negen, die 's morgens Jan van zes op de badkamer had afgerost, was
voor straf naar beneden verbannen.
‘Mààm.’
‘Ja?’
‘Zouen er nog meer kinderen zijn?’
‘Misschien wel,’ zei ze vaag. ‘O nee, misschien niet.’
‘Nou, wat nou?’ vroeg Kees.
‘Kind, ik weet het toch immers ook niet.’
‘Heb je nog zoo'n hoofdpijn Mam?’
Trix knipte met haar oogleden.
‘Ja, heel erg.’
Kees, die zeer teeder en meevoelend kon zijn, als zijn stemming meewerkte, legde
drie vingers met inkt op haar voorhoofd.
‘Dat lekker?’
‘Zalig. Laat me zoo maar even stil liggen, kerel.’
‘Trixy!!!’
‘Papa roept,’ zei Kees nog ten overvloede.
‘Joe-òoe!!’ kreet ze terug.
‘Mag ik mee naar boven?’
‘Nee, asjeblieft niet. Ga wat lezen Kees. Hang niet zoo rond. Krijg toch een boek,
Kees,’ zei ze nog eens, al bij de deur.
‘Mag ik “Dante's Hel” lezen?’ Dante was Kees en Jan - door de weidsche naam
van hun moeder - vertrouwd als een liefhebbend oom. Alleen zei Jan oneerbiedig
Tante.
‘Voor mijn part.’
‘Trixy!!!!’
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‘Ja, zon van mijn hart!’
Op de slaapkamer zat voor haar toilettafel, omringd door haar rose toiletstel, Jan
zoetjes te teekenen. Hij dreunde monotoon aan éen stuk door:

‘O, maar engel, jouw boordendoos, die heb ik ingepakt.’
O denneboom, o denneboom
Hoe schoon is U o loover
‘Gij bloeit in marmer wintertijd’
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‘Wat zing je toch kind?’
‘Een Kerstliedje, Mam.’
‘O verschrikkelijk. Wat is dat een marmer wintertijd?’
Nou, dat is kouder dan koud.
Gij bloeit in marmer wintertijd
‘Als aard over sneeuw ligt heengespreid....’
‘Nu, die is gelukkig in een Kerststemming,’ zei Trix hoopvol. ‘Maar wat kijk jij
merkwaardig, Frank?’
Frank, in zijn overhemd, stond voor de linnenkast.
‘Ik zou wel eens willen weten, waar jij mijn boorden gestopt hebt, Trix?’
‘Ik jouw boorden gestopt?’
‘Ja, ik zie nergens mijn boordendoos. Dat je die ook nooit weer op de goeie plaats
terugzet.’
‘O maar engel, jouw boordendoos -’ zei Trix, ‘die heb ik ingepakt.’
‘Ingepakt?’
‘Ja, engel. Gelijk met de schaatsen en de pyjama's en de, enfin een massa andere
dingen.’
‘Heb je al mijn boorden ingepakt?’
‘Ja.’ Trix knikte vreugdevol.
‘Nee maar, dat is fraai.’
‘Ja, had je niet gedacht hè? Jongen, ik heb onze halve linnenkast in de hutkoffer
overgestort. En ik knap van de hoofdpijn, zeg Frank.’
Frank sloeg de mouwen van zijn overhemd naar beneden.
‘Als je maar begrijpt, dat ik nu geen enkele boord meer hier heb.’
‘Maar jòngen!’
‘Ja, maar jongen! Dat jij ook altijd zoo gedachteloos te werk kunt gaan.’
Trix zeeg neer op het bed.
‘Ik voel me een flauwte nabij,’ zei ze. ‘Doe de boord van gister aan, Frank.’
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‘Kan niet. Die heb ik gisteravond stukgescheurd. Er zat een kerfje in.’
‘Zou ik hem nog kunnen naaien, of met een paar veiligheids-spelden....’
‘Probeer nu asjeblieft niet grappig te wezen.’
‘Ik heb me nooit minder grappig gevoeld. Ik geloof, dat ik de mazelen krijg. Ik
voel me zoo gek Frank. Wat moeten we nu doen?’
‘Je kunt de boord van mijn Teddybeer wel terug krijgen,’ zei Jan. De Teddy prijkte
ook met het rampzalig overschot van een van Franks nekbekleedsels.
‘Teeken jij nu maar,’ zei Frank. ‘En hou asjeblieft je mond, Jan.’
Trix voelde haar hoofdpijn geheimzinnig wegtrekken. En tegelijkertijd een bijna
niet te bedwingen proestbui opkomen. 't Was zoo'n dwaas gezicht, Frank, die in zijn
crème overhemd, als de engel met het vlammende zwaard tegen de tafel geleund
stond, en die genoodzaakt zou zijn bloot van hals het landhuis met de sparren tegemoet
te reizen.
‘En waar zijn mijn slappe boorden?’
‘Ook ingep-pakt,’ zei Trix.
‘Maar hoe kwam je zoo onwijs?’
‘Overmaat van plichtsbetrachting natuurlijk.’
‘Nu, 't is fraai,’ zei Frank.
‘Ja,’ beaamde Trix, en ze zette de hiel van haar eene schoen op de teenspits van
haar andere.
‘Nonsensplan ook, om er in de winter drie weken op uit te trekken.’
‘Och,’ zei Trix.
‘En waarom moest Lotte gister al afreizen, terwijl ze ons vandaag nog had kunnen
helpen?’
‘Tjà-à,’ zei Trix peinzend, ‘ze wou graag. Maar zou jij je nu niet verder gaan
aankleeden?’
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‘Als jij maar zegt, hoe ik aan een boord moet komen.’
‘Je kunt er toch een gaan koopen?’
‘Ja, waar?’
‘Nu, ergens, in een winkel.’
‘Zòo zeker.’
Toen barstte Trix los. 't Was onvermijdelijk. Ze kronkelde zich.
‘Doe een das om, Frank. Of zal ik je een keurig verband aanleggen, alsof je behept
bent met een steenpuist? Dat zou toch best kunnen?’
‘O ja, alles kan in jouw onwijze hoofd,’ gromde Frank. ‘Ik wou, dat je niet lachte
Trix.’
‘Gij bloeit in marmer wintertijd
‘Als aard over sneeuw ligt heengespreid,’ zong Jan.
‘Schiet een jas en een vest aan, hul je in een bouffante en snel naar een winkel. Ik
wil ook wel naar een winkel draven om een boord voor jou te koopen. Zoo een met
puntjes, Frank?’
‘Nee, dank je wel.’ Grommend knoopte Frank zijn vest dicht. Toen zakte Trix,
die al half was opgestaan, weer op het afgehaalde bed neer. Ze gaapte van afgrijzen.
‘Frank, 't klokje op de schoorsteenmantel, gaat dat goed?’
‘Ja, tien minuten achter.’
‘Dan is 't - dan is 't - over half twaalf al. Over tien minuten komt de tax voor.’
Frank draaide zich om naar het klokje. Zijn vingers hielden stil op de derde knoop
van zijn vest.
‘Ja, kan ik het helpen,’ zei Trix, voor hij nog iets kon uitbrengen. ‘Ik ben kant en
klaar. Moet er nog iets in die city-bag? Kan die dicht? Dat jij ook zoo eeuwig lang
bezig bent geweest vanmorgen. Jan hou asjeblieft op met zingen, en ga nog even in
de badkamer je handen wasschen. Maar schiet op hoor.’ Trix greep in heur haar.
Toen zag ze weer Frank's ongekleede nek en ze schudde.
‘Doe mijn bontkraag om, Frank, Of mijn avondsjaal
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met de franje. Je zou best die mode kunnen lanceeren.’
‘Als je nu eens ophield met die zotte opmerkingen en...’
Maar voor Frank verder kon gaan, werd er gebeld, en de krijschstem van Kees
klonk aan de trap:
‘Mam, de auto!’
‘O denneboom, o denneboom....’ zoemde Jan in de badkamer.
‘Nu hebben we nog net twintig minuten om de trein te halen,’ zei Frank. ‘Zie je
nu wel, dat er geen seconde tijd is om nog een boord te koopen?’
‘Nu, dan koop je die in het durp, waar we gaan rusten. Daar zal toch wel een winkel
zijn?’
‘Ik hoop, dat je me in 't vervolg een genoegen doet, en nooit meer aan mijn rommel
komt. En ik kan je dit wel zeggen, mijn heele plezier in onze vacantie is bedorven.’
‘O, dat valt wel mee,’ troostte Trix. ‘Je lijkt zoo net een bokser, Frank. Werkelijk.
Lichtgewicht.’ Ze beet op haar vinger. Als ze nu weer ging lachen, werd Frank ràzend
natuurlijk. Ze vischte Jan uit de badkamer, die nog gauw kans gezien had de waschbak
op een geheimzinnige manier te verstoppen - en met Jan aan haar hand liep ze achter
Frank de trap af, die al loopend de kraag van zijn jas opzette. En weer beet Trix
venijnig op haar onderlip om het niet uit te krijschen. Groote genade, wat zou Huib
zeggen?!’
Maar beneden schoot Frank in zijn overjas.
‘Wat ga je doen?’ riep Trix.
‘Een boord koopen. Met de tax.’
‘Maar we komen te laat voor de trein,’ kreet ze.
‘Kan me niets schelen. Je snapt toch zeker wel, dat ik zoo....’ De rest van de zin
ging achter de zoevende tochtdeur verloren.
‘Gaan we niet op reis?’ vroeg natuurlijk Kees, die met Dante's Hel op de tafel zat
en alvast een van zijn langste gezichten had aangedaan.
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En: ‘Gaat Pap nu alleen op reis?’ vroeg Jan, die even zijn gezoem onderbrak.
Trix ritste Dante's meesterwerk uit Kees z'n profane vingers. ‘Natuurlijk gaan we
op reis.’
‘Waarom is Pap dan alleen met de auto uitgegaan?’
‘Om een boord te koopen.’
‘Had Pap dan geen boord meer?’ vroeg Kees, onkundig van het boven zijn hoofd
afgespeelde drama.
‘Nee, natuurlijk niet.’
Kees haalde zijn schouders op. ‘Wat doet u raar. We komen vast te laat voor de
trein.’
‘Kleed je nu maar aan,’ jachtte Trix. ‘Vooruit Kees, je jas, je muts. Jan, wat doe
je daar met die lucifers, haal je jas. Jan.’
Jan, de laconieke, verdween in de gang, naïef-onnoozel neuriënd:
‘Gij bloeit in marmer wintertijd
‘Als aard op sneeuw ligt heengespreid....’
‘Och jò,’ zei Kees. ‘'t Is bàrre wintertijd. Bàr-re. En: Als sneeuw op d'aard ligt
heengespreid. Màlle!’
‘Nietes,’ zei Jan koel.
Trix dacht: ‘Gelukkig, dat die klok staat. Nu weet ik niet hoe laat het is, heb ik
tenminste nog de illusie van op tijd te kunnen komen.’ Ze knoopte haar bontkraag
dicht. ‘Groote genade, wat zou Huib razen.’
‘Klaar jongens? Ziezoo, dan wachten we in de vestibule. Hou jij de tasch vast
Kees, anders vergeten we die ook nog tot overmaat van ramp.’
‘We komen natuurlijk te laat,’ zei Kees de opgewekte.
‘Och welnee,’ snibde Trix.
‘We komen toch immers altijd te laat,’ zaagde Kees door.
‘Ja, dat was waar,’ dacht Trix. Overal en altijd kwamen ze op het laatste nippertje
perrons oprennen, werden dan een voor een nog door een behulpzame conducteur
in coupé's gesmeten en
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kwamen hijgend en stuiptrekkend op diverse knieën terecht.
‘Je zult zien, dat we nu prachtig op tijd komen,’ bleef ze volhouden.
‘Ik hoor de auto,’ riep Jan, en hij drukte ziju neus plat tegen het gordijntje voor
het deurraampje.
Het wàs de auto. Trix stond al op de stoep; ze dreef de jongens voor zich uit.
‘En nu als de weerlicht naar 't station,’ commandeerde Frank de chauffeur.
‘Ik hoop, dat we niet in stukken en brokken aankomen,’ wenschte Trix. ‘O, wat
een beeld van een boord, Frank. En zoo hoog. Je oorlelletjes zijn bijna onzichtbaar.’
Frank raspte zijn kin over de boordrand.
‘Is hij werkelijk te hoog?’
‘Och, gaat nogal. Je ziet er wel trotsch mee uit, Frank.’
‘Ja, jij hebt weer makkelijk praten.’ Frank keek tut het raampje, vergeleek zijn
horloge.
‘Halen we 't nog?’
‘Misschien. Maar er moet dan ook maar niets in de weg komen.’
‘Nu, ik denk, als we met dat vroolijke gangetje blijven doorrijden, dat ons dan wel
spoedig een verkeersagent tegemoet zal treden,’ ontdekte Trix. ‘'t Is me net of we
met een duizend Kilometer vaart door de stad snellen.’
‘Dùizènd Kilometer!!’ haalde Kees uit. ‘Kan dat Pap?’
‘Och welnee. Hou je vast Kees. We gaan een hoek om.’
Jan plofte van het bankje op de grond, bleef daar even verdwaasd zitten rondkijken.
Trix heesch hem overeind.
‘Zeg, die chauffeur rijdt toch niet voor een filmopname, hoop ik? We staan af en
toe op slechts éen wiel.’
Frank vergeleek weer zijn horloge.
‘Er is een kansje, dat we 't halen.’
‘Wat zal Huib jubelen,’ ontdekte Trix.
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‘Ik geloof eerder, dat hij alles zal doen behalve jubelen.’
‘Nu, dan ken jij Huib niet. Als hij mij ziet, jubelt hij altijd, hoe ellendig ook de
omstandigheden zijn.’
Frank ging er niet verder op in. ‘Hier heb je vast geld. Als ik met de chauffeur
afreken, neem jij wel even kaartjes. Denk er aan, twee kinderkaarten hoor.’
‘Mag ik het doen, Mam?’
‘Natuurlijk niet. Jij mag op de tasch en op Jan letten. Jullie blijft pal bij me hoor!’
‘En wat mag ik doen Mam?’ zeurde Jan.
‘Jij mag op Kees passen.’
De auto schoot bliksemsnel voor een tram langs, hield reutelend voor het station
stil. Frank was er al uit. Trix en de jongens renden achter een welgedane meneer de
hall binnen. Jan zoemde nu:
In een vliegmachien, in een vliegmachien
‘Kun je alle hooge torens zien....’
Voorbij een meneer race'ten ze naar het loket. Trix zwaaide met het geld. Ze kon
met geen mogelijkheid berekenen, hoe de juffrouw aan het loket tot het fatale
eindbedrag kwam. In de gauwigheid vroeg ze nog: ‘Denkt u wel aan de twee
kinderkaartjes?’
‘Jawel,’ zei de juffrouw, die misprijzend keek naar Trix' hijgende mond.
‘In orde?’ vroeg Frank, die kwam aandraven.
‘Ja,’ zei Trix, meedravend. ‘Maar ik weet niet of 't klopt. Ik zal 't je in de trein wel
teruggeven.’
Door de controle renden ze, de tunnel door. Frank hield Kees bij een mouw van
zijn jas, Trix sleepte Jan mee, die nog trachtte te blijven stilstaan om een dame op
een reclameplaatje te bewonderen.
‘Hij staat er nog,’ riep Frank, die vooruit snelde. ‘En ik zie Huib.’
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‘De reddingboei,’ hijgde Trix ademloos.
Huib had het portier opengehouden. 't Was het eenige open portier nog van de
heele lange trein. Hij sleurde Kees en Jan naar binnen. Frank duwde Trix in de coupé,
sprong dan zelf er in. En terwijl het portier nog niet achter hem was dichtgeklapt,

‘Hij staat er nog!’ riep Frank.....

reed de trein reeds weg in een uitdagende wolk van stoom.
‘Nu, dat was op het nippertje,’ zei Mary.
‘Nee, zeg nog niets. Alsjeblieft,’ smeekte Trix, toen Huib, hoofdschuddend, zijn
mond al opendeed. ‘Ik voel me net het hijgend lam.’
‘'n Mooi lam,’ zei Huib, verongelijkt, ‘Jouw schuld natuurlijk weer, dat idiote te
laat komen.’
‘Nee, zijn schuld,’ wees Trix, met haar hand vol geld.

Cissy van Marxveldt, De louteringkuur

34
‘Tante, wat hebt u daar?’ vroeg Dolly, die een overvloed van krullen over haar
schouders schudde.
‘O ja, 't geld. Hier Frank. Tel maar na.’
‘Waar heb je de kaartjes?’
‘De kaartjes?!’ schrok Trix. ‘Die - die heb ik niet - die heb ik - o, trek niet aan de
noodrem Frank, asjeblieft - die heb ik aan 't loket laten liggen.’
‘Zooiets komt er altijd bij, als je gehaast naar een trein gaat,’ vond Mary.
‘Maar dat kàn niet,’ zei Frank. ‘We zijn toch door de controle gekomen.’
‘Ze heeft ze de controleur laten houden,’ zei Huib.
‘Hebt u ze verloren, Tante?’
Trix voelde in haar mantelzakken.
‘Hier zijn ze. Gek zeg, daar wist ik nu àbsòlùut niets meer van. Ik hoop, dat je me
nu zult willen toegeven Huib, dat ik een rustkuur noodig heb, gelijk mijn dagelijksch
brood. Asjeblieft Frank - klopt het?’
‘Ja - nee - Je hebt een kwartje te veel.’
‘O leuk,’ zei Trix, ‘koop er de kinderen maar chocola voor. Ziezoo, nu mag je je
overkropte gemoed lucht geven.’ Ze knikte tegen Huib.
‘Ik ga eens weer met jou op reis hoor!’
Trix klakte met haar tong.
‘Graag zeg!’
‘Wat hij afgemopperd heeft,’ zei Mary. - ‘Je hebt er geen idee van.’
‘O toch wel,’ zei Trix. ‘Ik ken zijn lieftallige opmerkingen wel.’
‘En we waren net zoo vroeg, moet je weten. Abnormaal vroeg gewoonweg, omdat
de trein van Ernst twintig minuten voor de onze ging. Die hebben we eerst op de
trein gezet.’
‘Blijft hij twee weken in Arnhem?’
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‘Ja, en dan komt hij nog éen week bij ons.’
‘Och, dat weet ze toch immers allemaal wel,’ zei Huib. ‘Dat vraagt ze maar om
mijn aandacht van haar af te leiden.’
‘Heelemaal niet. Ik ben dòl op jouw aandacht. Wat een zegen, dat we een coupé
voor ons zelf hebben. Nu hoef jij je voor niemand in te houden. Steek maar van wal
mijn engel.’
‘Wat was je weer kwijt vanmorgen?’
‘Mijn hart!’ zei Trix theatraal. ‘Dat heb ik overal loopen zoeken. En ik ben 't nog
kwijt zeg.’
‘Je kunt mijn partje terugkrijgen,’ beloofde Huib gul.
‘Nee, dat mag je wel houden hoor. 't Is bij jou in goede handen.’ Trix knikte
vroolijk naar Huib. Had ze de storm bezworen?
‘Zeg Frank, wat mankeerde er weer aan vanmorgen?’ vroeg Huib.
‘Wat kan 't je schelen?’ vinnigde ze opeens.
Mary lachte. ‘Je hoeft niet te vragen, wie de schuldige was.’
‘Zien jullie niets aan me?’
‘Uw das zit heelemaal scheef Oom,’ zei Dolly.
‘Je ziet er wat opgeblazen uit,’ vond Huib.
‘Heb je een nieuwe jas aan?’ vroeg Mary.
‘Ik merk al, dat jij Frank weinig aandacht wijdt,’ spotte Trix. ‘Die jas stamt van
verleden jaar.’
‘Paps boord was weg,’ zei Kees.
‘Was je boord weg?’ Huib kon nog niet de duistere samenhang vatten.
‘Mijn voorbeeldige eega had al mijn boorden in de koffer vooruitgestuurd. Toen
moest ik op 't laatste nippertje er nog op uit, om een te koopen. En dit lor is me veel
te hoog.’ Frank probeerde een vinger tusschen boord en hals te wurmen, wat hem
na eenige pogingen gelukte.
‘En je boord van gister dan?’ vroeg natuurlijk Huib.
‘Die had ik toevallig gisteravond stukgescheurd omdat er een kerfje inzat.’
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‘Dus - je hadt geen enkele boord?’
‘Ik kan niet zeggen, dat je bar bevattelijk bent,’ vond Trix.
‘Nee. En deze oolijkerd wou, dat ik zonder boord op reis zou gaan, omdat jij dan
had kunnen gnuiven.’
‘Hè Oom, waarom hebt u 't niet gedaan?’ vroeg Dolly.
Mary proestte het opeens uit.
‘Wat zal er vanmorgen bij jullie een sereene stemming hebben geheerscht, Puck.’
Ja, toen knalde ook Huib los.
‘Ik wou, om een lief ding, dat ik er bij was geweest.’
‘O asjeblieft niet,’ weerde Trix af. ‘Ik kon je missen als kiespijn.’
Huib sloeg op zijn knieën.
‘Was je niet ziedend en ziedend kerel?’
‘Nee, heelemaal niet,’ zei Trix vlug. ‘Hij is een schat van een man. We hebben er
samen op bed om zitten krijschen.’
Huib knipoogde schelmsch.
‘En ben je toen, zonder boord erop uit getogen?’
‘Ja, in de tax, die ons kwam halen. We hebben gerace'd als gekken. En je begrijpt,
wat we toen nog aan tijd overhielden.’
‘'t Had hem niet moeten gebeuren,’ zei Mary. ‘Ik geloof nooit, dat hij op reis was
gegaan.’
‘Nee, zoo nobel ben jij natuurlijk niet,’ smaalde Trix. Ze stak Frank haar hand toe.
‘Elke minuut ga ik je meer waardeeren. Je zult zien, dat ik je dien gelijk een slavin,
wanneer we over drie weken weer huistoe reizen.’
‘En je hebt natuurlijk de meest noodzakelijke dingen vergeten mee te nemen,’
spotte Huib.
‘Neen snoes. Ik heb de pyjama's ingepakt, en de kamerslofjes en mijn kimono
en....’ Ze sloeg de hand voor haar mond, schokte in schrik overeind.
‘Ja, ja, ze heeft wat vergeten. Kijk dat gezicht eens!’ Huib grinnikte. ‘Biecht maar
op, meisje.’
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‘Ik heb de reisnécessaire vergeten met al het toiletgerei,’ zei Trix vlug, met de moed
der wanhoop.
‘Dat meen je toch niet?’ vroeg Frank.
‘'t Is de bittere waarheid.’
‘En dat was het eenige, waar jij vanmorgen voor hadt te zorgen.’
‘Ja, dat weet ik. En ik had dat ding nog wel beneden naast me op de divan gepoot,
om het vooral aldoor maar te zien. Nu, daar staat hij nog. O kinderen, de vlammen
slaan me uit van akeligheid.’
‘Dus we hebben niets bij ons, geen kammen, borstels, tandenborstels ....’
‘Niets van alles, wat gemeenlijk in een reisnécessaire thuishoort.’ Trix knikte.
‘Je mag mijn kam wel gebruiken hoor,’ bood Huib aan.
‘En mijn haarschuier,’ zei Dolly.
‘En mijn tandenborstel.’ Huib bedwong een lachaanval.
‘Nu, je moet me niet kwalijk nemen, maar ....’ begon Frank.
‘Ik neem niets kwalijk,’ zei Trix. ‘'t Is oer-stom van me.’
‘Waarmee je maar zeggen wilt, dat we er maar verder over moeten zwijgen. Ja.
Zoo stap jij altijd over je fouten heen, en mij laat je de ergernis.’
Trix keek schuldbewust.
‘Je zult toch in het dorp wel een tandenborstel kunnen koopen en een kam,’ zei
Mary bemoedigend.
‘Natuurlijk wel. Dan scheren we ons zelf en de jongens uit zuinigheid maar over
dezelfde kam. En we kunnen ons best met èen haarschuier behelpen. Heusch Frank,
je hebt geen idee, hoeveel economische talenten in me braak liggen.’
‘En dan wou je zeker ook éen tandenborstel benutten voor algemeen gebruik,’ zei
Huib.
‘Nee, plezierig jongske. We zullen ons aan vièr tandenborstels te buiten gaan.’
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‘Je hebt kans, dat ze die in 't dorp niet eens hebben. Inboorlingen poetsen geen tanden.’
Huib had een innig plezier in het geval.
‘O Tante, zalig, nooit tanden hoeven te poetsen,’ riep Dolly.
‘Als je nu mijn tandenborstel elke keer na 't gebruik goed uitkookt, mag je hem
best van me huren.’
‘Ik zou jouw tandenb rstel niet eens geschenkt willen bekommen. Valt je niet mee,
hè?’
Frank zat donker voor zich uit te kijken. Hij kon het nooit hebben, als Trix zoo
genoegelijk weg de boel in de war schopte en er dan later nog de draak mee stak.
Hij werd afgeleid door een mimiek van Mary naar een bedenkelijke onderlip van
Kees.
‘Ik heb - in de reisnécessaire -’
‘O, dat kan goed worden,’ zei Huib.
Kees, die altijd overvloedig tranen tot zijn beschikking had, liet een paar langs
zijn neus glijden. Natuurlijk hoonde Dolly onmiddellijk:
‘Kees huilt, Kees huilt.’
Kees elleboogde verachtelijk in haar richting.
‘Nietes.’
‘Welles.’
‘De sereene stemming,’ zei Huib.
‘Wat heb je in de nécessaire? Grien niet jongen!’ dreigde Frank.
‘Mijn - mijn flesch met salamanders,’ barstte Kees los. ‘Die mocht ik niet
meenemen van Mam, en toen....’
‘Toen heb je hem toch willen meenemen, natuurlijk. Echt wat voor jou,’ zei Trix.
‘Natuurlijk is die flesch al lang kapot,’ zei Frank. ‘Daar heeft hij mee omgeknoeid
toen jij boven was.’
‘Nee, toen las hij Dante's Hel.’
Huib proestte het weer uit.
‘Buitengewoon geschikte lectuur geef je die jongen, zeg.’
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‘Ze kunnen niet vroeg genoeg geestelijk voedsel tot zich nemen.’ Trix stak haar tong
uit. ‘Kees, vertel direct maar 't ergste. Is die flesch met beesten kapoet?’
‘Née Mam.’
‘Maar hij lekt,’ zei Frank, en keek dreigend.
‘Ja -’ Kees wist niet of hij zijn mond in een lach zou opensperren, of dat het moment
beter geschikt was voor eenige zilte tranen - ‘ja, een beetje.’
‘Vervélende kerel,’ brieste Frank, en onnaspeurlijk gauw verdronk de lach in een
vloed van tranen. ‘Zie je, daar heb je 't nu. De nécessaire bedorven natuurlijk, en al
het toiletgerei.’ O, hij had Kees en Trixy allebei als stoute kinderen kunnen schudden.
‘Kunnen die salamanders er ook wat van krijgen?’ Trix keek vragend rond. En
Mary verdween plotseling achter haar zakdoek.
‘O best,’ zei Huib. ‘Longontsteking of mazelen. Ja, dat kan makkelijk.’
‘Malle Paps,’ gierde Dolly, ‘meen je dat?’
De tranen van Kees losten zich op in éen wijde lach.
‘Ik bedoel eigenlijk....’ begon Trix weer.
‘Kan me niet schelen, wat je bedoelt,’ viel Frank haar in de rede. ‘Zat mijn gilette
ook in die nécessaire?’
‘Jouw gilette? Daar heb jij je toch zeker mee geschoren?’
‘Nu, en?’
‘En niets. Ik dacht, dat jij die bij je gestoken had.’
‘Had jij niet gezegd, dat je voor alle toiletspullen zou zorgen?’
‘Ja, maar ik zeg zoo veel.’ Trix wuifde met haar hand. ‘Làch niet Huib, ik ben tot
een misdaad in staat.’
‘Je hebt gelukkig geen scheermes bij je,’ ontdekte die. ‘Hoe moet dat nou Frank?
Laat je baard staan kerel. Er zit niet anders op. En meteen een goeie afleer voor dàt.’
Hij wees naar Trix.
‘Jij moet natuurlijk weer stoken. Dacht ik het niet? In plaats
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van ons opgewekt te helpen uit deze benarde positie,’ verweet Trix.
‘Een baard zal hem best staan,’ keurde Huib. ‘Zeg Frank, ik zou niet zoo'n geitesikje
nemen, als ik jou was. Een flinke volslagen baard, zoo een, die tot op de onderste
knoop van je vest hangt.’
Trix schudde haar korte manen. ‘O, en ik kan niets meer doen, om dat die man te
beletten. Wat kan ik doen Mary? Mijn haar weer laten groeien. Mijn wenkbrauwen
afscheren? Een ring door mijn neus boren?’
‘Frank kan Huib's gilette toch leenen Puck,’ zei Mary kalm.
Trix vleide haar hoofd op Mary's schouder. ‘Als je wist, hoe verlicht ik me voel.’
Maar Frank zei: ‘Ik zou niet te vroeg Hosanna roepen, als ik jou was. Ze moet
gestraft worden, nietwaar Huib?’
‘Ja natuurlijk. Mefisto knikt,’ hoonde Trix.
‘Nu laat je voor straf juist je baard staan, Frank,’ ried Huib aan.
‘Ja, en dan laat ik ook mijn haar lang groeien.’
‘Wat zal u er gek uit zien, Oom,’ ontdekte Dolly. ‘Niks leuk.’
‘Uit de mond van kinderen....’ zei Trix, ‘.... maar ik trek er me niets meer van aan.
Dan loop je maar voor schandaal. En er zal misschien wel een andere baardelooze
man zijn, waarmee ik gezellig kouten kan.’
‘Ja, ik ben er,’ zei Huib.
‘Jij hebt bij mij volslagen afgedaan. Hier werd je volop de gelegenheid geboden
om een nobele rol te spelen, en je hebt het pad der duisternis verkozen, dus....’
‘Je komt wel met hangende pootjes bij me terug,’ voorspelde Huib. ‘Wij zijn daar
toch immers en familie. Ik begin me nu beslist op de sereniteit te verheugen.’
‘De ouverture geeft je alle reden tot hopen,’ vond Frank.
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‘In de vliegmachien, in de vliegmachien
‘Kun je alle hooge torens zien
‘En je vliegt maar over berg en stad
‘O ik wou, dat ik er ook een had ....’ zoemde Jan.

‘Niet zoo somber, Frank.’ zei Mary. ‘Neem een voorbeeld aan het optimisme van je
jongste bloei.’ Waarop onmiddellijk Dolly en Kees slaags raakten, omdat ze allebei
in hetzelfde hoekje voor hetzelfde raampje wilden zitten.
Huib, groot en zwaar, kwam direct tusschenbeide.
‘Geen gevecht hier.’ Hij plantte Kees in de verst verwijderde hoek. ‘Jou zet ik
meteen buiten de trein, en Dolly, jij gaat in 't bagagenet.’
‘Doe 't 'es, doe 't 'es, net leuk,’ juichte Dol.
‘Ik ben benieuwd,’ zei Trix, ‘welk vehikel ons aan het station wachten zal.’
‘Ik denk eerder, dat er heelemaal geen vehikel zal zijn.’ Mary veegde het raampje
schoon. ‘O kinderen, ik geloof stellig, dat er sneeuw komt. De lucht is zoo grijs.’
Een Indianengehuil van Kees en Dolly. Een onverschillige hoofdknik van Jan.
Die aanvaardde de meeste dingen bedachtzaam.
‘Zouen ze daar een slee hebben?’ informeerde Kees vanuit zijn hoek bij Dolly in
de andere hoek.
‘Och welnee,’ zei Dolly.
‘Waarom niet? 't Kan toch best.’
‘Ja, misschien.’
‘Gaan we dan samen sleeën?’
‘Fijn. Kom je een beetje bij me zitten Kees?’
‘Nee, geen sprake van,’ weerde Frank af.
Huib ging eens rechtop staan. Hij hief zijn armen boven zijn hoofd.
‘Zij denkt natuurlijk, dat ons aan het station een auto wacht, met de livrei van het
kasteel.’
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‘Ja, waarom niet?’
‘Stel je maar voor. Beatrijs, dat je in een piepend huurrijtuigje moet kruipen met
een armzalige knol ervoor.’
‘En zelfs dat kan mijn stralende stemming nog niet bederven, Dante,’ zei Trix.
‘Zij schijnt warempel het heele geval van de reisnécessaire al weer vergeten te
zijn,’ zei Frank, en hij schudde zijn hoofd.
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Hoofdstuk III.
Toen ze het station uitkwamen - ze waren allemaal moe en stijf van het lange zitten
- begon het te sneeuwen. Wonderlijkdichte vlokken. Huib keek eens naar de lucht.
‘'t Schijnt hier direct meenens te worden. Als 't zoo gaat, bereiken we dat eenzame
landhuis vanavond niet meer.’
Frank, die Jan aan de hand en Kees onder zijn arm gevat hield, stampte zijn koude
voeten warm. Kees droeg mannelijk de city-bag.
‘Zie jij ergens een gelegenheid, die ons vervoeren kan?’
Huib speurde door de sneeuwvlokken heen de landelijke stationsweg af.
‘'k Zie niets.’ Hij lachte even. ‘Dat is wat anders dan een auto met een chauffeur
en een palfrenier. Zeg, wat is 't opeens bar koud geworden.’
‘Ik vind toch, dat ze best voor een rijtuig hadden mogen zorgen,’ zei Mary.
Trix, die nog niets gezegd had, stak diep de handen in de zakken van haar jas. De
witte weg, een paar musschen, die rondtripten, de schemering, die langzaam viel,
en, nu het gepuf van de trein was verstorven, een weldadige, onzegbare stilte rondom
hen.
‘O, wat is 't hier zalig,’ zei ze.
‘Gelukkig,’ zei Huib, ‘éen, die 't hier tenminste zalig vindt. Ik zal maar eens zien,
of die vrijer daar ons een “vehikel” - hij bouwde Trix na - bezorgen kan.’
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De vrijer was de stationschef, die een weinig opgewekte man leek.
Huib beende op hem toe. De chef tikte met een vinger aan zijn pet, en deed
zichtbaar moeite zich uit zijn indolentie los te rukken.
‘Die man lijkt wel bevroren,’ zei Mary, haar gezicht diep wegduwend in het warme
bont van haar kraag.
‘O, wat is het hier zalig,’ zei Trix nog eens, de sneeuwvlokken vangend op haar
neus en haar kin.
‘Nee, niet stoeien,’ dreigde Frank. ‘Wat wou je? Sneeuwballen gooien? Er ligt
toch nog lang geen sneeuw genoeg. Kees, blijf bij me asjeblieft.’
‘Dolly!’ waarschuwde Mary. ‘Hièr blijven. En ik zeg 't niet nog eens, Dot.’
Huib voegde zich weer bij de wachtenden.
‘En wat zegt de vrijer?’ vroeg Trix.
‘Bij Pieter van Jan om de hoek kunnen we een rijtuig krijgen.’
‘Wie is Pieter van Jan om de hoek?’ vroeg Trix.
Huib stampte een klonterig eigenwijs sneeuwklompje van zijn rechterschoen.
‘Weet ik dat? Ik ken de inboorlingen hier toch zeker niet.’
‘Je moet die man uit de weg blijven. Puck,’ ried Mary.
‘Hij is een brieschende leeuw gelijk. Maar 't kan me niets schelen.’ Ze haakte haar
arm door de zijne. ‘Kom maar mijn engel, zullen wij vast voorgaan naar Pieter van
Jan om de hoek? Wat loopt het leuk in deze plakkerige sneeuw. Vin je niet Huib?
Net of je in stijfsel wandelt.’
‘Ja precies. Zou je niet liever wat op je kinderen letten?’
‘Hè, wat onaardig. Dat doet Frank toch immers.’
Natuurlijk sloeg op dit fatale moment Kees Dolly met de city-bag op haar rug.
Dolly krijschte en Mary zei wat bedarende woorden. Maar Trix liet Huib's arm
los. ‘Ik zie het alweer. Nergens kan ik
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gemist worden. Kom hier Kees. Geef je moeder een arm. En je trapt niet achteruit,
hoor!’
Frank had Jan nog intijds bij een zielig slootkantje vandaan gevischt.
Huib beende met groote stappen voor hen uit.
De sneeuw begon dichter te vallen. Mary moest opeens denken aan de warmte
van haar gezellige huiskamer met de knusse schemerlamp, die brandde op de
schoorsteenmantel. En ze kon niet begrijpen, waarom ze zich door Vera van Daalens's
opgewonden betoog zòo had laten beïnvloeden. Of was het Puck geweest, die haar
door haar onstuimig enthousiasme had meegesleept? Dolly klaagde, dat ze zulke
koude voeten had, en Kees zeurde, dat de sneeuw in zijn nek gleed. Alleen Jan, nu
aan Frank's hand gevangen, zoemde onbewogen.
‘Dag Hui-uib,’ zong Trix.
Geen antwoord.
‘Zeg Huib!’
‘Wat is er?’
‘Zul je niet plotseling om een duistere hoek verdwijnen en nooit meer terugkomen?’
Huib keerde zich even om. Hij wischte de sneeuw uit zijn wenkbrauwen.
‘Daar heb ik verdraaid veel zin in,’ zei hij.
‘Hoe ver is 't naar Pieter van Jan om de hoek?’
‘Die vrijer zei een kwartiertje.’
‘O, dan is 't vast een slordig half uur,’ beloofde Trix blij. ‘Zeg Hùib!’
‘Ja, wat is er nu weer?’
‘Ik voel me net, alsof ik door de sneeuwvelden van Alaska dwaal.’
‘Ik zal je maar niet zeggen, hoe ik me voel. Heb je ooit zoo'n hondeweer gezien.’
‘Ik vind het toch zeer onheusch, dat we niet van het station
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zijn afgehaald,’ begon Mary, die anders nooit gauw klaar stond met een aanvallende
opmerking.
‘Ja, ik ook,’ zei Trix gedachteloos.
‘Je hebt toch wel duidelijk de tijd van aankomst geschreven?’
‘Ik?’
‘Ja, dat zou jij toch immers doen.’ Mary bleef staan op de stille, besneeuwde
landweg.
Trix bleef ook staan. Dan keek ze achterom naar Frank, die met Jan gelukkig op
een behoorlijke afstand was.
‘O Mary,’ zei ze dan. ‘Er zal straks gloeiend wat voor me op zitten. Ik zou me wel
zoo in die sloot willen storten.’
‘Je hebt natuurlijk niet geschreven.’
‘Jawèl. Maar nu opeens weet ik, dat ik in de opwinding mijns gemoeds geschreven
heb, dat we om 12.10 zouden aankomen.’
‘Maar kind, toen gingen we zeg! O jij stoffel!’
‘Ik schaam me dood. Hoe zal ik dat ooit weer bij Huib kunnen goedmaken?’
Mary zuchtte. ‘Jou zal ik niet gauw weer wat toevertrouwen.’
‘Nee, asjeblieft niet. Ik ben totaal ongeschikt voor vertrouwensopdrachten.’
‘En wat een akelige indruk maken we daar.’
‘Ik zal alle schuld wel op mijn teere schouders nemen. Gelukkig, dat we entre
nous zijn. Stel je voor, dat er een gansche familie zou vergaard zijn geweest! Nog
duizend keer ijziger.’ Ze keek opzij naar Mary.
‘Toe Mary, lach 'es.’
‘Ik vind jou ongelooflijk zorgeloos, Puck.’
Nu zuchtte Trix. ‘Ja, gek hè? Maar zeg Mary, wie weet welk een koninklijk vehikel
ons om 12.10 wachtte aan 't station. O, ik durf het Huib nooit te bekennen.’
‘Hij zal het gauw genoeg weten,’ zei Mary.
‘Komen jullie nog?’ riep Huib.
‘Joe-òe!’ riep Trix.
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Zoo eenzaam, als die weg was. Geen sterveling te zien. Zouden alle menschen zich
al in bed hebben verborgen?
‘Ik heb altijd gedacht, dat een station direct bij het dorp was,’ Mary's stem klonk
wat verontwaardigd.
‘Ja, ìk heb het durp niet gebouwd,’ verdedigde Trix zich. ‘Trouwens, ik heb dat
ook altijd gedacht.’
‘We zouden nog tandeborstels koopen,’ ontdekte Kees opeens.
‘Ik zie een licht,’ riep Huib.
‘Je lijkt Klein-Duimpje wel,’ jubelde Trix terug.
‘'t Is een boerderij, dunkt me.’
‘Laten we hopen, dat het Jan van Pieter is,’ telefoneerde Trix terug.
‘Pieter van Jan, tante,’ zei Dolly.
‘Ook goed. Zal ik weer bij je komen loopen Huib? Dan kunnen we samen een
voorpostenaanval doen op Pieter van Jan.’
‘Zijn we er haast?’ riep Frank's stem van uit de achterhoede.
‘Joe-oe!’ Trix maakte eenige vlugge stappen. ‘Zeg Huib.’
‘Wat is er nu weer?’
‘Zul je voorzichtig zijn? Er kunnen wel bulldoggen rondloopen.’
Huib stapte evenwel zonder antwoorden het ijzeren hek binnen. En gehoorzaam
volgden de anderen zijn klonterige voetstappen.
Maar een omvangrijke boer in een blauwe kiel zei vanuit een deuropening, die hij
ganschelijk vulde, dat Pieter van Jan nog een stijf ketiertje verderop woonde. Om de
hoek! Trix kneep Huib even bemoedigend.
‘Maar u hebt toch zeker wel een rijtuig voor ons?’ vroeg ze dan vlug, vòor Huib
iets zeggen kon.
De boer krabde even onder zijn hooge zijden pet.
‘Waar mot de femilie heen?’
‘Naar de Bosschenburg,’ zei Huib.
‘Da's een oarig eintje.’
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‘Och, gaat nogal,’ vond Trix.
De boer bekende na veel gehum, dat hij wel een wagen en een oarig mak peerd
had, maar dat er geen volk was.
‘O, maar meneer hier ment wel,’ zei Trix met een knik naar Huib. ‘En meneer
hier’ - met een knik naar Frank - ‘kan ook best met paarden omgaan.’
Wanneer Trix de boer had voorgesteld, om samen alles in de steek te laten en naar
Amerika te vluchten, zou deze brave waarschijnlijk niet zoo geschrokken zijn als bij
deze lichtzinnige toespeling. Hij gaf zijn pet een besliste ruk.
‘Nee, doar ken niks van inkomme,’ zei hij lichtelijk norsch.
‘Luister nou'es vader,’ zei Huib, en mèt Frank nam hij de boer ter zijde. Trix voelde
zich buitengesloten. Ze ging in het besneeuwde vensterkozijn zitten en keek naar de
fijne, gestaag neervallende vlokjes, die het hek wit-bepoeierden. En de schrale boomen
aan de slootkant leken te buigen onder een eindelooze weemoed. Was het wel zoo
prettig om Kerstmis ver van huis door te brengen? Trix voelde zich melodramatisch
worden. Was het eigenlijk geen klinkklare nonsens om het warme comfort van je
eigen huis te verlaten, om, na uren langs donkere sneeuwwegen te hebben gedwaald,
eindelijk te belanden in een afgelegen landhuis waar het natuurlijk zou tochten,
zoodat de gordijnen als vroolijke wimpels voor de ramen wapperden? Trix voelde
zich plotseling alsof de lasten van de gansche wereld haar schouders neerbogen. In
een ander vensterkozijn zaten Dolly en Kees met de armen om elkaar heen geslagen,
en tegen de deurpost leunde Mary, die lusteloos een van Jan's verwarde verhalen
aanhoorde.
‘En toen, tante Mary, nee, luister nou, toen ging de tijger, o nee, de hond, - ja, toen
ging de hond achter aan de auto hangen, en toen....’
‘Ah jôh, die hond heètte Tijger,’ schalde Kees uit zijn tweepersoonsvensterkozijn.
Trix schoof met haar schoenen de sneeuw op een bergje. Haar
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voeten waren koud en haar kous plakte aan haar hiel vast. Wie was ooit op dat
onzalige plan gekomen, om je in 't hartje van de winter ergens middenop de hei te
gaan opbergen? Vera van Daalen? Ze had Vera altijd een onuitstaanbaar, overdreven
exemplaar gevonden. Pfft, Vera van Daalen! Die zat nu plezierig en wel in Montreux,
ski-de van de bergen in een van de geestige sportpakken met breeches, die je nu zoo
leuk overal in de winkels prijken zag. En zij - Beatrice Reyland - zat boven op een
sneeuw-vochtige vensterbank met steen-koude voeten en een bevroren neuspunt.
Het ontbrak er nog maar aan, dat een verdwaalde wolf of een opgewonden wild zwijn
- in dit onherbergzame oord kon je alles verwachten - het ijzeren hek binnenwandelde
en aan haar teenspitsen ging kluiven. Trix gaapte jammerlijk. Dan floot ze even een
paar maten uit een operette. Ziezoo, dat knapte op. En daar kwamen de
samenzweerders ook weer aan.
‘Hallo, 't is in orde,’ zei Frank.
‘Hoeven we niet meer naar Pieter van Jan van Klaas?’
‘Neen, de baas zelf zal ons brengen.’
‘'n Schat van een man,’ vond Trix. ‘Moeten we hier zoo lang zitten te verstijven,
tot hij en zijn paard in gala gestoken zijn?’
Maar Huib wenkte al.
‘Kom maar mee naar binnen.’
‘Stamp je voeten af jongens,’ leidde Mary de opgewonden binnenkomste.
In een groote woonkamer zat de boerin, die een bril tot in haar haar geschoven
had, terwijl ze er priemend onder door keek. Twee giegelende dochteren stonden
lakens te rekken. De boerin schouwde, terwijl ze het tafelkleed oplichtte, naar de
binnentredende beenen.
‘Hmm, 'n gezellige tante,’ keurde Trix.
‘Uw man is zoo vriendelijk om ons even naar de Bosschenburg te brengen,’ begon
Huib, die al gemakkelijk gezeteld was op een houten stoel, opgewekt het gesprek.
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‘Hij is altiet 'n roare 'west,’ concludeerde de vrouw op bittere toon.
Trix trok haar eene wenkbrauw op. Ze keek even schuin naar Frank. Dat kon leuk
worden. Een echtelijk drama in een lage boerekamer met een doorrookte balken
zoldering, waarbij de held gekleed was in een blauwe kiel met een hoogt zijden pet
en de heldin een bril droeg gelijk een sterrewichelaar. Doch de boer verdween met
een paar haastige stappen uit de kamer, en mompelde iets van zijn peerd. Trix bedacht
met lichte weemoed, waarom zij altijd uitverkoren was om een vooraanstaande rol
te spelen in echtelijke en voor-echtelijke drama's.
‘Mot je naar de Bosschenburg?’ vroeg de boerin.
‘Ja,’ knikte Huib.
‘Pieter van Jan was an de trein vandoag om volk te hoale.’
‘Aan welke trein?’ vroeg Frank.
Trix ging eens even verzitten.
‘An de trein van twoalve, was 't niet Marregie?’
Marregie, een van de giegelende jonge dochters, knikte alleen.
‘Zoo, en was er veel volk?’ Ja, natuurlijk vroeg Huib dat.
‘Nee-e-de woage ging leeg weer veurbie.’
‘De trein gemist zeker,’ zei Huib, die nog niet de duistere samenhang snapte.
‘Ja, natuurlijk,’ viel Trix bij. - Huib keek haar even verbaasd aan. - ‘Nee, dat kan
toch makkelijk. Denk maar eens aan, hoe wij bijna onze trein hebben gemist
vanmiddag.’
Mary schudde even haar hoofd.
Toen zei Frank - hij legde Jan's kleverige handje van zijn knie. - ‘Zou die wagen
misschien ook voor ons bestemd zijn geweest?’
Huib trok zijn wenkbrauwen op. ‘Daar zeg je zoowat kerel. Waarom kleur jij zoo
verdacht, Bea?’
Trix poetste haar wangen.
‘Van plezier, dat Frank zoo snugger is. Natuurlijk was die
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wagen voor ons bestemd. Heb ik niet aldoor gezegd, dat ons een vehikel aan het
station wachten zou?’
‘We zullen straks wel alles ophelderen,’ zei Mary. Die wilde niet, dat Trix
aangevallen werd onder de oogen van de strijdlustige boerin en haar dochters.
‘Zoo, is 't weer zoo laat meisje,’ vroeg Huib alleen.
En hierop kwam de boer binnen en kondigde binnensmonds aan, dat de wagen
voor stond.
Kees en Dolly waren al buiten en joelden om het laconieke paard heen. De sneeuw
viel minder dicht, maar de ouderwetsche rijtuiglantaarns gaven weinig licht. Ze
kropen de een na de ander in de wagen, zooals ‘een mol in zijn hol’ zei Mary.
‘Ik hoop niet, dat we in dit vehikel een ontijdige dood vinden,’ zuchtte Trix, terwijl
ze op de bultige veeren van de achterbank een gemakkelijke zitplaats trachtte te
kneden. ‘En wat ben ik blij, dat het hier binnen zoo donker is. Nu kan ik je vertoornde
blikken tenminste niet zien. Steek maar van wal, Huibert.’
Maar Frank zei: ‘Je hebt natuurlijk weer vergeten te schrijven, hoe laat ze ons
vandaag konden verwachten.’
‘Niet precies mijn engel. Ik heb wèl geschreven. Maar in de vreugde mijns harten
beweerd, dat we om 12.10 aankwamen. Zoò verlangde ik. Frank.’
‘Het begin is al goed,’ vond Huib.
‘Ja nietwaar?’ beaamde Trix onschuldig.
Als een donkere, betooverde wagen schoof het rijtuig langs de wegen. De hoeven
van het paard klepperden niet en zacht knoersten de wielen door de sneeuw. Mary
veegde het beslagen raampje schoon, Trix boog zich over haar heen om naar buiten
te kijken. Schimmen van boomen en witbeplekte landen. Was het niet alsof ze door
Canada trokken? En zou een blokhut het einde van de reis blijken te zijn?
‘Ik vind dit niks leuk,’ ontdekte Kees.
‘O gelukkig,’ zuchtte Trix.
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En Dolly, die haar arm gestrekt hield achter de ceintuur van Kees z'n jas, viel hem
bij:
‘'k Vind het griezelig. Zijn we er haast moeder?’
‘We zullen er nu wel gauw zijn kindje,’ beloofde Mary.
‘Ik begrijp eigenlijk niet, wat er voor charme aan is, om zoo onnoodig ver in de
wildernis te gaan wonen,’ begon Trix. ‘Dan ben je toch letterlijk overal van
afgesneden.’
‘Dat willen ze juist. Maar die menschen hebben ook inderdaad genoeg aan de
sereene sfeer van de blauwe luchten en aan de onzegbare wijdte, en - hoe was het
ook weer?’
‘Huibje!’ kweelde Trix. ‘Ik vind, dat jij je houdt als een held. Ik zal vanavond
kastanjes voor je poffen bij een vlammend haardvuur. Goed?’
‘Laten we hopen, dat er een vuur is,’ zei Frank somber.
‘Ik heb nu ook wel een gevoel, dat alles wat maar griezelig is, mogelijk kan zijn,’
zuchtte Mary.
Trix hief haar armen omhoog. ‘En dat zegt Mary, de evenwichtige. Nu begin ik
ook te wanhopen aan alles. Als deze expeditie tot een goed einde komt,’ beloofde
Trix plechtig, ‘zal ik alle verdere Kerstvacanties thuisblijven.’
‘Gij bloeit in marmer wintertijd,’ zong Jan
‘Als aard op sneeuw ligt uitgespreid ....’

Het rijtuig sukkelde langzaam verder. Een onverstaanbaar gebrom drong van de bok
tot hen door.
‘Zingt onze leider?’ vroeg Trix zacht.
‘Hij moedigt zijn paard aan,’ zei Huib. ‘Hij is bang, dat we blijven steken. Zit toch
stil, Dolly.’
‘Die veeren prikken zoo vader,’ klaagde ze. ‘Zijn we er nu haast?’
‘Ja, direct.’
Trix voelde een leegheid naar haar hoofd kruipen. Avontuurlijk? Phòe! 't Was
heelemaal niet avontuurlijk, 't Was koud en naar en griezelig. Anders - hoe laat zou
't zijn, vijf uur, half

Cissy van Marxveldt, De louteringkuur

53
zes? - anders kwam de Duitsche Lotte binnen met de dagelijksche dampende kop
bouillon op een blaadje. En dan kroop ze genoeglijk dicht bij de haard, en proefde
de bouillon en vond ze te zout of vond ze te flauw, en vond ze te warm, of soms te
lauw - kijk, ze rijmde van narigheid - maar behagelijk en knus was het altijd. En nu
zat ze in een kwalijk-riekend rijtuig, en werd naar het einde van de wereld gevoerd.
‘We worden misschien heelemaal niet meer verwacht,’ ontdekte Huib tot overmaat
van vroolijkheid.
‘Wat zou dat?’
‘Wat dat zou? Doe niet zoo onbegrijpelijk, Bea. Die juffrouw van de Bosschenburg
- hoe heet ze - die kan haar huis wel gesloten hebben. Die denkt natuurlijk, dat we
haar in de steek hebben gelaten. Die is per expresse-trein verdwenen.’
‘Dan breken we in,’ zei Mary cordaat. ‘Ik zou niet nog eens deze weg terug willen
gaan.’
‘Neen, weet je wat Ik denk?’ Trix veerde overeind. ‘Als we aankomen, straalt het
licht uit de hall ons al tegen. En in de hall komt ons een lieve, stemmige dame in het
zwart tegemoet. En geuren van gebraad en welriekende spijzen streden onze zintuigen
en....’
‘Ga door,’ vuurde Huib aan.
‘En die dame sluit jou met een snik in haar armen,’ besloot Trix. ‘Trap me niet
aldoor, Janneman.’
‘Ik geloof, dat ik maar terugga,’ zei Huib.
De wagen schoof verder. Het werd veel kouder. Door de kiertjes bij de
slechtsluitende raampjes siepelde vocht. Trix blies eens op haar vingers. Dan sloot
ze haar oogen. Nu kon alles haar opeens gestolen worden.
Ze schrok overeind toen ze Frank's stem hoorde:
‘Ik geloof, dat we een hek binnenrijden. We zullen er nu wel zijn.’
Ze vloog op, stootte haar hoofd.
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‘Zie je het licht over het voorplein Frank?’
‘Ja tante, tante, ik zie het,’ jubelde Dot blij. ‘O wat een lekkere, groote tuin. Kees,
daar gaan we morgen fijn sneeuwballen gooien.’
‘En glijen,’ zei Kees. ‘Zouden ze hier een slee hebben, Paps?’
‘Natuurlijk wel. Blijf toch zitten jullie. Wat een deining opeens.’
Het rijtuig kraakte in zijn veeren.
‘Vliegt de deur al uitnoodigend open?’ wilde Trix weten en wrong zich in bochten
om langs Huib heen te zien.
‘Blijf toch zitten Bea. Je bent nog erger dan een kind.’
‘Och Dante, zanik niet,’ zei Trix, en ze had het portier al opengewurmd.
Maar Frank was de eerste, die er uitsprong. Hij ving de jongens op en Dot, die
zich om zijn hals vastklemde, een paar beenen als een jolig veulen naar achteren
gooide. Huib rekende af met de koetsier en dan stonden ze allen voor een hooge,
besneeuwde stoep.
Het licht dat in de vestibule brandde wierp glansplekken op de sneeuw. Kees gleed
al weg met Dot in zijn ceintuur gehaakt. Doch Huib's stentorstem riep hen terug.
Trix zette haar voet op de eerste stoeptree. Ze ademde eens diep op. De
sneeuwvlokken, die nog steeds vielen, gleden in haar mond, plekten op haar gezicht.
En de stilte - de stilte.... was niet de stilte onzegbaar weldadig? Huib liet de klopper
- ‘O, een èchte klopper,’ juichten de kinderen - neervallen.
‘Het lijkt wel een middeleeuwsch kasteel,’ zei Trix nog. ‘En zeg Huib, jij licht
onze burchtvrouw wel met een paar welgekozen woorden in, is 't niet?’
‘Ja, wat jij verknoeid hebt....’ begon Huib al, maar een stemmig dienstmeisje in
het zwart stond in de deuropening, en langs haar troepten ze de vestibule binnen. Het
meisje verdween achter een gordijn, dat zwaar weer terugviel. Ze zou juffrouw
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van de Berg waarschuwen. Even was er een gezoem als van vele stemmen.
‘Wat is dat?’ vroeg Mary. Trix trok haar schouders op.
‘Misschien radio,’ zei ze.
‘Merkwaardig,’ vond Frank, die al op de vestibulebank zat, met Dot tegen zijn
knie geleund. Kees, die een groote palm in een koperen pot belaagde, werd door
Huib geremd. En Jan drong zich tusschen Mary en Trix.
‘Gaan we nu eten?’ vroeg hij.
‘Ja direct. Leuk is 't hier hè Mary?’
‘Och ja,’ zei Mary, die verlangde naar warm water en een frissche, ruige handdoek.
‘Zeg Huib, ik geraak in zoo'n echt milde stemming,’ kondigde Trix aan, terwijl
ze Jan's vingertjes vlocht. ‘Ik voel me overgoten met een saus van
menschlievendheid.’
‘Ik hoop, dat je die stemming drie weken vasthoudt.’ Huib strekte zijn beenen.
‘Zal wel niet,’ zei Frank somber.
‘Waarom ben je nu niet gezond optimist?’ vroeg Trix. ‘Jullie doodt mijn beste
bedoelingen altijd in de kiem.’
‘Je smoort iets in de kiem,’ verbeterde Huib.
‘Zeg, komt die dame nooit?’ Frank wond Dot's lange krullen om zijn vinger.
‘Ze maakt zich natuurlijk mooi voor jou. Trekt nog gauw een ander gewaad aan.
Dat zou ik tenminste doen. Of....’
Maar de deur naar de hall ging open en in de vestibule trad haastig een kleine,
grijze, zenuwachtige dame. Ze hield twee handen zoo maar in 't luchtledige uitgestrekt
en praatte haastig.
‘Och neemt u mij niet kwalijk, dat Cordelia u hier heeft laten wachten.’
‘Wat een beeld van een naam,’ jubelde Trix.
De dame keek even onthutst.
‘'k Ben juffrouw van de Berg,’ zei ze dan. ‘Ik had u heele-
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maal niet meer verwacht. U schreef, dat u om 12.10 zou aankomen.’
Trix porde Huib, die zich voorstelde. Het was even een gemurmel van stemmen,
en de dame streek gejaagd Kees langs zijn wang, die een gezicht trok alsof hij bijten
wilde.
‘Het diner is om zeven uur,’ zei ze dan. ‘U wilt u zeker eerst even verfrisschen?
Cordelia zal u de weg wijzen.’ Ze duwde de vestibuledeur open. Het gordijn kierde
weg. Een groote hall. Een vlammend haardvuur. Wat kleine tafels, gemakkelijke
stoelen en twee schemerlampen. Trix' eerste indruk was, dat de hall tallooze menschen
borg. Dàn bezon ze zich. Neen, bij het vuur een groote, forsche vrouw, die las naast
een mager, nietig mannetje. En verderop twee oude dames. En onder de schemerlamp
een meneer met een krullende haardos. En nòg een meneer. En nòg een echtpaar. En
al die hoofden keken op bij hun blijde binnenkomste, negen even strak en bogen zich
weer. Trix kreeg een gevoel alsof de hall met haar ronddraaide. O, groote
verschrikking, zouden die alle gekomen zijn om ook van de sereene stemming te
profiteeren? Ze blikte om naar Huib en Frank. Huib's wangen bolden uit, alsof hij
zòo zou gaan proestlachen. Frank knipoogde even en Mary wendde haar lachend
gezicht af.
Achter Cordelia aan klommen ze naar boven. Natuurlijk gleed Kees als een haas
weer langs de balustrade naar beneden. En natuurlijk volgde Dot hem. Huib en Frank
pakten de plotseling baldadige jongens bij een arm.
‘Zalig om af te roetsen,’ verzuchtte Dot.
‘Nog 'es doen?’ zei Kees.
‘Als je 't maar laat,’ dreigde Frank.’
‘Ze kunnen hier overal afstorten,’ zei Trix somber, terwijl ze over de balustrade
heen naar beneden in de hall keek. - Lezende menschen. Als maar lezende menschen.
Een vlammend haardvuur. Een schemerlamp. O! Maar al die strakke menschen.
Mary gaf haar een duwtje.
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‘Kom je nog?’
‘Zijn onze kamers naast mekaar? Lekker,’ zei Trix, ‘kan ik je heerlijk hooren
kijven, Huib.’
Maar Huib liep zijn kamer binnen, plofte neer op het bed en schaterde. Trix zat
op een tafel. De kinderen hadden de balcondeuren al open, werden door Mary weer
naar binnen gesleept.

‘De sereene stemming,’ bulderde Huib, ‘Hahaha!’

‘De sereene stemming,’ bulderde Huib. ‘Hahaha! Heb je ooit! De sereene stemming
met zoo'n verzameling louteringzoekende collega's. We zouden onder mekaar zijn,
zei Trix. Frank, kerel, heb je ooit zoo'n mop meegemaakt?’
Frank zei berustend: ‘Er zullen nog wel meer komen.’
En Trix verdedigde zich vinnig: ‘Kan ik het helpen? Ik heb
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ze toch zeker niet gevraagd. En Vera van Daalen beweerde ....’
Maar Cordelia klopte met het warme water.
Huib lachte nog steeds.
Bij de deur zei Trix strijdlustig: ‘Ik zie jou nog dansen met die fiksche vrouw, die
bij het vuur zat. Stel je niet zoo aan, Huibert.’
Doch in haar eigen kamer, waar het warme water al naast de waschtafel stond,
hief Trix met een moedeloos gebaar haar armen omhoog.
‘Frank, ik heb zulke bijeenkomsten altijd gehaat,’ zei ze fel.
‘Ja kind, je moet er nu maar het beste van maken. Jij hebt dit per saldo gewild.’
‘Ben je dòl!’ kreet Trix.
‘Hé, hé!’ bonsde Huib bedarend op de muur.
‘Heb ik dit gewild? Doe niet zoo absurd Frank. Ik verafschuw zulke lievige gewilde
conversaties met wildvreemde menschen, die je nooit van je leven meer zult zien.’
‘De indruk, die ik kreeg, was niet direct lievig,’ vond Frank. ‘Eerder strak en
afgemeten.’
‘Maar dat kan ik òok niet uitstaan.’ Trix schopte haar schoenen uit. ‘Onze koffers
zijn er nog niet. Moet ik in deze nare jurk naar beneden. En je zult zien, die fiksche
vrouw glanst van de zij straks.’
‘En je kunt ook je tanden niet poetsen,’ zei Frank nog bemoedigend. ‘En je moet
je haar maar met je vingers doen.’
‘Ik ga morgen weer naar huis,’ zei Trix en plenste het water in de kom. ‘Jongens,
handen wasschen.’
‘Trix gaat morgen weer naar huis,’ seinde Frank door de muur.
‘Ik ga mee-ee!’ riep Mary.
‘Wil je mijn haarschuier nog gebruiken, Beatrijs?’ riep Huib.
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Toen stootte Kees het zeepbakje van de waschtafel, dat in scherven op de grond viel.
‘Hè ja, dat ontbrak er nog net aan,’ zuchtte Frank.
‘Breken jullie al wat?’ riep Huib.
‘Née!’ snauwde Trix. ‘Bemoei je niet met ons asjeblieft.’
Maar Huib's daverende lach was het eenige hatelijke antwoord.
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Hoofdstuk IV.
‘Zijn jullie klaar?’ riep Frank door de muur.
‘Huib heeft zich poesmooi gemaakt,’ telegrafeerde Mary terug.
‘Ik zie die man nooit meer aan,’ kreet Trix. ‘Ik voel me zoo zeldzaam onbehaaglijk.
En jij Mary?’
‘Gaat nogal.’
‘Mijn haar valt net de verkeerde kant uit.’
‘Stil laten vallen,’ zei Huib dan. ‘Kunnen we bij jullie binnenkomen?’
‘Ja, en je kunt hier nog wat opruimen ook,’ ontdekte Trix.
Het gegalm van een gong klonk van beneden. Trix sprong overeind.
‘Mijn zenuwen zijn in deze korte spanne tijds al totaal van streek geraakt. Wat is
dat?’
‘De etensbel,’ zei Huib laconiek.
‘Zeg dan liever de dinner-gong,’ verbeterde Mary.
‘Nee, waarom? De etensbel,’ zei Huib weer. ‘Zijn we hier in Holland of in
Engeland? O zoo. Gaan jullie mee?’
Maar Frank, die op zijn horloge zag, zei kalm:
‘Het diner is om zeven uur, en 't is nu half zeven, 't Was zeker de kleedbel.’
Trix keek neer langs haar rechte, donkere jurk. ‘Dat ontbrak er nog net aan. De
klèedbel! Heb je geen snoer parelen voor me, Mary.
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‘Ik heb een broche van Dot voor je. Zeer toepasselijk. Toe Puck, kijk niet zoo
ontevreden.’
‘Ik ga beslist gek doen aan tafel,’ dreigde Trix.
‘'t Kan mij niets schelen,’ zei Huib laconiek. ‘Kijk me maar niet zoo uitdagend
aan, Bea. Je bent mijn vrouw niet. Maar ik wil je toch zeggen, dat ik 't pijnlijk vind
voor Frank, als je - Wel allemenschenl’ - en Huib's stem schoot uit - ‘zijn die
bandieten warempel weer op het balcon.’
‘Gaan we dan ook nooit naar beneden?’ klaagde Dot.
‘Ja kom, vooruit, we gaan,’ commandeerde Huib.
‘Iedereen kleedt zich nu,’ ontdekte Frank. ‘Dus wij kunnen op ons gemak in de
hall de dingen afwachten.’
‘Ik ga onder een schemerlamp zitten,’ verklaarde Trix.
‘Valt me nog mee,’ zei Huib. ‘Ik dacht, dat je er bovenop wou gaan zitten.’
‘Zeg 'es wat liefs,’ smeekte Trix.
‘Nu kom, dat haar zit best. Sta toch niet aldoor voor de spiegel Beatrijs. Hier
jongens, geef vader maar een arm.’
Huib, met Kees en Dolly aan zijn arm bungelend, liep voorop de trap af. Frank
volgde met Jan, die met zijn hooge stem, als uitkomst van een lange overpeinzing
vroeg: ‘Pàap, als ik een kreeft in mijn handen heb....’
‘Wat heb je nou weer te vertellen,’ vroeg Frank als naar gewoonte.
‘Als ik nou een kreeft in mijn hand heb Pap, en ik kom een krokodil tegen....’
‘Maar kerel, die kom je zoo maar niet tegen,’ smoorde Frank Jan's verhaal in de
kiem.
‘Ja, maar àls ik hem nou eens tegen kom?’ hield Jan natuurlijk aan.
‘Goed ja?’
‘Wat eet hij dan het eerst op, mij of de kreeft?’
Huib bulderde. En Trix wreef haar gezicht tegen
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Mary's mouw. ‘O, dat is weer echt wat voor Janneman.’
Maar Frank, die de ontdane kleurtjes schieten zag over het blank van zijn snuitje,
zei bedaard: ‘Ik denk wel, dat hij jullie allebei tegelijk zou ophappen, jong.’
- De hall beneden was leeg. Eén schemerlamp brandde. Trix plofte neer in een
stoel. ‘Zou ik mijn diner ook hier opgediend kunnen krijgen?’
‘Ja, ze zullen jou zien aankomen. Doe toch niet zoo slachtofferig, Bea. Je wou
toch zeker zelf naar buiten met Kerstmis? 't Lijkt wel verdraaid-nog-'n-toe, dat ik je
tegen je zin heb meegesleept.’
‘Hèb je ook gedaan.’
‘Wat moeten wij nu doen Paps?’ - Kees.
‘Niets. Rustig even zitten. Hier liggen tijdschriften. Bekijk de platen maar.’
‘De idylle voor het vuur,’ wees Mary.
Kees en Dolly, samen voor de haard, bekeken Astra.
Jan zat op Frank's knie en scheen een nieuw probleem te bepeinzen.
‘Sla toch niet zoo gauw om Kees!’
‘Maar ik ben klaar.’
‘En ik nog niet. Knoei het boek niet zoo, nàre jongen!’
‘Kàt!’ zei Kees.
‘Rustig aan een beetje daar hè?’ waarschuwde Huib.
Toen daalde met haar haastige, zenuwachtige stappen, juffrouw van de Berg de
trap af. Ze was in glinsterende zwarte zij met een groote ouderwetsche broche aan
haar hals. Trix verstopte haar schoenen.
Ze ging even bij hen staan. Frank schoof al een stoel aan.
Maar: ‘Nee, nee, dank u. Ik moet nog even naar de keuken. Laatste inspectie
houden. Ik hoop, dat u het hier aangenaam zult vinden.’
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‘Is de verhouding - e - zoo onder mekaar nogal genoeglijk?’ informeerde Huib.
‘O ja, meneer van Son, dat gaat best. Heel genoegelijk. Alleen de familie
Landerman is nogal exclusief.’
‘Dat is zeker die fiksche vrouw, die straks bij het vuur zat?’ vroeg Trix en ze
bedwong een gaap.
Juffrouw van de Berg keek weer onthutst.
‘Ja, ja,’ zei ze dan haastig. ‘Mevrouw Landerman is nogal forsch. Maar ze is zeer
sympathiek. O, buitengewoon sympathiek.’
‘Ja, zoo zag ze er wel uit,’ vond Trix naïef.
‘Schooier,’ formeerden Huib's lippen geluidloos.
‘En dan de twee dames Mandersloot zijn heel lief. Dat waren die twee oude dames,
misschien hebt u 't niet opgelet? En meneer Bron is journalist, een heel aardig
jongmensch.’
‘Was dat die meneer, die in de hoek zat?’ vroeg Trix.
‘Nee mevrouw, dat is een Hollander, die jaren in Amerika gewoond heeft. Is ook
nogal teruggetrokken. Maar toch zeer sympathiek,’ vergoelijkte juffrouw van de
Berg weer. ‘U excuseert me wel even?’
Ze excuseerden haar. ‘Zou ze mij ook sympathiek vinden?’ vroeg Trix onschuldig.
‘O zéer sympathiek,’ verbeterde Mary.
‘Ik denk, dat ze jou binnen twee dagen het huis uitzet,’ zei Frank.
‘Je haalt me de woorden uit de mond.’ Huib schudde zijn hoofd. ‘En als je maar
weet, dat ik je rustig in de sneeuw laat staan.’
‘Pùu. Denk je, dat ik rustig staan blijf? Ik ga het huis bombardeeren. En ik ga
onredelijke taal uitslaan Huibert. Zèg, doet dit huis jouw architectenhart niet goed?’
Huib's blikken waren al keurend langs de hall en het trappenhuis gegleden.
‘'t Is een bekende landhuisbouw,’ zei hij dan.
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‘Bravo,’ zei Trix. ‘Hoe zou ‘Sympathiek’ aan deze grootsche bezitting gekomen
zijn?’
‘O, dàt weet ik,’ zei Mary. ‘Van Vera van Daalen. Ze is hier jaren en jaren hoofd
van de huishouding geweest bij een alleenige meneer. En toen die stierf, heeft zij het
huis met de inboedel geërfd.’
‘Georven,’ verbeterde Trix. ‘'n Leuk cadeau. En ze maakt het op een handige
manier rendabel.’
‘Waarom niet?’ vroeg Huib.
‘Snauw toch niet zoo man. Ik beweer toch niets anders. Zet je liefste gezicht Huib,
daar komt een fee afdalen.’
De fee was een jong meisje in een zachtgroen zijden japonnetje met lichte
schoentjes. De fee daalde neuriënd. Ze was jong, ze had pikzwart kort haar, en
lichtelijk opgetrokken wenkbrauwen. Huib trok aan de revers van zijn jas.
‘Dat is een schoonheid,’ zei hij zacht.
Trix snoof minachtend, terwijl ze haar llebogen op haar knie leunde.
De schoonheid was beneden aangekomen. Ze hadden allen haar daling aanschouwd.
Ze bleef even op de onderste tree staan, met haar hand op de trapleuning, éen voet
voor het afdalen licht geheven. Dan sprong ze op de grond en met een hooge, kirrende,
wat aanstellerige stem zei ze:
‘Ach, en u bent zeker de nieuwe logés?’
Huib en Frank stonden al op. Trix zat nog. Ze schopte Mary even.
Huib zei: ‘van Son’. Frank zei: ‘Reyland.’
‘Ik ben Jaqueline Landerman,’ zei de fee.
Trix schopte weer naar Mary. Ze dacht: ‘Die wordt later net zoo fiks als haar
moeder. De contouren zijn al aanwezig.’ En ze prevelde zacht binnensmonds haar
naam, terwijl ze lichtelijk neeg. Maar Mary. de vriendelijke, stak haar hand uit, en
Trix blies in haar hals: ‘Zòò sympathiek.’

Cissy van Marxveldt, De louteringkuur

65
‘Dàg jòngens,’ zong de fee, de telgen voor de haard ontdekkend, en Jan, die achter
Frank's rug te voorschijn kroop. ‘Wat liggen jullie daar lièf.’

De Schoonheid was beneden aangekomen....

De jongens schouwden naar de fee. Kees lachte bête. Maar Dolly, die haar schat
van krullen naar achteren gooide, zei vanaf het haardkleed:
‘Dàag. Ik heet Dolly.’
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‘O ja? Wat 'n mooie naam. Ik mag wel Dolly zeggen zeker?’
‘Nee, je moet Juffrouw zeggen,’ prevelde Trix binnensmonds.
De fee keek even rond bij dit onderdrukte gefluister. Maar Trix bekeek onschuldig
een tijdschrift.... Alleen Mary, die toch altijd om haar kwajongensachtigheden moest
lachen, al keurde zij ze niet goed, had haar gezicht afgewend.
Toen bolderde van de trap de krullende meneer. Hij had een mager, bleek gezicht
met zomersproeten ondanks Kerstmis.
‘Mijn naam is Bron,’ zei hij, beneden aangekomen.
‘O meneer Bron,’ kweelde Jaquelientje, ‘hebt u die groote wandeling vanmiddag
nog gemaakt?’
‘Ja zeker. Ja natuurlijk. Ik heb naar copie gesnord in de oerwouden hier in de
omtrek.’
‘En hebt u copie gevonden?’
‘Neen, ik moet tot mijn schande bekennen, dat mijn inspiratie verre was.’
‘Misschien zou u geïnspireerd zijn geworden, als ik u had helpen snorren.’
‘Zou ik?’ Hij lachte even. Hij schudde zijn hoofd.
‘'n Ferme man,’ filosofeerde Trix met genoegen. ‘Die zegt niet bête-weg: ‘O,
ongetwijfeld,’ of ‘Maar natuurlijk.’
‘Danst u ook mevrouw Reyland?’ viel Jacqueline plotseling Trix aan.
Trix schudde haar hoofd. ‘Ik heb geen dansbeenen,’ zei ze.
‘En danst meneer ook niet?’
‘Ook niet. Nee, we zijn lichtelijk antiek,’ bekende Trix.
‘Hè jammer. Toen juffrouw van de Berg vertelde, dat er nieuwe gasten kwamen,
had ik me zoo op een dansavond verheugd.’
‘U kunt toch met meneer Bron dansen,’ zei Trix.
‘O ja, maarre....’ Ze haalde haar schouders op. Ze keek eens even op zij naar de
journalist, die zich voor de haard op Zijn hurken tusschen Dolly en Kees had
opgesteld. Ze draaide
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op éen voet rond, zoodat haar belooverde rok mee om haar heen golfde. Trix keek
naar haar met zoo'n zeldzaam misprijzen in haar oogen, dat Mary demonstratief haar
stoel verschoof, als wilde ze daarmee Trix tot de orde roepen.
‘U danst zeker graag, juffrouw Landerman?’ vroeg Frank.
Ze klakte met haar tong. ‘Dolletjes. En we hebben hier een uitstekende polyphone
met prachtige dansmuziek. Mag ik het u leeren, meneer Reyland?’
‘'t Zal me een buitengewoon genoegen zijn,’ zei Frank.
Huib kuchte. Hij gleed met zijn hand langs zijn mond. Hij keek naar Trix.
‘En wilt u mij dan die nobele danskunst ook een beetje bijbrengen, juffrouw
Landerman? 't Mag wel hè Mary?’
‘Best hoor,’ zei Mary trouwhartig.
‘Dòlgraag,’ zong Jacquelientje. ‘O, we krijgen een zalige tijd, dat zult u zien,’
voorspelde ze grif.
‘Ja, dat denk je maar,’ pruttelde Trix kwaadaardig binnensmonds.
- Naar beneden kwamen langzaam geloopen de dames Mandersloot. Ze waren zoo
waardig in stemmig zwart, en zòo lief en eerbiedwaardig, dat Trix plotseling een
gevoel kreeg van welbehagen, zooals ze soms ook krijgen kon, wanneer ze
vertrouwde, dierbare plekjes uit haar jeugd terugzag.
Frank zag haar aan. De rimpel tusschen haar wenkbrauwen was verdwenen, ja,
nu lachte ze. Malle Puck, dacht hij, zoo bliksemsnel had zij haar sympathieën en
antipathieën gekweekt.
Toen luidde de bel voor tafel.
‘Wat is dat?’ vroeg Kees van bij het vuur.
‘De dinnergong,’ zei Jacquelientje. ‘Ga jullie mee naar de eetzaal jongens? Kom,
geef mij maar een arm Dolly.’
‘Aanbiddelijk,’ fluisterde Trix tegen Huib.
Nu knalde zijn proestlach los.
‘Kun je 't niet hebben kindje?’
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‘Ik kan àlles hebben,’ zei ze fel. ‘Maar aanstellerij kan ik niet uitstaan.’
‘Maar dat lieve kind stelt zich niet aan. Dat is pure natuur en bevalligheid.’
‘Doe toch niet zoo onwijs Huib, asjeblieft. Zie je dan niet...’
‘Wat mopper je toch Puck?’ vroeg Mary.
Maar Trix schokte met haar schouders, ‘Och niets. Die man van jou....’ Ze knipte
met haar vingers. ‘O Huib kijk niet zoo spotachtig. Ik barst direct in weenen uit. Die
heele reis heeft te veel van mijn zenuwen gevergd.’
‘Ja, en dan als klap op de vuurpijl de sereéene sfeer hier....’ Hij schudde. - ‘O
meisje, meisje, wat heb jij je vingers gebrand.’
‘Puck, wij gaan morgen een groote wandeling maken,’ zei Mary, en stak haar arm
door die van Trix.
‘Ja, en ik ga met die juffrouw Sanderman of Landerman of hoe heet ze,
sneeuwballen gooien,’ zei Huib. ‘Daar kan ik me nu al op verheugen.’
‘Ik zal maar niet zeggen, waarop ik me verheug,’ zei Trix raadselachtig, terwijl
ze vòor Huib uit de eetkamer binnenslungelde.
- In een hoek was een groote ronde tafel gedekt voor zeven personen.
Juffrouw van de Berg wees al gejaagd. ‘Deze tafel is de uwe mevrouw. Vindt u
zoo'n hoek niet geschikt? Vooral met de kinderen. Ja? O, dat doet me genoegen.’
‘Wat zitten we verspreid,’ zei Trix, haar servet opnemend. ‘De exclusieve familie
Landerman zit in onze nabijheid. Gelukkig.’ Ze keek eens om zich heen. ‘Toch wel
gezellig hier, hè?’
‘Ik vind zoo'n donkerbetimmerde eetzaal zoo'n rustig idee geven,’ vond Mary.
‘Au! Kees schopt me,’ kreet Dot.
‘Nee, zij trapt mij,’ verdedigde Kees zich.

Cissy van Marxveldt, De louteringkuur

69
‘Nietwaar, jij schopte eerst.’
‘Nee, zij trapte eerst. Pap,’ schreeuwde Kees.
‘Zet de jongens dan ook op trapafstand,’ zei Huib. ‘Vooruit Dot, jij hier. En pas
op als jullie mekaar aanraakt.’
Het echtpaar, dat ook bij hun blijde binnenkomste in de hall had gezeten, schreed
nu binnen. De jonge vrouw keek schuchter om zich heen, liep dan, blik omlaag naar
haar plaats. De echtgenoot had een joviaal, luidruchtig gezicht. Jacquelientje zond
hun een glimlach. Bedaard en onopvallend volgde de Hollandsche Amerikaan. Hij
zat aan een klein tafeltje, als verzonken in de groote eetzaal.
‘Die man zou ik nu graag willen koesteren,’ meende Trix. ‘Die heeft een gezicht,
dat me lijkt. Mooi, grijs haar, vind je niet Mary? Hij kan best een groot verdriet met
zich omdragen.’
‘Waarom die man nu wel, en ik niet?’ informeerde Huib.
‘Jij!’ zei Trix. ‘Ja, zoo zie je er nogal uit. Mary, ik hul me morgen in mijn Parijsche
jurk.’
‘Ik zou niet direct al mijn kruit verschieten,’ meende Frank. ‘En bovendien moet
je nog afwachten, of morgen de koffers aankomen in deze uithoek.’
‘En ik zou eerst maar voor een tandenborstel zorgen, als ik jou was,’ zei Huib.
‘Die heb je harder noodig dan een Parijsche jurk.’
‘De entrée van Hunne Majesteiten,’ fluisterde Trix, toen de deur openging en
mevrouw Landerman binnenzeilde, in haar kielzog meevoerend de bedeesde Pa
Landerman. Mevrouw Landerman neeg licht in het rond, en zette zich. Haar blik
gleed even keurend over de tafel van de nieuwe loges. Dan wendde ze zich tot
Jacquelientje, alsof voor haar de eetzaal niet meer bestond.
Cordelia en een dikke oolijkert, in het zwart, brachten de soep binnen.
‘Pàp,’ zei Jan, ‘wat is dat voor soep?’
‘Sst, zul je wel zien.’
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‘Pààp, is 't kerrysoep? Die lust ik niet.’
‘Stil maar jongen. Wacht maar af.’ Frank wendde zich tot Mary. ‘Dit is een
herinnering aan ons laatste restaurant-diner. Nu denkt hij, dat hem hier ook kerrysoep
wordt voorgezet.’
Jan trok een vieze neus, en herhaalde trotsch: ‘Ik lust geen kerrysoep.’
‘Zoet maar,’ zei Trix, ‘het is vermicelliesoep.’
‘'k Hou niks van die wurmen,’ vond Kees.
‘Ik ook niet,’ ontdekte Dot blij.
‘En dat moet drie weken duren,’ zuchtte Huib. ‘Zeg Trix, ga je morgen weer mee
naar huis?’
‘Graag,’ zei ze. ‘Kijk de trein maar na.’
‘Toe Puck, eet nu maar,’ wenkte Mary. ‘Jij geeft altijd zoo'n slecht voorbeeld.’
‘Dat zou ik niet durven zeggen,’ beweerde Huib.
‘Pààp!’ zei Jan.
‘Nee Jan. Nu verder stil zijn. Niet aan tafel praten.’
‘Vader,’ jubelde Dot, ‘heb je de rosé pyjama nog ingepakt?’
‘Ja. Stil. Eten.’
Even misprijzend keek mevrouw Landerman naar de nieuwe tafel.
‘Ze is net de Koningin van Sheba.’ fluisterde Trix. ‘Precies.’
‘Weet je, dat nergens meer geroddeld wordt dan op het tooneel en in een pension?’
vroeg Huib.
‘O, maar als ik dit ook had kunnen vermoeden.... Mary, drie weken lang zitten we
letterlijk van de bewoonde wereld afgesloten. Stel je voor, dat er sneeuwjachten
komen. Stel je voor, dat we insneeuwen.’
‘O reuze!’ jubelde Dot.
‘Stil,’ zei Huib. ‘Eten!’
‘Ik zie jou nog aan de voeten van die fiksche vrouw terechtkomen,’ voorspelde
Trix Huib.
‘Tais-toi donc,’ zei Mary.
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‘Dat is, zwijg toch, hè moeder?’ zei Dolly onschuldig.
‘Ik ken een Fransch gedichtje,’ zei Kees, die zijn bord leeg had. ‘Mag ik 't
opzeggen?’
‘Vooruit maar vent,’ stond Trix toe.
‘Anri a ung sânge.
‘Le sânge est sur Ie bang.’ - Kees lachte al zijn tanden en kiezen bloot. ‘Weet jij
wat dat is. Dolly?’
‘Natuurlijk wel,’ zei Dot.
‘Dan is ze knapper dan haar vader. Vertaal 't 'es Dot?’
‘Hendrik heeft een aap. De aap zit op de bank.’ Dolly schudde haar krullen naar
achteren. ‘Ik ken een rijmpje van Monsieur Napoléon. Mag ik 't opzeggen?’
‘Vanavond, vanavond,’ wenkte Huib.
‘Pààp!’ zei Jan.
‘Wat is er jong?’
‘Als ik op een ezel rijd, en een leeuw ziet ons....’
‘'n Variatie op de krokodil,’ zei Trix, achter haar hand.
‘Nou, als ik op een ezel zit, en een leeuw loopt ons achterna, wie eet hij dan eerst
op?’
Plotseling knalde meneer Bron uit zijn hoek los.
‘Dat is wat voor onder de streep,’ zei hij.
‘Of een lastige vraag voor de Haagsche Post,’ riep Trix. ‘Weet u wie de leeuw
prefereert meneer Bron?’
‘Ik zou zeggen de ezel.’
‘Ja Mam?’ zuchtte Jan, en wreef zijn blozend snoetje tegen de mouw van Trix.
Ze legde haar hand op zijn blonde hoofdje.
‘Ja hoor vent.’ En even keek ze naar Frank. Hij knikte. Ze glimlachte. En Huib
zei vaderlijk:
‘Zoo mag ik het zien.’
Mevrouw Landerman zat als een beeld.
Mary en Trix hadden de jongens naar bed gebracht. In hun kleine cabinetje lagen
Jan en Kees diep onder de dekens. Dolly
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sliep op de groote echtelijke slaapkamer achter een Japansch scherm, waaromheen
haar schalksche gezichtje steeds weer gluurde. Kees en Dot hadden gesmeekt samen
in het cabinetje te mogen slapen. ‘Hè toe nou moeder. Hè toe nou mam.’
‘Nee, geen sprake van. Jullie vechten overdag genoeg.’
Dan een gebrul: ‘Nacht moeder, nacht mam, nacht tante Mary, tante Puck.’ Eén
lange kreet: ‘Nàààààcht!’
Trix viel even scheef op een stoel neer.
‘Mary, ik ben doodlam. Ik zou wel zòo in mijn bed willen rollen.’
‘Maar doe dat dan Puck. Ik zat de mannen wel aangenaam bezig houden.’
‘Die zullen toch wel aangenaam bezig worden gehouden,’ smaalde Trix. ‘Mary,
ik zou Vera van Daalen een bom kunnen sturen.’
‘Kom, kom, zòo erg is 't nu ook weer niet. 't Zou natuurlijk oneindig veel leuker
geweest zijn, als wij onder ons waren gebleven, maar wie weet hoe aardig dit nog
kan worden.’
‘Bestaat niet.’ Trix trok het grillige patroon van het tafelkleed met haar vinger na.
‘Ik zou duizendkeer liever ohne Lotte elke dag van de Kerstvacantie een kalkoen
hebben gebakken, dan dat ik hier op moet zitten en pootjes geven.’
‘Maar dwaze Puck, dat hoef je toch immers niet te doen. Je kunt je net zoo afzijdig
houden, als je zelf wilt.’
‘Met die Landermantelg op mijn hielen zeker.’ Ze beet op haar onderlip, stond
dan op, rekte haar armen boven haar hoofd. ‘Allons enfants de la patrie.... Kom Mary,
dan gaan we maar.’ En Mary lachte.
‘Dat je altijd in uitersten moet vervallen Puck.’
‘Zoo lastig voor mijn medemenschen hè?’ vroeg Trix, en stak haar arm door die
van Mary.
‘Neen, zoo lastig voor je zelf,’ zei Mary zacht. Op de gang bleef Trix staan. Ze
legde een vinger tegen haar lippen.
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‘Sst. Kijk eens. 'n Prachtgezicht op de huiselijke idylle.’ Ze boog zich over de
trapleuning. In de hall zat Huib, weggedoken achter een groote krant. Op de vacht
voor de haard troonde gracielijk Jacquelientje, die beurtelings naar Piet Bron en naar
Frank op zag, terwijl ze de cigarettenrook van haar gezicht wegwuifde.
Piet Bron speelde met een tijdschrift, dat hij op- en weer uitrolde. Frank - O, thuis
na tafel, dan moest hij direct de krant lezen, dan mocht hij absoluut niet worden
gestoord, anders zou de inhoud misschien niet volledig tot hem doordringen - Frank
keek nu, alsof er nooit op de wereld een krant had bestaan. En hij lachte, en hij boog
zich voorover naar Jacquelientje.
‘Zeg, rol niet over de ballustrade,’ waarschuwde Mary.
‘Ik heb zin om wat naar beneden te keilen,’ dreigde Trix.
‘Ga liever zelf naar beneden. Is dat niet verstandiger? En kijk niet zoo uitdagend
Puck.’
‘Er woedt een orkaan door mijn ziel,’ zei Trix tragisch. Ze stormde de trappen af,
van de laatste treden sprong ze naar beneden.
‘Een beetje kalmer is ook goed,’ vond Huib, even van zijn krant opkijkend.
‘Blij, dat je me weerziet?’ Ze tikte de krant speelsch naar beneden.
‘Maar zoo-zoo. Zou je me even rustig willen laten lezen?’
‘Brrr,’ zei Trix. ‘Je mag de héele nacht lezen. Je zult van mij geen last meer
hebben.’
‘Komt u naast me zitten voor de haard?’ vroeg Jacquelientje, en ze maakte met
een vriendelijk klapje op de vacht naast zich plaats.
‘Wie? Ik?’ vroeg Trix.
‘Ja, u mevrouw?’
‘Ik zit nooit op een vacht voor een haard,’ zei Trix. ‘Dank u.’
Frank keek haar aan.
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‘De jongens al in bed?’
‘Nee, die zitten op het balcon sterren te schieten.’
Piet Bron glimlachte.
Maar Frank fronste zijn wenkbrauwen. - ‘O, was ze in zoo'n bui. Dat kon gezellig
worden.’
‘Wordt hièr theegedronken?’ vroeg Trix.
‘Hier of in de salon,’ zei Jacquelientje. ‘Maar 't is hier gezelliger.’
Trix keek eens om zich heen. Piet Bron schoof al een stoel bij. ‘Gaat u niet zitten
mevrouw?’
‘Ja, dank u. Ik ben de omgeving aan 't verkennen. Mary blijf je naast Huib staan
vanavond?’
‘Nee, ik kom al. Moeten we bellen om thee? Die man van mij wordt al ongeduldig.’
‘De thee wordt hier automatisch verschaft,’ lichtte Piet Bron in.
‘'t Is hier een gezellige beweging,’ keurde Trix. ‘Waar zit de man met het groote
verdriet?’
‘Wie kan dat zijn?’ vroeg Piet Bron verbaasd.
‘Die alleenloopende meneer met het grijze haar. Ik heb zoo'n idee, dat er aan zijn
hart een geheim verdriet knaagt.’
‘Welnee,’ zei Jacquelientje wat snibbig. ‘Er is niets bijzonders aan die heele meneer
van Rees. Ik vind hem een doodnuchter type.’
‘Ik niet,’ zei Trix. ‘Heeft hij lang in Amerika gewoond?’
‘Ja, daar weet ik niets van. Weet u 't meneer Bron?’
‘De laatste dertig jaar geloof ik. Hij is heel zwijgzaam, vertelt niet veel.’
Jacquelientje rilde even met haar schouders, die voorbestemd waren om tè mollig
te worden. Ze liet haar stem dalen tot een geheimzinnig gefluister: ‘'k Weet niet,
maar soms vind ik hem heusch eng. Hij kan zoo voor zich uit zitten staren. Ik heb
soms zoo'n idee -’ ze lachte als verlegen, ‘je hoort van zulke gèkke dingen
tegenwoordig.’
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‘O ja, je kunt krankzinnige dingen meemaken,’ beaamde Trix. ‘Ik ben eens een man
tegengekomen in Amsterdam, die vroeg me in het Engelsch de weg naar 't
Raiks-mjusium. Ik zwierf ergens op de Nieuwendijk. En omdat ik absoluut geen
kans zag het hem duidelijk uit te leggen, en omdat ik ook niet wilde, dat hij van de
schoonheden in ons Raiks-mjusium verstoken zou blijven, zei ik, dat ik hem wel op
weg zou helpen. En ik slingerde met hem over de Dam, en voelde me natuurlijk ook
verplicht tot converseeren. Ik wees hem het Paleis en de Nieuwe Kerk en haalde al
mijn school-Engelsch uit hoeken en gaten te voorschijn. In de Kalverstraat
overstroomde de man mij met Engelsch, waar ik niets van snapte, en ik zei maar Oh
yes, en ik zei maar Oh no. En zoo kwamen we op het Koningsplein. Daar stonden
we een kwartier op een vluchtheuvel, omdat het zoo razend druk was. Ik werd moe
van narigheid, want die man wóu praten. Hij had het als maar over bij ons in Amurica.
Toen schoven we door de Leidschestraat, en ik zag nog een paar kennissen, die me
verschrikt nablikten. Hij zag er zoo schreeuwend uit.’ Trix teekende groote vierkanten
in de lucht. ‘Zoo'n dwaas geruit pak had hij aan. En voor de Stadsschouwburg
aangekomen, toen ik net wat had gepreveld van: Our Royal Theatre, nam hij opeens
met een zwierige zwaai zijn hoed af, en zei: “Mag ik u wel bedanken mevrouw?
Verders” - ja, hij zei vèrders - “kan ik de weg best alleen vinden.” Ik was zoo
stomverbaasd, dat ik zeker wel twintig minuten tegen de schouwburg heb staan
leunen om dat te verwerken.’
‘Was 't geen half uur, Beatrijs?’ riep Huib uit zijn stoel.
‘U hadt hem toch direct op een tram kunnen zetten,’ zei Jacquelientje.
‘Denkt u dat die man zich op een tram had làten zetten?’ Trix gnoof.
Maar Huib baste: ‘U behoeft niet alles onvoorwaardelijk te gelooven, wat mevrouw
Reyland vertelt. Ik heb het verhaal
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al tien keer gehoord, en elke keer komt er weer een nieuwe straat bij.’
‘De krant uit?’ informeerde Trix.
‘Ja, gelukkig. Is er nog geen thee Mary?’
‘Die is in de maak,’ zei Mary. ‘We zijn hier niet thuis.’
‘Nu zie je eens, hoe verwend jij bent,’ spotte Trix.
Jacquelientje haalde een nieuwe cigaret uit de zilveren koker, die naast haar op
de haardvacht lag. Frank hield al een lucifer bij.
‘Rookt u niet, mevrouw?’ Jacquelientje blikte haar even aan terwijl ze aantrok.
‘Nòoit,’ zwoer Trix. ‘Daar komt je thee Huibert. Nu hoef je niet te versmachten.’
‘Hé, ze loopt de verkeerde kant uit. Hierheen Cornelia. 't Kan best op deze tafel.’
Cordelia lachte verlegen, pootte het groote blad met de fleurige theemuts voor Mary
neer.
‘Zal ik maar schenken, Puck?’ vroeg Mary.
‘Ja graag,’ zei Huib in haar plaats.
Jacquelientje sprong op. ‘Heb je de thee in de salon gebracht Cordelia? Ja? Dan
ga ik even bij Ma een kopje thee halen. En zullen we daarna wat dansen, meneer
Reyland?’
‘Ik ben de heele avond ter beschikking,’ zei Frank.
‘Ik niet hoor,’ zei Huib. ‘Ik verlang naar mijn bed. 't Is of ik een dagenlange marsch
achter de rug heb.’
Trix schoof met haar voet over de zwarte haren van de vacht, zakte dan vlug voor
de haard neer. Piet Bron keek naar haar. Hij glimlachte even.
‘Geef me 'n cigaret Frank,’ zei ze. Haar stem was wat kortaf.
Ze rookte zwijgend. Ze keek in het vuur.
‘Waar denk je aan Puck?’ vroeg Mary.
‘Dat kan ik beter zwijgen.’ Ze stak haar hand uit naar Mary. ‘Moe? Niet zoo bar?
Waar zijn al de anderen nu, meneer Bron?’
‘We hebben een salon- en een hallafdeeling,’ zei hij. ‘De dames Mandersloot zitten
meestal ook hier. Maar die schijnen
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ook naar de salon overgezwaaid te zijn. Meneer en mevrouw van Amperen zullen
wel direct verschijnen, en de geheimzinnige meneer - ja, die zit op zijn kamer, denk
ik.’
‘En de Landerlieden houden zich in de salon op? Ja? Elke avond?’ Trix bedwong
een: ‘Gelukkig!’ - Dan zei ze: ‘Frank, we gaan vroeg naar boven vanavond.’
‘Waarom dat zoo opeens?’
‘Die man is toch ook moe?’ Trix wees op Huib.
‘Bekommer je maar niet om mij hoor,’ deed Huib joviaal. ‘Ik vind mijn eigen weg
wel.’
‘Dat zou ik ook zeggen,’ zei Frank.
Trix keek naar Piet Bron. Die zat met halfdichte oogen in het vuur te staren.
‘Ik knàp van moeheid,’ zei ze. ‘Ik wil geen minuut langer blijven na het tweede
kopje thee.’
‘Nu lieve kind, niemand belet je om naar bed te gaan.’
‘Maar ik wil niet door het gekrijsch van de polyphoon uit mijn slaap worden
gehouden.’
‘O, is het dàt?’ zei Frank.
Huib had zijn krant weer opgenomen, deed of hij las. ‘Hier Mary, de feuilleton.’
‘Ja, wat dacht je dan?’ Ze deed geërgerd.
‘Nee, 'k weet niet....’
‘Je weet heel goed, wat ik bedoel.’ Trix bedwong haar stem, sprak halfluid.
‘De gramofoon zàl niet krijschen. We zullen zachte naalden opzetten. En als je
werkelijk erg moe bent, zul je wel gauw inslapen.’
Huib's krant ritselde. Hij keek er even over heen. Dan stootte hij Mary aan, en met
een blik op Trix, zei hij zacht proestend:
‘Zeg Mary, de loutering-kuur!’
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Hoofdstuk V.
‘'t Begint goed,’ zei Frank, die uit het cabinetje terugkwam, waar Kees en Jan als
rozen sliepen.
‘Ze liggen toch rustig,’ zei Trix onnoozel.
‘Je begrijpt me wel, is 't niet?’
Trix gaapte. ‘'k Ben doodop. 'k Begrijp niets meer.’
‘Ik heb je nu je zin maar gegeven,’ zei Frank. ‘Je bent ten slotte ook moe. Maar
ik hoop, dat je er rekening mee wilt houden, dat ik niet iedere avond om tien uur mee
naar boven ga.’
‘Maar jongen, dat is hier buiten de gewone tijd van naar bed gaan,’ zei Trix.
‘Ik zal je niet beletten die goede gewoonte te volgen,’ zei Frank sarcastisch.
‘Dus je laat me dan alleen naar boven trekken?’
‘Integendeel. 't Is me veel aangenamer, dat je beneden bij me blijft.’
‘Maar 't is mij niet aangenaam,’ zei Trix met stemverheffing.
‘Hé, hé,’ bonsde Huib op de muur. ‘Hier wonen buren!’
‘Zeg Huib!’ riep Trix. ‘Jij gaat 's avonds toch ook om tien uur naar bed.’
‘Nee,’ schreeuwde hij. ‘Om twee!’
‘Puck, je moet slapen gaan!’ riep Mary. ‘Je bent doodop. Nacht jongens.’
‘Nàààcht!!’
Frank worstelde zich, zijn wenkbrauwen gefronst, los uit de boord, die zijn hals
belaagde.
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‘Was je dan zòò graag blijven dansen Frank?’ fluisterde Trix. Ze ging voor hem
staan.
‘Welnee, natuurlijk niet. Dat dansen interesseert me niets after all.’
‘Waarom kijk je dan zoo vertoornd? Is 't de boord?’
‘Ach, jij moest eens die eeuwige grillen afleeren.’
‘Maar dit wàs geen gril,’ zei Trix.
‘Probeer dan eens om iemand niet direct zoo onberedeneerd antipathiek te vinden.’
‘'t Was ook heelemaal niet onberedeneerd,’ zei Trix, de vouwen uit haar kimono
slaand.
‘Ach kind, ik ken je zoo.’
‘Denk je maar.’
‘Waarom is die juffrouw Landerman dan onmiddellijk bij jou uit de gratie?’
‘Ze is nooit in de gratie geweest,’ zong Trix.
‘Stil!’ bonsde Huib weer op de muur.
Frank ging door in mineur. ‘Je hebt ternauwernood met het kind gesproken, of
direct....’
‘Kìnd,’ smaalde Trix.
‘Ja, kind, ze is amper twintig.’
‘Heeft ze je dat al verteld?’
‘Ja, ook niet goed soms?’
‘Stel je voor, dat ik direct aan meneer Bron's beenen zou gaan zitten en hem
lieftallig zou opbiechten, dat ik een en dertig ben,’ zei Trix.
‘Er is een klein verschil,’ meende Frank.
‘Nu ga je hatelijk worden.’ Trix mikte de kimono aan een haak. ‘Maar ik zal je
dit wel zeggen, er zijn vrouwen van een en dertig die stùkken onschuldiger zijn, dan
kinderen van amper twintig.’
‘En ik wil je dit wel zeggen, dat ik niet direct aangevallen wensch te worden, als
zoo'n kind, ja, want dat is ze, eens met me praat, of wandelt, of danst.’
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‘Als je maar niet van mij verlangt, dat ik aan die adoratie meedoe.’
Frank neep zijn lippen samen. Hij zou maar zwijgen. Ze was nu eenmaal op
sommige punten zeldzaam onredelijk. Nu weer deze bliksemsnelle antipathie. Lastig
was ze. En ze kon zoo jammerlijk een prettige stemming bederven.
Trix gleed onder de deken. ‘O zalig, een kruik!’
‘Mary, heb jij ook een kruik?’ riep ze.
‘Joe-òe!’
‘En Huib ook?’
‘Ja Huib ook.’
‘Waarom zegt die man zelf niets?’
‘Die man denkt aan de buren,’ riep Huib terug. ‘En de kruik staat al buiten het
bed, als je 't precies weten wilt.’
Trix was alweer uit bed. In haar tasch zat een blocnote. Met de blocnote kroop ze
er weer in. Ze duwde de kussens in haar rug. Bliksemsnel schetste ze.
‘Frank, kijk. Landermannetje zooals ze nu is.’ Een overdreven caricatuur van
Jacquelientje op de vacht. ‘En hier heb je 't kind over tien jaar.’
Maar Frank keek niet.
Trix vlijde de caricaturen op Frank's hoofdkussen.
‘Als je morgen de toiletbehoeften gaat koopen, kun je mooi Jacquelientje meenemen
als gids. Heb jullie meteen een gezellige wandeling.’
Frank zweeg.
‘En ik ga ook mee,’ zei Trix. ‘Met de jongens en Dot. En Huib en Mary. 'n Leuke
stoet zeg Frank.’
Frank zweeg.
‘Zou ze goed kunnen dansen, Frank? Ze heeft beenen als een stoelpoot. Er zit geen
lijn in.’
Frank zweeg.
Trix gaapte. ‘Ik tol om van de slaap. Nacht jongen.’
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Frank maaide de caricaturen van zijn hoofdkussen. Hij zag nog in de gauwigheid,
dat ze 't weer verdraaid knap gedaan had. Hij zweeg. Trix rolde zich om in bed. Ze
dacht: ‘Ik voel, dat dit bewogen weken worden. Waarom heb ik de zeldzame rust
van mijn woning verlaten?’
Frank rolde zich om in zijn bed. Hij dacht: ‘De zotternij van haar optreden. Dat
kon genoegelijk worden. Ik zal me niet aan haar storen. Ze heeft het zelf gewild. En
bovendien, in die Jacquelientje zit immers geen grein kwaad. Bespottelijke
opgeschroefdheid van Trix!’
Hij sliep al half, toen zei Trix: ‘Zul je de caricaturen morgen voor me opbergen,
Frank? Anders laat ik ze vast slingeren.’
‘Hmm,’ zei Frank.
‘Zul je ze in je portefeuille doen?’
‘Hmm,’ zei Frank.
‘Nog bòòòs?’
‘Nee. Ga maar slapen.’
‘Nacht Frank.’
‘Welterusten,’ zei Frank.
Trix zat in de salon, die groot en onpersoonlijk was, en niet bar gezellig, voor het
raam. Ze keek uit in de besneeuwde tuin. In een andere hoek, ook voor een raam,
zat mevrouw Landerman en las. Bij het vuur zat meneer van Rees.
‘We vormen een gelijkzijdige driehoek,’ dacht Trix. ‘Oei, wat kijkt de Koningin
van Sheba ongenaakbaar.’ Ze vond het toch jammer, dat ze niet was meegegaan de
bosschen in. Maar èerst 's morgens die tocht naar het dorp om die toiletrommel in te
koopen, en dan 's middags maar weer en-club naar de bosschen, waar je in
sneeuwduinen wegzakte. Geen genoegen direct. Dat Mary zoo onvermoeid was! Zou
Jacquelientje weer met sneeuwballen gooien en gillen als Frank haar belaagde of
Pieter Bron?
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Trix klapte haar boek open en dicht. Gek, nu was ze vanmorgen toch met de allerbeste
voornemens van de wereld bezield geweest, had onder Huib's goedkeurende blikken
Frank met haar zorgen omringd, zoodat die weer heelemaal bijgetrokken was. Zelfs
had ze Jacquelientje een glimlach geschonken. En op weg naar het dorp was ze alweer
zièdend geweest. Kwam het omdat ze in Jacquelientje zoo sterk de onnatuur voelde
en de opzettelijke liefdoenerij? Ze keek nog eens naar mevrouw Landerman. Of was
het, omdat ze de dochter was van die exclusieve moeder? Trix zuchtte eens diep. En
weer opkijkend zag ze pal in de oogen van meneer van Rees. Hij glimlachte. En Trix
- dankbaar voor eenige welwillendheid in deze strenge sfeer - lachte wijd uit terug.
Hij stond op. 'n Lange, schrale, al wat gebogen figuur.
‘Mag ik me even aan u voorstellen? Van Rees is mijn naam.’ Hij had een lichtelijk
accent.
‘Ik ben Beatrice Reyland,’ zei Trix.
‘Zou ik een oogenblikje bij u mogen zitten?’
‘O dolgraag,’ zei Trix. ‘Ik voelde me net zòo eenzaam.’
‘Dus ik heb een gunstig moment voor de kennismaking uitgezocht?’
‘Als had u in mijn hart kunnen lezen.’
Trix voelde achter zich mevrouw Landerman. Die zou zich ergeren over ‘het hart’.
Ongetwijfeld. De Koningin van Sheba sprak niet over haar hart tegen een wildvreemde
meneer. Trix legde haar boek weg, keek naar meneer van Rees. Zou die man nu geen
verdriet met zich omdragen? Had hij geen afwezige blik in zijn oogen? Natuurlijk,
ze had het goed gezien. Ze hoopte, dat hij zijn hart eens zou uitstorten. Alweer hart.
Trix leefde op.
‘En hoe lijkt u de omgeving hier, mevrouw Reyland?’
‘Bijzonder mooi,’ zei Trix. ‘Zoo landelijk. 't Is hier best drie weken uit te houden,
vindt u niet?’
‘Blijft u tot na Kerstmis?’
‘Ja,’ zei Trix luid, tot stichting van de Koningin van Sheba.
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‘We blijven tot de derde Januari. We gaan hier onze Kerstmis vieren.’
Ik heb in geen jaren een Hollandsche Kerstmis meegemaakt,’ zei meneer van Rees,
en hij staarde uit over de stille, witte tuin.
‘Hebt u lang in Amerika gewoond?’
‘Dertig jaar ruim.’
‘En nooit meer naar Holland teruggeweest?’
‘Eens. Om mijn bruid te halen.’
‘Ach,’ zei Trix. Ze durfde niets vragen. Natuurlijk was zijn vrouw in Amerika
gestorven. En ze durfde ook niet vragen, of hij kinderen had gehad. Het was of hij
zelf een gordijn schoof voor dàt wat voorbij was.
‘En hoe vindt u Holland nu?’ vroeg Trix.
‘Zoo vreemd,’ zei hij zacht. ‘Zoo heel anders, dan ik het in mijn droomen gedacht
heb.’
‘Ja, dat wil ik direct aannemen. Zoo gaat het toch met alles. Ik ben eens een half
jaar van huis geweest op een nare kostschool in Frankrijk. Ik ging bijna dood van
heimwee, hoewel ik het nooit naar huis schreef. Maar wilt u wel gelooven, dat ik in
dat half jaar al de menschen van ons dorp idealiseerde? Zelfs de melkboer zag ik in
een aureool van beminnelijkheid en sympathie.’
Meneer van Rees lachte zacht.
‘En toen u terugkwam?’
‘Ja, toen ik terugkwam, was de melkboer een doodgewone man in een blauwe
kiel, die zijn paard sloeg,’ zei Trix.
‘Hebt u op een dorp gewoond?’
Trix knikte blij. ‘In zoo'n dorp van duizend zielen, waar iedereen de maat van je
schoenen weet en de naam van je eerste vlam.’
‘Toch heeft zoo'n dorp wel zijn eigen bekoring.’
‘O ja. Ik heb er me ook altijd best kunnen schikken. Maar ik kan me nog Frank's
afgrijzen voorstellen - Frank is mijn man, dat begrijpt u wel, hè? - toen ik voor het
eerst met hem
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gearmd door ons dorp wandelde, en de menschen zoo goedkeurend voor hun ramen
kwamen en hem monsterden.’
Nu lachte meneer van Rees voluit.
‘Ja, dat kan ik me levendig indenken.’
‘Vooral, als u weet, dat Frank in de stad geboren en getogen is. Die kon er zich
heelemaal niet mee vereenigen. Eén welwillende vrouw riep over haar onderdeur:
‘Nou, dâ he'je maar goed gedoan, juffer.’ En de bewuste melkboer had de kieschheid
Frank te vertellen, dat ik met Frank beter af was dan met mijn vorige ‘verkeering’.
Trix gnoof nog bij de herinnering.
‘En wist uw verloofde van die vorige - e -’
‘Verkeering?’ vulde Trix aan. ‘Nee, dat was juist het pijnlijke. Omdat het zoo heel
weinig voor me beteekend had, had ik het niet eens noodig gevonden Frank in te
lichten. 't Was maar even een tijdelijke verdwazing geweest,’ Trix zuchtte. ‘De
kiesche melkboer is bijna oorzaak geweest, dat ik mijn pas geworven verloofde weer
kwijtraakte.’
‘Ik herinner me nog uit mijn jeugd -’ begon meneer van Rees, ‘ik stam ook uit een
dorp moet u weten - dat ik eens ben weggeloopen met twee zoons van onze
veldwachter. Dat vond ik toen blijkbaar een veilig geleide. We hadden net het
avontuurlijke plan geopperd om een vreedzaam schaap te slachten, toen vader
politieagent ons verraste. Maar het merkwaardige was, ofschoon het slachtplan niet
van mij was uitgegaan, nee, werkelijk niet, dat ik daarna altijd in het dorp het zwarte
schaap gebleven ben.’
Trix voelde achter zich mevrouw Landerman huiveren. Die dichtte nu natuurlijk
meneer van Rees duistere instincten toe. Zálig!
‘Ik ben vaak weggeloopen,’ zei Trix. ‘De eerste keer, op de aanvallige leeftijd van
vier jaar, was ik op weg naar een kermis op drie uur afstand. Met een vriendin van
vijf. En ik ben er eens van door geweest met een jonge man’ - Trix wachtte even,
liet
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deze woorden bij de Koningin Sheba bezinken - ‘vreeselijk hè?’ Ze knipoogde tegen
meneer van Rees. ‘Toen was ik zeven en de vrind zes.’
‘En was u altijd de - e -’
‘Ja, ik was altijd de verleidster,’ bekende Trix.
Cordelia kwam binnen, keek naar de haard.
‘Wat zie jij bleek, Cordelia,’ zei Trix. Zij was altijd direct goede maatjes met alle
dienstmeisjes in de huizen, waar ze zich tijdelijk ophield.
‘Ik ben zoo rillerig,’ zei Cordelia. ‘Ik ben niks lekker.’
‘Ja, zoo zie je er uit,’ vond Trix. ‘Vanavond naar bed met een warme kwast en
twee kruiken. En met je beenen in een wollen deken.’
Toen sprak de Koningin van Sheba haar eerste woorden.
‘Cordelia, is meneer Landerman al beneden?’
‘Nee mevrouw,’ zei Cordelia, en de pook kletterde neer.
‘Wil je onze thee in de hall klaarzetten. En waarschuw me dan.’
‘Best mevrouw.’
‘We gaan ook naar de hall, lieve,’ dacht Trix. ‘Je ontkomt zoo gemakkelijk niet
aan mijn illustre tegenwoordigheid.
Toen ging weer de deur open, en, op de drempel staand, keek schichtig mevrouw
van Amperen de salon rond. Ze had een grijs zijden jurk aan, die haar onnoodig
fletser maakte. Ze leek een kleine, bedeesde, grijze muis. Trix dacht onmiddellijk:
‘Die draagt òok een groot verdriet met zich om.’ Mevrouw van Amperen liep door
de salon, zette een smal voetje op de haardrand, plukte wat aan het schoorsteenkleed,
kuchte eens. Trix keek naar haar. Dan stond ze op. Ze passeerde de Konigin van
Sheba, maar die schonk ze geen blik.
‘Mevrouw van Amperen, komt u bij ons zitten? Ik dacht, dat u uit was.’
‘Neen, mijn man is mee gaan wandelen. Ik heb wat gerust. Maar 't is was zoo koud
boven.’ Ze huiverde. Ze had een heel
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zachte, lieve stem. Trix besloot met een van haar snelle conclusies, dat ze natuurlijk
door haar man onderdrukt werd.
‘Komt u bij ons zitten?’ herhaalde ze.
‘Ach ja, maar u zat daar zoo gezellig.... Ik weet niet....’
Maar Trix had haar arm al door de grijs zijden arm gestoken.
‘Meneer van Rees en ik halen jeugdherinneringen op. Doet u mee?’
Daar zaten ze. Trix zwaaide haar eene been heen en weer. Meneer van Rees, zijn
hoofd wat gebogen, paste zijn vingertoppen tegen mekaar. Mevrouw van Amperen
staarde uit het raam naar de stille, stille, witte tuin. Dat moest ze nu juist niet doen.
Daar werd ze baloorig van. O, ze maakten het haar niet gemakkelijk, die twee. Ook
meneer van Rees leek versteend. Zou ze een sprookje gaan vertellen van: ‘Er was
eens....’
Dan zei mevrouw van Amperen zacht: ‘Vindt u 't niet vreeselijk zoo'n pension?’
‘Ik? Oh, ik vind het ontzettend,’ zei Trix, veel te luid.
‘Heusch, meent u het?’ nog zachter.
‘Ja, absoluut. We hadden gedacht hier alleen te zijn met de familie van Son. Dat
zijn onze beste vrienden, ziet u.’ Trix spaarde haar stem niet. ‘We vielen uit onze
fantastische droomen op aarde, toen we hier die heele vergadering zagen.’ Meneer
van Rees glimlachte.
‘Ik voel me zeer gevleid.’
‘Ach, nu ja,’ zei Trix en zocht een leuk compliment. ‘Dat kunt u ook. Wij zullen
het best samen kunnen vinden.’
‘Ongetwijfeld.’
‘Wij hadden ook gedacht, dat we hier samen zouden zijn,’ bekende mevrouw van
Amperen. Ze boog zich wat over naar Trix. ‘En ik had het zoo heerlijk gevonden,
als we samen waren geweest.’
‘Ja. Wat een ontgoocheling dan, hè?’ zei Trix meelevend.
‘En ik....’ zei meneer van Rees, ‘ik had van een kennis
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gehoord, dat dit landhuis zoo weg van de wereld lag - ik dacht ook hier heel alleen
te zijn.’
Trix proestte opeens.
‘Toch is 't geestig. We komen allemaal hierheen gesneld om de eenzaamheid te
zoeken en we vinden....’ Ze zweeg plotseling. Want de deur ging weer open en op
de drempel stond meneer Landerman. Zijn oogen knipperden.
‘De thee staat klaar in de hall, Albertine.’
DeKoningin van Sheba verhief zich als een schip met volle zeilen.
‘Ik had Cordelia opgedragen me dat te zeggen.’
‘Tja - ik - ja, dàar weet ik niets van,’ prevelde heer Landerman onzeker. ‘Misschien
is 't onze thee niet.’
‘Natuurlijk is 't onze thee wèl,’ zei de Koningin van Sheba.
Ze zeilde de deur uit.
Mevrouw van Amperen keek even angstig.
‘Vindt u dat geen - e - vindt u 't een sympathieke vrouw?’ vroeg ze.
‘Ik vind haar een wonder,’ zei Trix. ‘Ze heeft mijn hart gestolen.’
‘Meent u 't?’
‘Nee, natuurlijk niet.’
Nu lachte meneer van Rees.
‘Lacht u daarom? Foei,’ zei Trix. ‘U mag me nooit in 't kwaad stijven. Dan word
ik ongenietbaar. Zal mijn man u wel vertellen. Kom, gaan jullie mee kijken, of de
Landerlieden misschien ònze thee opfuiven?’
‘Kunnen we niet hier blijven?’ vroeg mevrouw van Amperen. Ze hief haar schichtig
gezicht.
‘'t Wordt hier koud, vindt u niet? Nee,’ Trix rilde, ‘'t is in de hall veel gezelliger.
Ik volg het voetspoor van Ma Landerman. Kom maar, ìk zal wel voorgaan.’
Ze knipoogde even ondeugend tegen meneer van Rees. ‘U gaat toch ook mee?
Dan drinken we eerst uw thee mee op. En
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dan drinkt u de thee mee op van mevrouw van Amperen. En als de bende thuiskomt,
drinken we weer met ons allen de resteerende trekpotten leeg.’
‘Ik wou, dat ik ook alles zoo licht kon opvatten,’ zuchtte Suus van Amperen.
‘Maar ik vat nièts licht op,’ ijverde Trix. ‘Mijn tweede ik zegt van die moedige
dingen, maar mijn eerste ik ziet alles in een zwart waas. Begrijpt u wat ik bedoel?’
‘Ja, wel zoo ongeveer,’ zei meneer van Rees. De rimpeltjes bij zijn oogen werden
dichter.
‘Ach nu, laten we dan maar gaan.’ Suus van Amperen stond op.
Trix bood haar met een overdreven buiging haar arm aan.
‘U zult zien, we worden met gejubel in de hall ontvangen,’ beloofde ze.
In de hall zat de Koningin van Sheba en schonk thee voor haar gemaal. Trix speurde
direct naast de trekpot haar fleurige theemuts met de kabouters. Zou ze - zou ze
niet.... natuurlijk zou ze 't zeggen. Ze waadde naar de Koningin van Sheba.
‘Ik hoop niet, dat u 't me kwalijk neemt,’ zei ze liefjes, ‘maar u drinkt onze thee
op.’
‘Wat zegt u?’ zei mevrouw Landerman uit de hoogte, terwijl ze ieder woord
verstaan had.
‘Och, ik heb er niets op tegen. Ik zeg het alleen maar voor de goede orde. U drinkt
ònze thee op.’ Trix stond schoolmeisjesachtig met de handen op de rug, en glimlachte
vriendelijk. ‘Als blikken kunnen dooden,’ dacht ze, ‘dan stortte ik nu ontzield ter
aarde.’
‘Hoe komt u daarbij?’ vroeg de Koningin van Sheba.
Trix wees op de kabouters.
‘'t Is onze muts. We hebben toch allemaal onze èigen muts. En de pot, die onder
die muts zit is dus van ons.’ Trix keek naar Pa Landerman. Och arme. Hij kuchte,
hij trachtte zijn oogen af te wenden.
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‘Ja, hmm, Albertine,’ begon hij.
‘Niets daarvan,’ zei Albertine. ‘Ik heb thee besteld. Dus deze thee is voor ons.’
‘Als 't er op aankomt, hebben we allemaal stilzwijgend thee besteld,’ zei Trix nog
liefjes. ‘Die wordt ons toch automatisch

‘Ik wou, dat u niet zoo'n misbaar maakte over een kopje thee,’ zei ze hoog.

verschaft.’ O, de zotternij, dacht ze. 't Was immers heelemaal de moeite niet waard.
Alleen de Koningin van Sheba had de ongelukkige gave haar vechtinstincten wakker
te roepen.
De Koningin van Sheba rekte haar forsche hals.
‘Ik wou, dat u niet zoo'n misbaar maakte over een kopje thèe,’ zei ze hoog.
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‘Ik wou het ook,’ zei Trix. Ze dacht: ‘Zoo kan ons aanminnig dispuut tot in het
oneindige doorgaan.’
Maar op dat moment kwam Cordelia binnen met een nieuwe afdeeling thee.
‘Hier is uw thee mevrouw Landerman. Dit was de thee voor mevrouw Reyland,’
zei Cordelia wat benepen.
Trix schonk de Koningin van Sheba een glimlach vol triomf. Dan zei ze:
‘Cordelia, ik begin vast met deze pot. Maar wacht nog even met de thee voor
mevrouw van Amperen en meneer van Rees. Die drinken we dan straks als de familie
thuiskomt. Begrijp je 't?’
‘O ja,’ zei Cordelia en hief haar dikke oogleden.
‘Met jou kan ik praten,’ zei Trix gul. Ze doorstond even de priemende oogen van
mevrouw Landerman. Dan neeg ze licht. En zacht neurieënd liep ze naar het hoekje
waar meneer van Rees met Suus van Amperen in onbehaaglijk stilzwijgen samen
zaten. Ja, nu was het zeker, dat de Koningin van Sheba haar zou haten tot het eind
van haar Doorluchtig verblijf. Leuk! Ze zou niet graag door de Koningin van Sheba
geliefd willen worden. Maar dit zou de sereééene sfeer toch niet direct bevorderen.
Ze boog zich even naar meneer van Rees over: ‘Dwaas van me hè?’
‘Een weinig,’ zei hij glimlachend.
‘Zult u me remmen, als ik meer van die aanvallen krijg?’
‘Daartoe zie ik uw man best in staat.’
‘Denkt u?’
‘Ik ben ervan overtuigd.’
‘Suiker en melk? Allebei?’ Ze blikte naar Suus van Amperen. Die zag op haar
armbandhorloge, en keek naar de deur.
‘Wat komen ze laat terug,’ zei ze zacht.
Trix had de trekpot nog geheven.
‘'k Geloof, dat ik net het lieflijk geluid van mijn oudste zoon hoor. Ze zullen dan
wel gauw hier zijn.’
Een gestamp van voeten, een gekrijsch van kinderstem-
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men. Een bedarend gebrom van Frank. Jacquelientjes hooge lach.
‘Ja, daar zijn ze,’ zei Suus. En nu zuchtte ze.
Als een lawine stortten de kinderen de hall binnen. ‘O mam, 't was zoo fijn. We
hebben Dolly ingezeept. En Jan is verdwaald geweest. En we hebben met
sneeuwballen gegooid en gegleden. Laat mij nou ook 'es wat zeggen. Nee, laat mij
wat zeggen, Oh jò, ga weg. Tante Puck, waarom bent u niet meegegaan? 't Was zalig.
Mam, ik heb achter Oom Huib aangegleden. En ik achter meneer Bron. En ik achter
Pap.’
Trix hield even de handen voor haar ooren.
Ze zag de anderen ook binnenkomen, Frank en Jacquelientje het laatst. Natuurlijk.
‘O mevrouw Reyland, waarom bent u niet meègegàa-àan?’ zong Jacquelientje.
‘Omdat ik geen zin had,’ snibde ze terug.
‘'t Was buitengewoòòon verrukkelijk. U hebt er geen idee van. En uw man is zòo
stèrk. Die heeft me over een paar sneeuwduinen heelemaal hééngetild!’
Trix keek even verdwaasd naar Jacquelientjes hoogroode gezicht. Was ze nu
werkelijk een naïef wurm, dat zulke dingen er maar gedachteloos uitblerde, of was
ze zoo zeldzaam geraffineerd, dat ze 't juist zei om naïef te lijken? Trix weifelde
even. Ze keek naar Huib. O, die had zijn Mefisto-gezicht. Ze keek naar Frank. Had
hij niet even verlegen gekeken? Ze had plotseling zin om een theekopje naar de
Koningin van Sheba te keilen. Maar ze trok rustig de muts weer over de trekpot.
‘Ja,’ zei ze dan kalm. ‘Mijn man is reusachtig sterk. Dat hij ù over een sneeuwberg
tillen kan. Bewonderenswaardig gewoonweg.’
Er viel even een stilte. Die Huib verbrak.
‘'k Ga naar boven me opknappen. Ga je mee Mary?’
‘Bewaar je wat thee voor ons, Puck?’ vroeg Mary.
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‘Daar zijn nog reserve-slooten in de keuken,’ zei ze. ‘En wij zijn nog pas aan ons
eerste kopje bezig.’
Frank ging ook mee naar boven. Hij nam de jongens en Dolly mee. Huib wuifde
naar haar over de ballustrade. Hij dreigde haar met zijn vinger. Maar ze haalde haar
schouders op. Mary zond haar een kushand.
Ze hoorde Reinier van Amperen zeggen: ‘Dat je nu weer bent thuisgebleven, Suus.
Zòo zul je je nooit amuseeren.’
En haar zachte antwoord: ‘Ik houd niet van zoo'n groote club. Dat weet je toch
immers wel.’
Zijn ongeduldige woorden: ‘Je moet maar eens leeren je daartegen te verzetten.’
Trix dacht: ‘Zoo is overal wrijving. Overal. Wat zal dat voor een Kerststemming
geven....’ En ze keek even tersluiks naar meneer van Rees, die zijn stugge, afwijzende
masker weer droeg. Was dàt de man, die haar nog geen uur geleden verteld had, dat
hij eens het zwarte schaap was genoemd? Ze zuchtte. Het was haar, of ze aan het
begin van een moeilijke tocht stond, die ze onvermijdelijk ten einde moest brengen.
En haar hart was zwaar.
- Maar 's avonds na den eten - de kinderen naar bed, de koffers aangekomen en
uitgepakt, en Trix in een van haar meest geliefde jurken - steeg haar stemming weer.
Ze had bij de dames Mandersloot zitten praten. Zoo'n rust als diè gaven. Nu zakte
ze neer in het hoekje van de van Amperens. Huib las natuurlijk zijn krant. Mary,
frisch en rozig, werkte aan een avondtaschje. Waarom kon ze niet zoo evenwichtig
zijn als Mary was? Waarom moest zij altijd overal in wroeten en elke mug tot een
olifant opblazen? Ze wou nu maar, dat de Koningin van Sheba in de salon
Jacquelientje aan de slippen van haar jurk vasthield. Maar nee, daar stond ze al in
de deuropening.
‘Zullen we nu vanavond dansen?’
‘Ik niet hoor!’ zei Huib. ‘Dank je stichtelijk. 'k Heb vandaag tachtig Kilometer
geloopen.’
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Reinier sprong op: ‘Ik ben van de partij, juffrouw Landerman.’
‘U bent een schàt,’ zei Jacquelientje. ‘Wie doet er meer mee? U toch ook meneer
Reyland? Hè meneer Bron, wees lief en zorgt u voor de muziek, ja?’ Meneer Bron,
die tamelijk indolent scheen, hief zich uit zijn stoel.
‘Goed, ik zal lief zijn,’ zei hij.
‘Wordt het een Patertje langs de kant?’ vroeg Trix.
Jacquelientje hief haar wenkbrauwen.
‘Neen, hoezoo?’
‘Nee, ik dacht het. Frank, ik dans ook,’ zei ze.
‘En ik dacht, dat u niet dansen kòn,’ zei Jacquelientje.
‘O ja?’ zei Trix onnoozel.
‘U hebt het toch zelf gezegd?’
‘O ja?’ vroeg Trix weer. ‘Wat krijgen we meneer Bron?’
‘Moonnight in Hawaii. Die goed? Ik heb geen grein verstand van muziek.’
‘Ja zàlig,’ zei Jacquelientje. ‘Dat is een zalige Boston.’
‘Vooruit dan maar met de zaligheid.’
‘When the moon shines in Hawaii
My heart is sad....’
Trix danste met Frank. Ze had weinig gesproken aan tafel. Er was een afwezige blik
in haar oogen. Hij dacht: ‘Zoo'n paar onnoozele woorden van dat jonge kind, en ze
is zichzelf weer niet. En ik kan me toch niet overal van terughouden. Bovendien wat beteekent het? We waren jong en vroolijk vanmiddag - allemaal.’
Hij keek naar Jacquelientje. Nee, maar die danste uitstekend. 'n Leuk, spontaan
type. Hij moest toch nog eens met Trix praten. Maar wat gaf het? Trix zou fel en
onberedeneerd zijn. En hij zou zich weer boos moeten maken. Hij danste gedachteloos.
‘Je danst alleen met je beenen,’ waarschuwde Trix. ‘Je danst heelemaal niet met
je zièl.’ - ‘Kleine rakker,’ dacht hij.
Hij haalde zijn schouders op. ‘Ach, jij verbeeldt je maar wat,’ zei hij.
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‘Ik constateer feiten,’ zei ze.
Hij kneep even haar handje. Ze zag er goed uit. Die jurk stond buitengewoon.
Dadelijk lichtten haar oogen op.
‘Frank,’ zei ze opeens. ‘Als je 't morgen in je hoofd krijgt om naar Lapland te
wandelen, ga ik ook mee hoor.’
‘Zòo mag ik het hooren,’ prees hij. ‘Dans ik nù met mijn ziel?’
‘Met hart en ziel, jongen.’
Jacquelientje gleed langs hen. Haar kin rustte op Reinier's schouder. Suus zat te
kijken als een verdwaalde, angstige vogel.
‘Ze danst uitstekend,’ prees Frank. ‘Gratievol.’
Trix' oogen werden donker van nijd opeens. Ze schopte een kussen, dat haar in de
weg lag, opzij.
‘Het lòr!’ zei ze, heftig en onmeedoogend.
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Hoofdstuk VI.
Trix zat ineengevouwen op de canapée in de salon. Ze zat er heel alleen, en ze hield
een potlood tegen haar lippen gedrukt.
Huib, tikkend met een krant tegen zijn beenen, kwam binnen.
‘Zoo, zit jij hier?’
‘Nee stil,’ zei Trix.
‘'t Is me daar een lawaai in de hall. Beestachtig. Ik kan nog niet eens rustig om
twaalf uur mijn morgenblad lezen.’
‘Stil,’ zei Trix.
‘Wat voer je uit?’
‘Och, stìl toch,’ zei ze weer.
Huib ging bij de haard zitten, vouwde zijn krant open, las. Trix schreef weer met
een nieuwe aanloop. Uit de hall klonk Jacquelientjes opgewonden stem. Trix schreef
verwoeder.
Dan: ‘Huib.’
‘Ja, stil,’ zei Huib.
‘Wil je zien, wat ik gewrocht heb?’
‘Stil,’ zei Huib.
‘'t Is best de moeite waard.’
‘Och, stil toch,’ zei Huib. Hij lachte, stond op.
Trix maakte ruimte naast zich op de canapée.
Ze toonde hem het papier. ‘Ken je deze vrouw?’
‘Ha, ha, Madame Landerman. Op een troon. Met Pa aan haar voeten. Die nietige
menschjes zijn wìj zeker.’
‘Ja. Hoe vind je het?’
Huib kneep een oog dicht.
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‘Knap. Bijzonder knap. Alleen....’
‘Ja?’
‘'n Beetje Trix-achtig, dunkt me.’
‘Overdreven, bedoel je.’
‘Lichtelijk. Maar knap is 't.’
Trix trok een gezicht. ‘Zal ik je voorlezen, wat ik erbij gedicht heb?’
‘'k Ben éen en al aandacht.’
‘Luister.’ Ze boog wat naar Huib over:
‘De Koningin van Sheba
Zit op een gouden stoel.
Daar kijkt ze en daar staart ze
Aldoor naar 't zelfde doel.
En aan haar voeten wroeten
De wurmen van deez' aard.
De Koningin van Sheba
Zit op haar stoel en staart....
Staart over alle wurmen
Van 't kleine aardrijk heen.
En trotsch en onbewogen
Schudt zij haar groote teen.
De Koningin van Sheba
Dat is een fiksche vrouw.
O landerige Landerman
Wat doe je in de kou!’

Huib sloeg met de krant op zijn knie. ‘Verdraaid zeg. Die is goed. Maar hoor eens
meisje,’ en hij krabde zich ostentatief achter de ooren, ‘jij bent een zeldzaam
gevaarlijke vrouw.’
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Trix blies haar wangen op. ‘Bèn ik ook.’
‘Ik durf geen enkele hebbelijkheid meer te demonstreeren. Straks hang ik voor
een winkelraam met een gedicht eronder.’
‘Geen nood,’ zei Trix. ‘Ik bloei in 't verborgen.’
‘Geef mìj nu maar dat schimplied en de caricatuur,’ zei Huib. ‘Dan zal ik het voor
je opbergen. Want jij laat het natuurlijk overal rondwaaien.’
‘Asjeblieft. Ik lach me dood, als jij het slingeren laat.’
‘Ik zal wel oppassen. Ik heb veel te groot respect voor de Koningin van Sheba.’
Trix trommelde op haar knie. Ze keek naar haar schoenpunten.
‘Huib,’ zei ze, ‘ik vind het hier een zeldzaam ellendige beweging. Lach toch niet
direct, kerel, als ik wat zeg!’
‘Ja kind, maar als jij zulke dingen beweert, denk ik aldoor aan de sereene sfeer en
aan de - hoe heet dat ook weer - o ja, aan de loùtèringkuùr!’ Hij gnoof. ‘'t Is wel een
beetje anders uitgekomen, hè Puck!’
‘'t Kan nog best een louteringkuur worden,’ zei ze direct weer strijdlustig.
Huib knikte. ‘Vlieg me niet aan,’ weerde hij af.
‘Je wordt meestal door ellendige dingen juist gelouterd,’ ijverde Trix.
‘Natuurlijk, natuurlijk. Ik ben 't volkomen met je eens.’
‘Doe toch niet zoo onmogelijk.’
‘Onmogelijk? Nu gèef ik je voor eens gelijk....’ begon Huib.
‘Och, vlieg op!’ zei Trix. Ze zette met een harde stamp haar voeten op de grond.
‘Wat is er nu eigenlijk met je, meisje?’
‘Niets! Wat zou er zijn?’ Trix neuriede, keek naar buiten, kraste met een nagel
over haar rok. - ‘Huib!’
‘Ja, wat is er dan kind?’
Trix keek hem aan. Spotlachte hij? Neen, zijn oogen stonden ernstig.
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‘Zeg Huib, hoe vind jij die Jacquelientje?’
‘Wel een aardig kind,’ zei Huib droog.
‘Kìnd!’ smaalde ze weer direct. ‘Noem dat wezen toch geen kind. Ze is volwassener
dan ik ben.’
‘Zoò erg volwassen bèn jij ook niet,’ plaagde Huib.
‘Jij tutoyeert haar ook al, hè?’
‘Ja, waarom niet? Zoo'n kind - ik eh - ik bedoel zoo'n volwassen vrouw.’
‘Ik snap niet wat je in haar ziet,’ dreigde Trix.
‘Ik ziè niets bijzonders in haar,’ weerde Huib af. ‘Maar wat wil je. Ze is een aardig,
levenslustig kind, enne....’
Trix porde hem tegen zijn schouder. ‘Als je nu nog éen keer “kind” zegt, wandel
ik regelrecht met de Koningin van Sheba de hall binnen.’
‘Ik noem jou toch ook kind,’ zei Huib.
‘Aboe!’ hoonde Trix.
‘Nee maar Puck, werkelijk.’ Huib ging eens breeduit zitten. ‘Nu moet je niet boos
worden, maar 't is absoluut je eigen schuld, dat je 't hier niet prettig vindt.’
‘Och, je kletst.’
‘Je kunt je toch boven dat kind - o pardon - boven die volwassen vrouw stellen.
Bovendien, ze doet niets bijzonders. Ze zingt een beetje, ze danst een beetje, en - ja,
ze flirt een beetje.’
‘Zeg, zou je dat beetje niet weglaten?’ vond Trix.
‘Kom, kom, zoo erg is 't niet.’
‘Och, jij bekijkt het met zoo'n bekrompen mannenblik.’ Trix plantte haar ellebogen
op haar knieën. ‘Laat ze met Piet Bron zingen en dansen en flirten. Die is nog te
veroveren. En dat zou me geen laars kunnen schelen.’
‘Ja maar Bea, je kunt het haar toch ook niet kwalijk nemen, dat ze Frank
aantrekkelijker vindt dan Piet Bron.’
‘Och, vlieg op!’ zei Trix weer.
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‘En bovendien, zoo'n beetje onschuldig, kinderlijk gedartel mag ik wel,’ vond Huib.
‘Geef hier de Koningin van Sheba,’ zei Trix.
Huib klapte op zijn borstzak. ‘Nee meisje, die zit hier veilig. Ik gaf je nog liever
een Mauser geweer.’

‘Kàlm!’ smaalde ze....

‘Huib, je bent een zeldzaam opwekkend exemplaar. Ik heb nooit geweten, dat je
zoo'n eend was.’ Trix sprong op, liep met de handen op haar rug door de kamer.
‘Kom je niet weer kalm zitten?’
‘Kàlm!’ smaalde ze. ‘Ik zat nog liever boven op een vuurspuwende berg dan naast
jou.’
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De deur ging open en Mary keek om een hoekje.
‘O, zitten jullie hier?’
‘Ze zegt de onhebbelijkste dingen,’ zei Huib.
‘Daar zul je 't dan wel naar gemaakt hebben,’ vond Mary.
Huib stond op. ‘Vechten jullie vrouwen 't samen maar verder uit. Wat doen ze in
de hall?’
‘Hoor je 't niet? Sjoelbakken.’
In 't voorbijgaan klapte Huib Trix met de krant op haar arm. ‘Zullen wij tweetjes
vanmiddag een groote wandeling maken?’
‘Dank je wel. Niets geen zin om aldoor lofliederen op het kìnd aan te hooren.’
‘Nee, dan zal ik als maar jou loven.’
‘Ga maar gauw sjoelbakken,’ drong ze, en ze keerde zich naar Mary.
Huib trok de deur achter zich dicht. Hij glimlachte.
‘Wat is er nu aan de hand Puck? Je ziet er zeldzaam verhit uit. Heb je weer met
Huib gevochten?’
‘Och, hij is al net zoo zot als de rest,’ zei ze.
‘Als welke rest?’ vroeg Mary verbaasd.
‘Nu, als Frank en van Amperen, enne, ja, en weet ik wie.’
‘Maar wat is er dan gebeurd?’
‘Och!’ Trix schopte tegen de haardschuif. ‘Hoe vind jij die Jacquelientje?’
‘Wel een aardig kind,’ vond Mary rustig.
Trix beet op haar onderlip.
‘'n Beetje overdreven misschien, maar ik geloof, dat er geen kwaad bijzit. Een
echt kind nog in elk geval.’
‘Mary’ - Trix keek beslist theatraal - ‘ik heb je altijd een verstandige vrouw
gevonden, maar nù val je me bitter tegen.’
‘Nu ja, jij overdrijft natuurlijk. Domme Puck,’ zei Mary. ‘Kom eens bij me zitten.’
Onwillig viel Trix naast Mary neer.
‘Toe kind, haal je toch geen muizenissen in je hoofd. Gister-
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avond ook - inplaats van met een boek in een hoekje te kruipen, had je met
sjoelbakken mée moeten doen. Ik heb nog alle moeite gedaan om je erbij te halen.’
‘Dank je feestelijk,’ zei Trix. ‘Om Jacquelientje bij elke steen, die ze er in keilt,
te hooren jubelen, gaat mijn weerstandsvermogen te boven: ‘Ach, meneer Reyland,
waar moet ik die steen nu raken? Toe, u bent zoo'n matador!’ Ze bootste Jacquelientjes
stem na. ‘Brr, om dòl te worden.’
‘Maar je raakt zelf ook altijd opgewonden als je speelt,’ zei Mary zacht.
‘Ja, maar niet zoo berekenend opgewonden,’ zei Trix heftig. ‘Dat spook vindt niks
aan 't heele sjoelbakken. Maar omdat Frank meedoet en van Amperen en Huib, doet
ze als een losgelaten wicht en springt rond alsof ze dol is van plezier. Dat maakt me
giftig, zie je.’
‘Ja, dat merk ik.’
‘'k Wou Frank ook wijzer hebben,’ mokte ze dan.
‘Kom, kom, Frank slooft zich uit om er hier wat stemming in te brengen.’
‘O ja!’ deed Trix sarcastisch.
‘Je moet je een beetje beheerschen Puck.’
Trix gooide haar schouders naar achteren.
‘Gisteravond’ - zei ze, ‘toen kwam ze even naast me zitten. O aanbiddelijk. En ze
kweelde: ‘Zegt u astublieft Jacquelientje tegen me. Iedereen doet het.’
‘Nu, waarom zou je niet?’ zei Mary. ‘Beschouw haar toch ook als een kind. Ze is
niets anders.’
‘Al zou ik tien jaar met haar op een onbewoond eiland worden opgesloten,’ Trix
gebaarde heftig, ‘dan zou ik nog nà die tien jaar Jùffrouw Landerman zeggen.’ Ze
keek uitdagend naar Mary.
Maar die lachte. ‘In die tien jaar had je haar al lang afgemaakt. O, 't is te zot om
los te loopen. Ik moèst je eigenlijk een standje
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geven Puck. Nu zijn we hier nog maar vier dagen - hoe zul je dat drie weken
bolwerken?’
‘Ja, dat vraag ik me zelf ook af.’ Trix staarde somber naar de grond. Mary legde
een hand op haar arm.
‘Je suggereert je maar wat kind. Kom, wees jezelf, overdrijf de dingen niet. Laten
we maar naar de hall gaan, we lunchen over een kwartier.’
‘Dank je. Ik hoor hier de lunchbel wel.’
Mary zuchtte even. Zoo was er niets met Trix te beginnen. Dan zei ze: ‘Weet je
wel, dat het over drie dagen Kerstmis is. Waar blijft je sereene stemming, Puck?’
‘Die heb ik met al mijn illusies begraven.’
‘Als een ander je hoorde, zou die heusch denken, dat je aan de rand van de wanhoop
staat.’
‘Sta ik ook.’
‘Ga nu maar mee. Doe 't dan alleen om mij een pleizier te doen.’
Trix keek naar buiten. 't Sneeuwde, met dikke, zwaarmoedige vlokken.
‘Kom je Trix?’
‘Goed. Maar ik speel niet mee.’
‘Dat moet je zelf weten.’
Toen ze de hall binnenkwamen, zei Frank:
‘Nee Jacquelientje, je rìcht heelemaal niet. Kijk, die steen vooraan moet je raken,
dan vliegen de anderen er van zelf in.’
‘Nee Pap, da's gemeen,’ riep Kees, de opgewekte. ‘U helpt juffrouw Landerman
aldoor. Dàn is 't niks geen kunst om te winnen.’
Frank streek over zijn haar. ‘Och vent, jij kunt 't al zoò goed.’
‘En ik moet 't nog leeren. Ben ik een goede leerling meneer Reyland?’
‘Je bent een charmante leerling, Jacquelientje,’ zei Frank.
***
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‘Nee heusch mevrouw Reyland,’ begon de oudste juffrouw Mandersloot.
‘Och, zeg toch Trix,’ verzocht ze.
‘Nu Trix dan. Wat wilde ik ook zeggen? O ja, wij vinden ook die meneer van Rees
zoo'n eigenaardig mensch.’
‘Ik zie niets eigenaardigs in die goeie man.’
‘Hij heeft een schuwe blik in zijn oogen, vindt u niet?’
‘Een afwézige blik ja, maar schuw, nee, dat is 't niet.’
Trix zat met juffrouw Mandersloot in de salon. Het was de avond van de vierde
dag. Reinier van Amperen speelde een slepende tango. Hij speelde uitstekend piano,
maar was er bijna nooit voor te vinden, omdat hij 't liefst altijd meedanste. Doch de
polyphoon bezat geen tangomuziek, en Jacquelientje had om een tango gevleid. De
deur naar de hall stond open. Trix zag ze steeds weer voorbij dansen: Mary en Pieter
Bron, Frank en Jacquelientje. Natuurlijk! 't Lor kon niet anders dan met halfdichte
oogen voorbijwiegen alsof ze wèg was door het kwijnende rythme. Trix kneep haar
handen samen. Ze zag niet het lieve gezicht van juffrouw Mandersloot naar zich
toegebogen, ze zag zelfs niet de welgevulde gestalte van de Koningin van Sheba
oprijzen en in de hall verdwijnen, gevolgd door de timide stapjes van Pa Landerman.
Ze zag alleen dat pikzwarte haar en de smachtende houding en de rose jurk. Ze schrok
op. ‘Pardon, wat zei u? Ik verstond u niet.’
‘Ik zei, dat mevrouw Landerman ook vindt, dat meneer van Rees zich wel een
weinig merkwaardig gedraagt.’
‘O diè,’ zei Trix scherp.
‘Hoe bedoelt u?’ Natuurlijk schrok die lieve, oude schat.
‘Nu ja, ik bedoel, dat mevrouw Landerman ook vinden kan, dat ìk me merkwaardig
gedraag, en ik ben heusch geen verdacht individu.’
Juffrouw Mandersloot schoof haar stoel nog wat dichterbij.
‘Mevrouw Reyland - ach ja, Trix, is 't een afkorting van
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Beatrice? Ja? - luister eens. Dàt waren mevrouw Landermans eigen woorden: Ze
vindt meneer van Rees een beetje 'n verdacht individu.’
‘Ziet u wel, ik kan in de ziel van die forsche vrouw lezen,’ bekende Trix.
‘Vindt u mevrouw Landerman niet sympathiek?’ lichtelijk angstig.
‘Buitengewoon sympathiek. Dàarom juist is haar ziel mij een open boek.’
Juffrouw Mandersloot keek wat weifelend.
‘Maar u spreekt nooit met mevrouw Landerman.’
‘Nee, wij aanbidden mekaar op een afstand. Maar gaat u door met uw van
Rees-beschouwing juffrouw Mandersloot.’
‘Och, daar valt verder weinig van te zeggen. 't Maakt alleen Fiene en mij wel eens
wat angstig, nu mevrouw Landerman er ons op attent heeft gemaakt.’
‘Hebt u uw juweelen achter slot en grendel?’ schertste Trix.
‘Neen, u mag er niet de spot mee drijven. Je hoort van de gekste dingen
tegenwoordig. 't Zou heelemaal niet onmogelijk zijn, dat meneer van Rees misschien
een - e - nu, een donker verleden heeft gehad.’
‘De meeste mannen hebben een donker verleden,’ zuchtte Trix.
‘Maar hij spreekt zoo nooit over zichzelf. Ik heb gister nog eens getracht een
gesprek met hem te voeren, doch hij was zoo vaag en, ja, ik vond hem geheimzinnig.
Ik zei nog tegen Fiene gisteravond: ‘Er steekt toch niets in om wat van jezelf te
vertellen.’
Daar zweefden ze weer voorbij.... Dat Frank ook zoo goed danste. Zoo maatvast.
Waarom had hij niet Huib's onverschillige dansbeenen, die steeds uit de maat sloegen.
Waarom had hij niet Huib's verregaand laconisme tegenover de dans?
‘U weet ook niets van mijn verleden,’ zei Trix. ‘U weet
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alleen, dat ik een man en twee telgen bezit. En verder.... - lieve juffrouw Mandersloot,
ik kan wel een avonturierster geweest zijn.’
‘Neen, neen, u niet. Nee, jij niet.’ Ze legde even haar hand op Trix' arm. ‘Dat kan
men zoo wel aan je zien. Maar ik ben er bijna zeker van, dat meneer van Rees wel
een avonturier is geweest.’
‘We zijn, als 't er op aankomt, allemaal levensavonturiers.’
‘O maar ik niet,’ zei juffrouw Mandersloot wat onthutst.
‘Neen, u niet. Maar meneer van Rees ook niet. Die man heeft natuurlijk geen
animo, om zich in zoo'n pension binnenste buiten te keeren. Gelijk heeft hij.’
‘Mevrouw Landerman zei, dat ze 't onverantwoordelijk van juffrouw van de Berg
vond, om maar zoo, zonder verder informaties in te winnen, iemand in huis te nemen.
We weten ten slotte niets anders van meneer van Rees, dan dat hij uit Amerika komt.
Vindt u dat niet vaag?’
‘Heelemaal niet. Alles wat uit Amerika komt is wel safe.’ Trix lachte opeens.
‘Veronderstel, dat hij werkelijk de duistere bedoelingen heeft, die de Koningin hem
aanwrijft....’
‘De Koningin?’ Juffrouw Mandersloot keek weifelend naar Trix.
‘Och ja, mevrouw Landerman. Die noem ik de Koningin van Sheba. Ze is zoo
vorstelijk, vindt u niet?’
‘Ja, zeer vorstelijk,’ zei juffrouw Mandersloot.
‘Nu dan, als die goeie man duistere bedoelingen had, zou hij toch zeker zoo'n
eenzaam landhuis niet als operatieterrein nemen.’
‘Jùist wèl. Mevrouw Landerman zei, dat zoo iemand bij voorkeur zich in een
omgeving als deze terugtrekt om zijn slag te slaan.’
‘We loopen dus kans, dat we op een goeie nacht en bloc vermoord worden,’ zei
Trix hoopvol.
‘O, zeg toch niet zulke afschuwelijke dingen.’ Juffrouw Man-
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dersloot rilde. ‘Foei, ik zal er de heele nacht niet van kunnen slapen. 't Is maar goed,
dat Fiene met hoofdpijn naar bed is gegaan. Die is zoo nerveus. Als ze dàt gehoord
had....’
‘Kom, kom, ik meende er natuurlijk niets van.’ Ja, daar gingen ze weer. Wat hing
ze kwijnend in Frank's arm. Alsof een briesje haar reeds omver zou kunnen waaien.
Alsof ze alleen diè sterke arm noodig had. Stel je voor met zulke beenen. Beenen
als stoelpooten!’ raasde Trix inwendig.
‘Zeg, kent die tango geen grenzen?’ riep ze naar van Amperen.
Hij wiegde even met zijn hoofd. ‘Ik ben er heelemaal in.’
‘Nu, kom er dan eens uit, asjeblieft.’
‘Verveelt het je?’
‘Ik ben er kapot van. Een tango heeft op mij dezelfde invloed, als een icecobbler.’
‘Houd je daar dan ook niet van?’
‘Jongen, ik vind ze allebei zàlig. Alleen, ze mogen niet te lang duren.’
Meneer van Amperen eindigde met een paar wegstervende accoorden.
‘Zoo goed?’
‘Ja. Zeer verplicht.’
Maar Jacquelientje - ze voerde Frank aan een hand mee - kwam de salon
binnengesprongen. ‘Hè, meneer van Amperen, dat is nu heelemaal niet lief van u.
Waarom houdt u er nù al mee op?’
‘Tja,’ hij streek over zijn haar, ‘op hoog verzoek.’
Jacquelientjes ronde, bruine oogen keken door de salon. Trix keek naar de
ineengestrengelde handen. En Frank blikte zoo onbewogen. Die deed niet eens moeite
om zijn hand los te krijgen.
‘Op hoòg verzoek?’ kweelde Jacquelientje.
‘Ik had er genoeg van,’ zei Trix.
‘Maar dat is heelemaal niet lief van u,’ zong Jacquellientje.
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‘'t Was ook heelemaal niet mijn bedoeling om lief te zijn,’ zong Trix terug.
Juffrouw Mandersloot keek weer wat onthutst naar Trix. Proefde ze de snelle,
vijandelijke uitvallen, die hier heen en weer flitsten tusschen die twee? Maar Trix
blikte zoo onschuldig naar Jacquelientje.... Zou ze 't zich verbeeld hebben?
Jacquelientje wendde zich af.
‘Och meneer van Amperen, dan nog éen keer die schattige niggersong, weet u
wel? Daar kun je zoo verrukkelijk op walsen.’
‘Als mevrouw Reyland het me toestaat....’
Trix stond op. ‘Natuurlijk.’ Zou ze met éen fiksche slag die twee ineengestrengelde
handen uit mekaar slaan? Ze kon zich plotseling heel goed indenken, dat vrouwen
uit het volk, als haar hartstochten losbarstten, met haarspelden werkten of krabden.
Ze schudde heur korte haar. ‘Kom, lieve echtgenoot,’ zei ze, ‘zullen wij samen die
schattige niggersong uitbuiten?’ Had ze het air van een bezitster, nu ze met Frank
wegwandelde? Waarom ging het kind nu niet met juffrouw Mandersloot praten? Als
ze dan toch zoo'n onbedorven jeugdeling was, zou ze daar pleizier in vinden. Trix
sprong twaalf jaar terug. Toen was ze dòl op een koffiepraatje met de oude vrouwtjes
uit het dorp. Maar nee - natuurlijk - Jacquelientje zwierf mee de hall in. Jacquelientje
kweelde:
‘Voelt u wat voor een dansje, meneer van Son?’
‘Nee, dank je wel - e - Carolientje,’ zei Huib, even opkijkend. Die zat met een
boek naast Suus van Amperen, en las wat en praatte wat, en rookte een groote sigaar.
Mary danste met Pieter Bron, en Mary vond het niet erg als Pieter haar op de teenen
trapte. Mary vond het ook niet erg, als ze samen bijna een schemerlamp ommaaiden.
‘Je moet me niet kwalijk nemen,’ begon Frank zacht, ‘maar je houding zoo pas
ging toch wel wat te ver.’
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Trix blikte omhoog in zijn oogen.
‘En de jouwe dan?’ siste ze terug.
‘Ik? Wat heb ik nu weer misdaan?’
‘Jij? O jij!!’ begon Trix heftig.
‘Denk toch asjeblieft aan je omgeving,’ waarschuwde Frank kalm.
‘Hoe zou jij het vinden....’ Kom, vooruit, aanminnig lachen, want de Koningin
van Sheba keek priemend in haar richting, nu de kinderlijke dochter onbeheerd naast
haar neergezegen was, en fronsend rookte. - ‘Hoe zou jij het vinden, als ik hand in
hand en met mijn kin op zijn schouder, met Pieter Bron door het huis wandelde?’
‘Zeg, je beweert toch niet....’
‘Nee, hoe zou jij dat vinden?’
‘Ach, jij distilleert overal kwaad uit. Er is met jou niet te praten tegenwoordig.’
‘Je hebt me nog geen antwoord gegeven Frank.’
‘Vergelijk toch niet altijd. Je moet deze dingen op zichzelf beschouwen.’
‘De uitkomst is precies hetzelfde.’ - Voorbij de Koningin van Sheba... niets laten
merken.
‘Ik wil 't er vanavond nog wel eens met je over hebben.’
‘Graag,’ zei Trix.
‘Als je maar bedenkt, dat ik geen scène verkies.’
‘O nee,’ zei Trix.
‘Maar dit wil ik je wel alvast zeggen....’
Voorbij de Koningin van Sheba glimlachend.
‘.... Je bent prachtig op weg om je zelf gehaat te maken.’
‘Door wie gehaat?’
‘Dat weet je wel.’
Trix zond een nietszeggende blik in de richting Landerman. Ze leunde haar hoofd
tegen Frank's schouder.
‘Maar ik wil niet anders dan gehaat worden,’ zei Trix.
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‘Zoo veel interessanter en rustiger, dan je bemind te weten. Dat zul je ook nog gaan
ondervinden Frank.’
‘Ik wil op deze manier niet verder met je praten. Je doet maar zooals je het zelf
het beste vindt.’
‘Dat zal ik zeker.’
‘Maar je hebt mij geen enkel verwijt te maken. Dat accepteer ik niet.’
Ze gleden weer langs de Landerman-hoek. Opeens lachte Trix.
‘Zeg Frank, is 't niet kostelijk? Nu denkt de K.V.S. dat we de zoetste conversatie
van de wereld voeren. Terwijl we mekaar de ijselijkste waarheden naar het hoofd
gooien.’
Frank zweeg. De diepe frons tusschen zijn wenkbrauwen. En de losse arm om
haar heen. O, wat voelde ze zich armzalig.
- Maar later, toen de polyphone een Hawaiian klaagde, en Frank de euvele moed
had gehad, de Koningin van Sheba rond haar forsche taille door de hall te draaien Jacquelientje smachtte in Reiniers omarming - zat ze naast Suus van Amperen en
praatte opgewekt. Suus, in een van haar weinig fleurige jurken met het glanslooze
haar en de rimpels langs de mondhoeken, hing diep weggedoken in haar stoel. Ze
klapte een boek open en dicht.
Huib, die ontdekt had, dat op de Hawaiian liefdezang een zeer verouderde polka
te dansen was, huppelde zielsvergenoegd met Mary rond.
In 't voorbijgaan riep hij naar Trix:
‘Dat is beter dan die malle fratsen van tegenwoordig.’
Trix riep: ‘Zoo'n polka staat je goed, Huib.’
‘'n Aardige man,’ vond Suus van Amperen. ‘Zoo vroolijk.’
‘Ja, een schat van een man,’ zei Trix gedachteloos.
Suus draaide haar trouwring om en om. Het boek was van haar schoot gegleden.
‘“Hoe vin jij’ - het was merkwaardig, hoe gauw je mekaar tutoyeerde in dat
ingesneeuwde landhuis ver van de wereld - ‘hoe vin jij juffrouw Landerman zeg?’
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Trix haalde haar schouders op. ‘'k Weet nog niet. Ze bergt veel mogelijkheden in
zich, geloof ik.’
‘Ik vind haar een onuitstaanbare drààk,’ zei Suus heftig.
Trix keek haast verschrikt. Zei dàt de stille, teruggetrokken Suus van Amperen?
Pasten die woorden niet veel beter bij hàar onberedeneerde heftigheid?
‘Ja, ik meèn het,’ zei Suus dringend, alsof ze in Trix een afweer voelde. ‘Ik heb
haar nog een week langer meegemaakt dan jullie. Ze is àl onnatuur en aanstellerigheid
wat er aan is.’
‘Je grijpt me de woorden uit mijn hart,’ bekende Trix. ‘Ga maar door Suus. Ik leef
met je mee.’
Suus ademde als verlicht. ‘Toen wij aankwamen,’ zei ze, ‘waren zij een paar dagen
te voren gekomen. Juffrouw van der Berg lichtte ons alvast in, dat de familie
Landerman zoo exclusief was. Ook zoo plezierig om te hooren.’ Het sarcasme
verwrong Suus' zachte mond.
‘Wàs die Jacquelientje maar exclusief,’ meende Trix. ‘Dan was 't zoo erg niet.’
Even glimlachte Suus wrang. ‘Nu ja, je weet wel zoo'n beetje hoe ik ben. Ik zal
me werkelijk nooit opdringen. Ik vond het allang goed.’
‘En toen kwam Jacquelientje, en legde met een lief gebaar beslag op Reinier,’ zei
Trix. ‘Is 't niet zoo?’
‘O, 't was gewoon onuitstaanbaar! Ze ging met ons wandelen, ze kwam gezellig
bij ons zitten theedrinken, als ik eindelijk dacht hem 's avonds voor mij alleen te
hebben, en ze lachte en vleide en verwrong haar gezicht, en Reinier zei, dat hij haar
een allerliefst, spontaan kind vond.’
‘Merkwaardig, dat vinden alle mannen,’ zei Trix.
Suus sloeg haar handen om de stoelleuningen.
‘Ik heb met Reinier gepraat,’ zei ze. ‘Ik heb getracht hem bij te brengen, dat ze
niet zoo lief en spontaan is, als hij dacht. Ik heb haar hooren snauwen tegen die
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goeiige vader van haar. Maar denk je, dat ik wat heb bereikt?’
‘Nee, natuurlijk niet.’
‘Toen kwam Pieter Bron. En daar dartelde ze op af als een losgelaten veulen. Ik
zégende Piet Bron,’ zei Suus.
‘Maar die stond als een rots in de branding, is 't niet?’
‘Ja, dat is zoo'n merkwaardig onverschillig mensch. Nee, op hem stootten haar
aanvallige pijlen af.’ Suus' wangen gloeiden. Ze zag er jong en opgewonden uit.
‘Ga door,’ verzocht Trix.
‘Nu, en toen kwamen jullie.’
‘Ja,’ Trix zuchtte. ‘En het aanvalsterrein werd weer verplaatst.’
‘Wil je wel gelooven,’ zei Suus, ‘dat ik soms, als ze zoo van Frank naar Reinier
dartelt, en dat naïeve gebaar heeft van alles te kunnen doen, omdat ze amper twintig
is, dat ik dan soms een aanvechting krijg om haar door mekaar te schudden en haar
eens precies te zeggen, wat ik van haar denk?’
Trix leefde mee. Ze had dit nooit van Suus gedacht. Suus, die zoo stil en bedeesd
en grijze-muizig was.
‘Dat dacht je niet van me, is 't wel?’ Suus raadde haar gedachten.
‘Neen, dat had ik werkelijk niet vermoed.’
‘O, en wil je wel gelooven, dat ik me naast haar éens zoo oud en onaantrekkelijk
voel?’
‘Oùd,’ smaalde Trix. ‘Wie is nu nog oud, in deze tijd van jazz en jongenskop?’
‘Ik ben acht en dertig,’ zei Suus. ‘En ik voel me, oh, onmenschelijk oud. En zoo
triest, zoo wanhopig alleen.’
Trix keek even steelsch naar het glanslooze haar, naar de nu weer ingezakte
houding. Maar de mond was zacht en de oogen lief. Als Suus beter gekleed was en
zichzelf meer voelde, zou ze veel aantrekkelijker zijn. Ze zou het haar toch eens
zeggen. Nu weerde ze af:
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‘Kom, kom, wat overdrijf je.’
‘Neen, heusch niet. En ik zou alles willen doen....’ begon ze.
Maar Huib, die Mary hijgend na de enthousiaste polka in een stoel had laten
neervallen, plantte zich breed en vierkant voor hen.
‘Wie wordt er nu weer over de hekel gehaald?’ vroeg hij.
‘O, ik bloos ervan,’ zei Trix. ‘We hadden het net over jou.’
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Hoofdstuk VII.
In haar gewatteerde kimono zat Trix op haar bed met de voeten in een deken
verborgen. De rest van de dekens slierde op de grond. Frank stond zich te scheren.
Trix schetste een abnormale Koningin van Sheba, die een hijgende Frank probeerde
rond te zeulen. Ze krabbelde eronder:
‘Als de Koningin van Sheba
Tot de eed'le dans besluit,
Dan deinzen alle heeren
Ontnuchterd achteruit.
Maar éen gordt zich ten strijde.
Hij pakt haar taille vast.
En hijgend, puffend, blazend
Torst hij zijn forsche last.
Ze trapt hem op zijn teenen.
Ze kneust zijn rechterscheen.
Ze drukt hem haast te pletter.
Als zij is er geen een...
En levert hij haar eindlijk
Weer voorhoofdwisschend af,
Dan schenkt ze hèm een glimlach
En snauwt haar echtvriend af.’
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‘Zeg Frank, ik heb een nieuw poëem gewrocht.’
‘'t Zal wel weer fraai zijn.’
‘Ik ben erg vruchtbaar vandaag. Huib heeft vanmiddag een gedicht plus een
caricatuur uit mijn hatelijke vingers gered.’
Frank zweeg en schoor zich.
‘Als je 't lezen wilt - asjeblièft!’ zei Trix.
‘'t Is natuurlijk weer het oude thema.’ Frank wierp een blik op de caricatuur, die
op de vacht voor het bed was neergezweefd.
‘Ja, ik ben niet erg veranderlijk.’
‘'n Zeer goedkoope aardigheid om mevrouw Landerman om haar figuur te
bespotten.’
‘Ja, dat is het recht van de caricaturist,’ zei Trix zedig. ‘Mij zouden ze bespotten
om mijn neus en mijn ooren wellicht. 'k Zou 't heelemaal niet kwalijk nemen.’
‘Ik zou 't niet graag probeeren.’
Trix richtte zich op éen elleboog op.
‘Ik had er je eigenlijk niet meer over willen spreken. 't Onderwerp is té
onverkwikkelijk. Maar weet je hoe Suus van Amperen jouw vriendin noemt?’
‘'t Interesseert me niets.’
‘'n Onuitstaanbare drààk! Valt je niet mee, he?’
‘Dat zul jij haar wel gesuggereerd hebben.’
‘Wel heb ik oòit. Ik heb geen woord gezegd. Ze begon er zelf over.’
‘Nu ja, Suus van Amperen,’ zei Frank, ‘ook al zoo'n geëxalteerd schepsel.’
‘We zijn natuurlijk allemaal geëxalteerd in jouw oogen.’
‘Op een enkele uitzondering na.’
‘Op een dierbare uitzondering na, is 't niet?’
Frank zette een duim onder zijn kin, bekeek die critisch in de spiegel.
‘Ben ik niet eens meer een antwoord waard?’
Frank zeepte zich ten tweede male in.
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Nu schoot Trix heelemaal overeind.
‘Ik wil je toch nog even zeggen, dat ik in 't vervolg niet meer dulden zal, dat je
hand in hand met 't lor door huis wandelt.’ Trix sloeg op de dekens. ‘Je moest je ja, je moest je schàmen Frank.’
Frank zeepte doodnuchter verder. Zonder naar haar te kijken - maar hij zag haar
opgewonden gezicht in de spiegel - zei hij: ‘Je zou het heelemaal niet erg hebben
gevonden, als ik gearmd met Jacquelientje was binnengekomen. Dat is een logisch
gevolg van het dansen.’
‘Dat zou ik ook erg hebben gevonden,’ zei Trix.
‘Ja, dan weet ik niet meer in welke bochten ik me wringen moet, om het jou naar
de zin te maken.’
‘Je hoeft je in geen enkele bocht te wringen. Doe gewoon, en wijdt je niet
uitsluitend aan die aanstelster.’
Nu lachte Frank toch even.
‘Kijk,’ zei hij, ‘als 't er op aankomt, geloof ik. dat Jacquelientje zich meer aan mij
wijdt, dan ik aan haar. Maar ze mag het doen hoor. Er steekt geen greintje kwaad
in.’
‘Je zult nog wel eens anders praten,’ voorspelde Trix. ‘Ze heeft de naïeve gebaren
van een kind van tien, maar de zwarte ziel van een geraffineerde vrouw van dertig.’
‘Dat heb je al eens meer beweerd, dunkt me.’
‘Kan wel. Als ik over haar praat schieten normale woorden te kort.’
‘Je zult me toch niet overtuigen.’
‘Omdat je niet wilt overtuigd worden,’ hoonde Trix.
‘Je moet je niet zoo opwinden,’ vond Frank. ‘'t Is werkelijk niet de moeite waard.’
Trix dook naar de caricatuur, gaf gauw mevrouw Landerman nog een extra flinke
rechterheup.
‘Oòk zoo'n zotternij,’ zei ze dan, ‘om met de K.V.S. te dansen. Die afschuwelijke
K.V.S. Niemand geeft ze een be-
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hoorlijk woord. Mij ziet ze niet. En jij huppelt met haar rond, alsof je 't een zaligheid
vindt.’
‘Nu, dat vond ik niet direct.’ Frank lachte weer.
‘Och, làch toch niet!’ snauwde Trix. ‘Ik zou wel eens willen weten, hoe jij het
zoudt vinden, als hier een man ronddwaalde, die mijlen over jou heen zag, en ik
danste dan zielsvergenoegd met hem. Jongen, je was ziedend!’ Trix' stem schoot uit.
Huib bonsde op de muur, ‘Zeg, komt er nooit een eind aan die conversatie?’
‘Och, stìl toch!’ riep Trix. - ‘Nu, hoe zou je dat vinden?’
‘Ik kan 't me nog niet indenken.’
‘Nu, ik hoop, dat het nog eens gebeurt,’ zei Trix wraakgierig. Ze keilde de K.V.S.
door 't vertrek, vloog onder de dekens. Nog twee en een halve week. Zouden ze ooit,
ooit omkomen?
- De volgende dag sneeuwde het nog steeds met dichte, dreigende vlokken. Maar
de lucht klaarde op en Huib voorspelde, dat het nu wel zou gaan vriezen. Het was
vinnig koud. Ze stonden in de salon voor het raam te kijken. Kees zeurde natuurlijk,
dat hij naar buiten wou.
‘Ga dan naar buiten,’ zei Frank.
‘En ik vader?’ Dat was Dolly.
‘Jij ook maar. Vooruit.’
‘Ze worden sliknat,’ zei Mary.
‘Dan maar nat,’ vond Huib. ‘Beter dan dat vervelende gedrens hier in de kamer.’
Mary zuchtte eens even. Dit pension beïnvloedde alle humeuren ten kwade. Die Puck
ook. Zoo kwaadaardig als die keek. En de Koningin van Sheba - je nam ongemerkt
Trix' vocabulaire over - had een ingeroeste frons tusschen de wenkbrauwen. Arme
Pa Landerman kuchte en zuchtte èens zoo veel. Alleen Jacquelientje bloeide. Mary
keek naar haar, zooals ze tusschen Frank en Reinier voor het raam stond. Er was iets
in haar houding-opeens weifelde Mary. ‘Zou ze werkelijk wel zoo'n kind zijn?’ Ze
werkte mechanisch door aan haar avondtaschje.
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‘Zeg, komt dat ding nooit af?’ vroeg Huib.
‘O jawel,’ zei Mary kalm.
‘Beroerd weer,’ vond Huib. ‘Als 't nu maar ophoudt met sneeuwen, kunnen we
tenminste uitgaan.’
‘'t Wordt héusch lichter,’ juichte Jacquelientje. ‘Zullen we straks van de heuvel
gaan bobsleeën? Juffrouw van de Berg zegt, dat we bij van Dongeren hier vlakbij
een groote slee kunnen krijgen.’
‘Ik ben van de partij,’ zei Reinier.
Frank zweeg.
‘Lekker,’ dacht Trix.
En omdat hij zweeg, vroeg Trix vlug:
‘Zeg boy, zullen wij dan met de jongens die wandeling gaan maken, die we ze
beloofd hebben?’
‘Ik zou maar samen gaan,’ zei Mary. ‘De jongens amuseeren zich wel in de tuin.’
‘He ja, Frank?’ Trix ging naast hem voor 't raam staan. ‘Zullen we?’
‘Ik vind 't best.’
‘En ik zal wel een oogje op onze nakomelingschap houden,’ beloofde Huib.
Trix keek langs Jacquelientje. Maar ze zag toch, dat het flitste in de bruine oogen.
Jacquelientje draaide zich om naar Pieter Bron, die tegen de tafel leunde en een
doorrookte pijp liefdevol behandelde.
‘Doet u ook mee, meneer Bron?’
‘Neen, als 't droog wordt, ga ik de bosschen in. De eekhoorns bestudeeren.’
Jacquelientje pruilde. ‘He, wat flauw.’
‘Och, we hebben allemaal zoo onze eigen liefhebberijen,’ vond Pieter Bron, en
zijn lichte, sarcastische oogen doorstonden koel de pruilende blik.
‘Dus we zijn maar met ons tweeën meneer van Am-
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peren.’ Jacquelientje keek rond. ‘Of doet u mee, meneer van Son?’
Huib tikte de asch van zijn sigaar.
‘Nee, dank je wel - e - Evelientje. Ik zou dadelijk van die slee slaan, en jullie maar
in levensgevaar brengen.’
‘Ik heet Jàcquelientje,’ verbeterde ze bits.
‘Ja, in namen ben ik nooit sterk geweest,’ zei Huib plagend.
De K.V.S. had zich tijdens dit dispuut verheven, en was majesteitelijk in de hall
verdwenen. Pa Landerman kuchte wat, maar bleef toch zitten. Trix wist Jan in de
hall, waar ij met blokken aan het treintje spelen was en zoemde. En ze verkneuterde
zich in het idee, hoe Jan zijn zesjarig hart tegen de K.V.S. luchten zou:
‘En toen, nee luistert u nou.... en toen, ja, hoort u wel? En toen....’
Ze keken nog allemaal naar de sneeuwvlokken, die ijler werden. Dolly en Kees
werkten in het zweet huns aanschijns om een glijbaan te maken. Je zàg ze kibbelen,
al hoorde je ze niet.
‘Zullen wij 't er aanstonds maar op wagen Frank?’ vroeg Trix.
‘Ja, best.’
‘Dan ga ik even naar boven wollen slobkousen aantrekken.’ Neurieënd liep ze de
kamer door, de hall binnen. Daar zat Jan in een hoek naast zijn blokken en keek
lichtelijk beteuterd. De Koningin van Sheba draaide haar hoofd om naar de
binnentredende Trix.
‘Zoudt u dat kind van u willen meenemen?’
‘Waarom?’ vroeg Trix, natuurlijk dadelijk strijdlustig.
‘Ik kan niet eens rustig een boek lezen, zoo zeurt dat kind.’ De K.V.S. hief haar
kin.
‘U hoeft hem toch niet te antwoorden,’ zei Trix nog kalm.
‘Maar hij gaat pal bij me staan.’ De K.V.S. zei het op zoo'n toon van afschuw,
alsof Janneman een vergiftig reptiel was.
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‘Dan mag u nog heel dankbaar zijn,’ vond Trix. ‘Hij had wel op uw schoot kunnen
klimmen.’
De K.V.S. werd rood.
‘Dat zou ik niet hebben getolereerd.’
‘Tja, meestal storen kinderen zich daar niet aan. Die beminnen soms de meest
versteende harten,’ zei Trix vriendelijk, en glimlachte.
Ja natuurlijk. De K.V.S. zag bloed.
‘Nu, ik heb graag, dat u dat kind meeneemt, want hij hindert me.’
‘O, maar ik denk er niet aan,’ zei Trix. Nu gloeiden haar ooren. ‘Dat kind speelt
hier allergenoegelijkst.’
‘Maar hij hindert mij! Dat zeg ik u toch!’
‘U kunt toch ergens anders gaan zitten. En het kind heeft hier alleen ruimte om te
spelen.’
‘Maar ik verkies niet terwille van uw kind de hall te verlaten.’
‘Dan moet u blijven zitten.’
De K.V.S. verhief zich.
‘Ik vind u zeldzaam onbeschaamd mevrouw Reyland.’
‘Denkt u om de goede toon mevrouw Landerman.’
‘En ik zeg u dit nog,’ de Koningin werd zichtbaar driftig, ‘als u uw kinderen beter
had opgevoed, zouden ze niet een ander tot last zijn.’
‘U kunt niet van mij verwachten, dat ik zoo'n gave van opvoeden heb, zooals u
schijnt te hebben bezeten.’
‘U wilt dus beweren, dat mijn dochter niet goed is opgevoed?’
‘Ik beweer toch juist het tegendeel,’ zei Trix. Maar ze stak hoonend haar onderlip
vooruit. En bijna snoof ze.
‘Ik vind, dat sedert uw komst de stemming hier niet aangenamer geworden is.’
De K.V.S. stond nog steeds. Trix blikte naar haar omhoog.
‘Dat zal uw dochter niet met u eens zijn,’ zei ze.
‘Wat bedoelt u?’
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‘Alleen wat ik zeg.’
Toen lachte de K.V.S. Ze lachte snijdend en verachtelijk en hoonend en giftig.
Trix trilde opeens. Oh! Ze haatte de K.V.S.

Ze lachte snijdend en verachtelijk en hoonend en giftig ....

Zòò geweldig, zòò alleronmenschelijkst. Ze wist niet, dat ze zòò haten kon. Ze draaide
zich om. Ze zei geen woord meer. Want anders - ze voelde het - zou ze de haat, die
in haar woedde
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uitrazen tegen dat van zelfingenomenheid trillende gezicht. Ze liep de trap op. Over
de leuning riep ze.
‘Ga maar weer met je blokken spelen, Janneman.’
Ze zong:
‘When I loved for the first time
‘I was seven years old
‘My love was a milkman....’
Nog even omkijken, al zingend. De K.V.S. liep de hall door. In 't voorbijgaan schopte
ze een blok, dat haar in de weg lag, opzij. En Trix jubelde:
‘Whith a hea-eart of gold.’
- Buiten - 't had nu heelemaal met sneeuwen opgehouden - trok Trix haar muts diep
over de ooren.
‘We glijen zoo fijn,’ riep Kees.
‘Tante Puck, 't is zalig,’ riep Dolly. ‘Waar gaat u heen?’
‘Wandelen.’
‘Wij gaan niet mee hoor, hè Kees?’
Kees schudde zijn hoofd en zeulde met een vaart de glijbaan af.
Huib wuifde voor het venster. Mary zwaaide met het avond-taschje-in-wording.
Piet Bron kwam met Frank naar buiten. Hij keek in de lucht.
‘Dat loopt op vriezen uit,’ voorspelde hij.
‘'t Vriest al,’ zei Trix. ‘Ik ruik de vorst.’
Ze liepen met hun drieën naar het hek. Pieter Bron zette de kraag van zijn ulster
op.
‘Ik ga de bosschen in op zoek naar eekhoorns. Die beestjes wel eens bestudeerd
mevrouw Reyland?’
‘Neen, nooit.’
‘Dan moet u toch eens met me meegaan. Zal ik u interessante dingen wijzen.’
‘Graag. Een volgende keer.’ Goed deden die woorden.
Pieter Bron zwaaide met zijn pijp tot groet.
Trix neuriede:
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‘I was nearly eleven
‘When I loved once again
‘My love was my teacher
‘Crosstempered and plain.’

‘Wat had jij met mevrouw Landerman?’ vroeg Frank.
‘Zullen we de K.V.S. vergeten?’ Trix stak haar hand door zijn arm. 't Was
overweldigend prachtig buiten. 't Vroor natuurlijk, want de sneeuw knerpte onder
hun voetstappen.
‘Ze kwam bij ons binnen, en ze zei, dat Jan zoo lastig was.’
‘Hij was heelemaal niet lastig. Hij converseerde alleen een beetje. Ze waren samen
in de hall.’
‘Ze kan blijkbaar geen kinderhumor verdragen.’
‘En wat heb jij gedaan?’ vroeg Trix.
‘Niets. Jan speelde met zijn blokken, toen ik in de hall kwam. En mevrouw
Landerman wou geloof ik ook gaan wandelen.’
‘Ik hoop dat een sneeuwduin haar opslokt. Zei ze nog wat van mij?’
‘Ja, dat jij weinig invloed op de kinderen scheen te hebben. Daarom veronderstelde
ik juist, dat jullie met mekaar in debat waren geweest. Jou kennende,’ zei Frank.
Maar hij zei het niet plagend. Zijn toon was stroef en wat onwillig.
‘Moet ze ons nu ook in deze ongerepte natuur vervolgen?’ Trix stak haar arm door
die van Frank. ‘Toe, laten we de K.V.S. en haar koninklijke telg voor een paar uur
vergeten.’
‘Je doet warempel, alsof ik voortdurend aan haar denk.’
‘Je praat toch aldoor over haar. Daaruit leid ik af, dat je gedachten bezield zijn
met.... he toe Frank, laten we niet kibbelen.’
‘'t Is wel bar moeilijk om niet met jou in botsing te komen tegenwoordig.’
‘Je zult eens zien, hoe aanminnig en zonder stekels ik zijn kan,’ beloofde Trix. Ze
regelde haar voetstappen naar de zijne.
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‘O, de lucht is zoo puur als kristal. Zie je mijn adem wegdansen Frank? Kijk, een
konijn. Wat vliegt hij he?’
Ze danste aan zijn arm. Hij keek naar haar stralende gezicht. Waarom was ze nu
niet altijd zoo kinderlijk en lief? Waarom moest ze steeds weer in uitersten vervallen
en scherp en wantrouwig zijn als een verbitterde vrouw?
Trix danste aan zijn arm en zong:
‘When I was sweet fifteen
‘I loved a young lad
‘With hundreds of freckles
‘And eyes like a rat's.’

Trix gleed aan zijn arm. Ze gleed uit. Ze greep hem steviger vast. Haar wangen
gloeiden, haar ooren tintelden. Ze zong:
‘But when I was eightteen
‘A prince I adored
‘I dreamt him my master
‘My king and my lord.’

Ze greep in de sneeuw met beide handen. Gooide handenvol sneeuw naar Frank.
‘Jij dolle dries,’ zei hij. Hij weerde haar af. Hij pakte haar vast en wreef de sneeuw
langs haar wangen. Ze schaterde van pret als een schoolkind. En ze zong.
‘And when I was twenty
‘I loved a young man
‘Who rowed like a Hero
‘And sang like Big Ben.
‘But when I was thirty
‘I did the best thing
‘I married money
‘And a diamond ring.’
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‘Dat zal ik vanavond heelemaal voor de K.V.S. zingen,’ zei Trix. ‘Ze heeft alleen
nog maar het begin verwerkt.’
‘Wie begint nu weer over mevrouw Landerman. Jij of ik?’
‘Aboe! Mevrouw Làndèrmàn,’ bauwde Trix hem na. ‘Zeg toch K.V.S. Dat zeggen
we allemaal al, Huib en Mary en Suus en Pieter Bron.’
‘Ja, en als je niet oppast zeggen Dolly en Kees het morgen ook.’
‘Wat hindert dat? Ik zou me gevleid voelen, als ze mij zoo noemden.’
‘Ja, daaraan twijfel ik niet.’
‘Trix hief haar gezicht. ‘Ik geloof Frank, ik zou wel altijd buiten willen wonen.’
‘Ik zal het experiment maar niet probeeren.’
‘Flauw. Waarom niet? In het beroemde hutje op de hei. Nee werkelijk, ík voel me
hier buiten een ander mensch.’
‘Maar niet beter dunkt me, wel?’
‘Och, als ik met jou hier woonde - stel je eens voor Frank, dat wij nu woonden in
dat voorbeeldige landhuis.’
‘Ik zou 't me een beetje minder grandioos denken,’ meende Frank.
‘Ach nu ja, natuurlijk. Een aardig, klein huisje met een hall en een serre en een
balken zoldering. En als we dan straks thuis komen zitten onze jongens voor de haard
te spelen en onze trouwe hulp heeft in de hall de thee klaar gezet. Hoe lijkt je dat?’
‘Volmaakt.’
‘Ja, is 't niet? En 's avonds als de stormen loeien, dan hebben we onze stoelen dicht
bij mekaar geschoven en dan lezen we mekaar voor Frank, gedichten van Verlaine,
of die dierbare, trouwe Dickens.’
‘Merkwaardig alweer, dat je daarvoor een huis op de hei noodig hebt.’
‘Heelemaal niet merkwaardig. In de stad raken je gedachten
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versnipperd. Dan komt er bezoek, of je gaat uit. Maar buiten heb je alleen mekaar
en de wondere plechtigheid van de natuur. Zullen we buiten gaan wonen Frank? 't
Hoeft niet zoo doodelijk eenzaam te zijn als hier.’
‘Weet je wat ik me voorstel?’
‘Nu?’
‘Als we buiten wonen, en ik moet voor dag en dauw op om een vroege trein te
pakken, dan mopper je na veertien dagen....’
‘Hè, mòpperen Frank.’
‘Nu, dan zeg je na veertien dagen, dat het vroeg opstaan toch eigenlijk razend
vervelend is. En als ik 's avonds laat thuiskom, moe, en koud en hongerig, dan heb
ik na tafel nog alleen maar trek in een pijp. En niet meer in de gedichten van Verlaine
of in de trouwe, dierbare Dickens.’
‘Zou je denken?’ Trix aarzelde nog.
‘Ik weet het.’ Hij gaf een klapje op haar hand. ‘Nee lieve Puck, na een maand zou
je zeggen: 't Was toch in de stad zoo kwaad niet. Ik mis wèl mijn schouwburg en
mijn concerten Frank. En na twee maanden, zou je me op een avond dat het ook
sneeuwde....’
‘Hè ja, ik zie het!’ leefde Trix mee. ‘Wat zou ik dan doen Frank? Kastanjes poffen
of slemp brouwen?’
‘Nee, dan zou je me vragen of we dat àkelige, éenzàme huis - let wel, je hadt de
heele dag nog geen kip gezien - niet zouden kunnen verhuren. Want dat je snakte
naar steedsche genoegens en een straat met een tram.’
‘Zou het werkelijk zòò gaan Frank?’
‘Ongeveer zoo, dunkt me.’
‘Dan zullen we er maar niet mee beginnen, wel?’
‘Neen, dat lijkt mij ook het verstandigst.’
‘Toch vind ik het hier heelijk,’ hield Trix vol.
‘Ik merk er niet zoo veel van,’ vond Frank.
‘Ik bedoel hier, deze wandeling vind ik verrukkelijk.
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Ik zou wel altijd zoo met jou willen doorwandelen Frank.’
‘Naar het einde der aarde?’
‘O ja graag!’
‘En als ons daar ook een Koningin van Sheba en een Jacquelientje wachten?’
Trix maakte een grimas.
‘Dan wandelen we met gezwinde spoed weer terug.’
Frank lachte. Een kleumige vogel zat op een hek, hief traag zijn kopje, toen ze
voorbijliepen. In de verte klonk het gerinkel van arresleebellen. Natuurlijk zei Trix
onmiddellijk:
‘He, ik zou best eens een groote sledetecht willen maken. Bij maanlicht Frank.
Zou 't gaan? En dan met z'n allen.’
‘Dan zullen we alle sleden uit het dorp moeten requireeren.’
‘Nu, kan dat niet?’
‘Misschien wel.’
‘Ik zal er thuis direct met Huib over praten. Die boomt van de boeren wel paarden
en sleden los, denk je niet?’
‘Ik vind het best.’
‘Wat ben je weinig enthousiast?’
‘En jij zoo veel te enthousiast.’
‘Waarom dat?’
‘Wie denk je dat mee zullen gaan met die sledevaart?’
‘Nu, Huib en Mary natuurlijk, en Reinier en Suus - de dames Mandersloot? Nee,
die zullen er niets voor voelen. Meneer van Rees wel. En ja, natuurlijk Pieter Bron.’
‘Dus de familie Landerman niet.’
‘Nee, die is toch exclusief.’
‘Maar hoe denk je die te passeeren?’
‘Doodeenvoudig. Het plan is van mij uitgegaan. Ik inviteer mijn menschen. En ik
vraag hun niet.’
‘Maar dat kun je niet doen.’
‘Natuurlijk kan ik dat wel doen. De K.V.S. zou niet eens door mij gevraagd willen
worden. Die reed nog liever op een
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wild zwijn, dan in een slee te zitten, die ik gerequireerd heb.’
‘Maar Jacquelientje zal die bezwaren niet hebben.’
Trix fronste dreigend haar wenkbrauwen.
‘Dan kan zij bij Pieter Bron zitten in de achterste slee. Dat ik haar vooral niet zie.’
‘En wij in de voorste?’
‘Ja, zoo ongeveer.’
‘Een prettige stemming zal er zijn, als jij dat zoo angstvallig afmeet.’
‘Waarom niet? Omdat ik haar bij Pieter Bron heb gedouwd? Ze moest blij zijn
met de huwelijkskans, die ik haar geef.’
‘Ik geloof, dat Jacquelientje niet blij hoeft te zijn met opgedrongen
huwelijkskansen.’
‘Je bedoelt dat ze toch wel trouwen zal?’
‘'t Lijkt me althans wel aannemelijk.’
‘Zal ik je eens wat zeggen? Die trouwt nooit. Die is over tien jaar grof en dik en
verbitterd, en alle naïeve gebaartjes zijn dan van haar afgevallen als een oude jurk.’
‘Ze zal haar bestemming wel krijgen vòor dien tijd.’
‘Ik beklaag haar toekomstige echtgenoot.’
Ze liepen een tijdje zwijgend verder. Dat het lor toch altijd maar weer opnieuw
de macht had een scheidsmuur tusschen hen op te richten.
Trix rechtte haar schouders. Hatelijk, dat die mooie wandeling weer op stilzwijgen
uitliep. Neen, ze wòu het niet.
‘Zeg Frank,’ zei ze. ‘Zullen we vanavond na tafel samen wat schaken?’ Trix haatte
schaken en Frank wist het. Hij zou dan begrijpen, dat die vraag voor haar een
overwinning beteekende.
‘Ik heb beloofd om vanavond met Jacquelientje een partijtje te schaken,’ zei Frank.
Trix drukte haar lippen op elkaar. Ze wilde de bittere woorden, die naar haar lippen
drongen, tegenhouden. Maar ze maakte haar arm los uit de zijne. Koud was het en
eenzaam. En die ver-
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velende sneeuw, je kreeg er ijsbeenen van. En daar om de hoek gejuich en gejoel.
Ja, dat moest er nog net bijkomen. Als ze geweten had, dat van die bewuste heuvel
gebobsleed werd, was ze liever tien mijl omgeloopen. Trix keek om. Konden ze nog
terug? Maar Jacquelientje, opvallend in een wit wollen sportpak met lila en groene
streepen, had hen al gezien. Wuifde van verre. Kreet: ‘Doet u mee? 't Is zalig!’
Op de bobslee zaten Reinier, Jacquelientje en Suus. Trix moest toch even lachen
om Suus' vastberaden, kleumig gezicht. Die had natuurlijk in een opwelling van
fierheid gedacht: ‘Ik ga mee. Ik sta maar niet zoo klakkeloos Reinier en de bobslee
aan Jacquelientje af.’
Trix wuifde naar Suus. Maar zei zacht tegen Frank: ‘We doen nièt mee. 't Was
mijn wandeling.’
Hij haalde licht zijn schouders op.
Ze zeulden de slee weer naar boven. Jacquelientjes zwarte haar danste om haar
roode, opgewonden gezicht. ‘U doet toch mee meneer Reyland?’
‘Nee, we moeten naar huis, naar de jongens,’ zei Frank.
‘O, 't is verrukkelijk! 't Is dol-zalig! Ik gloei heelemaal. Hè toe, doet u mee. Eén
keertje maar.’
‘Morgen,’ beloofde Frank. Hij wuifde met zijn hand.
‘Amuseer je je Suus?’ riep Trix nog.
‘Buitensporig,’ zei Suus. Ze trok een gezicht achter Jacquelientjes breede rug.
Ze liepen weer door, Frank en Trix. Frank keek nog eens om, wuifde. Toen keek
Trix ook om, wuifde naar Suus, die een angstige hand opstak.
In de verte doemde de K.V.S. op. Aan haar zij liep nietig Pa Landerman.
‘Dit wordt een koninklijke ontmoeting,’ zei Trix. Ze deed of ze huiverde van
ontzag.
‘Doe niet zoo dwaas,’ verzocht Frank.
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Trix boog haar hoofd. Ze proetstte onderdrukt. ‘Ik doe nie dwaas. Maar kijk straks
voor de mop, hoe de K.V.S. mij aan blikt.’
‘Je zult je wel weer genoeg verbeelden.’
‘Wat ben je plotseling hatelijk.’
Frank zweeg. Het echtpaar Landerman naderde.
‘Ze gaan natuurlijk de evoluties van hun Hoop en Trots bewonderen,’ zei Trix.
‘Heel logisch,’ vond Frank.
‘Wat heeft de K.V.S. een verdachte bergstok bij zich. Aanstonds valt ze me aan.’
Het echtpaar Landerman was nu dichtbij gekomen. Pa had zijn Tirolerhoedje - o,
hij denkt, dat hij in de Alpen rondwaadt, gilde Trix inwendig - al van zijn hoofd
afgerukt. Frank nam zijn hoed af. De K.V.S. keek alleen naar Frank. Ze groette met
een genadige hoofdbuiging alleen Frank, schreed voorbij.
Trix sloeg haar handschoen voor haar mond.
‘O help, ik lach me dood. Alsof ik lucht was Frank. Zag je 't? Alsof er een
onzichtbare schim naast je wandelde. Zag je 't Frank?’
‘Ik heb 't niet opgelet,’ zei Frank.
‘Je bent een naïeveling,’ vond Trix. ‘Je bent precies Jacquelientje.’
‘Ja, ik ben precies Jacquelientje,’ beaamde Frank. En hij zuchtte.
's Avonds - de kinderen met gloeiende kleuren in bed gerold - zaten ze weer in de
hall om de haard. Trix omhaakte een kleerenhanger met felle kleuren, scheen geweldig
trotsch op het werk harer handen, Suus lag met halfdichte oogen in een stoel.
‘Doodlam van al dat sleeën,’ zei ze.
‘Toch ben je een dappere vrouw,’ vond Trix. En ze legde even haar hand op Suus'
knie. Mary praatte zacht met de dames
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Mandersloot. Pieter Bron in een verre hoek schreef. De vellen dwarrelden naar de
grond. De K.V.S. legde een vorstelijke patience, en Pa Landerman keek als een
angstig beteuterd kind toe.
Frank schaakte met Jacquelientje. Huib zat er bij en gromde en schudde zijn hoofd
als Jacquelientje àl te doorzichtig stom was. Trix had Huib kunnen zoenen. En als
ze een fout maakte, haar verschrikte stem: ‘Was dat héél erg dom meneer Reyland?’
‘Och, gaat nogal,’ zei Frank dan.

‘Was dat héél erg dom, meneer Reyland?’

‘Je kent er geen biet van,’ vond Huib. ‘Je hebt er absoluut geen kijk op.’
‘Hè meneer van Son, wat bent u onaardig tegen me.’
‘Ik kan 't je beter meteen zeggen Christientje,’, zei Huib.
In de salon speelde Reinier piano, een weemoedig Fransch wijsje. Hij zong er
zacht bij met zijn weeke, mooie stem. Suus wendde haar hoofd af. Ze had tranen in
de oogen. Dan ging hij over in een wilde, klaterende dans. Trix zag Jacquelientjes
voeten bewegen. Die snakte er naar om te dansen. Die verafschuwde dat heele
schaakgedoe met Huib als brommerige derde. Ze keek eens naar Frank. Maar die
legde langzaam een mooie slag uit. Het juichte in Trix.

Cissy van Marxveldt, De louteringkuur

131
Toen klonk plotseling de stem van de K.V.S. Trix rolde bijna van haar stoel. O, haar
zenuwen waren geknauwd.
‘Waar is meneer van Rees?’
Niemand antwoordde eerst. Dan zei Pieter Bron laconiek:
‘Gaan wandelen.’
‘Gaan wandelen?’ herhaalde de K.V.S. ontzet. ‘Zoo laat in de avond?’
‘Nu ja, waarom niet?’ vroeg Pieter Bron.
‘Dat vind ik zeer vreemd,’ wees de K.V.S. Pieter Bron terecht. ‘Wie gaat nog om
negen uur 's avonds wandelen, als je de heele dag gelegenheid hebt.’
‘Hij zal er zijn reden wel voor hebben,’ zei Pieter Bron nog. Schreef dan door.
‘Juist,’ zei de K.V.S. genadig. ‘Dat denk ik ook. Hij zal er zijn reden wel voor
hebben.’
Trix blikte van de K.V.S. naar de dames Mandersloot. Die keken ontzet en
schichtig. Die dachten natuurlijk, dat meneer van Rees er op uit was om het geboefte
in de omtrek te verzamelen, om in het holst van de nacht een inval te doen in het
eenzame landhuis. En de K.V.S. keek als een scherp, beroemd detective.
Plotseling schaterde Trix het uit. Ze drukte het omhulsel van de kleerhanger tegen
haar mond. Ze brùlde om het zòtte idee.
‘Vanwaar die pret opeens, Beatrix?’ vroeg Huib opkijkend.
‘Zenuwen,’ zei Trix, en ze dook schouderschokkend weg in haar zakdoekje.
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Hoofdstuk VIII.
De volgende dag - het had 's nachts flink gevroren, en Kees beweerde, dat je wel met
éen been op de vijver kon staan - kwam juffrouw van de Berg na het ontbijt, toen ze
in de hall samentroepten, beraadslagend wat ze zouden gaan doen, de hall
binnentrippelen. Ze wreef zenuwachtig haar handen over elkaar.
‘Ik kom uw clementie inroepen,’ zei ze. ‘Cordelia is vanmorgen in bed gebleven
met een zware kou, en Marie loopt met een dikke keel. Die zal ik aanstonds, als de
kamers aan kant zijn, ook naar bed moeten sturen.’
‘Hebt u dan alleen Gijsje maar over?’ vroeg Mary.
‘Ja, en daar heb ik zoo heel weinig hulp aan.’ Juffrouw van de Berg zuchtte. ‘Maar
als u nu het eenvoudige voor lief wilt nemen en het goed vindt, dat Gijsje u bedient....
o, 't spijt me heel erg, dat u zich zoo zult moeten schikken.’
‘Kunt u geen andere hulp krijgen?’ vroeg de oudste juffrouw Mandersloot.
‘Heel moeilijk juffrouw Mandersloot. Ik zal Gijsje straks even naar 't dorp sturen.
Misschien kan haar moeder in de keuken helpen. O, 't is een toestand,’ zei juffrouw
van de Berg.
‘U hadt Cordelia niet moeten toestaan om in bed te blijven liggen.’ - Dat was
natuurlijk de beminnelijke K.V.S. - ‘Die meisjes zijn veel te blij, dat ze hun plicht
niet behoeven te doen.’
‘O, maar Cordelia is bepaald zièk,’ verdedigde juffrouw van de Berg. ‘En Cordelia
is heelemaal geen meisje om haar plicht te verzuimen.’
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‘Dat kun je wel aan haar zien,’ beaamde Trix gretig.
‘Mijn pèrsoneel is noòit ziek,’ zei de K.V.S.
‘Nu ja, wat doet dat er nu toe,’ vond Trix gedachteloos. Toen ze Huib's wangen
zag uithollen, het duwtje van Mary tegen haar elleboog voelde, en, bovenal, de
vernietigende blik van de K.V.S. van hoofd tot teenen langs haar zwiepen zag, drong
de meening van deze gedachtelooze woorden tot haar door.
‘Ik bedoel....’ begon ze nog, tot overmaat van ramp.
‘Puck, het doet er niets toe, wat jij bedoelt,’ viel Mary in, ‘het ergste is, dat juffrouw
van de Berg niet voldoende hulp heeft op 't oogenblik.’
‘En nu net zoo pàl voor Kerstmis,’ kloeg Juffrouw van de Berg verder.
‘We zullen ons natuurlijk schikken,’ zei Mary. ‘Maar wat nog beter is. We kunnen
allemaal een handje meehelpen. Ieder kan toch al beginnen met haar eigen kamer
zelf aan kant te maken.’
‘Moeten wij ook helpen?’ vroeg Huib.
‘Nee, jullie sturen we 't bosch in,’ zei Trix. Ze danste even met Mary in 't rond.
‘Ik vind 't reusachtig leuk om mee te helpen. Net of we een groote binnenhuis-pic-nic
houden. En ik zal wel koken vanmiddag.’
Juffrouw van de Berg schudde haastig haar hoofd. ‘Neen, neen, ik kook wel zelf.
Maar dat u helpen wilt vind ik zòo buitengewoon sympathiek.’
De K.V.S. verhief zich.
‘Ik ben hier voor mijn rust,’ zei ze. ‘En ik ben bovendien niet gewend mijn eigen
kamer te doen.’
‘'t Is geen wet, die wij u voorschrijven,’ zei Mary kalm. ‘Alleen een vriendelijk
verzoek.’
‘Ksst, ksst,’ blies Trix in Mary's nek.
‘Weet u wat? Dan gaat u met ons probeeren of de vijver al sterk genoeg is.’ stelde
Huib voor.
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De K.V.S. wist niet of dit scherts of sarcasme was. Ze keek even Huib aan, verzocht
dan Pa Landerman, die al drie half-opgerookte cigaretten in de aschbak gedeponeerd
had: ‘Och Martinus, haal mijn bontjas even, dan gaan wìj wandelen.’
‘Dan kan Carolientje jullie mooi helpen,’ ontdekte Huib. ‘Zoo'n fiksche, jonge
blom!’
‘O, maar ik zou sleeën met meneer Reyland,’ protesteerde Jacquelientje. ‘En ik
heb heelemaal geen zin om kamers te doen. Ik houd niets van die vervelende
huishouding.’
‘Dan moet je nooit trouwen kind,’ ried Huib vaderlijk.
‘Och, daar neem ik later mijn personeel voor,’ meende Jacquelientje.
‘Dat gaat ook niet altijd even gemakkelijk.’ Huib keek alsof hij er alle verstand
van had. ‘Nee, dat valt soms bàr tegen.’
Mary gaf Huib een duwtje.
‘Gaan jullie nu maar uit, dan hebben wij het huis vrij. En zorg, ervoor, dat de
jongens niet verdrinken.’
‘Zullen wij dan gaan sleeën meneer Reyland?’ vleide Jacquelientje.
Trix spitste haar ooren.
‘Ja, maar we nemen de jongens mee,’ zei Frank. ‘Huib ben je ook van de partij?’
‘Als ik maar niets aan die slee hoef te doen, is 't mij best.’
‘Nee, luie kerel, dat hoef je niet.’
‘Zeg, zul je mijn bed goed instoppen?’ vroeg Huib ten overvloede aan Trix.
‘Ja lieveling.’
Suus kwam erbij staan. ‘Ik help natuurlijk,’ zei ze. ‘Ga jij vanmorgen brieven
schrijven, Reinier?’
‘Kan ik ergens rustig zitten?’
‘O natuurlijk, natuurlijk meneer van Amperen,’ haastte juffrouw van de Berg zich
te antwoorden. ‘U kunt in de salon zitten of in de eetkamer. Die zijn vòor het ontbijt
al gedaan.’
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‘Mag ik misschien de dames ook assisteeren?’ vroeg Pieter Bron. ‘Ik heb
huishoudelijke talenten, al zeg ik 't zelf.’
‘'t Wordt precies een operette,’ juichte Trix. ‘U krijgt een gummie schortje van
mij voor, groen met wit.’
‘Past niet bij mijn teint,’ zei Pieter Bron, langs zijn kin strijkend.
‘Wij doen wel onze eigen kamer,’ zei juffrouw Mandersloot. ‘Fiene en ik. En
misschien kunnen wij eerst de ontbijtboel wegwasschen?’
‘Neen, neen, dat doet Gijsje.’ Juffrouw van de Berg leek overstelpt door zooveel
hulpvaardigheid.
‘Zoudt u Marie nu ook maar niet naar bed laten gaan?’ stelde Mary voor.
‘Och, waar u allen zoo bereidwillig bent.... Zoo buitengewoon sympathiek.’
Juffrouw van de Berg snelde weg op zoek naar Marie.
Door de vestibuleramen keek Trix de uittrekkende stoet na. De K.V.S., die
wegbeende met Pa, Huib, Frank, Jacquelientje, en de jongens, die de bobslee trokken.
Jacquelientjes rug toonde, dat ze lichtelijk het land had. Trix voelde, dat ze kinderen
niet kon uitstaan. Ze deed lievig en aanhalig als er anderen bij waren, maar Dolly
had al eens geklaagd: ‘Die juffrouw Landerman snauwt zoo vervelend, als u er niet
bij is.’
‘Spook,’ dacht Trix, voor de zooveelste maal.
Mary was al naar boven met de anderen. Toen riep Pieter Bron:
‘Komt er nog wat van, mevrouw Reyland?’
‘Zeg toch Trix,’ verzocht ze. ‘We zijn nù collega's.’
Pieter Bron salueerde met een stoffer, die hij ergens had opgediept. ‘Zeer gevleid.
- Pieter,’ zei hij, met een buiging, stoffer in de hoogte.
Juffrouw van de Berg kwam uit de keuken.
‘Ziezoo, Marie gaat ook naar bed. Vindt u 't nu heusch niet erg, mevrouw Reyland?’
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‘Ik vind het dòl,’ bekende Trix. En dan met een van haar onzàlige ingevingen; ‘Hè,
mag ik de kamer van mevrouw Landerman doen?’
Even weifelde juffrouw van de Berg.
‘Mevrouw is heel, heel precies. Ze heeft Cordelia al vaak een aanmerking gemaakt,
als er iets verzet was, of verlegd.’
‘Ik zal nergens aankomen,’ zwoer Trix. ‘Mag het dan?’
‘Och, 't is heel sympathiek,’ zei juffrouw van de Berg, die natuurlijk, niets
vermoedend van de wederzijdsche gevoelens Trix-K.V.S., dacht, dat het voorstel
van Trix voortsproot uit overmaat van affectie.
‘O heelemaal niet,’ weerde Trix af. ‘Pieter,’ ze had hem op de trap ingehaald,
‘help je mij met de koninklijke kamer?’
‘Als ik maar geen zeilen hoef te boenen, want daar heb ik de dood aan gezien.’
‘Och kwibus, 't wordt geen schoonmaakbeurt. Wat ben jij wel van plan?’
‘Niets. Bed opmaken. En pijp uitkloppen.’
‘Dat heeft alle tijd. We begeven ons eerst naar het Landermanappartement.
Ongelooflijk, dat ik nu maar zoo daarin mag doordringen.’
Op haar teenspitsen betrad Trix deze gewijde kamer. Pieter Bron volgde haar met
de stoffer. Theatraal sloeg Trix haar handen samen:
‘Och, en daar sluimert ze 's nachts, het geliefde wezen. O Lola, schoone bloem,
nauwelijks ontloken....’
‘Ze heeft jouw hart ook gestolen, is 't niet?’ vroeg Pieter Bron, een cigaret
opstekend. Hij leunde tegen de deurpost.
‘Ja. Ik ben er bijna aan bezweken. Kom Pieter, help, dan gaan we het bed uitleggen.’
‘Hoe doe je dat?’
‘Afhalen. Aan welke kant zou zij sluimeren? O hier. Hier ligt de kanten nachtmuts
en daar Pa's pyjama. Degelijk flanel. Kom
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vooruit, leg jij Pa uit, Pieter. Dan bepaal ik me tot de Koningin.’
Al rookend gooide Pieter de dekens en lakens tegen een stoel op. Soms mikte hij
verkeerd. En tot slot viel Pa's nachtelijke bedekking op de grond.
‘Zeg, ik dacht dat jij handiger was,’ zei Trix over haar schouder.
‘Heb ik dat dan beweerd?’
‘Ja zooiets.’
‘Afdwaling des geestes.’ Pieter sjorde alles met beide handen weer op de stoel.
‘Ziezoo, de Koningin van Sheba is tenminste afgehaald.’ Trix blies. ‘Een mooie,
groote kamer zeg.’
‘Ja, moet je mijn hok zien,’ zei Pieter.
‘Maar jij bent ook lang niet zoo'n voornaam personagie.’ Trix zat met éen sprong
op de tafel. ‘Zeg, gooi dat nachtmutsje eens op.’ Ze ving het. Plantte het op haar
hoofd. Boog zich, om in de spiegel te kunnen zien. ‘Staat me wel, vin je niet?’
‘'t Staat je knots’, zei Pieter Bron, die op Pa's afgehaalde bed was neergezegen,
en een tweede cigaret aan de eerste opstak. De eerste mikte hij in de waschkom.
Trix was al weer van de tafel. ‘Even rondneuzen. Hmm, wereldsch odeur gebruikt
de K.V.S.: La fleur lointaine.’
‘Geef me een beetje,’ zei Pieter.
‘Nee, nee, ben je heelemaal. Stel je voor, dat je naar de K.V.S. ruikt. Och, en hier
ligt Pa's gilette. En zijn scheerkwast. Zielig vind ik dat.’
Pieter Bron gnoof. Trix stond nu bij een gordijn, dat een hoek van de kamer
afscheidde.
‘Wat zou hier achter verborgen zijn?’
‘'t Bed van Jacquelientje,’ opperde Pieter.
‘Nee, het kind slaapt op kamer zeven. - Oei! De gewaden van de Koningin van
Sheba.’ Ze schoof het gordijn met een ruk opzij. ‘Zie je Pieter?’
‘Mijn blikken duiz'len ....’
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‘En briesjes suiz'len,’ rijmde Trix. ‘O wat een beeld van een rood gewaad is dit. Met
koralen. Heb ik haar nog niet in gezien. 't Zal hèt galagewaad zijn zeker.’
‘Ik vind het iets voor een stierenvechter,’ vond Pieter Bron.
‘Zèg, weten jullie ook....’ kwam een stem uit de deur.
‘Allemenschen wat doe je me schrikken Suus.’ Trix greep zich aan het galagewaad
vast.
Suus op de drempel proestte. ‘Zeg, wat heb jij op?’
Trix, die alweer lang vergeten was, dàt ze wat op had, voelde aan haar hoofd.
‘Ik? O ja, de nachtmuts van de K.V.S. Toe, kom erin Suus. En doe de deur dicht.’
‘Wat voeren jullie hier uit?’
‘Wij? We doen de kamer van de Landerlieden.’
‘Ja, dat merk ik,’ zei Suus.
‘Ik heb dat bed afgehaald,’ wees Pieter Bron.
‘Kolossaal,’ Suus schudde haar hoofd.
‘Zeg Suus, kom eens hier. Hier is wat moois te zien. Hoe vin je deze creatie?’ Trix
wees op de roode jurk met de kralen. ‘En deze? Een blauwe met streepen. Zeg
jongens,’ zei Trix, ‘ik zal ze eens voor jullie demonstreeren.’
‘En dat onder mijn mannelijke oogen?’ zei Pieter Bron.
‘'t Kan best over alles heen,’ zei Trix.
‘O, bèst,’ beaamde Suus.
De eerste jurk was een zwarte zijden met een ingeweven rand en een corsage. Hij
sleepte Trix na. Van voren hield ze hem met twee vingers bevallig van de grond op....
En overal, waar geen plooien behoorden te zijn, vielen deze kwistig. ‘Staat me wel
hè?’ vroeg Trix. Ze draaide voor de spiegel heen en weer. ‘Kleedt me goed af, vin
je niet?’
‘O schei uit,’ verzocht Suus. ‘Ik heb in geen jaren zoo gelachen. Doe die muts af
Trix.’
‘Nee, die houd ik op. Dat is mijn diadeem.’ Trix hief haar
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kin, wandelde door de kamer. ‘Ik voel al, dat ik in de persoonlijkheid van de Koningin
van Sheba ben gekropen. Ben ik vorstelijk, kinders?’
‘'t Is of ik de K.V.S. in levende lijve voor me zie.’ Pieter Bron mikte weer een
cigaret in de waschkom.

‘Ben ik vorstelijk, kinders?’

‘Nu die rooie. Ik ben dol op die rooie. Zou die hier overheen kunnen, denk je?’
‘Welja,’ zei Suus.
‘Als je nu alles over mekaar aantrekt, heb je kans, dat de laatste je net past,’ zei
Pieter Bron.
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‘Zeer goed opgemerkt.’ Trix zwaaide de roode schepping over haar hoofd. Ze keek
in de spiegel. ‘Oh lalà, die flatteert. Die vraag ik vàst eens te leen. Nee, maar dat
rood kleurt me wel hè?’
‘Heb jullie een idee waar ze heen is?’ vroeg Suus.
‘Voor een verre wandeling,’ wist Pieter Bron.
Trix hield nu twee jurken omhoog. Een zwarte en een rooie sleep dansten achter
haar aan.
‘Probeer die blauwe 'es,’ verzocht Piater Bron.
‘Ik kan hier niet van scheiden,’ weeklaagde Trix.
‘Ik lach me naar,’ steunde Suus. ‘Ik heb in jaren niet zoo gelachen.’
‘Zeg, wat voeren jùllie hier uit?’ Dat was Mary's stem.
Trix maakte een ongelooflijk diepe révérence. Vanaf het bed zei Pieter Bron: ‘We
doen deze kamers.’
‘Zeg Puck, dol kind, trek die japonnen uit. Gàuw,’ drong Mary. ‘Stel, dat ze
terugkomen. Je leed is niet te overzien Puck.’
‘Mary, vind je niet, dat deze roode creatie me flatteert?’
‘Ja, alles flatteert je. Die nachtmuts ook. Trek het nu uit Puck.’
‘Ze zou nog even die blauwe met de streepen aandoen. Die heeft mìjn hart
veroverd,’ zei Pieter Bron.
‘Gauw dan, gauw dan,’ zei Mary. ‘Hè jullie kìnderen. Er is niets met jullie te
beginnen. Ik zal op de gang gaan staan om uit te kijken.’
‘En als er onraad is, dan fluit je wel,’ zei Trix gesmoord, terwijl ze in de blauwe
plooien verdween.
‘Die blauwe is een droom,’ meende Pieter Bron.
‘Nee, die kleurt me toch zoo goed niet. Och, en daar hangt een beest van de K.V.S.
Een blauwvos. Lekker warm. Staat wel hè?’
‘Als je nu in vredesnaam die muts eens afzette,’ smeekte Suus. ‘O, ik kan niet
meer. Ik heb in geen jaren zoo gelachen.’
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‘Zou nu die wereldsche kimono me over alles heen passen? Nee, nòg veel te wijd.
Staat me wel he, die kimono?’
Mary kwam weer binnen.
‘Puck, doe me nu éen plezier, en trek die rommel uit.’
‘Maar Mary - Rommel!’ kreet Trix ontzet.
‘He toe nou Puck. Je krijgt de grootste onaangenaamheden als ze thuiskomt.’
‘Ik zal wel zeggen, dat we haar kamer aan het doen zijn,’ beloofde Pieter Bron.
‘Ik heb dat bed afgehaald. O nee, uitgelegd.’
Trix paste een geruite pet van Pa Landerman over het nachtmutsje. Suus viel in
een nieuwe stuip.
‘'n Bokserspet,’ constateerde Trix. Ze groef haar handen in een paar leren
handschoenen. ‘Merkwaardig, de K.V.S. is met alles driedubbel mijn maat.’
‘Puck, daar gaat de buitendeur beneden,’ waarschuwde Mary. ‘Als ze 't zijn, nee
werkelijk, ik word er zenuwachtig van.’
‘Zoet maar. Ik zal overal wel weer uitkruipen.’ Trix hing de jurken op. ‘Ziezoo,
nu gaan we weer werken.’ Dwaas prijkte op haar hoofd nog het nachtmutsje,
waaroverheen de geruite pet.
‘He gelukkig,’ zei Mary. ‘Kan ik de kamer nu aan jullie toevertrouwen? Zet die
pet ook af, Puck.’
‘Nee, die inspireert me. Kom vooruit Pieter Bron. Kannen en karaffen vullen.
Emmers leeggooien.’
‘Ik zal tegen juffrouw van de Berg zeggen, dat ze vaste waschtafels moet aanleggen.
Is dat een gezanik.’
‘'n Vroolijke hulp ben je niet,’ dreigde Trix. ‘Schiet toch op. En leg die eeuwige
cigaret nu eens weg.’
Trix gooide de ramen hooger open. Ze stak er haar bedekte hoofd onderdoor.
‘O, wat een pracht-uitzicht heb je hier. Suus kom 'es kijken.’
Suus hing mee onder het raam uit. Suus had iets ongekend joligs.
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‘Wat kun je ver zien hiervandaan. Als je even wacht krijgen we de bobsleeheuvel
ook in 't vizier. Nee, die schijnt toch aan de andere kant te zijn.’
Pieter Bron, met in elke arm een karaf - ‘'t Lijkt wel of je een tweeling koestert,’
zei natuurlijk Trix - hing onder het andere raam door.
‘Wat een prachtige wereld,’ zei hij.
‘We zullen gauw kunnen schaatsrijden op de vijver,’ ontdekte Trix. ‘Rij jij, Suus?’
‘Matig,’ zuchtte Suus.
‘En jij Pieter?’
‘Ik rij bij voorkeur alleen,’ zei die.
‘Ik zal me heusch niet opdringen. Jij schildert zeker je naam in sierlijke achten op
het ijs.’
‘Precies.’
‘Wat zul jij lastig zijn. Je zweeft natuurlijk iedereen in 't vaarwater.’
‘Zal best meevallen.’
‘Lekker scherp is de lucht hè?’ Trix snoof. Een windvlaag streek langs haar wangen.
‘Mary, doe die deur toch dicht,’ riep ze zonder om te zien. ‘Toe nou Mary, we
waaien hier weg.’
‘Ik zou graag willen weten, wat u in mijn kamer uitvoert?’ Dat was de stem van
de K.V.S.
‘O groote genade,’ schrok Trix. ‘Ik sloeg haast naar beneden.’
Ze trokken alle drie hun hoofden binnen boord. Pieter Bron knelde de karaffen
steviger.
Met eenige flinke stappen stond de K.V.S. voor hen.
‘Wat doèt u hier?!!’ zei ze. ‘Ik zal bij juffrouw van de Berg mijn beklag indienen.’
‘Wij doen uw kamers,’ zei Trix onnoozel.
‘En u hing onder het raam door.’
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‘Nu ja, een dienstmeisje hangt ook wel eens onder het raam door,’ verdedigde Trix
zich.
‘Wij schepten een luchtje,’ verklaarde Pieter Bron nader. ‘Voor het stof.’
‘En wat hebt u op uw hoofd?’

‘Ik zou graag willen weten, wat u in mijn kamer uitvoert?’ ....

‘O niets. Een pet,’ zei Trix, het hoofddeksel afrukkend. ‘En een mutsje.’
‘Ook voor het stof,’ zei Pieter Bron.
De K.V.S. zièdde.
Haar neusvleugels trilden.
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‘'t Is natuurlijk weer éen van uw flauwe aardigheden mevrouw Reyland. Maar denkt
u daar goed aan, ik ben er nièt meer van gediend.’
‘Och mevrouw Landerman, dat moet u zoo niet zeggen,’ hielp Pieter Bron. ‘We
deden het waarachtig om te helpen. Ik heb dat bed uitgelegd,’ wees hij, weer met
trots. De dekens slierden tot op de grond.
‘Ah bah! En cigaretten in de waschkom. Vandalen!’ toornde de K.V.S. ‘Ik heb
graag, dat u onmiddellijk mijn kamer verlaat.’
‘Ik zou juist die karaffen vullen,’ zei Pieter Bron. ‘Zal ik nog even doen. En die
cigaretten zal ik ook weer uit de waschkom visschen.’
‘Wilt u mijn kamer verlaten?’
‘Zooals u wilt, mevrouw Landerman.’ En Pieter Bron verdween met de karaffen.
Trix had de pet opgehangen. 't Nachtmutsje op de tafel gedeponeerd. De kimono
hing weer. De blauwvos rustte op zijn oude plaats.
‘'t Ziet er toch al opgeruimd uit,’ zei ze dan tevreden.
De K.V.S. stond in afwachtende houding.
Suus was al weggeglipt.
Maar bij de deur draaide Trix zich om.
‘Zal ik u eens wat zeggen?’ zei ze. ‘U moet nooit meer enpension gaan. U moet
heel alleen een groot huis afhuren, waar niemand u hinderen kan. U duldt geen
menschen om u heen.’
De K.V.S. bedwong een stampvoet.
‘Omdat ik dit vandalisme niet kan goedkeuren?’
‘Juist. Omdat u absoluut geen scherts verstaat. En dat is een jammerlijke
tekortkoming,’ zei Trix.
‘Ziezoo, die zijn gevuld.’ Pieter kwam met de slordige karaffen weer binnen,
vischte haastig nog de cigarettenpeukjes uit de waschkom. ‘Kom maar Trix, dan
zullen we ergens anders onze diensten aanbieden.’
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‘Ik wensch u hier nooit meer te zien,’ raasde plotseling de K.V.S.
‘Dat genoegen zal niet alleen aan uw kant zijn,’ zei Trix kalm.
De deur werd achter hen dichtgegooid. Maar op de gang balde Trix haar handen
tot vuisten.
‘Heb je ooit zoo'n waanzin meegemaakt?’
‘Och, trek het je niet aan.’
‘Ik heb me beheerscht, maar ik had haar kunnen bestòr men,’ woedde Trix.
‘Wind je niet zoo op, zeg.’
‘Ach jullie mannen!’
‘Allemaal eender hè?’
Ze hoorde de K.V.S. bellen. Gijsje kwam de trappen opvliegen. Ze hoorden, dat
de K.V.S. commandeerde:
‘Gijsje, ik heb graag, dat je direct mijn kamer in orde maakt.’
‘O ja mevrouw,’ zei Gijsje.
‘Zie je wel, zoo buit ze het eenige stuk personeel nog uit. Ik zou de schoenenbak
wel in haar bed willen stoppen vanavond.’
‘Ik zou maar niet meer met haar beginnen,’ kalmeerde Pieter Bron. ‘Ik ga mijn
eigen hok opruimen. Help je me?’
‘Och, vlieg op,’ zei Trix. ‘Ik ga naar mijn kamer.’
***
Maar 's avonds zei Frank, toen ze gevieren op de van Sonkamer nog even
naboomden: ‘En toch is het de aardigheid wel wat te ver gevoerd. Vooral tegen
iemand als mevrouw Landerman.’
‘Och kerel, snap je nou niet,’ zei Huib, ‘dat die kwajongen bij voorkeur die
aardigheden met menschen als de K.V.S. uithaalt.’
‘Als je haar gezien had,’ Mary proestte nog. ‘'t Was tè zot. Maar mijn hart klopte
in mijn keel van akeligheid, dat ze in al die kleeren zou worden verrast.’
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‘'t Had me niks kunnen schelen,’ knorde Trix. ‘Hoe zou jij hebben gekeken Huib,
als je mij in jouw jacquet overvallen had?’
‘Ik had je afgerost,’ zei Huib.
Frank beende norsch door de kamer.
‘Zeg, denk om Dolly,’ waarschuwde Huib.
‘En toch blijf ik volhouden, dat Trix haar anti-Landermangezindheid te sterk
overdrijft. Je zult zien, we krijgen er hoopen gezanik mee.’
‘We zitten al midden in 't gezanik,’ zei Huib bemoedigend.
‘Brr, koud is 't hier.’ Trix hulde zich in de sprei van Huib's bed.
Mary wikkelde zich in de andere sprei. ‘Hoor eens, Trix mag dan haar antipathie
wel wat te ver voeren, maar ik heb me vanmorgen toch ook niet weinig geërgerd aan
de houding van de dames Landerman. Eerst mevrouw met haar ziekelijke arrogantie,
en dan dat kind, dat er maar genoegelijk op uittrekt, in plaats van ons te helpen. Maar’
- Mary haalde haar schouders op - ‘je kunt niet anders verwachten van zoo'n leeg
vat.’ Trix applaudisseerde.
‘Kom, kom, dat is overdreven.’ Frank stak een cigaret op. ‘Ik heb het natuurlijk
ook niet goedgevonden, dat ze jullie vanmorgen niet geholpen heeft. En dat heb ik
haar ronduit gezegd. Maar after all, ze is nog maar een kind....’
‘Nou,’ Huib viel hem in de rede. ‘Daar ben ik wel wat van teruggekomen.’
‘Ik heb toevallig vanmiddag ernstig met Jacquelientje gepraat,’ zei Frank.
‘Wat aanbiddelijk,’ smaalde Trix.
‘Wees nu toch stil Puck,’ zei Mary.
‘Ik heb eens getracht om te zien of er werkelijk wat bij zit.’
‘Daar heb je bij mij nooit moeite voor gedaan,’ zuchtte Trix.
‘Zou hem niet veel hebben gegeven,’ zei Huib, alsvast zijn schoenveter
losstrikkend.
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‘Je gaat je toch hoop ik niet uitkleeden?’ informeerde Trix.
‘Ik mag toch zeker wel mijn schoenveters losmaken.’
‘Als 't daar dan maar bij blijft.’
‘En wat zei Jacquelientje?’ vroeg Mary.
‘Dat kind is ook al onbevredigd. Ze wil zich nuttig maken en werken.’
‘Laat ze dan hier alvast beginnen,’ merkte Huib op.
‘Ze is hier toch voor haar plezier,’ wist Frank onverstandig te zeggen.
‘O, en wij niet zeker.’ Trix rukte de sprei van haar kin los.
‘Jij bent hier om te louteren.’ Huib schopte zijn schoenen uit, bukte zich voor zijn
pantoffels. ‘En ik moet zeggen, je bent al prachtig op weg, Bea.’ Hij kwam met een
rood proestgezicht weer overeind.
‘Plaag nu niet altijd,’ verzocht Mary. ‘En werk niet zoo opzichtig met je sokken.’
‘Kom, Mary raakt ook al aangestoken. 'n Fraaie boel wordt dat hier. We zullen
gauw niets meer kunnen doen Frank, kerel.’
Maar Frank, vlug trekkend aan zijn cigaret, was op de punt van de tafel gaan zitten.
‘Zie je, ik kan me best voorstellen, dat een meisje als Jacquelientje zich in zoo'n
kleine plaats als Schoonhoven niet meer thuis voelt.’
‘Dat kan ik me ook best voorstellen,’ beaamde Trix. ‘Het arbeidsveld is daar veel
te klein.’
‘Ze zei tegen me, dat ze wat beteekenen wil in de maatschapij.’
‘Aandoenlijk,’ vond Trix.
‘Laat die man toch kalm uitpraten,’ bromde Huib. ‘Da's heel loffelijk van
Carolientje.’
‘Ze vroeg mij om raad.’ Frank tipte de asch van de cigaret op de grond.
‘Zeg, niet zoo bohémien,’ verzocht Mary. ‘‘We moeten zel onze kamers doen,
denk eraan.’
‘Och, en wat heb je toen gezegd?’ vroeg Trix lief.
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‘Ja, ik vroeg natuurlijk welke richting ze prefereerde,’ zei Frank. Hij slingerde zijn
been heen en weer.
‘Nu wordt het melodramatisch,’ zei Trix. ‘Ga door.’
Frank hoofdschudde naar Huib. Die had een mimiek van: Maar niet op haar letten.
‘Ze zei, dat ze veel voor maatschappelijk werk voelde.’
‘Voor maatschappelijk werk,’ herhaalde Trix. Ze legde haar hoofd op Mary's
schouder. ‘Aanstonds wil ze verpleegster worden, het Lor!’
‘Ja, daar had ze 't ook over.’ Frank bleef kalm. ‘Maar ze voelde toch meer voor
kinderverzorging en dat soort werk.’
‘Heel flink van Carolientje,’ meende Huib.
Trix stak een lange tong naar Huib uit.
‘En toen heb ik haar aangeraden op de school voor maatschappelijk werk te gaan,’
zei Frank.
‘Ze lijkt mij voor dat werk totaal ongeschikt,’ zei Mary. ‘Ze neigt meer naar de
frivole dan naar de maatschappelijke kant van het leven.’
‘Dat kan wel meevallen,’ zei Frank. ‘Ze maakte alleen bezwaar, dat ze in
Amsterdam zoo heelemaal geen vrienden heeft.’
‘Die zal ze gauw genoeg hebben,’ hoonde Trix.
‘Ze zou best bij jullie in huis kunnen,’ animeerde Huib. ‘Geeft nog wat afleiding.’
Trix sprong van het bed, Ze raakte in de sprei verward, greep zich aan Huib's arm
vast om staande te blijven.
‘Dat heb ik niet voorgesteld hoor,’ zei Frank kalmeerend.
‘'t Zou de vriendelijkheid wel een beetje te ver gedreven zijn,’ meende Mary.
‘O, maar hij heeft wel gezegd, dat ze kan komen aanwaaien zoovaak ze wil. Heb
je niet?’ Ze stond voor Frank. ‘Heb je dat niet gezegd?’
‘Nou ja, zoo ongeveer,’ zei die, achteloos zijn cigaret op de grond gooiend. ‘Ik
mag toch zeker wel een béetje tegemoetkomend zijn.’

Cissy van Marxveldt, De louteringkuur

149
‘Zeker. Je mag àlles. Maar ik zal je dit zeggen - zij komt bij ons niet in huis. Ik
ontvang haar doodgewoon niet. Ik doe het niet. Ik, ik....’
‘Nu, dan ontvang ik haar,’ zei Frank bedaard.
Trix keek om hulp smeekend naar Huib en Mary.
‘Toe, zeg jullie 'es wat.’
‘Ik denk, dat je 't alleen wel afkan,’ zei Huib.
‘Nu hooren jullie eens, hoe ze zich over iets heel gewoons kan opwinden.’
Trix stampvoette.
‘Dat noemt hij gewòòn. O, woorden schieten te kort.’
Mary legde kalmeerend haar hand op Trix' arm. Maar Huib zei rustig: ‘Blijf kalm
meisje. Zal ik je eens wat zeggen, die K.V.S. stuurt haar dochter niet naar de school
voor maatschappelijk werk. Die heeft wel andere plannen met Evelientje. Verdraaid
- nog-aan-toe!’ brieschte Huib plotseling verder - ‘Blaas toch niet elke mug tot een
olifant op, Bea!’
‘Huib heeft gelijk,’ zei Frank. ‘Ze is nog niet in Amsterdam, en àls ze komt....’
‘Dan ontvangen wìj haar wel,’ zei Mary vlug. ‘Zullen wij wel als rem werken.’
‘Goed zoo,’ zei Huib. Hij deed of hij zijn jas wilde uittrekken. ‘Gaan jullie nog
naar bed? Of blijf je hier slapen, Beatrijs. Zeg, kijk eens wat vriendelijker asjeblieft.
Is dat nou de moeite waard om zoo'n gezicht te zetten.’
‘Je snapt geen laars van mijn zièl,’ zei Trix naar de deur gaand.
‘Tòch wel, tòch wel,’ knikte Huib. Hij klopte Frank op de schouder. ‘Nacht
jongelui, zoen het maar gauw af.’
‘Ik zoen nooit meer,’ zei Trix wraak gierig. ‘Nooit meer, hoor je!’
‘Daar bof ik dan bij,’ zei Huib. Hij deed de deur achter hen dicht. Dan
hoofdschudde hij tegen Mary.
‘Ze maakt zich veel te druk, die Puck,’ zei hij zacht.
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Hoofdstuk IX.
Huib zat met Mary in de hall. Trix zwierf op de vijver rond met de jongens.
‘We mogen straks wel eens gaan kijken hoe ze 't stellen,’ zei Mary. Ze knipte
voorzichtig een draad af, die bij het avondtaschje neerbungelde. Huib gaapte.
‘Och, die zullen wel plezier hebben.’
‘Nu, plezièr,’ aarzelde Mary. ‘Puck zag er niet direct plezierig uit.’
‘Kom, kom, dat waait wel weer over.’
‘Hmm, ik weet niet. Dit schijnt haar erg aan te pakken.’
‘Dan moet ze maar eens wat logischer denken,’ meende Huib.
‘Verdraaid-nog-aan-toe, 't is toch geen misdaad, àls die Sabientje naar Amsterdam
gaat, en àls ze dan eens een dood-enkele keer bij hen komt.’
‘Nu ja, een dood-enkele keer,’ weifelde Mary. ‘'t Zal daar niet bij blijven, jongen.’
‘En ik moet je zeggen, ik vind Frank's houding dood-natuurlijk. Hij kan toch
warachtig niet zeggen: “Je mag wel naar Amsterdam, maar asjeblieft, kom nooit bij
ons thuis.” Ik zou me door jou niet zoo laten ringelooren, dàt wil ik je wel vertellen.’
‘Wat ben je opstandig opeens.’
‘Ik ben heelemaal niet opstandig.’ Huib gaapte weer. ‘Ik ben suf. Die buitenlucht
maakt me moe.’
‘En overmorgen is 't Kerstmis,’ mijmerde Mary.
‘'t Zal een sereen Kerstfeest worden, als 't niet betert.’
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‘Vanavond zouden we met ons allen de boom versieren, als de kinderen naar bed
zijn.’
‘Idyllisch,’ vond Huib.
‘Wees toch niet zoo sarcastisch.’
‘Ik wou, dat jij het verschil tusschen waarheid en sarcasme aanvoelde. Ik kan me
niet voorstellen hoe de K.V.S. en Trix samen een Kerstboom zullen versieren.’
‘Maar wij zijn er toch ook bij.’
‘'t Is goed,’ zei Huib. ‘Ik wou, dat we rustig waren thuisgebleven.’
‘Ik vind het hier zoo kwaad niet.’
‘Dat is tenminste éen geluk.’ Hij legde zijn hand op haar arm. ‘Jij maakt wel altijd
en overal het beste van, hè vrouw? Praat jij 'es met Trix. Dan zal ik Frank eens onder
handen nemen. Ten slotte hoeft hij nou ook weer niet die Evelientje aan te moedigen.’
‘'k Geloof niet, dat hij dat doet. Zij volgt hem als een schaduw. Dat heb ik
vanmorgen nog tegen Puck georeerd.’
‘En wat zei ze?’
‘Ja, wat zou ze zeggen? - ‘Praat er maar niet van, Mary. 'k Ben ziedend.’
‘Als het ijs dan maar niet smelt,’ zei Huib.
Mary lachte. Dan betrok haar gezicht evenwel.
‘Soms ben ik bang,’ zei ze, ‘dat we afschuwelijke verwikkelingen te wachten zijn.’
‘Kind, daar zitten we toch al middenin.’ Huib gaapte weer. ‘Ik ga even onder zeil.
't Is hier nu rustig. Roep je me over een half uurtje?’
Mary werkte door aan haar avondtaschje. Haar wenkbrauwen waren gefronst. En
zij dacht ook, voor de zooveelste keer in zichzelf: ‘Waarom zijn we toch niet rustig
thuisgebleven?’
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Suus van Amperen stond voor de spiegel en zette een gestreepte baret op.
‘Die muts staat me niet,’ zei ze klagend.
‘Och jawel, jawel.’ Reinier, ongeduldig, keek op zijn horloge. ‘Toe, ben je nu
haast klaar?’
‘We hoeven toch geen trein te halen?’
‘De heele middag gaat zoo met dat gezeur voorbij.’
‘We hebben nog wel twee uur om te rijden voor de thee.’
‘Je rijdt toch niet tot het pikdonker is.’
‘En jij hebt nooit wat om schaatsrijden gegeven,’ verweet Suus zacht.
‘En nu heb ik er zin in. Hier buiten is 't heel wat anders.’
Suus trok dikke, wollen handschoenen aan. Ze keek nog eens in de spiegel. Ze
had er nooit zòò slecht en onvoordeelig uitgezien als hier.’
‘Klaar?’
‘Ja.’ Ze aarzelde even. ‘Zeg Reinier. je laat me toch niet alleen krukken?’
‘‘Nee natuurlijk niet. En Bron of Reyland zullen zich ook wel eens over je
ontfermen.’
‘Je stelt er je zeker veel van voor om met juffrouw Landerman te rijden.’ Suus'
weeke onderlip trilde. ‘En ik weet ook wel, dat je daarom zoo'n haast maakt.’
‘Natuurlijk zal ik wel eens met hààr rijden ook.’ Hij bewoog ongeduldig zijn
schouders. ‘Is dat soms een misdaad opeens?’
‘Nee, geén misdaad. Maar ik zou me schamen, om nog naar haar om te kijken. In
't begin deed ze alles om jouw aandacht te trekken. Toen kwam Piet Bron. En jij was
uit de gratie.’
‘Begin toch asjeblieft niet nog eens met hetzelfde gelamenteer.’
‘Ik wil 't je nog eéns zeggen.’ Suus had vurige plekken op de wangen. ‘Maar Piet
Bron keek niet naar haar om. Die doorzàg haar natuurlijk. En toen was ze weer een
en al liefheid tegen
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jou.’ Suus slikte. - ‘Nu, en toen kwam Frank. En 't is nu de heele dag meneer Reyland
voor en meneer Reyland na. Dat Trix dàt duldt.’
‘Die is verstandiger tenminste dan jij bent.’
‘Verstàndiger.... 't Heeft met verstand niets te maken. Suus draaide zich om. Twee
tranen gleden langs haar kleine, spitse neus. Ze boende ze weg met de rug van haar
wollen handschoenen. Haar schouders schokten.
‘Wat is er nu weer? Huilen?’ Zijn toon was kort. ‘Waarom huil je nou opeens?’
Ze keerde zich naar hem toe.
‘Reinier, ik ben zoo vreeselijk ongelukkig,’ zei ze. ‘Ik kàn het niet uitstaan, dat
zij al jouw belangstelling heeft. En ik ben zoo alleen.’
Hij klopte haar op de schouder.
‘Ik vind haar een aardig, vroolijk kind,’ zei hij. ‘En jij bent mijn vrouw, is dat niet
voldoende?’
‘Maar ik wil dat jij je aan mij wijdt, omdat ik je vrouw ben. Ik wil niet behandeld
worden als een paar schoenen, dat je al jaren hebt en waarnaar je niet meer omkijkt.’
‘De vergelijking is treffend.’ Hij richtte zich hoog op. ‘Gaan we nog?’
‘Ja. Maar je moet me belooven, dat je tenminste met me rijdt, tot ik een beetje
gewend ben.’
‘Dat wil ik best beloven.’ Hij strekte zijn vierkante schouder naar achteren. ‘Klaar?’
Ze stak haar arm door de zijne.
‘Je weet, hoe ik verlangd heb om eens heelemaal met jou alleen buiten te zijn.
Wéken heb ik ernaar gesnakt, Reinier.’
‘Kom, kom, dit is ook best om uit te houden,’ zei hij geprikkeld.
Ze trok haar arm terug. ‘Ik vind het een ellendige be-

Cissy van Marxveldt, De louteringkuur

154
zoeking,’ zei ze. En de tranen klonken weer door in haar stem.
Juffrouw Clara en juffrouw Fiene Mandersloot zaten in de salon. Ze hadden allebei
een wollen doekje om voor de kou. Ze hadden een beetje gedut. en een beetje gerild.
Nu zei juffrouw Fiene:
‘Als ik éven inslaap, heb ik direct de naarste droomen.’
Juffrouw Clara verborg een bescheiden gaapje achter haar hand.
‘Wàt droom je dan?’ zei ze.
‘'t Is altijd verward. Maar ik zie toch altijd opnieuw gemaskerde bandieten, die
door ons slaapkamerraam binnen kruipen.’
Juffrouw Clara rilde.
‘Hè Fiene, doe niet zoo akelig.’
‘Ja, ik zie ze,’ hield Fiene vol. ‘Ik zou je ze zoo kunnen aanwijzen als wij ze
tegenkwamen.’
‘We zullen ze niet tegenkomen,’ wist juffrouw Clara positief.
‘Dat weet je niet. In elk geval, ik kan je dit wel zeggen - ik ben niets gerust op die
meneer van Rees. Hij, heeft vreemde oogen.’
‘Dat zegt mevrouw Landerman ook.’ Juffrouw Clara trok het doekje dichter om
haar schouders. ‘Maar daarom hoeft die man toch niet slecht te zijn.’
‘Mevrouw Landerman zegt, dat ze hem nog niet haar poes zou durven
toevertrouwen!!’
‘Heeft ze een poes? Ik vind haar eerlijk gezegd heelemaal geen mensch voor een
poes.’
‘Bij wijze van spreken,’ zei juffrouw Fiene wat ongeduldig.
‘O.’ Juffrouw Clara staarde in het vuur. Dan zei ze: ‘Ik had me eigenlijk
voorgesteld, dat we veel gezelliger onder mekaar zouden zijn. Ik vind het altijd echt
aardig verschillende menschen mee te maken. Maar 't is hier feitelijk een beetje - ja,
hoe moet ik dàt nu zeggen?’
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‘Er zijn te veel antipoden hier,’ zei juffrouw Fiene. ‘Dat is het. Je voelt niet de
sympathie onderling.’
Juffrouw Clara knikte. ‘Zoo is het. Ze verstaan elkaar niet. Ik heb nu maar hoop,
dat Kerstmis de harten nader tot elkaar brengt.’
‘Ach, dat was vroeger zoo.’ Juffrouw Fiene staarde ook peinzend in het vuur.
‘Maar tegenwoordig. Ze denken toch alleen aan dansen en pretmaken. O, ik bedoel
er niets kwaads mee. 't Is de jeugd. Alleen - vroèger - toen hechtte je nog waarde aan
de mooie beteekenis van het Kerstfeest.’
‘Och, tegenwoordig ook wel.’
‘En wie denk je dan, dat hier van alle logé's de Kerststemming aanvoelt?’
‘Zeker mevrouw van Son. Dat vind ik een lieve, sympathieke vrouw.’
Fiene wreef langs haar neus. ‘Ja, dat ben ik met je eens. Maar de anderen....’
‘O, en mevrouw van Amperen ook wel, en Trix misschien.’
‘Suze van Amperen - ja - maar alleen, omdat ze ongelukkig is. Niet uit heilige
overtuiging.’
‘Kom, kom, wat weet je daarvan?’
‘Dat weet ik, omdat ik mijn oogen de kost geef. Er spelen zich hier romans af
Clara, waar je levend bij zit.’
‘Ik heb niets daarvan ge zien.’
‘Neen, omdat jij je oogen niet de kost geeft.’
Juffrouw Clara keek even wat onthutst. Die Fiene wist altijd zoo precies waar het
op stond.’
‘Wat voor romans dan?’ vroeg ze.
‘Drama's,’ zei juffrouw Fiene.
Juffrouw Clara rilde even.
‘Hè, ik hoop niet, dat er wat naars gaat gebeuren. Ik vind het hier met die meneer
van Rees eigenlijk al angstig genoeg.’
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‘We hadden beter kunnen thuis blijven,’ zei juffrouw Fiene. ‘Alles welbeschouwd
is het me deerlijk tegengevallen.’
‘We hadden de kinderen van Margreet bij onze Kerstboom kunnen vragen.’ peinsde
juffrouw Clara.
‘Ja, en de kinderen van nicht Jeanne. En we hadden nog eens die oude Kersdiedjes
met hun kunnen zingen, die we verleden jaar Paultje en Tiny hebben geleerd.’
‘Zouden ze hier Kerstliederen zingen?’
‘Op die hoempa-wijzen misschien,’ wrevelde juffrouw Fiene.
‘Och nee, dàt zal wel niet. Vandaag wordt de boom gebracht. En we beginnen
vanavond met ons allen de boom te versieren. Dat geeft toch wel een idee van
saamhoorigheid.’
‘Ja zeker. En als mevrouw Landerman de engel boven in de boom wil hebben, wil
Trix hem aan de onderste tak.’
‘Toch mag ik Trix vrij wat liever dan mevrouw Landerman. Dat is zoo'n koele
ego-centrische vrouw.’
‘Ja, ik mag Trix ook wel. Alleen - ze heeft me te weinig ernst.’
‘Ze is nog jong,’ vond juffrouw Clara.
‘Toch ook al dertig. Vroeger was je met dertig oud. Tegenwoordig heet dat jong.’
‘Leeftijden bestaan niet meer. Nee Fiene, als 't er op aankomt, zijn wij met onze
zes kruisjes ook nog jonge bloemen.’
‘Zéker. Als we ons haar afknipten en ons poeierden en verfden, dan konden we
nog best 's avonds meedansen.’
‘Kònden we ook,’ schertste juffrouw Clara. Ze had iets guitigs in haar oogen. ‘Och
Fiene, de menschen zijn zoo kwaad niet. Laat ze wat langer jong zijn, dan wij zijn
geweest. Dat is geen ondeugd. En zal ik je eens wat zeggen, de stemming hier zou
oneindig veel beter zijn, als de familie Landerman èn Jacquelientje er niet waren.’
‘Heb je dàt wel opgemerkt?’
‘Natuurlijk wel.’
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‘Dan ben je toch niet zoo blind als ik dacht.’ Juffrouw Fiene trok het doekje dichter
om haar schouders. ‘Zullen we nog een eindje omwandelen? Of maar hierblijven?
De thee zal wel zoo komen. Thuis zou Dina onze thee al lang hebben binnengebracht.’
‘O maar thùis!’ zei juffrouw Clara. En in dat eene woord klonk door haar verlangen
naar het lieve, propere villatje, dat zoo warm en beschuttend om haar tweetjes en
Dina heenstond.
‘En ik zeg je,’ sprak de K.V.S. ‘dat ik die mevrouw Reyland een gruwelijk vulgair
mensch vind.’
Pa Landerman kuchte en humde.
‘Als jij het zegt Albertine, zal het wel zoo zijn.’
‘Meneer Reyland vind ik te beklàgen.’
‘Ehum, ja, dat zal wel zoo zijn, Albertine.’
‘En mevrouw van Son doet of ze heèl wat is. Die schijnt zich niet met me te willen
bemoeien.’
‘Maar jij bemoeit je toch ook niet met haar, Albertine,’ weerstreefde meneer
Landerman, die zooveel hart als hij durfde aan Mary verloren had.
‘Van mij behoeft dat niet uit te gaan,’ zei de K.V.S. fier. ‘En meneer van Son
vermeet zich, geloof ik, om met Jacquelientje de spot te drijven.’
‘Welnee, dat verbeeld je je Albertine.’
‘Ik verbeeld me nooit iets. Ik wéet het. Hij plaagt haar op zoo'n ironische manier.’
‘Maar hij plaagt mevrouw Reyland ook, Albertine.’
‘Noem me asjeblieft niet de naam van dat mensch. Dat kan ik niet dulden,
Martinus.’
‘Jij begon anders zelf over haar,’ stribbelde Pa Landerman nog tegen.
‘Nee, dat deed ik niet. Jij begon over haar.’
‘Och, is het wel de moeite waard omme....’
‘Nee, dat mensch is zeker de moeite niet waard,’ sneed
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de stem van de K.V.S. ‘Ze heeft een verlagende invloed op haar omgeving.’
‘Ehum,’ kuchte Pa angstig.
‘En ik stel me voor, om hier niet langer dan de dag na Kerstmis te blijven. Ze
bederft al mijn genoegen.’
‘Maar we hebben kamers besteld tot de vijfde Januari,’ prevelde Pa Landerman.
‘Dat kan me hoegenaamd niets schelen. Ik zal juffrouw van de Berg wel duidelijk
maken, dat ik me in dit milieu niet op mijn plaats voel.’
‘Zou je dat wel doen?’ Soms kreeg Pa het beklemde gevoel, dat hij de al te
vooruitstrevende neigingen van zijn vrouw moest remmen.
‘Is daar soms iets op tegen?’
‘Me dunkt van wel Albertine.’
‘Laat het maar aan mij over Martinus,’ zei de K.V.S. fier. Dat was altijd de
dooddoener, waar Pa voelde niet tegen op te kunnen.
Op de vijver - ja, het was wèl de vijver van Trix haar droomen - krabbelden de
jongens. Kees had een eigenaardige slag. Die reed een fiere, lange streek met zijn
rechterbeen en slierde dan nonchalant zijn linkerbeen, waar de schaats altijd los en
verdraaid bij bungelde, mee. Hij trok dan een gezicht alsof die voet er niet bij hoorde,
Jan liep met kleine, wankele pasjes op zijn tè groote schaatsen - afleggers van Kees
- achter de groengeverfde slee. Telkens opnieuw schalde zijn stem:
‘Papa, ik ken het al, zie je wel? Mam, kijk dan, ik rij al los.’ Jan zat, alles bij elkaar
genomen, meer op het ijs, dan dat hij achter de slee aanscharrelde.
Dolly, wier prestaties het midden hielden tusschen die van Jan en Kees, was pienter
genoeg om iedereen aan te haken, die er maar van gediend was.
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Jacquelientje, die in éen adem door gilde, en die voorbestemd scheen om in alle
scheuren, die het ijs bevatte, met haar schaatsen te blijven haken, reed kraaiend rond
met Reinier. Frank had zich over Suus ontfermd. En Trix was door Dolly aangehaakt.
De lucht was scherpblauw en hier en daar fonkelde reeds helder een ster.
‘Ken ik het al goed, Tante?’ vroeg Dolly.
‘Je wordt vast een schoonrijdster, let maar eens op.’
‘U mag me niet aan 't lachen maken, want dan val ik,’ gierde Dolly. ‘Hou je me
vast, Tante.’
‘Als een schroef. Kom Dot, rechts, links, rechts, links. Schitterend. We doen
morgen mee aan de schoonheidswedstrijd in Lutjebroek.’
‘Waarom in Lutjebroek?’
‘Och zoo maar... Let op Dot.’
‘Vàder,’ gilde Dot. ‘Zie je me wel? Mòeder, ken ik het al goed?’ Natuurlijk stond
Dolly na deze ontboezeming in minder dan geen tijd op éen been, en zat daarna in
nog minder tijd op het ijs, Trix met alle macht meesleurend.
‘Nou, jij bent een kraan hoor,’ schalde Huib. ‘Ik dacht, dat je het zoo goed kende,
Bea.’
‘Die dochter van jou stort me in het ongeluk. Pijn gedaan Dot?’
‘Nee hoor. Wilt U me ophelpen Tante? Ik kom nooit meer overeind.’
Trix sjorde Dot moeizaam weer op de been.
‘Kom knoedeltje, nu flink uitslaan. Daar gaan we. Eén-twee, éen-twee.’
‘Meneer van Amperen, ik kàn niet meer,’ hijgde Jacquelientje vlak achter hen.
‘Kom kind, nog éen keer de vijver rond.’
‘Nee - òh - ik val - Houdt u me vast? Ik sta op mijn beenen te trillen.’

Cissy van Marxveldt, De louteringkuur

160
Huib en Mary liepen om de vijver heen. In zijn eentje probeerde Pieter Bron op het
ijs kwistige achten te maken.
Huib riep een kwinkslag. ‘Zeg, jij danst beter op het ijs dan op de grond.’
‘Nog beroerder bedoel je,’ riep Pieter Bron terug.
‘Ik zou er maar mee ophouden,’ schalde Huib naar Trix. ‘'t Wordt voor de kinderen
te koud.’
‘Wij dan nog èen baantje meneer Reyland?’ Dat was natuurlijk Jacquelientjes
beminnelijk geluid. Ze zag paarsig rood van de kou en de opwinding.
‘Uitgerust?’ Reinier keek beslist wat benepen. Had hij haar daarvoor zoo
lankmoedig ondersteund?
‘Net genoeg om nog éen laatste rondje te maken met meneer Reyland. Vindt u 't
goed?’ Ze keek lief lachend naar Reinier op.
‘Ja kind, over jou heb ik niets te zeggen. Jammer genoeg.’
‘Vindt u dat jammer?’
‘Doodjammer,’ zei Reinier.
Ze kneep even zijn hand - ‘Vanavond de eerste dans met u!’ - reed dan weg, met
wildzwaaiende armen naar Frank.
‘Nou Carolientje, dat lijkt ook naar niets,’ riep Huib.
‘De beste stuurlui....’ gilde Jacquelientje. Maar die zin vergde te veel van haar
talenten, want met een bons en een snerpende kreet rolde ze achterover, de
schaatspunten dwaas de lucht instekend.
‘Zitten op de grond,’ vulde Huib haar zin aan.
Och natuurlijk, daar stonden Frank en Reinier al om haar heen. ‘Pijn gedaan kind?
Toch niet bezeerd Jacquelientje? Probeer eens op te staan. Gaat het?’
Trix dacht verwoed: ‘Alleen het Lor ziet kans om pijnlijke gezichten te trekken
als een kind van drie en een valsche traan uit haar oog te persen.’
‘Ik huilde niet eens,’ zei Dolly fier.
‘Maar jij bent ook een ferme meid!’
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Jacquelientje hing tusschen Frank en Reinier in. Frank had zijn zakdoek al te
voorschijn gehaald, droogde voorzichtig tranen.
‘Zou je maar niet afbinden, kind.’
Jacquelientjes onderlip beefde.
‘En ik had met u nog éen baantje zullen rijden.’
‘Ja, maar kun je dat dan wel?’
‘Ik - ik - wil 't nog wel graag probeeren.’
Demonstratief plofte Trix pal voor Franks beenen neer. Natuurlijk - nu trok hij

want met een bons en een snerpende kreet....

een gezicht van: ‘Wat moet dat beteekenen?’
‘Ja, kan ik het helpen, dat ik plotseling mijn evenwicht verlies,’ zei Trix naar hem
opblikkend.
‘Geef me een hand. Kun je zòo overeind komen?’
‘Ik kan best alleen.’ Trix zat nog steeds. ‘Zeg, denk om Dolly. Die slaat direct
achterover.’

Cissy van Marxveldt, De louteringkuur

162
Hulpeloos hing Jacquelientje aan Frank's arm.
Bijna proestte Trix. 't Was een tè zotte situatie. Suus, die ook wankel stond te
zwaaien, en Reinier, die een beetje verbaasd Trix bekeek.
‘Sta je niet op?’ vroeg Frank. ‘Je valt anders nooit.’
Hij stak haar zijn hand toe. Natuurlijk plofte Jacquelientje, zonder Frank's steun,
direct weer als een bom neer. En Suus, die schijnbaar ook al te lang gestaan had,
gleed eveneens met wildzwaaiende armen neer op het ijs.
‘Kom er ook bij zitten?’ inviteerde Trix Frank en Reinier, terwijl ze uitnoodigend
naast zich op het ijs klopte.
Kees, opgewonden, liet zich maar zoo neervallen. En Jan, plotseling door het dolle
heen, keerde zijn slee om, en rolde over Kees heen. Dolly was al lang neergezegen.
‘We kunnen slofje onder doen,’ zei Trix onschuldig.
‘Zeg, zijn jullie van plan daar te blijven zitten,’ riep Mary.
‘Nee, we gaan naar huis,’ zei Trix. Ze krabbelde vlug overeind, hielp de kinderen
op.
‘En òns laatste baantje meneer Reyland?’ zei Jacquelientje vanaf de grond.
‘Och, dat kan nog wel. Maar dan naar huis.’
Na den eten, toen ze allen met gloeiende kleuren in de hall zaten, werd er gebeld.
Gijsje kwam binnen met een telegram. Trix zag dadelijk ettelijke familieleden, die
plotseling doodziek waren geworden. Maar het was een telegram met betaald antwoord
voor juffrouw van de Berg, en ze zei - het papier ritselde in haar zenuwachtige vingers:
‘Ach, dat is aardig. Heeft éen van de heeren een potlood?’ Ze krabbelde vlug een
antwoord, ging dan even zitten.
‘We krijgen morgen een nieuwe logé,’ zei ze. ‘Een zeer sympathiek persoon.’
Trix zag, hoe én Ma Landerman èn Jacquelientje de ooren
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spitsten. ‘Hij is hier verleden jaar ook geweest, 't Is een zekere meneer Reigersberg.’
‘Reigersberg?’ vroeg de K.V.S. ‘Toch niet dat Eerste Kamerlid?’
‘Nee mevrouw, zijn zoon,’ zei juffrouw van de Berg met lichte trots.
‘Och, heeft die een zoon?’ vroeg de K.V.S. ‘Dat wist ik niet. Getrouwd?’
‘Neen, neen, ongetrouwd. Oòk niet verloofd, 'n Zeer sympathiek jongmensch,’
zei juffrouw van de Berg.
Toen zei Trix, en haar stem klonk dood-onverschillig:
‘Ik ken die meneer Reigersberg héel goed.’
‘Kent u hem? Och, wat aardig,’ zei juffrouw van de Berg. ‘Vindt u hem ook niet
sympathiek?’
‘Ja, buitengewoon sympathiek,’ herhaalde Trix gedachteloos de stop-uitdrukking
van juffrouw van de Berg. Door haar oogharen heen keek ze naar Frank. Die keek
stom-verbaasd. Natuurlijk zei die verwonderd:
‘Daar heb je me nooit wat van verteld.’
‘'t Was een zeer jeugdige jeugdvriend,’ zei Trix. ‘Ik heb nog met hem gevìscht.’
De K.V.S. had nijdige rimpels langs haar mondhoeken. Natuurlijk, die misgunde
haar fel deze interessante connectie, tot wie zij zoomaar genoegelijk in visch-relatie
had gestaan. Maar Jacquelientje's felle oogen schitterden. Was het omdat ze toch
overtuigd was van haar charme, die ver zou opwegen tegen een ouwe, visschende
vriendschap?
- Maar de volgende morgen, toen Mary en Trix samen met een zwabber en een
stofdoek door de bovenverdieping renden - Cordelia en Marie lagen nog in bed - zei
Trix, een stofdoek uitwapperend:
‘Zeg Mary, ik kan je vertellen, dat ik er als de dood tegen opzie, dat die Reigersberg
vandaag komt.’
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‘Waarom?’ vroeg Mary verbaasd. ‘Heb je wat hem gehad?’
‘Ik heb nooit wat met hem gehad. Dat is 't 'm juist.’
‘Doe toch niet zoo raadselachtig Puck. Heb je de bovenkant van de ledikanten ook
afgestoft?’
‘Alles, 't Heele ledikant in alle hoeken. En ik ben heelemaal niet raadselachtig.’
‘Toch wel. Wat bedoel je dan?’
‘Dat ik die heele man niet ken.’
‘Dat je die -’ Mary ging er bij zitten - ‘dat je die heele man niet kent?’
‘Nee, ik heb hem nooit gezien. Ik heb nooit met hem gevischt. En ik weet heelemaal
niet eens, dat er een meneer Reigersberg Eerste Kamerlid is.’
‘En waarom zei je dan, dat je hem kende?’
‘Een plotselinge ingeving.’ Ze graaide met de stofdoek langs de waschtafel. ‘En
om de K.V.S. te ergeren,’ zei ze dan.
‘Nu, ik kan het niet erg verheffend van je vinden,’ zei Mary strak.
Trix plofte met de stofdoek, als een vlag in de hand, naast haar neer. ‘Is 't ook niet.
Ik blaak van berouw.’
‘Dan moet je je woorden terugnemen.’
‘Nee, daar denk ik niet aan. De K.V.S. zou gnùiven. En dat gun ik haar nooit.’
‘Ze zal toch wel gnuiven,’ ontdekte Mary, ‘als ze ziet hoe jullie begroeting is.’
Trix trok met haar tanden aan de stofdoek.
‘Hè, laàt dat toch,’ verzocht Mary geprikkeld.
‘En toch zeg ik het niet,’ hield Trix vol. ‘'t Zal op de een of andere manier wel
losloopen. 't Loopt bij mij altijd los. Misschien haal ik hem wel van 't station.’
‘Dat kun je heelemaal niet doen. En bovendien, dat zal Frank vast niet goedkeuren.’
‘Ik keur het toch zeker ook goed, dat hij met Jacque-
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lientjes fiksche armen om zijn middel op een bobslee zit?’
‘Nee, dat jok je. Dat vind je afschuwelijk.’
‘En tòch doet hij het.’ Trix had haar wenkbrauwen gefronst. ‘Ze zijn er weer op
uitgetrokken vanmorgen. Aanbiddelijk. Ik vind het heelemaal niet erg, om hier een
stofdoek te zwaaien of achter een zwabber aan te dansen, maar ik kan het niet uitstaan,
dat dat malle kind zich nergens wat van aantrekt.’
‘En stel je voor, dat het een man is, die absoluut geen gevoel voor humor heeft,’
peinsde Mary verder, zonder op de te vaak reeds aangehoorde ontboezemingen van
Trix te letten.
‘Hij zal wel humor hebben,’ zei Trix hoopvol.
‘O, en stel je voor, dat hij in de hall staat, en doodnuchter langs je kijkt, en ijzig
zegt: ‘Pardon, ik ken u niet mevrouw.’
‘Dat heb ik vannacht wel duizend keer gedroomd. Ik heb me in een nachtmerrie
gekronkeld. Nee, ik heb al genoeg geboet voor mijn stoute woorden, Mary.’
Mary schudde haar hoofd. ‘Je bent onberekenbaar als een kind.’
‘Ja, dat ben ik,’ beaamde Trix. ‘Maar als ik het er goed afbreng, mag je niets tegen
Huib en Frank zeggen. Beloof je me dat, Mary?’
‘Dus je wilt die malle comedie doorvoeren?’
‘Natuurlijk.’
Mary vouwde haar armen om haar knieën. Ze zwegen even. Van buiten klonk het
gejoel van de kinderen en een kleumige musch zat met het kopje ingetrokken in de
vensterbank. Trix had de stofdoek tot een bal geknoopt, peuterde alle knoopen
aandachtig weer los. Gedecideerd sprong Mary opeens overeind: ‘Kom, we moeten
weer aan de slag. Ik zal niets zeggen Puck. Maar ik ga je niet helpen ook.’
‘Laat het maar aan mij over. Ik ga de heele middag op de loer liggen. En als ik
zijn vehikel zie aankomen, snel ik het voorplein op, en licht hem met een paar
welsprekende woorden in.’
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‘Het zal wel heel anders loopen,’ zei Mary somber, en stofte de reeds door Trix
afgestofte waschtafel na.
's Middags zat Trix in de salon op heete kolen. Haar hart klopte met een eigenaardige
energie. Ze voelde zich, zooals ze zich eens als H.B.S.-kind gevoeld had, toen ze
met een jongen en een aardrijkskundeboek gearmd geloopen had, en onverwacht
haar vader was tegengekomen. Er was geen gelegenheid meer om achteloos die arm
los te maken, en te doen alsof ze heel degelijk samen de aardrijkskunde van
Zuid-Amerika bestudeerden. Ze wist nu al van juffrouw van de Berg, dat meneer
Reigersberg met zijn wagen zou komen. Tegen theetijd. Dan zouden ze allen in de
hall verzameld zijn. Nee, 't was tè gek. Ze kon toch maar niet een wildvreemd iemand
tegemoettreden en kalmweg op jeugdvriendschap gaan bogen? Trix keek weer uit.
Haar wangen tintelden. Neen, ze kon het niet. Ze zou maar zeggen, dat ze zich vergist
had. Dat ze zijn achterneef bedoeld had of zoo iets. Ja, dat kòn toch! De neus van de
K.V.S. zou minachtend kronkelen. Nu, dan kronkelde die maar. De klok sloeg vier
tinkelende slagjes. Trix kamde haar haar op. Ze zag er beslist koortsig uit. Daar
kwamen de schaatsenrijders al binnentroepen. Natuurlijk, nù had Jacquelientje geen
zin om nog een extra baantje te rijden.
- In de hall stonden de trekpotten onder de fleurige mutsen al klaar. Ze zaten er
allemaal. De K.V.S. en Pa Landerman, de Manderslootjes, Huib en Mary, Frank,
Pieter Bron, Reinier en Suus. Alleen meneer van Rees was naar het dorp en nog niet
terug. Bij een kleine tafel zaten Kees en Dolly en speelden halma. Jan, die iets van
het talent van zijn moeder scheen te hebben geërfd, teekende. Er scheen verwachting
in de lucht te hangen. Juffrouw van de Berg was al eens naar de vestibule geloopen
en had uitgezien. Op de vacht voor de haard zat Jacquelientje en rookte.
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‘Hoe is 't Beatrijs, klopt je hart?’ vroeg Huib.
‘Nee, 't staat stil,’ zei Trix, die net de muts van de trekpot genomen had.
‘Ik geloof, dat ik de wagen hoor.’ Juffrouw van de Berg trippelde weg. Ze schoof
het gordijn opzij. ‘Ja, ik zie de lichten al.’
Trix zette de muts haastig neer. Haar hand beefde opeens. Ze durfde Mary niet
aankijken. Ze hoorde nu ook het geronk van de motor, stemmen in de vestibule. Ze
moest nu opstaan, hem tegemoetloopen. Neen, haar beenen waren van lood. Ze zou
moeten blijven zitten, en een paar nietszeggende oogen zouden langs haar gaan, als
juffrouw van de Berg haar naam zou noemen. Oh! De triomf van de Koningin van
Sheba!
Nu werd het zware hall-gordijn ter zij geschoven. Juffrouw van de Berg, lachend,
en af en toe tippend aan haar zware, antieke broche, zei: ‘Nu kunt u meteen kennis
maken met alle logé's, meneer Reigersberg,’ Trix voelde zich opstaan. Ze zag een
lange, slanke jongeman, ze zag glad-achterover geborsteld haar, en ze zag, o vreugde,
een tinteling in donkere oogen. Ze liep met uitgestoken handen op hem toe.
‘Leùk is dat,’ zei Trix, ‘dat we mekaar hier terug moeten zien na zooveel jaren.’
Haar stem leek haar zelf zoo luid, alsof ze aan het omroepen was.
‘Pardon,’ zei hij aarzelend.
‘Maar ken je mij niet meer?’ jubelde Trix. ‘Ken je Beatrice Immink dan niet meer?’
Ze drukte veelbeteekenend zijn hand. Ze knipoogde. ‘Zeg, we hebben vroeger wel
samen gevìscht.’
De lach brak door in zijn oogen.
‘Och ja,’ zei hij, ‘Da's waar ook. Wat dom van me, om je niet te herkennen. Maar
je bent zoo groot geworden!’
‘Ja hè,’ zei Trix.
‘Och, ben jij die kleine Beatrice, die zelf nooit de wurmen aan de haak durfde te
doen?’ zei meneer Reigersberg.
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‘Precies, die ben ik,’ zei Trix. Het was, alsof ze even moest weifelen. Kende hij haar
werkelijk? Hadden ze toch, misschien in een vorige incarnatie, sàmen gevischt? Ze
voelde, dat ook Mary van verbazing stom zou zijn.

‘Maar ken je me dan niet meer?’ jubelde Trix.

Maar dan lachte hij, hartelijk en ronduit.
‘Neen maar, dat is een zeldzaam blijde verrassing,’ zei hij.
‘Dat dacht ik ook,’ zei Trix. En met stralende oogen keek ze om naar Frank.
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Hoofdstuk X.
‘Wat heb jij vanavond een haast,’ zei Frank.
‘And when I was fifteen
‘I loved a young lad
‘With hundreds of freckles
‘And eyes like a rat's.’

Trix zong, terwijl ze in een aanvallige jurk kroop. ‘Ja,’ zei ze dan, toen haar hoofd
weer te voorschijn kwam, ‘ik verlang er naar om jeugdherinneringen op te halen.
Zie ik er goed uit?’
Frank deed een schoone boord om.
‘Dat zal je jeugdvriend je wel vertellen.’ Hij strikte zijn das. ‘Merkwaardig, dat
je me nooit over hem gesproken hebt.’
‘Tja,’ - Trix tuurde in de spiegel, ‘er zijn van die dingen, die je zòo dierbaar zijn,
dat je ze gewoonweg niet vertellen kùnt.’ Ze keek even steelsch naar Frank. Brrr,
die zag ijzig. ‘Och jongen,’ zei ze dan, ‘ik heb heelemaal nooit meer aan die kleine
Reigersberg gedacht.’
‘Wat je maar klèin noemt,’ schamperde Frank.
‘Vroeger had hij toch zeker zoo'n fideele lengte niet. Was jij éen Meter negen en
tachtig toen je vijftien was?’
‘Je hebt hem dus al gemeten?’
‘Geschàt mijn engel. Ik wil hem wel eens nauwkeurig nameten, als je er bijzonder
op gesteld bent.’ Trix kromde zich als een aal, om op haar rug te kunnen zien. ‘Nu,
ik ga dan maar.’
‘Waar zijn de jongens?’
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‘Handengewasschen, haargeschuierd, en wat dies meer zij. Zitten nu vermoedelijk
op een knie van meneer Reigersberg.’
‘Daar zal hij wel op gesteld zijn.’
Trix was al bij de deur. ‘Natuurlijk is hij daarop gesteld. Op mijn telgen! Merkte
je wel hoe verwonderd hij was, dat dat mijn jongens al waren?’
‘Neen, niets van gemerkt.’
‘Valt me mee,’ zei Trix. Ze deed de deur dicht. Ze bedwong een schaterlach. Dan
stoof ze naar beneden. Ze had al gezien, dat bij het vuur de jeugdvriend in een stoel
lag. Alleen. De jongens waren natuurlijk in de keuken bij Gijsje, die alles goed vond.
Hij draaide zijn hoofd om, toen hij haar hoorde aankomen. Sprong op.
‘Blijf zitten,’ verzocht Trix. ‘Ik val wel bij u neer. O nee, bij jou neer.’ Ze keek
hem aan. ‘Vindt u 't erg om met mij deze comedie te spelen?’
‘Ik vind het charmant,’ zei hij. ‘Al is de bedoeling me duister.’
‘Ik zal alles wel uitleggen, als ik er tijd voor heb.’ Trix schopte tegen het haardijzer.
‘Als u maar niet vergeet, dat U een jeugdvriend van me bent.’
‘En dat we samen gevischt hebben. Nee, nee, dat vergeet ik niet.’ De verdachte
tinteling in zijn oogen. ‘Ik zal er zelf nog wel wat bij fantaseeren. Hoe oud waren
we in die gelukzalige tijd?’
‘U was vijftien,’ zei Trix. Dàn lachten ze allebei. ‘Jij was vijftien,’ herhaalde ze.
‘En jij?’
‘Nou-e-ja, dat hangt van onze leeftijd af. Ik ben een en dertig.’
‘En ik drie en dertig.’
‘Dus dan was ik toen dertien. Dat komt mooi uit.’
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‘En je heet Beatrice hè?’
‘Ja. Of Trix. En jij?’
‘Alexander of Lex.’
Trix zuchtte verlicht. ‘Dat je t zoo humaan opvat. Bewonderenswaardig. Ik zag
dadelijk, dat je gevoel voor humor had.’
‘Aan mijn lengte zeker?’
Trix knikte. ‘Je logeerde bij de dokter van ons dorp. Onthoud je dat?’
‘Hoe heette die goeie man?’
‘Dortman. Geen kinderen. Dat is gemakkelijk, hè?’
‘Daarom zocht ik dus uw gezelschap als verstrooiing.’
‘Jouw gezelschap moet U zeggen.’
‘O ja. Nu, maar dan weet ik wel genoeg. De rest fantaseer ik er wel bij.’
‘Zul je niet te erg fantaseeren? Ik bedoel, dat het ongeloofwaardig wordt?’
Hij strekte zijn lange beenen. ‘Ik zal zoo geloofwaardig blijven, dat we ons
verbeelden zullen, elkaar werkelijk gekend te hebben.’
‘Dat hèb ik me al verbeeld,’ zei Trix.
‘Zie je wel? Och, als het er op aankomt....’
Maar met een licht geneurie daalde Jacquelientje de trap af. Een ongekende zwarte
jurk met wit. Een roos die zich over haar bloote schouder boog. Het zwarte haar dat
extra wuifde.
De jeugdvriend draaide zijn hoofd om, maakte zijn zin niet af. Trix keek in het
vuur, dat haar vingers rose en doorschijnend maakte.
‘Stoor ik?’ vroeg Jacquelientje.
‘O heelemaal niet,’ zei Trix vlug.
‘Mag ik bij u komen zitten?’ Ze vleide zich neer op de vacht voor de haard, greep
naar haar zilveren cigarettenkoker.
‘Zou ik voor tafel nog een cigaret kunnen rooken?’
‘Nog wel tien,’ zei Trix.
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Jacquelientje trok haar wenkbrauwen op, boog zich over de lucifer, die meneer
Reigersberg bijhield. Ze zoog de rook in met halfdichte oogen. Dan zei ze lief:
‘Ik durfde u eigenlijk niet storen. Ik dacht, dat u jeugdherinneringen aan 't ophalen
was.’
‘Deden we ook,’ zei de jeugdvriend.
‘Dus ik stoor wèl.’
‘Als u er niet op tegen hebt, dat wij er mee doorgaan, absoluut niet!’ Trix tikte
met haar hakken op de grond in een triomfantelijk applaus.
‘Zeg Lex, weet je nog,’ zei ze, ‘dat we eens samen op een hooiberg zijn geklommen
en dat ik er toen niet meer afdurfde?’
Hij schaterde. ‘Ja, 't was net zoo'n warme dag. Heeft de boer je toen niet langs een
ladder er vanaf gesleept?’
‘Ja!’ juichte Trix. ‘En jij schold me uit voor alles wat leelijk was. En weet je nog,
dat we bramen gingen zoeken?’
‘Ja. Maar weet jij nog, dat we eens met de roeiboot zijn omgeslagen, en dat jij mij
toen gered hebt?’
‘Nonsens. Jij mij natuurlijk.’
‘Toch niet. Jij mij. 't Was in dat water, hoe heette het ook weer?’
‘De Prinsevaart.’
‘O ja. De Prinsevaart. Jij hadt me toen zoo'n mep met de roeispaan gegeven, dat
ik bijna bewusteloos was. Wéet je dat niet meer?’
Trix keek in zijn ondeugende oogen. Die man was vatbaar voor de grootste
fantasterijen. Ze beet op haar onderlip. Wat was ze begonnen!
‘Leuk, om zoo samen jong geweest te zijn,’ kweelde Jacquelientje. ‘Danst u ook,
meneer Reigersberg?’,
‘Ja zéker. Zeg Trix, weet je nog hoe wij op dat boerebal hebben gedanst in die
schuur met lampions? Toen was je mijn meisje.’
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‘Nee, dàt weet ik niet meer,’ zei Trix. Ze keek naar haar avondschoentjes. Haar
mondhoeken trilden. Ze keek naar de jeugdvriend. Ze proestten allebei.
‘Kom, kom, dat weet je nog best. Ik zou het tenminste erg vernederend voor mezelf
vinden als je dat vergeten was.’ Hij zuchtte diep.
‘En hebt u mekaar daarna heelemaal uit het oog verloren?’ vroeg Jacquelientje.
‘Nee, nee. We hebben mekaar nog jaren daarna trouw geschreven. Is 't niet Trix?
Kind, wat kon jij aandoenlijk brieven schrijven.’
‘Och, zanik niet,’ zei die, zooals ze tegen Huib zeggen zou.
‘Bent u dan nooit meer in het dorp van mevrouw Reyland teruggeweest?’
‘Ook wel,’ zei Lex vaag. ‘Ook wel. Maar de dokter, waar ik altijd logeerde, wat
deed die ook Trix?’
‘Deed zijn practijk aan kant en ging in de stad wonen.’
‘Juist. Deed zijn practijk aan kant en ging in de stad wonen,’ herhaalde Lex
geduldig.
Jacquelientje trok weer haar wenkbrauwen op.
‘Wist u dat dan niet?’
‘Natuurlijk wel. Maar ik vind het zoo aardig als Trix me de dingen voorzegt. Ze
zat me vroeger leelijk op de kop. Weet je nog, Trix?’
‘Ik had heelemaal niets bij joù in te brengen,’ protesteerde ze heftig. ‘Fantaseer
niet zoo Lex.’
‘Fantaseeren we?’ vroeg hij ondeugend. ‘Fantaseer jij soms ook? Och, het heele
leven is éen groote fantasie,’ besloot de zoon van het Eerste Kamerlid.
Toen kwam Frank naar beneden. Natuurlijk zei Frank:
‘Waar zijn de jongens?’
‘O, èrgens. In de keuken geloof ik.’
Frank bleef bij de haard staan. Hij wipte van zijn teenen op
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zijn hielen, van zijn hielen op zijn teenen. Nu géén kirrende vraag van Jacquelientje:
‘Hè meneer Reyland, komt u gezellig een beetje bij me zitten?’ Nee, Jacquelientje
zweeg, keek door haar wimpers naar Reigersberg, die langs haar staarde. De
plotselinge stilte, die heerschte, beklemde Trix. Ze wou net weer voor de zooveelste
keer gaan beweren, dat ze jeugdherinneringen aan het ophalen waren, toen, gehuld
in het stierenvechtersgewaad à la Pieter Bron, de K.V.S. statig afdaalde. Ze stevende
naar de haard. Jacquelientje, ongewoon voorkomend, was al op gesprongen.
‘Maatje, komt u bij ons zitten? Wat knùs. Hier, neemt u deze gemakkelijke stoel.’
Daar zat de K.V.S. Trix vouwde haar handen om haar knieën. Natuurlijk, al was
zij voor de K.V.S. niets dan stof, ze had toch recht om naast haar jeugdvrind te blijven
zitten. En ze bleef zitten. Lekker! Frank nam de krant aan, die Gijsje, hijgend en
lachend, met drie kinderen aan haar arm bungelend, binnen bracht.
‘We hebben zoo'n pret, Tante,’ gilde Dolly.
‘We mogen koken,’ zei Kees. ‘Ik bak de biefstuk.’
‘'t Zal ons diner niet direct ten goede komen,’ meende Trix. ‘Laat ze maar hier
Gijsje.’ Maar Gijsje hoofdschudde lachend:
‘Och nee mevrouw, ze hinderen ons niks.’
Toen sprak de K.V.S. ‘Ik heb uw papa in zijn jeugd heel goed gekend meneer
Reigersberg.’
‘Och ja mevrouw-e-pardon, uw naam heb ik niet goed verstaan.’
‘Mevrouw Làndèrmàn. Ja, uw Papa was een zeer goede vriend van een neef van
me. Hij kwam wel bij ons thuis whisten,’ sprak de K.V.S. vol trots.
‘Zoo. Dus nog een jeugdvriendschap,’ zei de zoon van de whistende vader.
‘'t Is toch merkwaardig, hoe klein ons landje is.’
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‘Volkomen waar.’ De K.V.S. knikte. Trix fantaseerde een reigerveer in het kapsel
van de K.V.S. Die zou meebuigen met zoo'n trotsch hoofdgebaar. ‘Uw Papa was een
zeer beminnelijk mensch. U lijkt sprekend op hem,’ zei de K.V.S.
De zoon richtte zich even op, boog licht. ‘Al te veel eer.’
‘Uw Papa,’ droomde de K.V.S. zich terug in het verleden, ‘was een uitstekend
whister. Hij was vaak mijn partner. En wij begrepen mekaar zoo goed.’
Trix had wel graag even tegen de lakschoenen van de jeugdvriend geschopt. Maar
dat was toch te familiaar, zelfs nà de fantasiën. Ze neuriede zacht voor zich heen:
‘And when I was twenty
‘I loved a young man
‘Who rowed like a Hero
‘And sang like Big Ben.’

De K.V.S. boog zich voorover om Trix te bekijken. ‘Onbeschaamde brutaliteit,’
flitsten haar oogen. Trix keek onnoozel, staarde in het vuur en neuriede door. Toen
een tik op haar schouder. Ze draaide zich om. Ze keek in de spottende oogen van de
jeugdvriend.
‘Zeg Trix, weet jij nog, hoe wij eens samen in de dakgoot hebben gezeten?’
Trix keek even om naar Frank. Die las de krant.
‘Ja,’ beaamde ze gretig, ‘natuurlijk weet ik dat nog. We zijn door jouw vertoornde
dokter door het zolderraam weer naar binnen gesleurd.’
‘Maar weet je nog, dat jij je eerste cigaret hebt gerookt onder mijn leiding?’
‘Ja, en jij je eerste sigaar?’
‘Zeg kind, wat zijn we daar beroerd van geweest.’ Hij rilde even. ‘En weet je nog
hoe we samen zongen?’
‘Jà!’ kreet Trix. ‘De heele Liederschatz verminkten we.’
‘Weet je nog, als we gingen fietsen, dan joelden we: ‘Tiròòòòler
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sind lùùùstig....’ Onze stemmen kwamen wel goed bij elkaar,’ zei de jeugdvriend
bescheiden. Trix keek eens naar de K.V.S. Die hief haar hoofd uit het
stierenvechtersgewaad en haar hals was een zware zuil. ‘Ze kan er wel wat van
krijgen,’ dacht Trix.
‘En weet je nog, dat jij me eens een draai om mijn ooren hebt gegeven, omdat ik
aan je kralen bleef haken, en ze brak?’

‘Later heb je 't afgezoend,’ zei de jeugdvriend trotsch.

‘Ja,’ knikte Trix.
‘Later heb je 't afgezoend,’ zei de jeugdvriend trotsch.
Nu schopte ze werkelijk tegen de lakschoen. Ze hoofdschudde even. Maar wat
kon ze beginnen tegen die van pret tintelende oogen?
‘Ach ja,’ hij streek even over zijn glad-achterover geborsteld haar, ‘zulke
herinneringen zijn dierbaar, nietwaar mevrouw Landerman? Die blijven je altijd bij.’
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De K.V.S. zei: ‘Zeker, meneer Reigersberg. Zoo herinner ik me nog van uw Papa,
dat hij bij voorkeur zwarte dassen droeg.’
‘Nu, dan is de ouwe heer wel veranderd,’ meende zijn zoon. ‘Hij draagt nu bij
voorkeur vlammende kleuren.’
‘Vlammende kleuren - Vlammende jeugd!’ zei Jacquelientje. Ze knipte haar
cigarettenkoker open en dicht. ‘Hebt u dat gelezen, meneer Reigersberg?’
‘Ik lees nooit boeken met opzichtige titels.’
‘O, maar U moèt het lezen. Wilt u 't van me leenen? Ik heb het bij me.’
‘Ik heb gezworen, dat ik al deze dagen geen boek in handen zou nemen. Daar mag
ik niet van afwijken. Ik ben hier voor mijn rùst,’ zei de jeugdvriend.
‘En blijft u lang?’ De naïeve blik van een kind, de vingers, die plukten aan de
haren van de vacht. Het zwarte haar, dat wuifde om de ronde wangen.
‘Tot na Nieuwjaar.’
Waarom keek hij nu opeens zoo strak voor zich uit? Alsof hij in zijn gedachten
iets zag, dat hem pijn deed?
‘Die man heeft ook een geheim verdriet,’ constateerde Trix. ‘En al zijn jolige
leutigheid moet dienen om dat verdriet te masqueeren.’
‘Net als wij,’ zei Jacquelientje. ‘Rijdt u ook schaats meneer Reigerberg?’
‘Ja zeker. Maar ik heb geen schaatsen bij me.’
‘O, die kunt u wel in het dorp krijgen. We hebben zoo'n pracht van een vijver
hier.’
‘Weet jij nog hoe wij hebben schaats gereden?’ vroeg de jeugdvrind. ‘Zeg, wat
een kruk was jij, Trix.’
‘Dàt jok je. Ik heb jou altijd moeten trekken.’
‘Van de wind af ging het wel. Maar in de wind òp?’ Hij maaide met zijn armen
om zich heen. ‘Dan stond je
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te zwaaien. En dan riep je zoo ongelukkig: ‘Toe Lexje, help me toch.’
‘Och, je fantaseert,’ zei Trix.
‘Fantaseer ik?’ vroeg hij weer. ‘Weet je 't zeker? Ach, misschien is 't ook wel niet
zoo geweest.’ Hij lachte. Hij legde zijn hand op haar stoelleuning. ‘Stil maar Beatrice,
ik zal je niet meer plagen hoor.’
Ze leunde haar hoofd achterover. ‘Die man zal mijn laatste restje zenuwen
verslinden,’ dacht ze ontdaan.
Maar 's avonds, toen ze na den eten in de hall zaten - Trix was bij Huib gaan zitten,
die het feuilleton, wat haar na het vijf en twintigste vervolg was gaan boeien - twee
en twintig vervolgen had ze niet gelezen - krampachtig onder zijn beheer hield - 's
avonds lag de jeugdvriend weer lui in zijn stoel en praatte wat met Frank en Pieter
Bron. En rookte eindeloos cigaretten.
‘Nee, je krijgt de krant niet,’ zei Huib. ‘Wat drommel, ik mag toch zeker wel eerst
mijn artikel aflezen.’
Trix keek eens om zich heen. Wat zat Suus weer afwezig te kijken met verdrietige
trekje om haar mondhoeken. Zij - Trix - zou Reinier wel eens willen schùdden.
Wàkkerschudden wou ze hem. Als er maar eens iemand kwam, die zich met Suus
bemoeide, die een beetje belang in Suus stelde, zou hij dan niet tot het besef komen,
dat zij òok lief en aantrekkelijk en jong nog kon zijn?
‘Zeg Huib,’ fluisterde ze.
‘Wat is er?’
‘Loei niet direct zoo. Ik zal je wat in 't oor prevelen.’
‘Kan ik niet tegen. Kriebelt zoo.’
‘Hou je krant eens wat omhoog. Dan zal ik het je achter de krant toefluisteren.’
‘Is 't alweer een geheim?’
‘Jà. Schreeuw niet zoo Huib. Zeg Huib.’
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Huib liet de krant zakken. ‘Als je maar weet, dat ik net met een interessant artikel
bezig ben.’
‘Wat ik je ga zeggen is nog interessanter. Zeg Huib, weet je wat jij moest doen?
Jij moest je eens een beetje voor Suus gaan interresseeren.’
‘Hè, wat?’ riep natuurlijk Huib en natùurlijk keek hij direct in de richting van
Suus.
‘Beheersch je asjeblieft,’ drong Trix. ‘Ik zeg toch iets heel gewoons.’
‘Zoo, noem je dat gewoon? Als je maar zegt wat ik doen moet.’
‘Doen moet? Niets! Gewoon een beetje belang in haar stellen, zooals je in mij
doet bijvoorbeeld. Hou toch die krant omhoog, Huibert. Dan is 't net of wij samen
dat interessante artikel van jou lezen.’
‘En waarvoor is dat noodig?’ vroeg Huib, de practische.
‘Je wilt toch zeker wel een menschenziel redden?’ fluisterde Trix.
‘Ja, als je bombastisch gaat worden,’ snibde Huib.
‘Doe toch niet zoo onvriendelijk. Ik méen dat. Hoe vind jij dat Suus er uit ziet?’
‘Zuur,’ zei Huib laconiek
‘En zou jij 't nu niet zalig vinden om de kuiltjes in haar wangen terug te tooveren?’
‘Heeft ze die dan?’
‘Ja, als ze lacht,’ verzekerde Trix.
‘Pas op, als je me voor de mal houdt,’ dreigde Huib. ‘Wat moet ik met die kuiltjes
doen?’
‘Niets. Je vinger insteken. O nee, dat hoeft niet natuurlijk. Maar je moet eens met
haar praten Huib. Je moet, zooals ik zei, interesse toonen. Ze voelt zich zoo eenzaam
Huib. En ze heeft de vaderlijke belangstelling van jou zoo hard noodig als brood.
Dan gaat ze opbloeien. Zul je zien.’
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‘Als je me nu maar niet na haar opbloei opdraagt om kuiltjes in de wangen van de
K.V.S. te tooveren. Want daar pas ik voor,’ zei Huib.
‘Dat weet je toch wel beter.’ Trix stak haar arm door Huib's arm. ‘Zeg doe je 't?
Je weet niet welk een weldaad je Suus bewijzen zult.’
‘'k Zal er nog eens over denken hoor!’
‘Hé nee, 't moet spontaan gebeuren.’
‘Dus volgens jou moet ik nu opstaan en naar haar toegaan en kuiltjes in haar wang
tooveren.’
‘Ja, 't is jou best toevertrouwd,’ prees Trix. ‘Zeg, mag ik nu het feuilleton?’
‘Eerst mijn artikel aflezen. Maar je mag hier wel blijven zitten. Of zit je liever bij
je jeugdvriend.’
‘Nee, liever bij jou,’ zei Trix.
De thee werd binnengebracht. Jacquelientje sprong op.
‘Zal ik voor U theeschenken meneer Reigersberg?’
‘Als u zoo vriendelijk wilt zijn?’
‘Suiker en melk?’ Ze hief elegant de suikertang.
‘Geen suiker. En weinig melk.’
‘Bang voor de slanke lijn?’ vroeg Jacquelientje, hoofd op zij.
‘Doodsbang.’
Huib keek eens over de krant heen. Hij stootte Trix aan.
‘Zeg, als je niet oppast, kaapt Sabientje die jeugdvrijer van je weg.’
‘Pfft. Kan me wat schelen,’ zei Trix.
‘Kom, kom, Beatrijs....’ Huib keek plagend.
‘Lees jij nu maar,’ drong Trix. ‘Ik snak naar mijn feuilleton.’
Mary kwam met twee kopjes thee naar hen toe.
‘Asjeblieft tortelduiven.’
‘We doen niets dan vèchten,’ weerde Trix af. ‘Och, be-thee jij Frank ook even?’
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‘Heb ik allang gedaan.’ Ze had even een lichte mimiek naar Jacquelientje, die met
een diepe buiging de thee voor Reigersberg neerzette.
‘Dat belooft wel wat,’ zei ze zacht.
‘Heb ik ook al gezegd,’ bromde Huib.
Mary lachte, ‘'t Zou een prachtoplossing zijn. Dan hoeft ze ook niet naar de school
voor maatschappelijk werk. Kom je aanstonds bij de Manderslootjes en mij zitten
Trix?’
‘Ik kan van deze man niet scheiden,’ zuchtte Trix.
‘'t Is haar om het feuilleton te doen hoor,’ baste Huib.
‘Alsof ik dat niet wist,’ plaagde Mary. Ze liep glimlachend terug naar haar hoekje.
Huib's krant ritselde. Frank las. Reinier gaapte.
‘O, wat is het hièr saai,’ zei Jacquelientje in eens, opspringend. ‘Zullen we wat
gaan dansen?’
‘Moet dat gespring nu al beginnen?’ vroeg Huib.
‘Hè, wat bent u onaardig.’ Jacquelientje tikte speelsch tegen de krant. ‘Ik beloof
u, dat ik met u een polka zal dansen. Nu goed?’
‘Ik wil heelemaal niet dansen. Geen polka en geen hoe-heet-het. Ik wil rustig mijn
krant lezen,’ brieschte Huib. Trix tikte hem kalmeerend op zijn arm.
‘Kalm Huib. Nur die Ruhe allein kann's machen. Zullen wij samen misschien in
de salon gaan zitten?’
‘Nee,’ zei Huib onvriendelijk. Hier is je feuilleton. Beatrijs. 'k Geloof, dat ze
mekaar al hebben.’
‘Jij bent vanavond wel bijzonder uit je humeur,’ zei Trix.
Huib zweeg, las verder.
Jacquelientje was met de handen op haar rug naar de haard teruggestept.
‘Zullen we wat dansen? Toe meneer Bron, zet u eens een plaat op. U mag zelf
kiezen. Danst u graag, meneer Reigersberg?’
Trix hief even haar hoofd.
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‘Als ik niet zoo lui ben als op 't moment, dan dolgraag,’ zei hij. Trix dook weer in
het feuilleton.
‘Je moet niet vergeten, kind, meneer Reigersberg is mòe,’ klonk de stem van de
K.V.S. - Alsof er een bom naast haar was ontploft, zoo schrok Trix op. Ja, warempel,
daar schreed de K.V.S. binnen, gevolgd door Gijsje met het theeblad. Dat was de
eerste avond, dat zij zich verwaardigde om in de hall te komen theedrinken.
‘Bènt u moe?’ vroeg Jacquelientje.
‘Gaat nog al.’
‘Maar we moèten vanavond beslist de boom versieren,’ zei Mary. ‘Er is gisteravond
ook niets van gekomen.’
‘Ja natuurlijk.’ Jacquelientje haalde haar schouders op. ‘Maar zullen we dan eerst
even dansen?’
Pieter Bron had al een plaat opgezet. Jacquelientje draaide rond op haar hiel. Frank
zat en rookte zwijgend. De jeugdvrind làg meer dan hij zat. En Jacquelientje draaide
rond op haar hiel en zong een weinig te hoog:
‘I can't forget that lovely summer
‘When I met you.... Nu, hoe is 't, danst u geen van allen?’
Toen sprong Reinier op.
‘Ik graag. Zullen we?’
‘Dól graag,’ zei Jacquelientje.
‘Ga jij nu kuiltjes tooveren,’ fluisterde Trix. ‘'n Prachtige gelegenheid. Toe nou,
Huib.’
‘Wat ben je toch verdraaid lastig.’
‘Hè, toe nou Huib,’ drong Trix.
‘Nee, 't is me nog te vroeg op de avond. Straks onder de Kerstboom.’
Toen zag Trix, dat haar jeugdvriend zich verhief. Zou die de K.V.S. gaan
bestormen? Neen, hij schoof een tafeltje opzij, kwam naar haar toe.
‘Zullen wij nog eens probeeren of we samen zoo goed kunnen dansen als op dat
boerebal?’
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‘Best,’ zei Trix.
‘Weet je nog wel,’ zei hij, - hun voeten gleden zoo rythmisch over de parketvloer
- ‘Merkwaardig, dat onze conversatie alleen blijkt te bestaan uit “weet-je-nog-wels!”
Maar wéét je nog wel, hoe we op dat boerebal al die ouwerwetsche dansen hebben
meegesprongen. Zou je ze nog kunnen?’
Trix keek naar hem op.
‘Zeg, we behoeven toch voor elkaar geen comedie te spelen. Ik word beslist
angstig.’
‘Maar als we, ook als we samen zijn, comediespelen, zooals jij het noemt, dan
wordt dit in het openbare leven gemakkelijker onze tweede natuur,’ meende hij.
‘Ik kan ten slotte Wahrheit niet meer van Dichtung onderscheiden,’ zuchtte ze.
‘Was dat dan niet je bedoeling?’
‘Ik weet er niets meer van. Het duizelt me. Ik heb nooit kunnen vermoeden, dat
jij zoo'n zeldzame fantast zou zijn, anders....’
‘Ja, anders?’
‘Dan had ik je nooit tot mijn jeugdvriend benoemd.’
Hij lachte.
‘We dansen goed samen, vind je niet?’
Trix knikte.
‘Zoo goed zelfs, dat we werkelijk vroeger moeten hebben gedanst. Al weet jij het
dan niet meer.’
‘'t Is mij goed,’ zei Trix. ‘Als je aanstonds beweert, dat ik met je in een luchtballon
of in een onderzeeër heb gezeten, vind ik het ook best. Dus ga maar door.’
‘Je hadt vroeger twee vlechten, hè?’
‘Nooit gehad,’ zei Trix.
‘Had jij geen vlechten met vuurroode linten?’
‘Nooit gehad.’
‘Maar ik ziè je met die vlechten,’ zei de jeugdvrind.
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‘Zal ik je eens wat zeggen,’ zei Trix opeens. ‘Jij ziet in je gedachten een ander meisje
voor je met vlechten en vuurroode linten. En dat meisje zie je in de fantasiën, die je
míj toedicht. Waar of niet?’
Verbeeldde ze het zich? Kleurde hij werkelijk? Maar hij lachte zoo onverschillig
en zoo spottend.
‘Merkwaardig,’ zei hij. ‘Welk een doorzicht. Neen Beatrice, je slaat de plank mis.’
‘Daar ben ik nog zoo zeker niet van,’ plaagde ze.
‘Nu, maar ik wel.’
‘Nee, niet nog eens,’ verzocht Jacquelientje toen Pieter Bron gehoorzaam, als naar
gewoonte, de plaat nog eens wilde opzetten. ‘'t Is eigenlijk heelemaal geen leuke
wals. Zet de Hawaiian Love Song nog eens op.’
‘Heb je de moed, om die ook nog met me door te nemen?’ vroeg de jeugdvrind.
‘Als je niet zoo Svengali-achtig doet, grààg.’
‘Ik zal over onze mede-logés kouten. Nu goed? Dat wordt toch altijd in pensions
gedaan, is 't niet? Komaan dan. Dat jonge vrouwtje bij het vuur....’
‘Schei uit,’ zei Trix. ‘Je maakt zulke geheimzinnige passen, ik mag er mijn
gedachten wel bij hebben. Wat voer je eigenlijk met je rechtervoet uit?’
‘Daar maak ik hetzelfde pasje mee, wat wij tien jaar geleden - was het werkelijk
tien jaar, of was het vijftien? - demonstreerden op het boerebal.’
‘Ach, vlieg op!’ zei Trix.
- Als een geknakte lelie hing Jacquelientje in Frank's arm. Ze had zoo heelemaal
geen pleizier. Ze toonde het ook zoo onomwonden. Wat ze wilde? Ze wilde natuurlijk
dansen met Reigersberg. Zoo'n charmante jonge man. Ze had kunnen huilen en
stampvoeten, stampvoeten en huilen. En die drakerige mevrouw Reyland nam hem
zoo opzich-
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tig in beslag. Lachte met hem, praatte familiaar tegen hem.
‘Au, u trapt me,’ snauwde Jacquelientje tegen Frank.
Ze hadden de Kerstboom versierd. Die stond nu in een hoek van de groote salon.
‘Morgenavond steken we de kaarsjes aan,’ zei juffrouw van de Berg.
‘Speelt u de oude Kerstliederen?’ vroeg juffrouw Mandersloot aan Reinier.
‘De oude? De gewone Kerstliederen toch zeker.’
‘Och, ik dacht,’ zei juffrouw Mandersloot, ‘dat er misschien nu modernere
bestonden. Och, ik weet dat zoo niet.’ Juffrouw Mandersloot keek wat verlegen.
Trix stak haar arm door die tengere, zwart-zijden arm.
‘Nee, Kerstmis is nog niet modern geworden, hoor!’ zei ze. ‘Die liedjes hebben
we allemaal in onze jeugd gezongen. Die zingen we morgenavond allemaal weer,
zooals elk jaar.’
Verveeld hing Jacquelientje in een stoel.
‘Ik ben doodop,’ zei ze. ‘'k Ben zòò moe.’
‘Ga naar bed, Evelientje,’ ried Huib. ‘Heusch ga naar bed. Wij blijven nog wel
even gezellig praten, hè Suus?’
Werkelijk, de kuiltjes braken door in Suus haar wangen. Trix prikte even in haar
wang, knipoogde dan naar Huib. Toen riep de stem van de jeugdvriend door de salon:
‘Zeg Trix, weet jij nog wel, hoe wij samen die Kerstboom hebben versierd bij
Oom de Dokter?’
‘Nu is 'tal Oom de Dokter!’ dacht Trix ontzet. Maar ze riep opgewekt terug:
‘Natuurlijk weet ik dat nog wel.’
‘En jij hing overal mistletoe neer,’ zei de jeugdvrind.
‘Dat is een speciale hebbelijkheid van haar. Dat doet ze nog,’ riep Huib.
‘Ik zal me hier aan mistletoe niet te buiten gaan,’ dreigde Trix.
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‘Dan doet Catharientje het wel, is 't niet kind?’ vroeg Huib.
En in de stilte, die even volgde, zei Jacquelientje's hooge stem - maar ze keek naar
de jeugdvriend: ‘Ach nee, dat gezoen, daar houd ik heelemaal niet van....’
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Hoofdstuk XI.
Die nacht werd Trix wakker door een noodkreet. Ze droomde net, dat ze met Lex in
een vliegmachine was opgestegen, die op een duizelingwekkende hoogte in brand
vloog. Ze dacht, dat ze zelf de noodkreet slaakte, maar toen ze haar oogen opende,
zag ze Frank overeind in bed zitten.
‘Wat is er aan de hand?’ vroeg Trix.
‘Ik weet niet. Er gebeurt hier iets in huis.’ Hij stak zijn beenen buiten bed. ‘Ik mag
wel eens gaan kijken.’
Trix stond ook al op het kleedje voor het ledikant.
‘Als jij gaat, ga ik ook. Stel je voor, dat het inbrekers zijn.’ Ze greep Frank's
pyjama-mouw vast. ‘Zeg, hoor je dat? 't Is de stem van de K.V.S. Wat zou die
uitspoken?’ Trix voelde zich zeldzaam bekoeld opeens.
‘Help! Help!! Moo-oo-oord!!!’
‘Zou ze geschaakt worden? 'k Ga mee om te zien.’ Trix gnuifde.
‘Als je maar niet zòt doet,’ waarschuwde Frank. ‘En sla wat om.’
Toen hij voorzichtig de deur opende, kwam ook Huib in pyjama te voorschijn.
Die liet natuurlijk zijn deur wagenwijd openstaan. Ze zagen Mary op de rand van
het ledikant zitten.
En daar klonk een bevende, oude stem:
‘Hèlp - hèlp!’
‘Dat is juffrouw Fiene,’ zei Huib.
‘Ze leven dus nog,’ zei Trix bemoedigend.
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Mary wenkte Trix om bij haar binnen te komen. Doch die schudde beslist het hoofd.
Ze had een gebaar van: ‘Ga met ons mee.’ Maar Mary rilde. Alles liever dan dat.
Weer gingen deuren open. Pieter Bron, zijn krullige kuif tot in zijn oogen, met een
stoel in zijn hand, verscheen, en Reinier in een helkleurige pyjama met een lampetkan.
Toen klonk weer de stem van de K.V.S.
‘Help - hè-è-è-è-lp!’
Ze stonden nu voor het Landerman-appartement.
‘Misschien is Pa vermoord,’ opperde Trix. ‘Ma brult nog tenminste.’
Frank fronste zijn wenkbrauwen. Maar Pieter Bron smoorde een lachbui in zijn
pyjamamouw.
Huib klopte op de deur. Toen zwol de kreet aan tot het geloei van een misthoorn.
‘Hè-è-è-lp!! Hè-è-llèp!!!’
‘Nu zijn ze met hàar bezig,’ zei Trix somber.‘Ze verzet zich natuurlijk.’
‘Och, hou toch je mond,’ verzocht Huib. Hij klopte weer.
‘Wat gebeurt hier?’ vroeg een stem achter hen. 't Was de jeugdvriend in een
wereldsche chambercloack.
‘Er zijn moordenaars binnen,’ wees Trix. Ze probeerde door het sleutelgat te zien.
Maar de sleutel stak in het slot. Ze kon niets zien.
‘Hoe weet je dat?’ vroeg de jeugdvriend.
‘Dat heb je toch zeker wel gehoord?’ wees Trix hem terecht.
Na het kloppen bleef het stil. Toen riep Huib: ‘Mevrouw Landerman. Mevrouw
Làndermàn! Verstaat u mij? Ik ben van Son. Kunt u de deur niet openmaken?’
‘Laten we hem forceeren,’ zei Trix. ‘Toè.’
‘We forceeren hier niks,’ zei Huib. ‘Mevrouw Landerman, bent u in staat de deur
open te maken?’
Pieter Bron was inmiddels op de stoel, die hij in de hand had,
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gaan zitten. Reinier keek tamelijk bête rond, en zette de lampetkan neer. De
jeugdvriend leunde tegen de muur, de handen in de zakken van zijn chambercloack.
‘Zeg Trix, wat ik zeggen wou, weet jij waar dit me aan denken doet?’
Trix trapte achteruit met haar kamerslofje.
‘Nee,’ zei ze dreigend.
‘Herinner jij je dan niet, zeg,’ begon de jeugdvriend al.... Maar toen ging de deur
op een kiertje open. Het nu bleeke gezicht van de K.V.S. was even zichtbaar.
Dan sprak ze door de deur:
‘Hebt u ze gezien?’
‘Mogen we niet binnen?’ vroeg Huib.
De deur ging hierop wat verder open, en ze wrongen zich naar binnen. Oòk de
jeugdvriend en Trix. In zijn bed lag Pa Landerman, met de dekens tot over zijn kin.
Huib en Frank keken rond, alsof ze elk oogenblik een man verwachtten, die hen
zou kunnen bespringen. Pieter, die de stoel mee naar binnen gedragen had, zat al
weer. De K.V.S. in de kimono, die zich eens om Trix' leden gevleid had, zat nu ook.
Ze rook aan een fleschje en haar wangen beefden.
‘Wat is er toch gebeurd?’ vroeg Huib.
Toen zei de K.V.S., en haar anders zoo resolute stem trilde:
‘Ik had allang geslapen, toen ik opeens wakker schrok door een geluid hier in
huis.’
‘Er zijn zoo veel geluiden in deze eenzame Landhuizen,’ meende de jeugdvriend.
‘Ja meneer Reigersberg, dat is zoo. Maar dit was een verdacht geluid. Ik hoorde
het eerst beneden me in de salon. Ik ben zeer scherp van gehoor.’
‘Dat kan men wel aan u zien,’ zei Trix, die ook iets prettigs wou zeggen in deze
angstige momenten.
De K.V.S. sprak over deze woorden heen.
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‘Toen hoorde ik de voetstappen in letterlijke zin naar boven sluipen. Naar boven
sluipen,’ herhaalde de K.V.S. ‘En toen waren ze op de gang. Ze hielden even stil.
En toen...’ Trix dacht nog in de gauwigheid aan een verhaal van Jan, dat ook altijd
met talrijke en toen's was gelardeerd.
‘En toen,’ zei de K.V.S., ‘draaide er een hand aan Mijn Deurknop.’
‘IJselijk,’ rilde Trix. ‘En toen?’
De K.V.S. keurde Trix geen blik waardig.
‘U hebt het u toch niet verbeeld?’ waagde Frank. ‘Kunt u niet gedroomd hebben?’
‘Ik heb me niets verbeeld. Hoegenaamd niet. Ik heb de deurknop duidelijk vijf,
zes keer zien bewegen, en hooren knarsen. En jij hebt het bovendien ook gehoord,
is 't niet Martinus?’
Pa Landerman zei zeer duidelijk: ‘Ja, ja zeker.’
‘Dan zal die artist hier nog wel in huis zijn,’ zei Huib. ‘Of waren 't er meer, denkt
u.’
‘Dat weet ik niet. Naar het geluid van de voetstappen te oordeelen, zou ik zeggen,
dat er wel meerdere zijn geweest. Ik ga morgen naar huis,’ zei de K.V.S.
‘O zàlig,’ ontsnapte bijna aan de lippen van Trix. Ze sloeg een hand voor haar
mond.
‘De dames Mandersloot hebben òok gegild,’ zei Pieter. ‘Zouden we daar niet eens
gaan zien?’
‘Best,’ zei Huib. ‘Frank, jij en Pieter naar de dames Mandersloot. Dan ga ik met
Reinier en Reigersberg de gangen langs en naar beneden.’
‘En ik?’ vroeg Trix.
‘Jij gaat maar weer naar bed. Of ga Mary gezelschap houden.’
‘Ik blijf wel op de gang staan op de uitkijk,’ zei Trix. ‘En ik schreeuw wel als ik
een verdacht individu zie.’
Frank en Pieter kwamen terug met de mededeeling, dat de
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dames Mandersloot alleen gegild hadden, omdat mevrouw Landerman om hulp
schreeuwde. Ze hadden geen voetstappen gehoord.
‘Wat is er toch aan de hand, Maatje?’ klonk opeens Jacquelientjes geluid. Ze stond
in de deur. ‘Ik hoorde zoò'n lawaai!’ Jacquelientje, in een van de meest wilde kimono's
denkbaar, keek de gang af.
‘Kom er asjeblieft in, kind,’ drong de K.V.S. ‘Ik zal je àlles vertellen. Maar blijf
daar niet staan, en doe de deur op slot.’ Trix zakte af naar Mary's kamer.
‘Maar wat wàs er dan?’ vroeg Jacquelientje, nu bitser, waar geen andere ooren
haar konden beluisteren.
De K.V.S. deed nog eens het gansche verhaal en ze besloot:
‘Ik blijf hier geen dag langer.’
‘O, maar dat meent u niet,’ zei Jacquelientje spottend.
‘Ja, dat meen ik wel. We reizen morgen af. Denk je, dat ik in mijn bed vermoord
wil worden?’
‘Niemand zàl u vermoorden.’ Jacquelientje knauwde haar onderlip. ‘Wie zou hier
in vredesnaam heentrekken om u te vermoorden?’
‘Ik geloof niet, dat je ver behoeft te zoeken. Ik vertrouw die meneer van Rees niet,
dat weet je. En als je het precies weten wilt, dan geloof ik, dat hij het geweest is. En
niemand anders.’
‘Nonsens,’ snauwde Jacquelientje.
‘Neen, geen nonsens! Een man die 's avonds gaat wandelen, als een ander slapen
gaat, is niet te vertrouwen. Hij heeft zijn medeplichtigen in het dorp. Je zult het zien.’
De K.V.S. zette haar nachtmutsje recht. ‘En ik bedank er voor om hier te blijven
wachten, tot zijn misdadige plannen wèl gelukken.’
‘Nu, en ik bedank er voor, om naar dat akelige Schoonhoven terug te gaan, net nu
het hier een beetje gezellig wordt.’
‘Dat noem je dus gezellig, als ons leven in gevaar is.’
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‘Och dwaasheid, 't was misschien een muis,’ ontdekte Jacquelientje.

‘O, wat ijzig,’ zei ze, ‘wat bent u allemaal moedig geweest.’

‘Ja, een muis draait aan de deurknop. Precies,’ zei de K.V.S. hoonend
‘Nu, en ik ga niét voor nà Nieuwjaar terug. Dan gaat u maar alleen hoor. Ik blijf
hier. 't Wordt hier veel te leuk.’
De K.V.S. weifelde reeds.
‘Zoo leuk is het anders niet,’ protesteerde ze.
Jacquelientje haalde haar schouders op. ‘Doe toch niet zoo overdreven, Ma. 't
Wordt vast een leuke pan nu meneer Reigersberg er bij gekomen is. Dat zult u zien.’
‘Ik help het je hopen,’ zei de pessimistische K.V.S.
Toen werd er op de deur geklopt. De K.V.S. greep naar haar hals.
Jacquelientje klepperde op haar gebloemde muiltjes naar de deur.
‘We hebben niets kunnen vinden,’ zei Huib.
Jacquelientje drapeerde zich bevalliger in de kimono.
‘O, wat ijzig,’ zei ze. ‘Wat bent u allemaal moèdig geweest.’
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‘Ja, we blaakten van moed,’ zei Huib. ‘Zouden we nu maar niet rustig weer naar bed
gaan? Wat denkt u mevrouw Landerman?’
‘Ach natuurlijk,’ zei Jacquelientje. ‘Ik blijf nog wel even bij Maatje. Ik ben
heelemaal niet bang, he Maatje?’
‘Nee, jij bent altijd zoo flink, kind,’ prees de K.V.S.
Jacquelientje keek even bedeesd naar de mannen, alsof ze wilde zeggen: ‘Ik ben
in werkelijkheid niet zoo moedig, hoor! Maar ik houd me flink voor Ma.’
‘Nu, dan gaan we maar,’ zei Frank.
Pieter Bron nam zijn stoel weer op. Reinier de lampetkan. De jeugdvriend sjorde
de koorden van zijn chambercloack steviger vast.
‘Wat lief van U, meneer Reigersberg,’ glimlachte Jacquelientje, ‘dat u ook mee
geholpen hebt. U was toch zoo moe.’
‘Ik dacht, dat mijn jeugdvriendin in nood verkeerde,’ zei hij. ‘En ter wille van
onze aloude vriendschap....’ Hij lachte. Hij streek over zijn haar. ‘Ach ja, dan denk
je niet meer aan moeheid en aan slaap.’
‘Zeg komen jullie nog?’ riep Trix om de hoek van Mary's kamerdeur. ‘Of blijven
jullie daar staan vannacht? Dan kom ik er ook bij. Kunnen we wat gaan pokeren.’
‘Niets ervan,’ zei Huib. ‘We gaan naar bed.’
‘Zeg Trix,’ riep de jeugdvrind, ‘weet je nog....’
‘Ik weet nièts meer,’ riep ze terug. ‘Kom Frank, we trekken ons in onze
appartementen terug. Nacht allemaal.’
Jacquelientje deed de deur dicht. Tranen van boosheid stonden opeens in haar
oogen. ‘Die mevrouw Reyland is een complete drààk,’ zei ze. ‘Ik kan haar niet zien.
Ik kan haar niet uitstaan!’
‘Je moet haar negeeren, zooals ik doe.’
‘Dat doe ik al. Maar als u nu ziet, hoe ze beslag legt op die Reigersberg. 't Is om
je dòòd te ergeren!’
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‘Hij zal je wel gauw gaan appreciëeren,’ zei de K.V.S. bemoedigend. ‘Je moet morgen
je groenfluweelen jurk aantrekken. Die staat je zoo uitstekend. En ik zou mijn haar
wat bijgolven.’
‘Dàt doe ik zeker,’ zei Jacquelientje. ‘Nu, welterusten.’ Ze dacht triomfeerend:
‘Over teruggaan naar Schoonhoven spreekt Ma tenminste niet meer.’
- De volgende dag, Eerste Kerstdag, straalde de zon.
‘Wat staat er zoo van alles op het programma?’ vroeg de jeugvriend na het ontbijt.
‘Ik heb iets opgevangen van een pracht van een vijver.’
‘Wij gaan ter kerke,’ zei Trix.
‘Wie wij?’
‘De dames Mandersloot, hier de familie van Son, mevrouw van Amperen, en mijn
ega en ik.’
‘Zul je voor mij meeluisteren, Trixy? En mij stichten als je terugkomt?’
‘Waarom gaat u niet mee?’ vroeg Mary.
‘Neen, ik ga op Oudejaarsavond. Zoo'n laatste avond overpeins ik al mijn
tekortkomingen.’
‘Dat zal voor jou wel noodig zijn,’ meende Trix.
‘Mag ik u dan de vijver laten zien, meneer Reigersberg?’ vroeg Jacquelientje, die
op een punt van de tafel zat en een grijs zijden been toonde onder een korte fluweelen
rok.
‘Graag,’ zei hij.
‘O, en u hèbt verklapt, dat u schaatsrijdt. Zullen we onze schaatsen meenemen?
Alleen - ik ben een erge kruk.’
‘Dat hindert niet hoor,’ zei de jeugdvrind. ‘Ik schijn voorbestemd om krukken te
trekken, is 't niet Trix?’
‘Je hebt mij nooit hoeven trekken,’ stribbelde die weer tegen. ‘Wees toch niet zoo
verwaand.’
‘Kom je straks eens naar ons kijken?’
‘Weet nog niet.’
‘Doe niet zoo onvriendelijk, Trixy. Weet je nog wel, hoe je
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vroeger het heele dorp afsjouwde om mij te zien voetballen?’
‘Ja. Je was mid-voor, hè?’ zei Trix. Ze wuifde. ‘Bonjour, rij maar prettig.’
Ze keek nog eens even over de trapleuning naar beneden. Jacquelientje, die op de
tafel zat en met haar beenen schommelde en naar de jeugdvriend opblikte. Nu kwam
Reinier er ook bijstaan. O, die zei natuurlijk, dat hij meeging. Jacquelientjes gezicht
werd lang en norsch. Trix sprong haar kamer binnen. Ze liep door naar het balcon.
Op de vijver reden de kinderen al. Dolly en Kees reden samen, en kibbelden zòo
luidruchtig, dat hun hooge stemmen schalden over de witte, bevroren tuin. Ze vielen
en ze stonden weer op en ze kibbelden en ze reden verder. Jan, achter de slee zong.
Trix klemde heur handen over de balconrand. Oh, 't was mooi hier en rein en
weldadig. En straks zouden de kerkklokken luiden. Zoo luidden ze vroeger in het
kleine dorpje, waar ze geboren was. In vele jaren had ze die klokken niet meer
gehoord. En opeens was er weemoed in haar om àl die lieve dingen uit haar jeugd,
die voorbij waren.
- Toen ze uit de kerk kwamen, zagen ze meneer van Rees, die voor hen uitliep.
‘Hebt u meneer van Rees in de kerk gezien?’ vroeg juffrouw Fiene. Neen, niemand
had hem gezien.
‘Ach, hij loopt daar zoo eenzaam’, zei Trix. ‘Ik ga hem even koesteren.’
Ze liep vlug door, haalde hem in.
‘Dag meneer van Rees! Mag ik met u meewandelen?’ vroeg ze.
‘'t Zal me zeer aangenaam zijn, mevrouw Reyland.’
‘Meent u dat?’
‘Zeer zeker.’
‘Leuk,’ vond Trix. ‘Bent u gesticht door onze Kerstpreek?’
‘Ja, dat ben ik. Ik heb jaren lang in Amerika verlangd naar zoo'n kleine kerk en
een eenvoudig, aandachtig gehoor en een paar treffende woorden.’
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‘Ik heb er vanmorgen nog naar verlangd,’ zei Trix. ‘Naar de klokken, die zouden
luiden, zooals ze vroeger luidden in ons dorpje. Wat gaat daar een onzegbare bekoring
van uit, vindt u niet?’
‘Ja, ja.’ Hij nam even zijn hoed af, hief zijn hoofd naar de strakblauwe winterlucht.
‘Wat missen wij, jachtende menschen, toch veel van de rust en al het mooie om ons
heen. En hoe stemt dit je tot nadenken en overwegen.’
Trix knikte. Ze zuchtte even. Ze regelde haar voetstappen naar de zijne. Ze keek
eens om. Huib stak zijn arm omhoog en Mary wuifde. Maar Frank was stràk.
‘Wat is er vannacht een deining geweest op de Bosschenburg,’ zei ze dan. ‘Hebt
u 't niet gehoord?’
Nu keek meneer van Rees achterom. Hij begon wat vlugger te loopen. Hij trok
even het schuldige gezicht van een betrapte kwajongen.
‘Als U me belooft, het niemand te vertellen, zal ik u wat bekennen,’ zei hij.
‘O, ik weet het allang,’ jubelde Trix. ‘U hebt het gedaan?’
‘Ja, ik ben de ongewilde onruststoker geweest vannacht.’
‘O wat hèèrlijk!’ Trix stak in haar enthousiasme haar arm door de zijne. ‘Toe vertel
me alles.’
‘Och, er is weinig te vertellen. Ik kon niet slapen en stond eindelijk op om een
boek te halen, dat ik in de salon had laten liggen. Daar heb ik toen eerst nog om
moeten zoeken, en met het boek ging ik weer naar boven. En toen....’
‘En toen vergiste u zich in de deur en rammelde aan de Landerman-deurknop, niet
vermoedende, dat u hiermee een storm zou ontketenen.’ Trix proestte: ‘Ik heb aldoor
vannacht wel gedacht, dat u de hand er in had. U kwam zoo heelemaal niet te
voorschijn.’
‘Mijn lieve mevrouwtje, ik wist niet hoé gauw ik in mijn kamer zou verdwijnen.
Ik veroorzaakte zoo'n paniek, dat ik
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zelfs vermoedde, dat geen enkele uitleg van me zou worden geaccepteerd.’
‘Goed gedacht,’ prees Trix. ‘U hadt het nog maar erger gemaakt.

....stak in enthousiasme haar arm door de zijne.

Weet u, dat u onder verdenking staat hier?’
‘Onder verdenking?’ Meneer van Rees keek verbaasd. ‘Van wat?’
‘Mevrouw Landerman denkt, dat u een verdacht persoon bent, omdat u 's avonds
gaat wandelen en uw verleden doodzwijgt. En ze denkt ook, dat u het op haar leven
hebt gemunt.’
Nu lachte hij zòo hartelijk, als Trix hem nog niet had hooren lachen.
‘Maar die is kostelijk,’ zei hij. ‘Denkt ze dat werkelijk?’
‘Ja, en nog veel meer ijselijke dingen. Maar die zeg ik niet. Om uw gevoelens te
sparen.’
‘Dus ik ben een berucht individu?’
‘Zoo ongeveer.’
‘Neen, maar dat is onbetaalbaar!’ proestte hij. ‘Zullen we haar maar in die waan
laten?’
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‘Voor mijn part wel. Als u me tenminste belooft elke nacht vijf minuten aan haar
deurknop te rammelen.’
Meneer van Rees lachte opnieuw. ‘Ik zou er werkelijk lust toe krijgen.’
's Middags reden ze op de vijver. Huib sleurde Suus achter zich rond, met een vaart
en een ernst, alsof de hoogste eer op het spel stond. Toen Reinier, die verveeld alleen
rond reed, want Pieter Bron had een normale bui en voerde Mary met halsbrekende
overstapjes om de vijver heen - natuurlijk reed Jacquelientje met Reigersberg - toen
Reinier Suus wilde opeischen, weerde Huib af: ‘Nee, nee, ik heb voor de heele middag
op je vrouw beslag gelegd. Is 't niet Suus. Rijen wij niet goed samen, kind? Ik lever
haar straks afgericht weer aan je over.’
Reinier lachte wat zuurzoet. En Trix, die net met Frank voorbijreed, boog haar
hoofd om haar pret te verbergen. Die Huib! Als hij wat aanpakte, deed hij het goed
tenminste.
Daar kwam de jeugdvriend achterop met Jacquelientje. Die kirde: ‘Vindt u 't niet
intens zalig, meneer Reigersberg?’
‘Buitengewoon zalig, juffrouw Landerman.’
‘Hèè, zegt u Jacquelientje. Iedereen noemt me Jacquelientje.’
Hij boog even. ‘Heel graag, Jacquelientje.’
‘Vindt u 't ook niet zalig, mevrouw Reyland?’
‘Onuitsprekelijk zalig, juffrouw Landerman,’ zei Trix.
Frank zweeg. Maar de jeugdvriend, zijn schaats krassend over het ijs, vroeg: ‘Mag
ik het genoegen hebben, meneer Reyland met uw vrouw een baantje te rijden?’
‘Hoe plechtig,’ zei Trix. ‘Natuurlijk mag dat. Kom maar Lex.’
Ze dacht: ‘Ik weet wel waarom Frank zoo strak is. Hij vindt die jeugdvrindschap
wat àl te opzichtig. En zou hij nu gaan inzien, dat Jacquelientje alleen maar een hol,
liefdoend, ijdel schepsel is, en anders niet?’
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O, ze reden zoo saai, Frank en Jacquelientje. Die jubelde en zong en kweelde nu niet.
Die had natuurlijk al haar belangstelling op de zoon van het Eerste Kamerlid
geconcentreerd. Stom, dacht Trix, om dat zòò te laten merken.
‘Zeg, wat kijk je afwezig,’ begon de jeugdvrind.
‘Ik dènk,’ zei Trix.
‘Weet je nog wel, dat je vroeger ook een rimpel tusschen je wenkbrauwen hadt,
als je dacht?’
‘Als je nu nog ééns zegt van weet-je-wel, dan sta ik niet voor mezelf in,’ zei Trix.
‘Allemenschen, buit dat verleden van ons toch niet zoo uit.’
‘'t Verleden van ons?’
‘Nu ja, het gefantaseerde verleden’
‘Om je de waarheid te zeggen, begrijp ik nog steeds niet, waaraan ik jouw
jeugdvriendschap eigenlijk te danken heb. Die me overigens zeer aangenaam is,
hoor!’ zei hij haastig.
‘Ja, dat zal wel,’ spotte Trix. ‘Ik had geen enkel nobel motief toen ik je tot mijn
vriend promoveerde.’
‘Hè, dat valt me tegen.’
‘Dacht ik wel. 't Was slechts aardsche ijdelheid.’
‘Kan ik verwaand gaan worden?’
‘Inderdaad. Mevrouw Landerman, je weet wel, is een exclusieve vrouw. Dat wist
je misschien nog niet.’ Trix keek hem even aan. Natuurlijk tintelden zijn oogen.
‘Enfin, ze is zoo exclusief, dat ze ons voorbijziet, alsof we niet bestaan. Snap je?’
‘Volkomen!’
‘Je schijnt het zoo goed te snappen, dat je haar houding misschien ook wel
goedkeurt?!’
‘Nee Trix, ga door. Wie kan jou nou voorbijzien!’
‘Maar toen juffrouw van de Berg vertelde, dat jij zou komen ontwaakte ze uit haar
versteening.’
‘Zooiets als de schoone slaapster in het bosch?’
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‘Precies. En jij was de prins, die haar wakker kuste.’
‘Brrr. Weet je niets beters voor me?’
‘Leid me toch ook niet af. Toen ze hoorde, dat jij kwam, leefde ze letterlijk op.
En ze zei, dat ze je vader gekend had.’
‘Ja, dat heeft ze mij al tien keer verteld.’
‘Nu, en toen zei ik, zoo maar, uit ijdele overmoedigheid, en misschien om haar
eens te treiteren, dat ik jòu kende. En daar ze me verstoord aanblikte, zei ik ter staving
van mijn woorden nog, dat we zelfs samen gevischt hadden.’
‘Jij bent een slechte vrouw,’ zei hij.
‘Ja, weet ik. Maar schei maar uit, ik ben al genoeg gestraft, al die uren voor jij
kwam. Je hadt ook een nuchtere sladood kunnen zijn, die me met een paar koele
woorden voor de Koningin van Sheba beschaamd had laten staan.’
‘Noem je haar zoo? De Koningin van Sheba?’
‘Ja, de K.V.S. bij afkorting. Lijkt ze er niet op?’
‘O zeg, 't is grootsch. Hoe kom je erbij? Maar zeg,’ en hij glimlachte spottend, ‘Ik
zou je nog kunnen ontmaskeren.’
‘Natuurlijk!’
‘Maar ik doe het niet! Ik vind het veel te aardig. Ik heb altijd naar zoo'n
jeugdvriendinnetje verlangd. En dat wordt me nu maar zoo als Kerstgeschenk in mijn
armen geworpen.’
‘'t Heeft met je armen overigens niets te maken,’ zei Trix. ‘En ik wil ook best onze
vriendschap nog wat laten voortduren, als je maar niet met zulke ijselijke weet-je-wels
schermt.’
‘Meen je dat?’
‘Ach welnee,’ zei Trix. ‘Je kent me nog niet.’
‘Dus ik mag door blijven fantaseeren over jou en het dorp en Oom de Dokter?’
‘Als je niet àl te fantastisch wordt, jà.’
‘Je maakt me gelukkig,’ zei de jeugdvrind.
‘Och, zanik niet,’ zei Trix.
‘Maar dat hoort erbij.’
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‘Nu, vooruit dan maar. Alleen - als we samen zijn, hoef je toch geen comedie te
spelen.’
‘Dat heb je al eens meer opgemerkt, meen ik.’
‘'t Is toch zoo?’
‘Ik leef me zoo in de situatie in....’ begon hij.
‘Dan moet je vooral zoo inwendig loopen proesten,’ protesteerde ze.
‘Ik loop niet,’ verbeterde hij. ‘We zijn toch aan het schaatsrijden?’
‘Neem eens een telg van mij op sleeptouw,’ zei ze. ‘Daar doe je een weldaad aan.
‘Welke zijn allemaal van jou?’
‘'t Heele span,’ zei Trix. ‘Neem ze alle drie maar.’
‘Ik zal ze een voor een afrijden,’ zei hij. ‘Ter wille van onze jeugdvrindschap. Is
dat nu niet lief van me? En als belooning rijd ik dan nog een laatste baantje met jou.’
‘Mijn hart bonst,’ zei Trix. ‘Zoo verheug ik me daarop.’
‘Zeg, weet je nog wel,’ zei hij, glijdend naar Dolly, ‘dat wij eens bij maanlicht
hebben schaatsengereden? Toen vroeg ik jou ten huwelijk, en jij beloofde mij, dat
je altijd op mij zoudt wachten.’
‘Nu ja, dat heb ik al mijn jeugdvrienden beloofd,’ zei Trix onverschillig, en ze
greep lachend, in het voorbijgaan, Huib's vlammende pull-over vast.
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Hoofdstuk XII.
's Avonds brandden de kaarsen van de groote kerstboom. Ze hadden de aloude
kerstliedjes gespeeld en gezongen. En Mary had voor de kinderen een kerstsprookje
verteld. Nu waren de kinderen in bed. Maar zij allen zaten in de hall en keken door
de wijd open deuren naar de flikkerende kaarsjes en de stralende engel in de top. In
de hall brandden slechts de kaarsen in de hooge, staande, roodomkapte luchters. Was
het niet, alsof Kerstavond tusschen àl die verschillende naturen verbroedering had
gebracht? Juffrouw van de Berg zat mede in de kring. Ze wilde alweer opstaan om
punch te schenken. Maar Mary dwong haar te blijven zitten.
‘Nee, nee, wij bedienen u vanavond. U hebt het druk genoeg gehad.’
‘Toch prettig, dat Gijsje's moeder deze dagen kon helpen,’ peinsde juffrouw van
de Berg. En zelfs uit dat eenvoudige zinnetje bleek de weldaad van het tevreden zijn.
‘Dansen we nog vanavond?’ vroeg Jacquelientje.
‘Nee, nee,’ zei Mary wat kort.
‘Gaan we dan mekaar misschien sprookjes vertellen bij het vuur?’
‘Dat is nog zoo'n kwaad idee niet,’ vond de jeugdvriend.
‘Laten we,’ zei Mary, ‘allen om de beurt vertellen wat éen van de mooiste
oogenblikken uit ons leven is geweest. Ik heb laatst eens in een tijdschrift een enquete
gelezen. En sommige antwoorden troffen me toch zoo bijzonder.’
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‘Best,’ zei Huib joviaal. ‘Begin zelf dan maar. Of nee, de dames Mandersloot;
juffrouw Clara begint u?’
Die wreef haar blanke, tengere, beringde handen.
‘'t Is net, of u me een examen afneemt, meneer van Son.’ Ze lachte wat verlegen.
‘Ik moet er even over denken, hoor.’
Trix staarde in het vuur. Het mooiste moment van je leven? Er waren zooveel
prachtige momenten geweest. Ze keek eens naar Frank. Die knikte tegen haar. Ze
straalde opeens. Was dat de oude vertrouwde blik tusschen hen van dagen geleden.
Ze verlangde er plotseling naar met Frank samen te zijn, in hun eigen huis, waar de
kerstboom zou branden en waar ze, samen voor de haard, zacht zouden spreken over
de afgeloopen jaren met het vele liefs en het vele droefs.
Toen zei juffrouw Mandersloot: ‘Ik geloof, dat het gelukkigste oogenblik van mijn
leven - dat is toch wat u bedoelt nietwaar?’ - ze keek de kring rond, en ze knikten
allen - ‘nu dan, het gelukkigste oogenblik in mijn leven is wel geweest, toen mijn
goede vader - ach ja,’ ze viel zichzelf in de rede - ‘nu moet ik toch even iets uitleggen.’
‘Maar dat is juist aardig,’ zei Mary. ‘We moeten er allen, als 't kan, wat bij
vertellen.’
‘Dus toch sprookjes voor 't vuur?’ zei Jacquelientje.
‘Neen, géén sprookjes,’ zei Mary.
‘Mijn lieve vader,’ zei juffrouw Mandersloot. ‘was een nobel mensch. Is' t niet,
Fiene?’ - Jacquelientje keek even tersluiks naar Reigersberg. Zou die ook niet moeten
lachen om die verjaarde uitdrukking? Neen, hij keek strak voor zich. Zij keek ook
direct weer strak voor zich.
‘Toen hij al bijna zestig jaar was, werd hij voor 't eerst ziek. Longontsteking. Nooit
eerder was hij ziek geweest. Hij was zoo'n sterke, gezonde man. Is 't niet, Fiene? De
dokter zag al direct de toestand heel ernstig in, en wij waakten om de beurt, Fiene
en ik. Maar de negende dag, toen we voor zijn bed zaten
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- onze dokter, die een goeie huisvriend was, was er ook - en we op het allerergste
waren voorbereid, viel vader in een gezonde, rustige slaap.’ Juffrouw Mandersloot
keek weer verlegen de kring rond. Was haar verhaal al te eenvoudig en te gewoon
geweest? - ‘Kijk,’ zei ze dan, ‘toen de dokter Fiene en mij de hand drukte, en zei:
“Ik ben blij, dat ik jullie kan feliciteeren, het gevaar is nu volkomen geweken,” kijk, dat moment was het gelukkigste oogenblik van mijn leven.’
Toen die lieve, oude stem zweeg, waren ze allen even stil. Trix voelde tranen in
haar oogen prikken.
‘De beurt is aan juffrouw Fiene,’ zei Mary. Ook haar stem was wat heesch.
‘Ik zit al te denken, en te denken.’
‘Was uw leven zoo boordevol geluk?’ vroeg Jacquelientje.
Voelde juffrouw Fiene de verholen spot?
‘Ik ben altijd tevreden geweest,’ zei ze. ‘En is dat ten slotte niet het duurzaamste
geluk?’ Haar stem was even scherp. ‘Maar het mooiste oogenblik van mijn leven is
toch geweest, toen ik als jongmeisje van twintig opging voor lager acte Fransch, en
i n de stellige verbeelding leefde, dat ik alles allernaarst had verknoeid. Toen de
examinator bij de uitslag mìjn naam noemde, had ik wel kunnen zingen van geluk!
Ja, dat was zeker een van de mooiste oogenblikken uit mijn leven.’
‘Wie nu?’ vroeg Huib.
‘Jij maar,’ zei Trix. ‘Of meneer van Rees?’
‘Mag ik mijn biecht tot het allerlaatst uitstellen?’
Huib wreef eens langs zijn kin.
‘Zou je me niet kunnen helpen, Mary?’
‘Neen jongen, dat moet uit je eigen hart komen.’
‘Zeg maar, toen je mij hebt leeren kennen,’ zei Trix.
‘Dat zou je wel willen. Nee, nu herinner ik me opeens een moment van onbegrensde
vreugde.’
‘Ik ga er recht voor zitten,’ zei Trix.
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‘Toen ik veertien jaar was ging ik naar kostschool.’
‘Er was natuurlijk geen land met je te bezeilen thuis.’ Dat was Trix.
‘Precies. En ik was nog maar drie weken op die school, of ik had al zes keer in 't
water gelegen. En de zevende keer, toen ik weer over een sloot sprong, en er weer
pardoes midden in terecht kwam, wist ik, dat het voor mij beteekende: Een heele
maand lang geen vrije Woensdag en Zaterdagmiddag. Dat is wat voor een jongen
van veertien. Dat lijkt je erger dan levenslange opsluiting. Ik was met een vrind, en
't was net zoo'n kouwe dag in het voorjaar. Geen zon. Geen plek om die natte rommel
te drogen. We sukkelden samen langs de weg, en ik weet nog, dat ik in de diepste
misere verkeerde. Toen zei Frits, de vriend, ‘zouen we eens bij die boerderij vragen,
of ze je kleeren willen drogen?’ Nu waren we niet erg gezien in de omtrek, de jongens
van de kostschool. Maar alles was beter dan heelemaal niets probeeren, en we krukten
erheen.’
Huib zweeg even. ‘En toen?’ vroeg Trix.
‘Wel, we vonden daar de meest charmante huisvrouw, die je je maar denken kunt.
Die vond alles best. Die droogde mijn kleeren en mijn schoenen en mijn kousen. Die
drapeerde me in een kiel en een broek van haar man. En dat moment, toen ik weer
in mijn eigen kurkdroge kleeren kroop, nu, dat was onvergetelijk.’
‘Nu jij, Pieter Bron,’ zei Trix.
‘Gauw gezegd,’ zei die. ‘Toen de redacteur van een provinciaal dagblad tegen me
zei, dat er wel wat in me zat.’
Trix knikte tegen hem. Ze mocht Pieter Bron wel. Een leuk, onverschillig, self-made
type.
‘Mijn mooiste moment was....’ begon Mary.
‘Toen ik jou vroeg mijn vrouw te worden,’ vulde Huib aan.
‘Nee,’ zei Mary.
‘Zeg, dat valt me tegen.’
‘Toen Dolly voor het eerst op een openbare les van het
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muziek-lyceum voorspeelde, en een onbekende dame, die naast me zat, zei: ‘Wat
speelt dat kleine ding alleraardigst.’
Huib knipoogde tegen haar, alsof hij wilde zeggen: ‘Je vertelt maar wat. Dat doen
we ten slotte allemaal. We zeggen onze intiemste gedachten niet uit, waar zooveel
heterogene naturen bij elkaar zijn.’ En Mary knikte terug.
‘O juffrouw van de Berg, en nu u!’
Die tipte zenuwachtig aan haar antieke broche. ‘Toen ik voor het eerst hier op de
Bosschenburg kwam,’ zei ze zacht.
‘Kom mevrouw Landerman, nu moet u uw hart maar eens bij ons uitstorten,’ riep
Huib joviaal. Mevrouw Landerman hief haar onderkin.
‘Toen Hare Majesteit de Koningin de fabriek van mijn man kwam bezichtigen,
en later bij ons de thee gebruikte. Weet je nog, Jacquelientje? Je was nog maar een
kind.’
‘O ja, dat was onvergételijk.’
‘En dat was zeker ook uw mooiste moment, meneer Landerman?’ vroeg Huib.
‘Ja, ja, zeker,’ zei hij. ‘Dat was een onvergetelijke dag.’
‘Frank jongen, kom jij dan maar eens over de brug.’
‘Ja,’ zei Frank, ‘ik heb eens zoo'n moment meegemaakt. Och, een betrekkelijk
simpel feit, maar dat door de omstandigheden, waarin je dan leeft, zoo'n diepe indruk
op je maakt. Toen ik in Canada was....’
‘Bent u in Canada geweest?’ Even herleefde Jacquelientjes belangstelling.
‘Ja. Bijna een jaar. Ik had gedacht, daar mijn toekomst te maken als farmer.’
‘En je gelukkigste oogenblik was natuurlijk, toen die kwajongen je schreef, dat
ze niet wou overkomen.’
Frank lachte. ‘Laten we niet persoonlijk worden. Ik weet nog, dat ik dagen
achtereen op een maaimachine zat, en droomde over Holland.’
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‘En Trix,’ vulde Huib aan.
‘En Trix. Best. Over Holland en Trix. Maar nu moet je me niet aldoor in de rede
vallen. Ik was eerst bij een Engelschman in de leer gegaan, die een kleine farm had,
twintig mijl van de spoorlijn. Dat is zoo de afstand van Amsterdam naar Utrecht. En
het naaste station is dan nog maar een nederzetting van een paar honderd inwoners.’
‘Waar was u ongeveer?’ vroeg meneer van Rees.
‘In Alberta. Noordelijk deel. Edmonton kent u misschien wel.’
‘Dat was dus de echte Far West.’
‘Ja, het ligt vlak bij de Rocky Mountains.’
‘Hebt u daar ook Indiànen gezien?’ vroeg Jacquelientje.
‘Jawel. Maar die van Karl May zijn er niet meer.’
‘En ben je ook op de ijsberenjacht geweest?’ vroeg Reinier.
‘Neen, zoo bar was het niet. Maar hoor eens,’ zei Frank, ‘als ik daarover ga
vertellen, dan ben ik morgenavond nog bezig. En jullie moet vanavond ook nog een
beurt hebben. Laat ik nu maar alleen dat gelukkige moment opbiechten. Ik was toen
net twintig, en dat avontuurlijke leven beviel me uitstekend, hoewel ik vaak over de
Old Country zat te mijmeren. Maar toch, ik gaf mezelf zoo weinig rekenschap van
het feit, dat ik nu in Canada aan het boeren was, en ik zat zoo vol toekomstidealen,
dat ik geen spoor van heimwee had. Tot op een dag, ik was toen drie maanden in het
boerenbedrijf, mijn vriend de Engelschman me vertelde, dat hij met Persson, de
grootste farmer uit de omtrek over mij gesproken had, en hij mij aanraadde ook eens
een tijdje bij Persson in de leer te gaan. Dat zou mijn kennis wel ten goede komen.
Veel meer wordt er dan niet gezegd, en de volgende dag bracht hij mij met mijn
koffertje in een buggy naar Persson. Het was een paar uur rijden, en bij aankomst
kon ik meteen aanpakken. Maar 's avonds, ik had net te paard een aantal koeien naar
de farm teruggedreven - het was daar natuurlijk een prachtige natuur - toen hoorde
ik plotseling een
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eigenaardig getoeter of gefluit. Het klonk heel ver weg, en ik kon het absoluut niet
thuis brengen. En weer hoorde ik het, ongeveer uit dezelfde richting. Ik werd
nieuwsgierig, en liet mijn paard tegen een heuveltje oploopen om eens te kijken. En
terwijl ik om een paar boompjes heen scharrelde, hoorde ik het geluid weer, maar
nu duidelijker, en opeens wist ik wat het moest zijn. De trein! En toen ik boven op
het heuveltje stond, toen zag ik hem ook. Nee, maar dàt gezicht! Die trein, die daar
schijnbaar, heel in de verte, langzaam voortkroop. Ik kon de witte pluim zien. Mijn
keel begon een beetje raar te doen. Ik begreep opeens, dat ik in drie maanden al zoo
afgestompt moest zijn, dat ik heelemaal niet meer aan het bestaan van een trein had
gedacht. Ik had niet eens berekend, dat ik dien dag vijftien mijl dichter bij de spoorlijn
was gekomen. Vijftien mijl dichter bij de beschaafde wereld. Vijftien mijl dichter
bij Holland. Vijftien mijl dichter bij.... Ben je gek vent, zei ik toen ineens hardop,
zoo ben je hard op weg, om stapel krankzinnig van heimwee te worden. En toen ben
ik boven op die heuvel nog even heerlijk tien minuten blijven staan. En maar
mijmeren....
Dit is nu wel niet het gelukkigste moment van mijn leven geweest,’ en Frank keek
even lachend naar Trix, ‘maar dit eenvoudige voorval gaf me toen toch wel een
zeldzaam blije gewaarwording.’
‘Hè meneer Reyland, vertelt u nog eens wat van Canada?’ vroeg Suus van
Amperen, die nu wel erg gevoelig was voor weemoedige verhalen.
‘Nee, nee, morgenavond misschien, als u dan nog zin hebt om te luisteren. Nu
eerst een ander. Kòm, jij maar Trix.’
‘Nu zullen we wat te hooren krijgen!’ zei Huib.
‘Een van mijn mooiste momenten is geweest, toen Kees geboren is, en de zuster
mij dat kleine, witte bundeltje overgaf,’ zei Trix rustig.
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‘En Suusje?’ Huib boog zich naar Suus over.
‘Toen we trouwden,’ zei ze zacht, ‘en we de kerk binnenkwamen, en het orgel de
bruidsmarsch uit de Lohengrin speelde.’
Reinier fronste zijn wenkbrauwen. Dat was weer iets theatraals van Suus. Ze bleven
allen onpersoonlijk, behalve Trix dan misschien. Maar die had tenminste kalm
gesproken, terwijl Suus - tranen in haar oogen, tranen in haar stem. Dat ze nu nooit
gewoon kon zijn. Dadelijk geëxalteerd moest doen.
En daarom zei hij, bruusker misschien, dan hij van plan was:
‘Een van mijn gelukkigste momenten is geweest, toen het Hollandsche elftal tegen
de Duitschers speelde, het allerlaatste kwartier nog drie punten ophaalde, en ten slotte
won met 4-2.’
‘Kom Jacquelientje, en nu jij!’ zei de jeugdvriend.
Jacquelientje plukte aan haar zakdoekje. Ze keek eens links en ze keek eens rechts.
Ze kuchte.
‘Je mag ook wel wat verzinnen hoor!’ ried Huib.
‘Tot nu toe,’ zei Jacquelientje, en demonstreerde daarmee haar jeugd - zij had toch
nog zooveel van het leven te verwachten, en de anderen, die hadden immers al
afgedaan - ‘tot nu toe is het mooiste moment van mijn leven geweest, toen ik, nadat
ik drie maanden met typhus had gelegen, en vaak had gedacht, dat ik zou doodgaan,
voor het eerst weer met Maatje even in de tuin mocht.’
‘Ja, dàt kan ik me best voorstellen,’ zei juffrouw van de Berg.
‘En nu u, meneer Reigersberg,’ zei Jacquelientje.
‘Mijn gelukkigste oogenblik is geweest,’ zei die, ‘toen ik hier deze hall
binnenstapte, en na jaren de vriendin van mijn jeugd terugzag.’
Trix keek trotsch naar Ma Landerman. Ja, dat was een fideele uitspraak, al was
het dan onwaar.
‘En nu, lest best. U, meneer van Rees,’ zei ze.
‘'t Is een vreemde geschiedenis,’ zei hij. - Knipoogde hij

Cissy van Marxveldt, De louteringkuur

210
even tegen Trix? - ‘Dat is net gezellig.’ Ze schoven allen hun stoelen wat dichter bij
het vuur. Alleen mevrouw Landerman schoof wat achteruit. En de dames Mandersloot
wisten eigenlijk niet goed, of ze ook wel in de kring zouden schuiven. Maar och,
waar ze met zòòvelen waren.... Tòch.... Hij was een vreemd mensch, die meneer van
Rees!
‘Ik heb in Amerika van alles gedaan,’ begon meneer van Rees. ‘'k Ben cowboy
geweest en stoker en kellner en nachtportier. Ik ben krantenjongen geweest en liftboy
en schoenpoetser en tramconducteur. Ik ben kolensjouwer geweest en colporteur en
taxichauffeur en huisknecht.’
Op mevrouw Landerman's gezicht was duidelijk te zien, dat ze dit alles verwacht
had.
‘Mijn verhaal speelt in de tijd, toen ik mijn dagen nuttig besteedde als huisknecht
bij een schatrijke nietsnut. Zijn naam doet niets ter zake. Zou u trouwens toch niets
zeggen.’
‘U hebt beslist een avontuurlijk leven achter u,’ leefde Trix mee.
‘Zeer avontuurlijk ja, en zéer gevaarvol soms.’
‘Daar moet je voor in Amerika zijn,’ zei Pieter Bron.
‘Wel, toen ik dan als huisknecht mijn plicht deed, of beter gezegd niet deed - zijn
indolentie stak mij aan - leerde ik natuurlijk verschillende typen kennen. Mijn heer
en meester was een vurig pokeraar. En elke avond kwamen er weer andere lui dat
nobele gokspel beoefenen. Er werd geweldig grof gespeeld en met honderden en
duizenden dollars gesmeten. Ik moest dan op mijn post zijn om te bedienen. Zoo
geviel het, dat er op een avond - ik herinner me nog, dat het een noodweer was, de
ramen trilden van de storm....’
‘Woonde u niet in de stad?’ vroeg Frank.
‘Neen, op net zoo'n eenzaam landhuis als hier. Met de wagen nog een half uur van
Chicago. Nu, op die bewuste avond hield laat nog een auto voor ons huis stil. Maar
omdat we zelfs vaak
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's nachts nog bezoek ontvingen, was dat niets merkwaardigs. Ik deed dus de buitendeur
open en liet vier heeren binnen. Twee ervan kende ik niet, maar de beide anderen
des te beter. Eén had ik ontmoet in mijn korte, roemlooze loopbaan als nachtportier,
de ander had mijn weg gekruist, toen ik stoker was op éen van de groote Lake-booten.’
Meneer van Rees pausde even. Trix ging eens verzitten. Dit werd interessant.
‘De heeren vroegen naar mijn meester. Die zat in de bibliotheek bij het vuur, en
dronk cocktails. Eén van de heeren, die ik niet kende, zei, dat ik ze moest aandienen,
en dat meneer hen verwachtte.
Ik diende ze dus aan. Mijn meester sprong op, en zei, dat hij ze al uren geleden
verwacht had. Ik moest ze direct binnenlaten.
En terwijl ik weer terugliep naar de hall, dacht ik eraan, of de twee mij bekende
individuen mij ook zouden hebben herkend. Ik had ze namelijk onder de meest
ongunstige omstandigheden ontmoet. De een was een beruchte valsche speler, en de
ander had ik geboeid aan boord zien brengen, omdat hij, laat ik het voorzichtig
zeggen, iets te roekeloos met een menschenleven was omgesprongen. Ze waren
allebei wreed en gevaarlijk.’
‘Maar waarom zei u niet direct tegen uw-e-uw patroon,’ zei Trix, ‘wie die beide
boeven waren?’
Meneer van Rees streek over zijn voorhoofd. ‘Ja, dat was juist het angstwekkende
voor mij. Mijn tong was als verlamd. Ik kon mijn gedachten niet in woorden
formuleeren. 't Was alsof ik onder hypnose liep.’
‘Misschien was u van buiten af al gehypnotiseerd,’ zei Trix. ‘Dat kan toch?’
‘Ja, misschien wel.’
‘Toe, laat meneer van Rees nu doorvertellen,’ drong Mary aan.
‘Ik kwam dus in de hall terug, en vroeg of de heeren me wilden volgen. Ik
veranderde mijn stem, en hoopte, dat ik niet
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herkend was. En als stoker èn als nachtportier droeg ik een baard. Nu was ik
clean-shaven. ’ Trix keek eens weer naar mevrouw Landerman. Die tuurde naar de
handen van meneer van Rees, naar die onbeweeglijke, bleeke handen. Zou ze denken,
dat hij elk oogenblik een revolver te voorschijn zou kunnen rukken om het gezelschap
te overmeesteren?
- ‘Ik liet de heeren binnen. Mijn meester sprong overeind en drukte ze alle vier de
hand. Hij scheen ze dus te kennen. Of beter gezegd - nièt te kennen. Anders zou hij
ze de hand niet hebben gedrukt. Op een wenk van mijn meester ging ik bij het buffet
staan en wachtte zijn bevelen voor de dranken, die ik had te mengen. En ondertusschen
schudde de wind aan de ramen, loeide in de schoorsteenen, raasde om het huis. Het
was een Walpurgisnacht.’
De dames Mandersloot huiverden. 't Was ijselijk. Die koele stem sprak maar door,
sprak maar door. 't Was meer dan ijselijk.
‘En terwijl ik daar al een tijd had gestaan, zag ik, dat de vier gentlemen een blik
wisselden. Een blik!! Nog gaat mijn haar overeind staan van afgrijzen als ik eraan
denk wat er toen gebeuren ging!’
Trix keek onwillekeurig naar het grijze haar. Nee, 't bleef rustig
achterovergeborsteld liggen.
‘En alsof dat het afgesproken teeken was, sprongen ze alle vier tegelijk op mijn
meester toe en knevelden hem in een oogwenk. Ik stond als verlamd van schrik. Il
wilde te hulp snellen, ik wilde vluchten, maar ik kwam niet van mijn plaats en moest
lijdelijk toezien, dat ik ook gebonden tegen een stoel werd gegooid.’
‘En nu de lettercombinatie van de brandkast,’ zei de een, die ik als valsche speler
had gekend.
‘Nooit,’ zei mijn meester.
‘In een ommezien hadden ze hun revolver getrokken. Ik sloot mijn oogen. Ik
hòorde de knal reeds, maar zacht en toch
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duidelijk zei mijn meester de combinatie. Twee ervan liepen direct naar boven naar
de slaapkamer om het slot te probeeren. Twee bleven met getrokken revolvers ons
bewaken. En de wind loeide en rukte aan de luiken en gilde door de schoorsteenen.’
Meneer van Rees nam even een slokje van zijn warme punch.
‘Ik verveel u toch niet?’
‘O integendeel. Ga astublieft door.’
‘Nu, terwijl ik daar zoo op de grond lag in de bibliotheek, zag ik, dat ik geen meter
van de telefoon was verwijderd. Ik dacht: “Als ik die telefoon te pakken kan
krijgen....” Ja wat dan? Als ik sprak, zelfs fluisterde, zouden ze me toch hooren
spreken. En niettegenstaande ik dat wist, oefende de telefoon een onuitsprekelijke
aantrekkingskracht op me uit. 't Was onze eenige verbindingsschakel met de bewoonde
wereld 't Was onze eenige kans op veiligheid.’
Trix likte haar lippen nat. 't Werd spannend.
‘Ik kroop nòg dichter naar de telefoon. Ik had nu de hoorn onder mijn bereik. Ik
behoefde de hand maar uit te steken. Toen klonk er van boven een vreugdegekrijsch.
Ze hadden de brandkast opengekregen.’
Weer hield meneer van Rees even stil. Hij zag de spanning op aller gezichten. Zijn
eigen gezicht bleef onbewogen, alleen zijn handen gebaarden nu.
‘En alsof dit het sein was, zag ik, dat twee revolvers op mijn meester werden
gericht. En een van de gentlemen zei: ‘We zullen tot onze spijt moeten vermijden,
dat u hierover later zult spreken.’
‘Ik sloot mijn oogen, ik hoorde een dubbele knal. Ik geloof, dat ik éven buiten
bewustzijn raakte.’
‘En wat moeten we met hèm doen?’ hoorde ik dan zeggen.
‘Dezelfde weg maar.’
‘Nee, wacht eens even -’ dat was de stem van de valsche speler, - ‘ik kèn dit heer.
Hij is een handige kerel.
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We zullen hem misschien kunnen gebruiken. En als hij praat....’
‘Ik kreeg een trap, die me rechtop deed schieten. Ik durfde niet kijken naar de kant
waar mijn meester lag.’
‘Wil je je bij ons aansluiten?’ gromde de valsche speler. ‘Je bent wel wat waard,
handig genoeg tenminste. Maar als je ooit je mond voorbijpraat....’
‘Wel, zijn blik, en de revolver, waarmee hij verachtelijk speelde, voleindigde de
zin.
Ik dacht even na. Wat was het beste? De dood was eervoller, zeker. Maar door te
blijven leven, zou ik misschien in de gelegenheid zijn die spitsboeven hun verdiende
loon te geven.
‘Ja,’ zei ik. ‘Dat wil ik wel.’
‘Laat hem nog even hier liggen, George, dan nemen we hem straks mee in de
auto.’
‘Ze renden naar boven. Ik hoorde opgewonden uitroepen. Mijn meesters brandkast
was welgevuld. En daar lag ik, alleen. Maar bij de telefoon. Nu of nooit! Later zou
mijn verhaal geen geloof worden geschonken. Al was ik gekneveld, ik kon één hand
bewegen. Ik wrong aan de touwen. Ik wrong zoolang tot ik mijn onderarm vrij had.
Toen greep ik de telefoon.’
‘Ik ben ijskoud van ontzetting,’ zei Trix.
‘Ik heb u verteld, meen ik, dat we een half uur per auto van Chicago zaten. Het
dorpje zelf had een klein postkantoor waar de telefoon was, en een oude
eerbiedwaardige politiechef. Die zou me niet kunnen helpen. Neen, de hulp moest
komen van Chicago. Dàt wist ik. Als ik direct verbinding kreeg met het Hoofdbureau
van Politie, dan duurde het misschien nog veertig minuten voor er assistentie kon
zijn. Maar ik moest het probeeren. En bovendien, mochten wij intusschen verdwenen
zijn, dan wisten ze op het zelfde oogenblik van de misdaad af, en konden onmiddellijk
hun nasporingen beginnen. En misschien was mijn arme meester nog wel in leven.
Al deze gedachten vloegen door mijn hoofd, terwijl ik met de hoorn aan mijn
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oor wachtte. Uren wachtte. Tot eindelijk, de stem van de brievengaarder.
‘Luister goed Dixon. Hier Austin Lodge,’ zei ik. ‘Geef me direct het Hoofdbureau
van Politie in Chicago. Onmiddellijk!’
‘Maar waarom vroeg u hem niet, of hij hulp in het dorp wilde halen?’ vroeg Mary.
‘Het eenige wat me leek te kunnen helpen, was een wel-vertrouwde

Ik zag een vuurstraal, hoorde een geweldige knal, en....

politie macht. En bovendien, hij zou mijn gesprek hooren, en eveneens zijn
maatregelen kunnen treffen. Ik moest ook kort zijn. Ze konden ieder oogenblik
beneden komen. Ik durfde de telefoon niet neer te leggen. De bel zou ze boven
waarschuwen. Ik wachtte. Ik wachtte weer. Uren. Toen hoorde ik een stem:
‘Hoofdbureau van Politie.’
Trix greep naar Frank's hand. Ze had een moreele steun noodig.
‘En net begon ik te vertellen, haperend, en toch zoo kort
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mogelijk, wat er gebeurd was, of ik hoorde de deur zacht-piepend opengaan. Ik
draaide me om. Ik zag in het gezicht van de valsche speler. Ik zag hem zijn revolver
heffen. De telefoon viel uit mijn hand. Ik zag een vuurstraal, hoorde een geweldige
knal, en voelde tegelijk een stekende pijn in mijn borst. Ik was doodelijk getroffen.
Ik voelde me vallen en vallen en steeds dieper en dieper wegzinken. En toen....’
‘Ja, en toen?’
‘Toen werd ik wakker,’ zei meneer van Rees. ‘En dat moment van wakker
worden.... was werkelijk éen van de gelukkigste momenten van mijn leven.’
‘Dus ik heb voor niets van afgrijzen gerild?’ vroeg Trix.
‘Ja, 't spijt me zeer.’
‘Had u dat alles gedroomd?’
‘Ja, zoo ongeveer.’
‘Men kan soms zoo akelig droomen,’ zei juffrouw Mandersloot. Er kwam even
een prozaïsche terugslag na dit sensatieverhaal.
‘Dus u bent misschien ook geen schoenpoetser geweest en geen tramconducteur.
En geen stoker of huisknecht?’
Nu glimlachte meneer van Rees. ‘Neen, niet alle. Maar ik heb daar toch wel veel
beroepen gehad.’
‘Ik kom eens bij u om copy, als ik mag,’ zei Pieter Bron.
‘Ik sta geheel tot uw beschikking,’ zei meneer van Rees.
‘En de valsche speler en die andere artist hebt u die werkelijk gekend?’
‘Ja,’ zei meneer van Rees, ‘die heb ik ook werkelijk gekend.’
Weer keek Trix naar mevrouw Landerman. Die blikte opgejaagd rond. Een tipje
van het verleden van meneer van Rees opgelicht, en ziet, daar wandelden valsche
spelers rond, en individuen, die roekeloos omsprongen met het leven
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van een ander, Nee, dat was niet bepaald geruststellend.
‘Kom, mag ik nog eens inschenken?’ vroeg Juffrouw van de Berg. ‘We hebben
wel iets opwekkends noodig, geloof ik.’
‘Brr, ik ben er heelemaal koud van geworden,’ zei Jacquelientje. En alsof ze bij
hem bescherming zocht, wreef ze even in het vooroverbuigen naar de haard, met
heur zwarte haar langs de mouw van de jeugdvriend.
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Hoofdstuk XIII.
Het was de dag na Kerstmis. Het had weer gesneeuwd en daarna gevroren. De wegen
waren als gladde spiegels.
‘Zullen we nu vanavond onze sledetocht gaan houden?’ vroeg Jacquelientje. Ze
stonden allen op de stoep. De kinderen gleden in de tuin. ‘Daar is nog steeds niets
van gekomen.’
‘Wat is dat voor een lumineus plan?’ vroeg de jeugdvriend.
‘We zouden sleden huren in het dorp,’ zei Jacquelientje. ‘En vanavond na den
eten, als de maan schijnt....’
‘Is die er dan wel?’
‘Jàa. 't Is volle maan. Pràchtig! Dan gaan we met z'n allen een groote tocht maken
door de bosschen. Lijkt u dat niet poëtisch? Mevrouw Reyland heeft het plan bedacht.’
‘Van mevrouw Reyland kan niets dan goeds komen. Ik ben ook van de partij,’ zei
de jeugdvriend. ‘Het zal me zijn, alsof oude tijden herleven. Ik heb vaak met jou in
een slee gezeten, weet je nog wel Trix?’
‘Natuurlijk weet ik dat nog wel.’
‘Zulke dingen blijven je altijd bij,’ zei de zoon van het Eerste Kamerlid vol pathos.
‘Ja, altijd,’ beaamde Trix.
‘En wie gaan de sleden bestellen?’ vroeg Jacquelientje.
‘Dat zal ik wel weer zijn,’ zei Huib. ‘Voelen jullie er wat voor om mee te gaan?’
Frank, Reinier en Pieter voelden er wel wat voor.
‘Dan moesten we maar meteen gaan, dunkt me,’ stelde Huib voor. ‘Ga je ook mee
Reigersberg?’
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‘Ik heb nog wat correspondentie af te doen,’ zei Lex. ‘En ik heb de kinderen beloofd
om de beurt met ze te gaan schaatsrijden.’
‘Nu, dan wil Carolientje natuurlijk wel mee,’ zei Huib joviaal. ‘Kom kind, trek
wat aan en plant wat op je hoofd, dan zetten we de stap erin.’
‘Nee, ik blijf vanmorgen thuis om te hèlpen,’ zei Jacquelientje.
Mary en Trix keken even naar mekaar.
‘Wat een ijver opeens,’ spotte Huib.
‘Ik mag toch wel helpen zeker! Er is zooveel op te ruimen na twee Zondagen.’
‘Dat is heel loffelijk van je, hoor Catrientje,’ prees Huib. ‘Misschien mag je de
kamer van meneer Reigersberg doen, als je 't hem lief vraagt. Gaan jullie mee?’
‘Meneer van Son plaagt me altijd,’ pruilde Jacquelientje.
‘Was sich liebt - de rest ken je,’ zei de jeugdvriend. ‘En je mag best mijn kamer
doen, hoor! Als je mijn scheerspiegel maar op zijn juiste plaats laat.’
‘Waar gaat u zitten schrijven?’
‘In de hall.’
‘Komt u dan straks uw kamer inspecteeren als ik hem klaar heb?’
‘Ja, dat zal ik doen.’
Toen ze de trap opliepen zei Suus - Jacquelientje was zingend voor hen uit
gesprongen; ‘Nu laat ze zich toch al te veel in de kaart kijken.’
‘Ja, stom,’ zei Trix.
‘Ik geloof warempel, dat Reigersberg er nog van gediend is ook,’ peinsde Suus.
‘Niemand kan er beter van gediend zijn dan hij!’ Mary lachte even. ‘Misschien
beleven we nog een verloving hier.’
‘Ik geloof niet, dat hij zoo stom zal zijn,’ bromde Trix.
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‘Maar ja, je weet het soms niet. Enfin, mijn zegen hebben ze.’
‘Je zult zien, Jacquelientje zal het wel plooien, dat ze met Reigersberg in de slee
komt te zitten.’
‘Wat ben jij een vooruitziende vrouw, Suus,’ prees Trix.
‘Dan nog een volle maan erbij,’ zei Mary. ‘'n Ideaal omgeving om naar elkaar toe
te neigen.’
Door de open slaapkamerdeur van Reigersberg klonk Jacquelientjes geneurie:
‘When it's moonlight in Hawaii
‘My heart is sad.’

Ze riep, toen ze de anderen zag voorbijgaan: ‘'t Is toch wel heerlijk, zoo'n kamer op
te knappen.’
‘'t Hangt er maar van af wèlke kamer,’ plaagde Mary fijntjes.
‘O mevrouw van Son, nù wordt u ondeugend,’ lachte Jacquelientje. Ze schudde
het haar langs haar gezicht. ‘Ik voel me zoo vroolijk vanmorgen.’
‘Die vreugde zal wel gauw voorbij zijn,’ zei Trix sotto-voce. ‘'k Geloof, dat
Cordelia morgen weer op het appel verschijnt. Dan is al die hulpvaardigheid niet
meer noodig.’
- Trix gooide de balcondeuren wijd open. In de verte zag ze de bosschen. Vanavond,
als de maan scheen, zouden ze langs die besneeuwde wegen glijden, door de rechte
boschlanen vliegen. De bellen van de paarden zouden rinkelen en ze zou zich
verbeelden dat ze in Rusland was en door de Russische steppen vloog.
Toen Trix na een half uur van zwabberen en stofdoekuitwapperen naar beneden
toog, liep net Jacquelientje voor haar uit,
‘Komt u uw kamer even kijken, meneer Reigersberg?’
‘Ja direct. - Zoo Trix, ook al klaar?’
‘Ik heb het met de Fransche slag afgepoedeld.’
‘Ga je dan straks ook mee schaatsrijden?’
‘Misschien. Maar ik ga me eerst wat aan de kunst wijden.’
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‘Beware - wat ga je doen?’
‘Een beetje teekenen.’
‘Wat ga je teekenen?’
‘Weet ik nog niet. Misschien jouw portret.’
‘Kun je niet.’
‘Ik zal 't eens probeeren. 'n Caricatuur.’ Ze greep naar papier en potlood, klom op
de tafel. Schetste vlug. Accentueerde zijn hooge voorhoofd en zijn mond. Ze schreef
eronder:
‘Dit is een noob'le telg
Van 't Reigersberggeslacht
Hij heeft nooit veel gewerkt
Maar wel heel veel gedacht.’

‘Asjeblieft,’ zei ze.
Hij bekeek het. ‘Zeg, dat is uitstekend.’
‘Ja?’ zei Trix.
‘Ja! Dat is allemenschelijk knap. Weet je dat wel?’
‘Kom, kom,’ weerde Trix af.
‘Neen, ik méén het. Heb je meer dingen gemaakt?’
‘Hoopen!’
‘En?’
‘Wat en?’
‘Wat wordt er van gezegd?’
‘Er wordt bijna nooit over gesproken.’
‘Heb je 't dan nooit eens aan een bevoegd iemand laten zien?’
‘Ja. Eens.’
‘En wat zei Zijn Edele.’
‘Dat het aardig gekrabbel was. Meer niet. Dat honderden het zoo deden als ik, en
duizenden beter.’
‘Die vent was gek,’ zei de jeugdvriend.
‘Mag ik het eens zien?’ vroeg Jacquelientje.
‘Zeker. Knaap, vin je niet?’
‘Ja, maar erg gechargeerd,’ zei Jacquelientje.
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‘Daar is 't toch een caricatuur voor. 't Is geen geflatteerd schilderij. Ik mag het
natuurlijk wel houden, hè Trix?’ ‘O ja. Je kunt er nog wel een dozijn krijgen,’
‘Teekende u dan vroeger niet?’ Jacquelientje trok haar wenkbrauwen op. ‘Ik bedoel
vroeger, toen meneer Reigersberg u kende?’
‘Hoe oud was ik toen heelemaal? Dertien, veertien, vijftien.’
‘Ja, en als je me toen met zoo'n krabbel was komen aanzetten....’ begon de
jeugdvriend.
‘Dan had je me op mijn gezicht gegeven,’ zei Trix. Toen lachten ze allebei. ‘Ja,
complimenteus was je niet,’ zei Trix.
‘En jij was een eerste klas kattekop.’
‘We vochten reusachtig.’
‘Maar we zoenden het altijd weer af!!’
Jacquelientje beet op haar onderlip. Ze neuriede. Ze trommelde op de tafel. Gaat
u nu niet even uw kamer kijken?’ Ze pruilde.
‘O ja, direct.’
‘U zult nergens meer een stofje vinden.’
‘Zeèr verplicht.’
‘Mag ik het u zelf laten zien?’
‘Ach ja, heel graag.’
Trix schoot in haar mantel, trok de muts over de ooren. Ze gilde naar boven: ‘Mary
en Suus, gaan jullie mee vijverwaarts?’
Ze zong:
‘And when I was twenty
I loved a young man
Who rowed like a hero
And sang like Big Ben.’

‘Kom, dan zullen we die kamer eens gaan bewonderen,’ zei de jeugvriend, zijn
envelop dichtplakkend. En met een triomfeerende blik naar Trix, liep Jacquelientje
met hem naar boven.
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- Toen ze uit het dorp terug waren, zei Huib aan de lunch: ‘Nu, dat heeft voeten in
de aarde gehad Mary. Maar alles is voor mekaar. En we hebben ook een slee van
Pieter van Jan.’
‘Daar wil ik in,’ zei Trix direct.
‘Maar die is voor vier personen.’
‘Wat kan mij dat schelen. Ik ben toch niet op een tête à tête ingesteld?’
‘Nee, dat dacht ik Beatrijs,’ plaagde Huib.
‘Zeg Reigersberg,’ riep Frank, ‘heb jij in dat dorp van Trix die hazenkoopman
nog gekend?’
‘O ja, die lange slungel met het peenhaar. Natuurlijk.’
‘Dat was geen lange slungel,’ zei Frank ‘De hàzenkoopman. Die ouwe baas met
die kromme beenen.’
‘Dan was het zijn zoon misschien, die ik bedoel.’
‘Hij hàd geen zoon.’
‘Nu, dan verwar ik hem misschien met de petroleumman,’ meende de jeugdvriend.
De vlammen sloegen Trix uit. Frank leek zoo opgewekt en praatgraag. Die was
in staat om de zotste dingen te vragen. En de jeugdvrind was altijd wel bereid om de
meest zotte dingen te antwoorden.
‘Kun jij je de postbode nog herinneren?’
‘Absoluut,’ zei de jeugdvriend.
‘Dat was zoo'n mal type. Weet je nog Trix, dat hij altijd kwaad was, als hij jou
een brief van mij moest brengen?’
‘Ja, 't was een dwaas type,’ beaamde de jeugdvriend. ‘En zoo'n onzinnig mannetje
om te zien.’
‘Ik geloof, dat jij maar wat fantaseert,’ merkte Frank naïef op. ‘Hij was juist een
zeldzame pooteling.’
‘Nu ja, dat weet ik wel. Dat was - die nà hem kwam. Ik bedoel - die vòòr hem
was,’ herstelde de jeugdvriend zijn fout.
Trix dook over haar bord. En ze kon niets doen. Niet eens seinen naar Lex. Want
Jacquelientje bespiedde al haar bewegingen.
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‘Wat een typen heb je toch vaak op zoo'n klein dorp,’ overpeinsde Frank. ‘Dat dacht
ik vanmorgen weer, met die doove timmerman. Alles verstond hij anders dan je zei,
en toch deed hij of hij je volkomen snapte....’
‘Ja, daar heb ik ook vaak om gebruld,’ viel Lex bij. Hij sneed zijn vleesch. Wijdde
daar schijnbaar al zijn aandacht aan.
Gelukkig viel op dat moment Kees Dolly aan. En gleed Jan van zijn stoel onder
de tafel, zoodat Huib en Frank reddend moesten ingrijpen. Mary zag naar Trix'
opgewonden gezicht.
‘Dat komt ervan,’ formeerden haar lippen.
‘Meneer Reigersberg,’ sprak toen de K.V.S., ‘wilt u misschien aan ònze tafel plaats
nemen? U zit daar net op de tocht.’
Hij stond op. Hij kwam met zijn rug naar Frank toe te zitten. Voor de eerste en
eenige maal zegende Trix de K.V.S.
's Avonds straalden de sterren aan een vriesblauwe lucht. De maan stond helder en
koud als een gele bal aan de hemel.
‘Je mag er je wel flink inpakken, Beatrijs,’ riep Huib. ‘Niet denken aan de slanke
lijn. Vijf mantels over mekaar!’
‘Mag ik jouw pull-over leenen?’
‘Niks daarvan. Die heb ik zelf al aan.’
‘'k Ben zoo omvangrijk als een ton. 'k Wou, dat ik de pelsmantel mocht leenen
van de K.V.S. Maar die zal ze me niet afstaan. Wat zeg jij Frank?’
‘Dwaas kind. Natuurlijk niet.’
Ze hoorden van verre al het gerinkel van de bellen. 't Was een opwekkend geklingel.
Trix danste bijna. ‘Zoo iets buitensporigs vindt ze nu wel leuk.’ dacht Frank.
Toen ze de trap afliepen zei hij:
‘Ik ga alvast een geschikte slee voor ons tweetjes uitzoeken Trix.’
Jacquelientje draafde voor hen uit. Ze hoorden haar in de vestibule roepen: ‘O
meneer Reigersberg, wat een beeld van een slee hebt U.’
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‘Ja,’ klonk zijn rustige antwoord. ‘Die heb ik uitgezocht voor mijn jeugdvriendin en
mezelf.’
Trix weifelde even. Dat kon ze niet doen. Maar dan dacht ze: ‘En al die keeren,
dat Frank met het lor heeft gedanst en gereden en gewandeld? En al die keeren, dat
hij met haar alleen is geweest. Dat beteekende allemaal niets. Welnu, dit beteekent
ook heelemaal niets.’
‘Ik ben er al, Lex,’ zei ze.
‘En hier heb ik een prachtige slee voor Hermientje en Pieter Bron,’ zei Huib. ‘Stap
maar in jongens. Eerste klas afwerking en bediening. Een prima chauffeur.’ De
boerejongen, die zou mennen, grijnsde. Huib klopte hem op zijn schouder.
‘Dan krijgen we hier een vaartuig voor Suus, Mary, Reinier en Frank. En dan mag
ik zeker wel de eer hebben u te geleiden mevrouw Landerman?’ De K.V.S. had ten
slotte te kennen gegeven, dat ze ook wilde meegaan.
‘Ruilen we dan op de terugweg?’ riep Jacquelientje.
‘Heelemaal niet vleiend voor mij,’ vond Pieter Bron.
‘Maar rùilen we dan op de terugweg?’ riep Jacquelientje weer.
‘Natuurlijk kind. Natuurlijk,’ riep Huib. ‘Dan mag jij eerst kiezen hoor.’
O, het wàs koud. In plaids gehuld stonden de dames Mandersloot met juffrouw
van de Berg en meneer Landerman op de stoep en wuifden. Op de kamer van meneer
van Rees brandde licht.
‘Wat doet die man toch op die koude kamer?’ vroeg de K.V.S. toen de sleden het
voorplein afgleden.
‘Tja, dat weet ik ook niet,’ zei Huib. ‘Kamergymnastiek misschien.’
‘Vond u dat verhaal van hem niet luguber?’ De K.V.S. rilde weer en trok de pelsjas
dichter om zich heen.
‘Hij had het toch maar gedroomd,’ merkte Huib kalm op.
‘Maar denk dan eens aan al die duistere baantjes, die hij gehad heeft.’
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‘Kom, kom, een chauffeur of een stoker verricht ook eerbaar werk.’ ‘Maar hij was
ook nachtportier!’
‘Zeer prijzenswaard. Er zijn maar weinig menschen, die de moed hebben 's nachts
te werken.’
‘U wilt me schijnbaar niet begrijpen, meneer van Son.’ De K.V.S. trok een
hoogmoedige kin. ‘Enfin, ik zeg niets meer. U zult gauw genoeg bemerken, dat....’
‘Ja? Wat zal ik gauw genoeg bemerken?’ viel Huib haar in de rede.
‘Dat ik me in meneer van Rees nièt heb vergist. Ik bezit gelukkig menschenkennis,’
zei de K.V.S.
‘Oh là là,’ dacht Huib. ‘Zou dat de heele weg zoo moeten doorgaan? Nou, maar
dan gaf hij gauw het sein tot ruilen. Zou hij wel zien, dat hij Trix tot partner kreeg
of Suus. Suus lamenteerde ook wel. Maar die was met een vaderlijk woord en een
vaderlijk gebaar wel in het vroolijke spoor te krijgen.
Hij keek eens achterom. De slee van Trix en Lex was een heel eind achtergekomen.
Huib wenkte. ‘Zeg, schieten jullie nog op daar?’
De ‘chauffeur’ van hun slee echter scheen niet tot de snuggerste te behooren. Die
had een groote bonten muts diep over wijduitstaande ooren getrokken en deed, of
hij niets hoorde van Huib's aanvuren. Trix schudde haar hoofd. Och, dan bleven ze
maar wat achter. 't Beteekende niets.
Ze keek eens om zich heen. Machtig mooi was het. Zoo stil en wit. Een sprookje
uit de Duizend en een Nacht.
‘Niet koud, Trix?’
‘Nee, heelemaal niet.’
Ze spraken niet meer. De bellen rinkelden. Het paard snoof eens. De boomen en
de witte, witte landen vlogen voorbij. De andere sleden waren reeds niet meer te
zien. Die waren al verdwenen in de verre, diepe boschlanen.
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Trix dacht: ‘Ik zal er maar niet over zeuren. Dan is het net of ik het heel erg vind,
dat we zoo ver achter zijn.’ Ze keek eens even op zij naar hem. Zijn lippen waren
op elkaar geklemd. Zijn oogen staarden in de verte.
‘Zeg Lex,’ zei ze opeens. ‘Ik geloof, dat we de anderen kwijt zijn. Nu kun je straks
ook niet ruilen.’
‘Ruilen? Wat bedoel je?’
‘Jacquelientje wou toch ruilen! Die wil ook wel eens in een tweepersoonsslee
zitten.’
‘Dan kan ze toch bij haar moeder of bij meneer van Son gaan zitten,’ zei hij. ‘Ik
ben blij, dat ik ontsnapt ben.’
‘Ik dacht, dat je haar nog al aardig vond.’
‘Schei uit zeg.’
Trix neuriede wat. Ze stopte de handen dieper in de zakken van haar jas. Ze leunde
wat achterover. Ze keek eens weer naar Lex. Ze keek om naar de jongen, die achter
op de slee stond en een gezicht trok, alsof het hem niet aanging, al belandden ze in
Spitsbergen. Met een zachte plof viel de sneeuw van de boomen. Er ritselde wat in
de struiken. Over het witte veld schoten vlug een paar konijnen. Dan gleden ze de
eerste boschlaan in. Van de bellen der andere sleden was niets meer te hooren.
‘Zeg Lex.’
‘Ja,’
‘Zeg Lex. Luister eens. Weet je wat ik denk?’
‘Nu?’
‘Dat je een groot verdriet met je omdraagt.’
Hij lachte. Maar 't ging niet van harte.
‘Ik doe nogal zuur, bedoel je.’
‘Nee, je bent opgewekt genoeg. Maar als je denkt, dat niemand naar je kijkt, dan
valt al die opgewektheid van je af.’
‘Ik kan toch niet altijd een grijnzende sater zijn.’
‘Je kunt het mij gerust vertellen,’ zei Trix. ‘Ben ik niet jaren lang je vriendinnetje
geweest?’
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Hij zweeg even. Dan stak hij zijn hand naar haar uit.
‘Je hebt gelijk, Trixy,’ zei hij. ‘En ik zal 't jou ook kunnen vertellen, dank zij die
heerlijke fantasie van ons.’
‘'t Is natuurlijk een meisje,’ zei ze zacht.
‘Ja, is 't eigenlijk niet altijd een meisje?’
De slee ging trager. De bellen klingelden nauw hoorbaar. De boomen stonden als
strakke, stramme wachters.

Dan gleden ze de Boschlaan in.

‘'t Is natuurlijk een meisje,’ herhaalde hij.
‘Heeft ze je verdriet gedaan?’
‘Ja, dat ook. Maar ik ben hopeloos in haar teleurgesteld. En dàt is het’ - zijn hand
kneep samen tot een vuist - ‘dat is het, wat me zoo'n pijn doet.’
Trix dacht: ‘Wat weet je toch weinig van mekaar. Zoo op het eerste gezicht leek
hij geen zorg in de wereld te hebben. En de uitbundigheid, waarmee hij op mijn
dwaze voorstel inging. Terwijl al die tijd....’
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‘We waren verloofd, zie je. Ze was een schat om te zien. Toen ik uit Indië terugkwam
verleden jaar ontmoette ik haar bij haar zuster, waar ze in huis woont. Nu kende ik
Alice van Houtum al jaren, maar....’
‘Alice van Houtum?’ kreet Trix bijna. ‘Maar die ken ik ook!’
‘Werkelijk?’ Nu brak de lach weer door in zijn oogen. ‘Of gefantaseerd?’
‘Nee, wèrkelijk. Ik ben met haar in Frankrijk op kostschool geweest. Ze is in
Rotterdam met een Mr. van Loo getrouwd. We waren op kostschool dikke
vriendinnen. En er gaat geen jaar voorbij, of we zien elkaar wel eens of twee maal.’
‘Ken je - ken je dan -’ zijn stem haperde, ‘ken je dan haar zusje Renée ook?’
‘Ik heb haar vroeger wel eens gezien. Maar ze is zooveel jonger dan Alice en ik.
Twintig misschien? Ik wist niet eens, dat ze bij Alice in huis is. De laatste jaren was
ze altijd bij een Tante in de Achterhoek.’
‘Ja. Die tante is gestorven. Ze woont nu, sinds een paar maanden bij de van Loo's.’
‘Dus 't is Renée,’ zei Trix.
‘Ja, 't is Renée,’ zei Lex.
‘Ze was als kind al allerlièfst,’ prees Trix. Zouden die woorden hem goed doen?.
‘Dat is ze nog. Toen ik haar voor 't eerst ontmoette, je begrijpt het wel, 't was een
geval van liefde op het eerste gezicht.’
Trix knikte.
‘Enfin, om kort te gaan. Ze ging ook van mij houden. Tenminste, dat dacht ik. We
verloofden ons juist twee weken geleden. Met Kerstmis zou het publiek zijn
geworden.’
‘Maar wat is er dan toch gebeurd?’ Trix fantaseerde al de grootste ijselijkheden.
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‘Och, iets zoò gewoons. Ze kwam verleden week - was dat wèrkelijk verleden week?
't Lijkt al zoo onnoemelijk lang geleden - naar den Haag, waar we wat zouden
winkelen om daarna te teaen bij Royal. Nu ken ik, om te beginnen, massa's lui in
den Haag. Ik heb er altijd gewoond, behalve dan die paar jaar in Indië. En ik ken er
ook veel meisjes, waarvan geen enkele me ook maar een grein interesseert.’
‘Ik snap het al,’ zei Trix. ‘Ga door.’
‘Er werd gedanst bij Royal. We dansten dus en we dronken thee en....’
‘En er zaten volksstammen meisjes, die je kende, en die tegen je wuifden en je op
je schouder klopten, is 't niet zoo?’
‘Precies. Er waren een paar zusjes van ouwe vrienden, uitgelaten typetjes nogal,
heelemaal mijn genre niet.’
‘O, dank je wel.’
‘Maar je bent toch niet uitgelaten,’ zei Lex.
‘Nee. Ga maar door.’
‘Nu, die kinderen deden misschien wat al te opgewonden. Kwamen naar mij toe
om een dans, en - ja, ik vond het zelf ook allerberoerdst - lachten en schertsten, alsof
we ik weet niet hòe intiem waren.’
‘Niet gezellig voor Renée,’ vond Trix.
‘Nee, en daar komt dan nog bij, dat Renée kalm en nogal stil is.’
‘Ik zou me gloeiend hebben geërgerd,’ zei Trix.
‘Dat kan zijn. Maar ze wist toch, dat het allemaal niets beteekende. Dat ik van
hàar alleen hièld!’
‘De gewone mannen-opvatting. Ga verder.’
‘Toen ik haar naar de trein bracht later, zei ze niet veel. Maar de volgende dag
kreeg ik een briefje, o, een kinderlijk-wreed briefje, waarin ze me schreef, dat ze 't
toch niet aandurfde, stel je voor, àandurfde, om met mij te trouwen, en dat ze me
niet langer wilde binden. Hoe vin je dat?’
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‘Ik zou precies zoo gedaan hebben,’ zei Trix.
‘Jij!? Zou jij dat ook hebben gedaan?’
‘Ja natuurlijk. Ik zou ook fel jaloersch zijn geweest. En als maar toekomsten hebben
gezien vol dansende meisjes, die jou op de schouder klopten. Ik zou 't ook niet hebben
aangedurfd. Dank je wel.’
‘Wel, heb ik van mijn leven,’ zei de jeugdvrind. ‘En ik dacht bij jou troost te
vinden.’
‘O, die kun je toch krijgen. Maar maak eerst het slot eraan.’
‘Er is geen slot.’
‘Dus je bent niet naar haar toegeijld?’
‘Nee, natuurlijk niet. Ik had toch zeker geen misdaad begaan?’
‘Je bent precies Frank,’ zei Trix. ‘Daarom kunnen wij het natuurlijk zoo goed
samen vinden. Die zou ook voor geen goud van de wereld naar mij zijn gesneld.’
Trix glimlachte even bij een vervlogen herinnering. ‘En nu huilt die arme, kleine
Renée zich de oogen rood.’
‘Des te eerder zal ze gaan inzien, dat ze mij verkeerd heeft beoordeeld.’
‘Ja, 't is goed, mannelijke man! Ik zou je kunnen schùdden, als we niet zoo zwaar
waren ingepakt.’
‘Maar wat had ik dan moeten doen?’
‘Dat zei ik je toch! Met een racewagen naar haar toe ijlen, haar in je armen vouwen
en het afkussen.’
‘Nee, dan ken je me niet.’
‘Och, ik ken je wel. Dat zei ik je toch. Je bent Franks moreele evenbeeld. En mijn
hart gaat uit naar Renée. Ziezoo, nu weet je 't.’
‘Maar snap je dan niet, wat drommel, dat ik zoo beroerd ben, omdat zìj mij ook
is tegengevallen. Als het zoo altijd zou moeten gaan, dat ze op alles en iedereen
jaloersch zou zijn, nee, dan durf ik met haar ook geen toekomst aan!’
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‘Nu, dat komt dan prachtig uit. Zijn jullie 't samen toch roerend eens!’
Hij keek eens even naar haar.
‘Zeg, ik geloof, dat jij mij voor de mal houdt.’
‘Heelemaal niet. Maar ik zou toch wel eens willen weten, hoe zou jij het gevonden
hebben, als je bijvoorbeeld met Renée in Rotterdam gedanst had, en hoopen jongelui
hadden jullie tafeltje bestormd, jou als een indringer aangekeken, en tegen haar
“schat” gezegd. Leuk wat?’
‘Dat is toch heel wat anders!’
‘O keihard stuk graniet!’ zei Trix. ‘Kijk eens! Zie je die maan? Die lacht je uit.
Dus nu ben je weer vrij. Kun je je nog altijd aan Jacquelientje binden.’
‘Ik wou, dat ik je niets verteld had.’ Brr, wat een norsch gezicht.
‘En ik wou, dat we niet mijlen achter de anderen aansukkelden,’ zei Trix. ‘Dit kan
een drama worden in optima forma.’
‘Waarom?’
‘Nergens om. Dus je bent niet van plan Renée op Oudejaarsavond, als je al je
zonden bepeinst, een gloeiend epistel te sturen, waarin je je hart uitstort?’
‘Ik denk er niet aan. Ik heb je toch al gezegd, dat ik me van geen kwaad ben
bewust.’
‘Ja, dat heb je al zes keer gepreveld, geloof ik. Maar dat neemt niet weg, dat je
onder mijn leiding wel van gedachten had kunnen veranderen.’
‘De fout ligt bij haar,’ hield hij strak vol.
‘De fout ligt altijd bij ons,’ viel ze hem zedig in de rede. Ze dacht: ‘Wacht maar
jongetje, ik zal je wel krijgen.’
‘Waar zijn we eigenlijk?’ vroeg hij rondkijkend. ‘Weet je het?’
‘Ik denk, dat onze sympathieke chauffeur met ons op weg
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is naar Rotterdam. O, nee, 't is een man. Dus die voelt met jou mee.’
‘Ze zou misschien op jou ook jaloersch zijn.’
‘Zeer vleiend. Maar ik zou geen aanleiding geven.’
‘Trix, zeg, als je dan bedenkt, dat ik hierheen ben gereisd, ijselijk verbitterd,
hopende, dat ik hier heelemaal alleen zou zijn. Ik kon geen menschen zièn!’
‘Wat zal mijn joviale begroeting je dan hebben beroerd.’
‘Och, toen ik die verzameling menschen zag, aanvaardde ik jou maar op de koop
toe,’ zei hij.
‘Ja, nu we zoo intiem zijn, behoef je ook niet meer complimenteus te zijn. Dat is
alweer een nadeel,’ Trix zuchtte. ‘Zeg, breng die knaap achter ons eens aan zijn
verstand, dat ik naar huis wil.’
‘Ik geloof, dat hij beweert, dat hij de weg kwijt is.’
‘Vroolijk. Zeg hem, dat hij zijn best doet, die zoo gauw mogelijk terug te vinden.’
Het leek Trix, dat het uren geduurd had, voor ze weer op de rechte, witte weg terug
waren. Ze spitste haar ooren. Maar geen belgerinkel was hoorbaar. De anderen zouden
al lang thuis zijn natuurlijk.
Nu stoof het paard over de weg.
‘Zeg Trix,’ begon hij na een lange stilte, ‘wat herinner jij je nog van Renée?’
‘Dat ze een schat was met blonde krullen en 't snoeperigste mondje, dat je je
voorstellen kunt.’
‘Was ze als kind ook al stil?’
‘Ja. Ze was niet zoo druk als Alice en ik. Ze speelde uren met poppen,’ fantaseerde
Trix, die dat wel aandoenlijk vond.
‘Kreeg ze een kuiltje in haar wang, als ze lachte?’
‘Drie,’ zei Trix. ‘Hoera, daar zie ik de torens van de Bosschenburg in de verte. 'k
Ben nooit zòo gelukkig geweest.’
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Ze stoven het hek binnen. Trix rolde bijna om, zoo stijf was ze geworden. In de hall
zat de heele familie bij elkaar. Keken ze allen ontstemd? Ook Huib en Mary?
‘Ja, we waren verdwaald,’ zei Trix, voordat iemand iets zeggen kon.
‘'t Is altijd, ook in onze jeugd, onze specialiteit geweest om te verdwalen,’ zei de
jeugdvriend fier.
‘O èzel!’ dacht Trix.
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Hoofdstuk XIV.
‘Waarom kijk je zoo vertoornd. Frank?’
‘Dat zul je zelf wel weten, dunkt me.’
‘Ik? Ik voel me schuldeloos als de sneeuw.’
‘Ik had eens met Jacquelientje in een slee moeten gaan zitten, als jij mij gevraagd
had bij jou te blijven. En ik had eens een uur na de anderen moeten thuiskomen met
Jacquelientje.’
‘Ja, dan had ik getierd,’ zuchtte Trix. ‘Maar dat is heel wat anders.’
‘Ik zie niet in, waarom dat anders is. Och, je wilt het natuurlijk niet begrijpen, dus
ik zal er geen woorden meer aan verspillen. Bovendien, ik ben moe. 'k Ga slapen.’
Frank draaide zich naar de muur. Trix liep nog rond. Ze glimlachte. Als Frank
eens vermoedde, welke nobele rol ze zich voorstelde te gaan spelen. Maar daarover
kon ze nu toch nog niet gaan praten.
De volgende morgen zei Huib aan het ontbijt:
‘Beatrijs, je gaat met mij wandelen vanmorgen.’
‘'t Lijkt wel het schrikbewind,’ zei Trix. ‘Ga je ook mee, Mary?’
‘Neen, ik blijf bij de kinderen.’
Trix tastte zoo haastig naar Mary's hand, dat een ei van de tafel danste.
‘Toe Mary, kijk niet zoo over me heen.’
Mary schudde haar hoofd in de richting van de kinderen: ‘Kom Puck, laten we er
hier niet over praten asjeblieft’
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‘Ik voel me in ongenade. Ik durf geen enkele kant meer uitkijken.’
De jeugdvriend kwam binnen. Hij bleef even bij hun tafel staan.
‘Goed geslapen?’
‘Als ossen,’ zei Trix voor allemaal. ‘Ga zitten. Je ei wordt koud.’
‘Ga je vanmorgen een eind met me omloopen?’
‘Kan niet. Ben al verzegd.’
‘Sorry.’
‘Ook sorry,’ zei Trix.
Ze moest aldoor inwendig gnuiven. Frank leek een ijskegel. Huib leek Mephisto.
Jacquelientje zat strak en at strak. Voor de K.V.S. bestond ze niet. Alleen Pieter Bron
zwaaide een joviale groet.
‘Ernst komt niet,’ zei Mary, die toch de gespannen stemming wilde breken. ‘We
hebben net een brief van hem gekregen. Hij vindt het in Arnhem schijnbaar veel te
gezellig.’
‘Zou je 't nog met juffrouw van de Berg in orde kunnen maken?’
‘Wel ja natuurlijk.’
‘Er zal wel weer een meisje achter zitten,’ bromde Huib.
‘Er zitten altijd meisjes achter,’ zei Trix lief.
Mary schudde haar hoofd. Ze wees weer naar de kinderen. Trix probeerde Frank's
blikken te vangen. Maar die keek strak voor zich.
- Na het ontbijt stapte Trix met Huib weg. Toen ze het hek uit waren, zei ze:
‘Zeg nu maar meteen, wat je op je hart hebt. Des te eerder hebben we het gehad.’
Huib rechtte zijn schouders. ‘Ik moet je eerlijk zeggen, dat ik bar ontevreden over
je ben, Bea.’
‘Ja, dat kan ik wel aan je zien. En waarom zoo opeens?’
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‘Jouw optreden van de laatste dagen bevalt me niet,’ zei Huib.
‘En waarom niet?’
‘Kijk, dat je met die jeugdvrind van je grapjes maakt, en uren met hem boomt, dat
is nog tot daaraan toe,’ begon Huib.
‘En als ik je nu eens vertel, dat hij heelemaal geen jeugdvriend van me is? Wat
dan?’
Huib keek Trix even ongeloovig aan. Haalde berustend zijn schouders op.
‘Had je niet gedacht hè? Ik had hem nooit eerder gezien, voor hij hier kwam. Nooit
van hem gehoord zelfs.’
‘Maar verdraaid nog-aan-toe,’ begon Huib. ‘Wat heeft je dan bezield?’
‘Ik voelde me ellendig verwaarloosd,’ zei Trix. Ze stak haar arm door Huib's arm.
‘Overdreven natuurlijk. Geef ik graag toe. Maar dat neemt niet weg, dat ik geen grein
pleizier had. Toen werd de komst van Reigersberg aangekondigd. En de K.V.S. zwòl
van genoegen. Tjà, en toen zei ik, dat ik hem kende. En in een donker hoekje van
mijn hart zat een duiveltje, dat hoopte.... Huib, als je me zoo aankijkt, stop ik mijn
hoofd in de sneeuw, net als de struisvogels.’
‘Nu, wat hoopte je? Dat je Frank jaloersch zou maken natuurlijk.’
‘Ja, zoo'n beetje. En Jacquelientje en de K.V.S.’
‘Je hebt Frank al aardig uit zijn humeur gebracht. Je moest je schamen,’ zei Huib.
‘Dus je kende die Reigersberg heelemaal niet?’
‘Nooit van hem gehoord. Ik wist niet eens van het bestaan van een Eerste Kamerlid
Pa.’
‘Maar dat maakt het nog veel erger,’ baste Huib.
‘Mary wist het,’ verdedigde Trix zich. ‘Maar ze had me beloofd jou niets te
vertellen.’
‘Dus alles wat je met die snuiter daasde was pure fantasie.’
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‘Was pure fantasie,’ herhaalde Trix.
‘Dit gaat mijn verstand te boven,’ zei Huib. ‘Ik snap er niets van. Begreep hij dan
maar meteen wat je wou?’
‘Er bestaan ook pientere mannen.’
‘En hoe raakte je verdwaald gisteravond?’
‘Omdat we zoo intiem koutten. Er bestond voor ons geen weg en geen
Bosschenburg meer.’
‘Je moest je schàmen,’ zei Huib weer.
‘Ik schaam me heelemaal niet. En ik begrijp niet waarom je zoo'n geweldige
deining maakt.’
‘Hoe je dit ooit weer met Frank in 't reine moet brengen....’ Huib sloeg nijdig met
zijn stok langs de grond.
‘Och, doe niet zoo theatraal Huibert,’ zei Trix. ‘Ik zal je een geheim vertellen.
Maar je mag er met geen kip over praten. Die zoogenaamde jeugdvrind van me is
dol op een meisje, dat ik ken.’
‘'k Geloof je nooit meer.’
‘Maar dàt is waar. Er bestaat een misverstand evenwel. En daarover is hij
doodbedroefd. Dat heeft hij me gisteravond bekend.’
‘Hij ziet er heelemaal niet doodbedroefd uit,’ vond Huib.
‘Loop jij soms met je verdriet te koop?’
‘Maar ik heb geen verdriet.’
‘Nu ja, als je 't hadt. Zou je 't dan van de daken brullen.’
‘Nee, dat niet, maarre....’
‘Wacht asjeblieft rustig de loop der gebeurtenissen af, Huibert. En zeg niet “maarre”
voor de tijd.’
‘Dus er komt nog meer.’
‘Ja, er komt nog meer.’
‘Ik wou, dat ik goed en wel weer thuis was,’ bromde Huib.
‘O, dat wou ik ook. Zoo zie je, we zijn al weer zwei Seelen eine Gedanke. En ik
zal 't Mary straks ook vertellen.’
‘En Frank?’
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‘Frank moet wachten tot nà de ontknooping.’
‘Als hij dan nog maar vatbaar voor opheldering is.’
‘Vast en zeker. En anders kan jij dat mooi in orde maken. Jij pikt dat wel zoo
kiesch mogelijk in.’
‘Ik pik niets in,’ zei Huib. ‘Nee, dat knap je zelf maar op hoor!’
‘En, schiet je op met Suus?’ vroeg Trix na een poosje.
‘Schièt jè òp mèt Suùs?! Wat is dat nu weer voor mallepraat.’
‘Je zou haar toch opwekken uit haar apathie. Kuiltjes in haar wangen tooveren?’
‘Ik zou.... ik zou.... ik zou nièts. Ik heb haar verteld, dat ze niet direct bij de pakken
moet gaan neerzitten.’
‘Nu, kijk eens aan, dat is al een heeleboel waard.’
‘En Reinier zal ik vertellen, dat hij een schat van een vrouwtje heeft.’
‘Jij zou best Eerste Kamerlid kunnen worden,’ prees Trix. ‘Zeg Huib, die
Jacquelientje-aanbidding is aan het tanen. Heb je 't gemerkt?’
‘Er is nooit aanbidding geweest, voor zoover ik weet.’
‘Nu ja, ze vonden haar toch zoo een leuk, spontaan kind. Ik geloof, dat Frank en
Reinier haar niet meer zoo leuk en spontaan vinden.’
‘Ze was alleronhebbelijkst gisteravond,’ zei Huib.
‘O ja? Vertel, vertel,’ drong Trix.
‘Toen we voor de eerste keer stopten....’
‘Op jouw initiatief?’
‘Ja. Ik had op een gegeven moment meer dan genoeg van de K.V.S.’
‘Kan ik me voorstellen. Dus jullie stopten.’
‘Precies. Toen waren jullie nergens meer te bekennen. Nu had ik allang in de gaten,
dat jullie van plan waren achter te blijven.’
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‘Zeg, doe niet zoo onmogelijk,’ snauwde Trix. ‘Wij waren toch zeker niet van plan
moedwillig te verdwalen. Die stomme koetsier, die jij uitgezocht hadt, wist van geen
toeten of blazen.’
‘Best, best. 't Voornaamste is, jullie waren er niet.’
‘En raasde Jacquelientje niet?’
‘Nou, raasde! Maar ze kon zich niet meer beheerschen. Loop toch niet zoo te
gnuiven, Bea.’
‘Ik gnuif niet. Ik snik bijna. Ga door Huib.’
‘We wachtten nog een poosje, en toen stelden èn Frank èn Reinier voor om
Jacquelientjes cavalier te zijn.’
‘En wie accepteerde ze?’
‘Geen van beide.’
‘En wat zei ze?’
‘Nee, dank u, ik ga bij Ma zitten. En de blik, en de tòon! Frank was ook razend.’
‘Dat kan ik me denken. En Reinier?’
‘Ook lichtelijk bekoeld, dunkt me.’
‘Net goed. En wat toen?’
‘Nou, wat toen. Niks meer. Ik was gelukkig de K.V.S. kwijt. De stemming was
toch zoo langzamerhand bedorven. We trokken dus maar weer huistoe.’
‘En heb jullie nog lang moeten wachten voor wij kwamen?’
‘Uren!’
‘Nee, eerlijk.’
‘Och, dat weet ik niet. Lang genoeg in elk geval om razend het land te krijgen.’
‘Ik buig mijn hoofd en schaam me,’ zei Trix. En dan: ‘Zeg Huib, geef mij de
K.V.S. terug, die je op je hart draagt. Ik wou er nog wat aan veranderen.’
‘Als je haar in vredesnaam maar niet verliest.’
‘Geen nood, Ze is me veel te dierbaar.’
***
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's Middags zat ze boven op de slaapkamer en krabbelde vlug:
Lieve Renée,
Dat mag ik nog wel zeggen, is 't niet, al heb ik je in geen jaren gezien. Maar je
herinnert je zeker Beatrice Reyland nog wel. In elk geval kent Alice me als haar
tweede ik.
De reden, dat ik je schrijf, is een zeer bijzondere. Misschien vind je mij een
bemoeizieke, oude tante. Misschien vind je mij een beetje lief, dat ik de volgende
regelen pen.
Renée, hier logeert op het oogenblik Lex Reigersberg. Gooi je nu mijn epistel
opzij, en wil je niet verder lezen? Of bloos je en buig je je diep over deze mijn
woorden, om toch maar geen enkele te missen?
Lex Reigersberg heeft verdriet. Dat zag ik direct het eerste moment. En aangezien
ik een voortvarende vrouw ben, heb ik gisteravond zijn verdriet kunnen peilen. Hij
heeft me alles verteld. Kom, kom, Renée, was dat nu wel de moeite van zoo'n klein,
wreed briefje waard? Heb je nu niet spijt als al de blonde haren op je hoofd, dat je
hem dàt geschreven hebt?
Ik schrijf je als een oudere zuster, wat ik natuurlijk zijn kon. En terwijl ik dit
schrijf, denk ik terug aan een voorval, uit mijn eigen verlovingstijd. Toen kwam er
ook zoo'n kleine, bittere verwijdering tusschen mijn verloofde, die nu reeds tien jaar
mijn man is, en mezelf. En daar bijna alle flinke mannen hetzelfde zijn - leer dat van
mij, die tien jaar meer levenservaring heeft dan jij hebt - heb ik mijn weerbarstige
hoofd gebogen en ben naar hem toegeijld. Zou jou dat nu ook zòò moeilijk vallen,
Renée?
't Is nu vandaag de 28ste. Morgen heb je mijn brief. Schrijf mij dan even hoe je
tegenover Lex staat. En àls je tegenover hem staat, zooals ik me voorstel, kom dan
op Oudejaarsdag naar hier. Ik zal zorgen, dat er een vehikel aan de trein is
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om je te halen. Misschien ben ik er zelf wel. Vind je ook niet, dat Oudejaarsdag de
meest geëigende dag is om misverstanden uit de weg te ruimen. Om twee verbitterde
menschen weer samen te brengen? Als je er ook zoo over denkt, schrijf me dat dan
even terug. Ik zal naar de post gaan uitkijken, zooals ik vroeger, toen ik nog verloofd
was - o, gelukzalige tijd - de komst van een brief verbeidde.
Ik voel me als wijlen de petemoei van Asschepoes.
Beatrice Reyland.
Ze had net de brief dichtgeplakt en de postzegel erop, toen er aan haar deur werd
geklopt. Ze verstopte de brief in haar vloeiboek.
‘Ja?’
Het was Suus.
‘Mary zei me, dat je boven was. Hoe vind je me?’
Kinderlijk-blij stond Suus in de deuropening. Trix sloeg haar handen samen.
‘Schattig,’ zei ze.
‘'t Werk van Mary.’
Trix dacht: ‘Ik heb me ettelijke keeren voorgenomen Suus te gaan opknappen.
Mary zegt niets, maar zij doet het.’
‘Je ziet er allerleukst uit,’ zei ze nog eens.
‘Mary heeft deze jurk voor me opgediept. Ik heb nooit geweten, dat rood me zoo
goed stond. Dat geplisseerde vest is van Mary, en het kraagje ook. Dat haalt het wel
erg op, vin je niet?’
‘Reusachtig. En je haar is gegolfd.’
Suus tipte aan de lokjes bij haar ooren. ‘Ja, staat het?’
‘Kom voor de spiegel, gij ijdele vrouw.’
Suus kleurde. ‘Reinier zal me niet kennen.’
‘Reinier vindt je een snoes. Zul je zien.’
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‘Hij is wat stil vandaag. Weet je al, dat Jacquelientje gisteravond zoo onmogelijk
was?’
‘Ja, Huib heeft me verteld. Verwonderde me niets.’
‘Ik had met Pieter Bron te doen,’

Kinderlijk-blij stond Suus in de deuropening.

zei Suus. ‘Ze toonde toch zoo onomwonden, dat ze niet bij hem wilde zitten.’
‘Maar ze toonde ook onomwonden, dat ze niet op Reinier's of Frank's gezelschap
gesteld was.’
‘Ja, 't was meer dan hatelijk. En de manier waarop ze 't zei! Je hadt het moeten
hooren, Trix.’
‘Ik kan 't me zòo wel voorstellen.’
‘En als je dan bedenkt, hoe lievig en aanminnig ze in 't begin was tegen Frank en
Reinier.’
‘Maar nu is Reigersberg er toch,’ zei Trix. ‘Bij hem verzinkt iedereen in het niet.
Kom, ga je mee naar beneden? 'k Moet even een brief posten.’
In de salon waren de dames Mandersloot uit hun dagelijksche middagslaapje
wakkergeschud door Jacquelientjes gillende lach.
‘Wie - wat was dat?’ zei juffrouw Claar.
‘Ik geloof, er riep iemand om hulp,’ zei juffrouw Fiene, die nog vaak de onrustnacht
in haar droomen herbeleefde.
Toen lachte Jacquelientje weer. En ze zeiden beide wat ontnuchterd:
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‘Och, 't is Jacquelientje maar.’
‘Hoe laat zou 't zijn.’
‘Bij vieren denk ik.’
‘Nu zijn de Kerstdagen alweer voorbij,’ zei juffrouw Clara. ‘Och, 't zijn toch
aardige dagen geweest.’
‘Zeker. 't Is me genoeg meegevallen. Ik heb aldoor gevreesd, dat de stemming van
het Kerstfeest niet zou blijven bewaard.’
‘En die was integendeel steeds aanwezig.’ Juffrouw Clara staarde voor zich uit.
‘Toen Mary dat lieve Kerstsprookje vertelde, en wij allemaal net even gretig luisterden
als de kinderen, toen kreeg ik werkelijk een brokje in mijn keel.’
‘En ze zongen aardig, Dolly en Jan.’
‘Kees heeft geen stem.’
‘Nee, maar hij deed toch dapper mee.’
‘Ja, hij deed dapper mee, de lieve jongen,’ zei juffrouw Clara, die een
onverklaarbaar zwak voor Kees had.
‘Als je nu eens bedenkt, dat we misschien van alle menschen hier nooit iemand
terug zien, dan is dat toch een triest idee.’ Juffrouw Fiene grabbelde in haar taschje
dat aan de stoel hing naar het haakwerkje, waar ze mee bezig geweest was.
‘We zullen zeker Mary nog wel eens ontmoeten. En Trix. Die hebben stellig
beloofd ons eens in Leiden te komen opzoeken.’
‘Maar weet je nog wel, dat de familie de Graaff, toen we in Valkenburg logeerden,
ons ook stellig beloofd heeft te schrijven? En we hebben nooit meer iets gehoord.’
‘Ach ja, we zijn de voorbijgaande schepen in donkere nacht,’ zei juffrouw Clara.
‘Maar dit wil ik je wel zeggen, het zou me spijten, als ik Mary van Son nooit terugzag.
En Trix ook. Ja, die ook.’
‘We zijn met Kerstmis toch wel meer éen groote familie geworden,’ peinsde
juffrouw Fiene.
‘Ja, zoo voel ik dat ook,’ zei juffrouw Clara. En ze

Cissy van Marxveldt, De louteringkuur

245
hulde zich wat beter in haar warme schoudersjaaltje.
In de hall zaten samen Reigersberg en Jacquelientje.
Ze waren allen naar het ijs gegaan, maar Lex, die geen zin had, was thuisgebleven
om te lezen. Na een kwartiertje was Jacquelientje weer teruggekomen, schaatsen
over haar arm bungelend.
‘Er nu al genoeg van?’ vroeg hij.
‘Ja. 'k Heb hoofdpijn. En 't was nogal saai op het ijs.’
‘Saai? Hoezoo?’
‘Och, 'k weet niet. Er was niet de rechte animo.’ Ze lichtte de muts van haar hoofd.
‘Ga een poosje liggen. Neem aspirine, en probeer te slapen.’
‘Wilt u me weg hebben?’
‘Welnee kind, heelemaal niet. Je mag hier best blijven.’
Jacquelientje nestelde zich in een stoel. Heerlijk eens heelemaal alleen met hem
te zijn. Geen mevrouw Reyland, die misselijke dingen zei. Die had ze met Suus van
Amperen in de richting van het dorp zien gaan. En de anderen reden zeker tot theetijd
op de vijver. Bah, dat ellendige baantjesrijden. Zij paste er voor.
Hij keek weer in zijn boek. Jacquelientje tikte met haar voet op de grond.
‘'n Mooi boek, dat u leest? Ik dacht, dat u heelemaal niet zou lezen, deze dagen.’
‘Zoo zie je, een mensch is een zwak schepsel. Hij zondigt graag.’
‘En is 't een mooi boek?’
‘Uit het land van de middernachtzon. Een reisbeschrijving.’
‘O, houdt u ook zoo veel van reisbeschrijvingen?’ Jacquelientje veerde overeind.
‘Ik ben er dol op! Mag ik het van u leenen, als u 't uithebt?’
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‘Met alle genoegen.’
‘Hebt u 't gauw uit?’
Hij keek bijna vertwijfeld naar de bladzij, waar nog zijn vinger rustte.
‘Ik ben al over de helft.’
‘Mag ik het meenemen naar Schoonhoven, als ik het hier niet meer uitkrijg?’
‘Zeker.’
‘En komt u 't dan zelf terughalen?’
‘Als ik eens in de buurt ben. Graag.’
‘O, dat zal prettig zijn.’ Jacquelientjes oogen straalden. ‘Schoonhoven is erg saai.
Maar we hebben een heerlijk huis, en een verrukkelijke tuin. En vaders fabriek is
ook erg de moeite waard.’
Hij zag even naar haar. Ze leek zoo uitdagend en zoo zeker van zichzelf. Ze had
de blik in haar oogen, dat het haar heelemaal geen moeite zou kosten hem te
veroveren. Hij keek neer in zijn boek. Hij zag in haar plaats in die stoel een tenger,
blond meisje zitten met klare, blauwe oogen, en zachte, ronde wangen., Dat meisje
keek niet uitdagend, en sprak niet uitdagend. Nee zij zat maar zoo rustigjes in haar
stoel en keek alles zoo kalm aan. En het lieve mondje zei alleen lieve, meisjesachtige
zinnen, en lachte wat verlegen. Hoe hàd ze hem die wreede brief kunnen sturen? En
waarom kòn hij zich niet verootmoedigen voor haar? Neen. Hij klemde zijn handen
om de leuningen van zijn stoel. Neen. Dat zou hij nooit kunnen.
‘Waar denkt u aan, meneer Reigersberg? U kijkt zoo streng opeens. Bent u boos
op mij?’
‘Welnee. Waarom zou ik boos op je zijn?’
‘Nee, ik dacht het.’ Jacquelientje leunde haar ellebogen op haar knieën. ‘Vindt u
't niet zàlig, om eens zoo ongestoord samen te kunnen praten?’
‘Ja, zàlig,’ beaamde hij gedachteloos.
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‘O méent u dat?’
Toen drong de beteekenis van zijn ondoordachte antwoord tot hem door.
‘Ik spreek altìjd graag ongestoord. Ook met Juffrouw Mandersloot. Of met meneer
van Rees.’
‘Ik vind u niets aardig,’ zei Jacquelientje.
‘Sorry.’
‘U zegt heelemaal niets lièfs.’
‘Ik ben misschien niet zoo lief, als jij denkt.’
‘Toch wel. Alleen....’ Ze hield even stil. Dan legde ze haar hand op zijn knie.
‘Alleen, u bent zoo bescheiden,’ zei ze.
‘Dat vind ik een ellendige deugd,’ protesteerde hij. ‘Ben ik werkelijk bescheiden?’
‘Ja, ja.’
‘Ik zal me trachten te beteren. Corrigeer je me?’
‘Grààg.’ Ze lachte hoog en luid en wat triomfeerend.
De hand liet ze rusten op zijn knie. Hij zag naar haar wat grove vingers. Haar hand
irriteerde hem. Hij zag een ander handje, klein en blank, met smalle nagels. Hij moest
da handje zelf vastgrijpen. Anders werd het zoo stevig in mantel- of jumperzak
verstopt.
Ze boog zich nog meer naar hem over.
‘Bent u niet in Indië geweest? Dat had u Maatje verteld, is 't niet?’
‘Ja. Dat kan wel. Ja, ik ben zes jaar in Indië geweest.’
‘En gaat u terug.’
‘Denkelijk wel.’
‘Oh.’ Jacquelientje zuchtte. ‘Ik zou zoo dolgraag naar Indië gaan. Ik heb er zooveel
over gelezen. Is het niet een buitengewoon interessant land?’
‘Ja, buitengewoon.’
‘Ik zie heelemaal geen kans om er te komen.’ Jacquelientjes stem klonk smartelijk.

Cissy van Marxveldt, De louteringkuur

248
‘Trouwen met een man, die een positie in Indië heeft,’ ried hij.
Ze hief vlug haar hoofd. Bedoelde hij daar wat mee? Hij keek zoo rustig. Maar
toch.... Hij zou zoo iets frappants toch niet zeggen, als hij er niets mee bedoelde.
‘Maar ik ken geen enkele man, die een positie in Indië heeft,’ zei ze. Dat was toch
een prachtige clou.
‘Je bent nog jong,’ troostte hij.
‘En u al zoo oud,’ spotte ze.
‘Zeker. Ben ik ook. Ik heb al grijze haren.’
‘Dàt zegt niets. Weet u, ik vind u nog zoo heerlijk jong.’
‘Een onschatbaar compliment,’ meende hij. ‘Jammer dat ik een man van drie en
dertig ben en geen vrouw.’
‘O maar een vrouw van drie en dertig is oùd,’ zei Jacquelientje. ‘Stel je voor. Vindt
u mevrouw Reyland niet oud?’
‘Dat moet je eens tegen haar zelf zeggen,’ ried hij.
‘Dank u feestelijk. Ze zou me direct afsnauwen. Ze heeft zoo'n scherpe tong en
ze kan zoo bruut zijn,’ zei Jacquelientje.
Hij kreeg er nu werkelijk plezier in.
‘Toch ben ik 't niet met je eens,’ zei hij. ‘Mevrouw van Son en mevrouw van
Amperen en mevrouw Reyland vind ik alle drie nog jong.’
‘En wat vindt u mij dan wel?’
‘O, jou vind ik een baby,’ zei hij.
‘'n Lieve baby?’
‘Gaat nog al. Wel eens een beetje stout op zijn tijd.’
‘Maar schattig stout?’
‘Zal ik me niet verder over uitlaten.’
‘Zou ik te verwaand worden?’
‘Best mogelijk.’
Jacquelientje tokkelde met haar vingers op zijn stoelleuning.
‘Vindt u niet, dat we hier gezellig zitten?’
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‘Roerend gezellig, ja!’
‘Zult u 't missen, als u weer in den Haag terug bent?’
‘Best mogelijk.’
‘Ik zal me verkniezen in Schoonhoven na deze heerlijke tijd.’ Jacquelientje strekte
even de handen boven haar hoofd. ‘O! Ik mag er niet aan denken.’
‘Werken,’ ried hij. ‘Werken en wandelen is er goed voor.’

‘O, jou vind ik een baby,’ zei hij.

Ze wilde zeggen: ‘Abàh.’ Maar ze bedwong zich.
‘Ik werk al. Ik bezoek de werklui van vaders fabriek.’
‘Kijk eens aan, hoe nuttig.’
‘Maar ik wil me nog nuttiger maken. Ik voel me soms zoo onbevredigd.’
‘Richt een naaicursus op voor fabrieksmeisjes.’
‘Hè nee, ik houd niet van naaien.’
‘Nu, een zuigelingen-kliniek dan.’
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‘Toe, u moet me niet plagen. U moet me hèlpen.’
‘Helpen om nuttig te zijn?’
‘Nee, me helpen om te bedenken, hoe ik me het meest nuttig kan maken.’
‘Tja - dat weet ik niet zoo een-twee-drie.’
‘Is er in den Haag niet een school, waar je lessen kunt nemen in kinderverzorging
en maatschappelijk werk? Dat zou ik ideaal vinden.’
‘Ik zal wel eens voor je informeeren.’
‘Zòo lief van U,’ zei Jacquelientje. ‘'t Is alleen zoo jammer, dat ik niemand in den
Haag ken.’
‘O, je maakt gauw genoeg kennissen.’
‘En den Haag is zoo exclusief, heb ik altijd gehoord.’
‘Valt best mee hoor!’
‘Misschien zou u me ergens kunnen introduceeren?’
‘Dat zou wel kunnen ja, Om te beginnen heb ik er een getrouwde zuster wonen.’
‘En zou u me daarmee in kennis willen brengen? Wat schattig van U.’
Lex dacht: ‘Ze moest eens weten, dat ik bij Amelie eens per jaar een plichtmatige
visite maak. De conservatieve Amelie zou Jacquelientje vanaf een onmetelijke hoogte
bekijken.’
‘Is 't een lieve zuster?’
‘Een beetje stijf.’
‘O, maar dat mag ik wel. Ik weet zeker, dat ik het goed met haar zal kunnen
vinden.’
‘Laten we 't hopen. Alleen, je bent nog niet in den Haag.’
‘Maar u zult toch moeite voor me doen, ja?’
‘Ik zal eens voor je informeeren.’
‘En schrijft u 't me dan?’
‘Als ik wat weet zeker.’
Jacquelientje ging achterover leunen in haar stoel. Ze zag onbegrensde
mogelijkheden. Ze zag zich in den Haag, dineerend
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bij zijn zuster. Hij zou haar aan tafel geleiden. Natuurlijk zou de tafel glanzen van
zilver en kristal. En er zou een uitgelezen gezelschap zijn. Of ze zou met zijn zuster
naar de schouwburg gaan. En als ze pas in de loge zaten, kwam hij binnen. Hij zou
achter haar gaan zitten. En zij zou wat achterover gaan leunen. Of....
‘Ach, zit u hier met u tweetjes?’ zei juffrouw Clara, die uit de salon kwam.
Hij zag direct de norsche rimpel tusschen haar wenkbrauwen, haar onverschillige
houding.
‘Ja. Komt u bij ons zitten?’ Hij was al opgesprongen, trok een stoel bij. ‘En u ook,
juffrouw Fiene?’
Natuurlijk zei die wat scherp:
‘Storen we niet?’
‘Welnee, welnee.’
‘Is de thee er nog niet?’ vroeg juffrouw Clara.
‘'t Is nog geen vier uur,’ zei Jacquelientje hard.
‘Waar zijn al de anderen?’ wilde juffrouw Clara weten.
‘O mensch, ga wèg!’ dacht Jacquelientje wild. ‘Ga weg. Ga wèg. Ik had thee voor
hem willen schenken. Ik had hem heel alleen willen bedienen. Nu wordt dat allemaal
bedorven.’
‘Op het ijs,’ zei Reigersberg, ‘Als gewoonlijk.’
‘En had u geen zin om te rijden?’
‘Nee, vandaag niet. Ik had meer zin om te lezen.’
‘Ach, en nu houden wij u van uw boek af.’
‘O nee, werkelijk niet. Ik las toch al niet meer.’
Jacquelientje stampvoette bijna.
‘Waarom zei hij dat nu? Waarom zei hij niet, dat hij werkelijk nog wilde lezen.
Dan had je tenminste kans, dat ze weggingen. Bleven ze weer heerlijk samen. O, hij
wàs een schat! Maar zòò onpractisch.’
Juffrouw Clara keek eens van Reigersberg naar Jacquelientje. Ze wist dat nog zoo
net niet. 't Was best mogelijk, dat het wat
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werd tusschen die twee. Ze was een knap meisje. Een lief meisje was ze niet. Nee.
Maar ten slotte zag je toch vaak, dat een knap gezichtje meer werd geteld. Zouden
ze nog maar niet even naar hun kamer gaan? Wat opknappen voor de thee? Je kon
die jonge menschen toch eigenlijk beter alleen laten.
‘Zeg Fiene,’ zei ze. ‘Ga je nog even mee naar boven? Ik wou me voor de thee
alvast verkleeden. En dan wou ik gaag, dat je me even hielp met mijn lila japon.’
‘Gaat u ons alweer verlaten?’
Jacquelientje beet op haar vinger. ‘Waarom zei hij dat nu?’
‘Jeugd hoort bij jeugd,’ schertste juffrouw Clara, ‘Fiene, ga je dan even mee?’
Jacquelientje zag ze na, zooals ze langzaam naar boven liepen.
‘Hoe vin je?’ zei ze.
‘Wat?’
‘Dat jeugd hoort bij jeugd.’
‘Heel lief gezegd en heel waar.’
‘Nu zijn we weer samen.’
‘Ja, dat zijn we.’
Cordelia, die nog een doek om haar hals gewrongen had, kwam met een theeblad
binnen.
‘Bent u maar met u beiden?’
‘Ja. Zet het hier maar neer Cordelia. Is het de thee voor meneer Reigersberg?’
‘Nee. Voor de dames Mandersloot. Juffrouw van de Berg zei, dat die al in de hall
zaten.’
‘Weet je wat, geef ons die thee maar. Dan breng je straks versche voor de dames
Mandersloot, ja? - Al trek in thee?’
‘Ja, ja.’
‘Zal ik schenken?’
‘Graag.’
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‘Bent u niet een van die mannen, die zelf schenkt?’ Ze keek even vinnig naar Cordelia,
die nog wat treuzelde bij de haard.
‘Neen, ik word graag bediend.’
‘Zoo hoort het ook,’ vond Jacquelientje. Haar pink wees in de lucht. ‘Hoe was 't
ook weer, geen suiker en weinig melk hè? Goed onthouden?’
‘Schitterend.’
‘U hebt me nog heelemaal geen cigaret aangeboden.’
‘Sorry. Heelemaal vergeten. Ons aangenaam discours....’ Hij hield een lucifer bij.
Haar brutale oogen zoo dicht bij de zijne. Hij zag Renée voor zich. Renée, die nooit
rookte. Renée, die rooken - och, haar lieve, zachte stem - zoo heelemaal niet lèkker
vond.
Maar Jacquelientje roerde haar thee, haalde diep de rook in.
‘Zàlig,’ zei ze. ‘Ik genièt. Geniet u ook?’
‘Bovenmatig.’
‘'t Is zoo jammer, dat het zoo niet blijft.’
‘Hoe bedoel je?’
‘Och,’ - Jacquelientje hoorde een voetstap boven op de gang, ze zag haar moeder
bij de trap staan. Ze schudde vlug haar hoofd. Gelukkig, Ma verdween weer in haar
kamer. - ‘Och, zoo dadelijk komen de anderen thuis. En dan is er direct weer zooveel
lawaai. Ik kàn soms niet tegen al dat geschreeuw.’
‘Geschreeuw?’
‘Ja, van de kinderen.’
‘O, van de kinderen. Hou je niet van kinderen?’
‘Jawel. Ik ben er dol op. Als ze maar niet zoo krijschen als Kees en Dolly.’
‘Maar alle kinderen krijschen,’ meende hij.
‘Heeft uw zuster kinderen?’
‘Ja, twee meisjes.’
‘En krijschen die ook?’
Nu lachte hij schaterend.

Cissy van Marxveldt, De louteringkuur

254
Hij zag Nini en Paula voor zich. Twee keurige dametjes van negen en tien, die
onberispelijk spraken.
‘Nee, diè krijschen niet,’ zei hij.
‘Ik zal dòl op ze zijn,’ wist Jacquelientje.
Natuurlijk op dat moment moesten Huib en Trix binnenkomen. Natuurlijk moest
Huib onmiddellijk uitbrullen:
‘Op wie zal je nu weer dol zijn, Philippientje?’
‘Op joù,’ zei Trix. ‘Zoo Lexicon, zit je wel gemakkelijk?’
Hij verlegde even zijn hoofd op de stoelleuning, zoodat hij haar kon aanzien. ‘Ik
zit best. Kom je naast me zitten?’
‘Nee, nee. Ik moet me nog opknappen. Ik wil deze idylle,’ - ze wuifde naar de
thee en naar de twee stoelen voor de haard - ‘niet storen. Voor geen goud. Kom Huib,
ga je mee naar boven? Kun je mijn schaatsen invetten.’
‘Weet je nog,’ zei de jeugdvriend, ‘dat je die vroeger altijd zelf invette?’
‘Ja, en jou erbij. Kom Huib.’
‘Nee,’ zei Huib. ‘Ik ga niet mee. 'k Ben doodlam. 'k Blijf hier zitten. En ik krijg
een kopje thee van Willemientje. Is 't niet zoo kind?’
‘Met alle genoegen,’ zei Jacquelientje. ‘Dan zal ik even Cordelia bellen om nog
een kopje.’ Ze liep naar de bel, heupwiegend. Ze keek naar Huib over haar schouder.
Trix zag die blik. Die liet haar schaatsen tegen elkaar kletteren, en terwijl ze naar
boven liep, zong ze:
‘And when I was thirty
I did the best thing
I married money
And a diamond ring.’

Cissy van Marxveldt, De louteringkuur

255

Hoofdstuk XV.
Twee dagen daarna - het was de dag vòor Oudjaar - ontving Trix Reneé's antwoord.
Ze rende ermee naar haar kamer, op de trap de brief al openritsend. Renée schreef:
‘Lieve Trixy.
Weet je nog wel, dat ik je vroeger zoo noemde? Toen ik negen was, en jij en Alice
jonge dames van twintig? Ik mag je nog wel zoo noemen, is 't niet? Het is zoo
eigenaardig, dat wij mekaar de laatste jaren nooit meer hebben gezien. En toch, toen
ik je brief gelezen had, was het me net, alsof ik je onder duizenden menschen zou
hebben gekend. Ik ben je zoo innig dankbaar voor je brief. Je weet niet, hoeveel goed
die me heeft gedaan.
Neen, ik ben niet te trotsch om naar Lex toe te komen. Ik wist al, toen ik hem
schreef, dat ik met hem de toekomst niet aandurfde, dat ik er zoo'n innige spijt van
zou hebben. Och Trixy, feitelijk had ik al spijt vòor ik geschreven had. Maar je kunt
je niet voorstellen, of misschien kun je 't ook wel, hoe allerellendigst ik me voelde,
toen daar bij Royal die wichten op Lex toekwamen en hem op de schouder klopten
en ‘darling boy’ tegen hem zeiden. Ik kan me gewoonweg niet indenken, dat er zulke
meisjes bestaan. Ik vind het onbeschaafd en aanstootgevend, en - zie je wel Trixy,
al schrijvend wind ik me nog weer op.
Trix glimlachte voor zich heen. ‘Naïeve engel,’ dacht ze.
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In de trein naar huis heb ik me natuurlijk hoe langer hoe meer zitten ergeren. Daar
bovenop kwam nog een slapelooze nacht. En de volgende morgen leek alles me zoo
donker en moeilijk - en Lex mijlen en mijlen ver weg. Ja, en toen schreef ik dat
briefje.
Natuurlijk verwachtte ik, dat Lex naar me toe zou komen, als hij mijn briefje
ontvangen had. Ik wachtte één dag en twee dagen. Bij elke bel, bij elk auto-getoeter
sprong ik overeind. Maar Lex kwam niet. En ik was zoo heel alleen. Want Alice is
met Dick voor een paar dagen naar Parijs.
En net toen ik al klaar stond om naar den Haag te gaan, om te trachten alles weer
in orde te krijgen, kwam jouw brief. Dus, mijn lieve jongen is naar de wildernis
gereisd. En heeft jou alles verteld. Dat mocht hij doen, hoor!
Natuurlijk kom ik, Trixy. Oudejaarsdag zal ik komen. Ik heb al met bevende
vingers door het spoorboekje gejaagd. Er is een prachtige trein, die me zoo tegen
theetijd op de Bosschenburg brengt. Zou jij dan kunnen zorgen, dat er een rijtuig is
of een auto om mij te halen? Misschien ben je er zelf ook? Maar als dat ook maar
even moeilijk voor je is, doe 't dan maar niet. Ik zal toch in dat voertuig over niemand
anders kunnen praten dan over Lex en Lex en Lex. Ik zal maar naar jou vragen, als
ik arriveer. Of heb je Lex ingelicht? O Trixy, ik ben zoo blij en gelukkig, en ik zal
nooit, nooit meer jaloersch zijn op mijn lieve boy. Dag. Heel veel liefs van Renée.
P.S. Vin jij Lex ook niet schattig lief?
Trix lachte. ‘Ja,’ dacht ze, ‘dat zal ik jou zeker nooit vertellen.’
***
Oudejaarsdag brak aan met een nieuwe sneeuwjacht. Trix zag treinen moeizaam
verder kruipen. Als maar treinen, waarin Renée zat. Als het op deze verkwistende
manier bleef sneeuwen, had
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je kans, dat Renée na middernacht aankwam. Gelukkig, dat ze gistermiddag nog met
Kees, die een winterteen had gekweekt en niet wou schaatsrijden, naar Pieter van
Jan was gesneld om een rijtuig te bestellen. Nu was het heelemaal geen weer om er
door te gaan.
‘Wat voer jij boven uit?’ vroeg Mary, met haar hoofd om de kamerdeur.
‘Ik bepeins mijn zonden.’
‘Kind, kom toch beneden. 't Is hier ijzig.’
‘Ik ben blij, dat je weer kind tegen me zegt.’
‘Och,’ - Mary lachte - ‘de grootste affecties worden uit misverstanden geboren,
weet je dat wel?’
‘Dus je hebt nu een groote affectie voor me?’
‘Ga nu mee naar beneden.’
‘Er hangt zoo'n eigenaardige sfeer.’
‘Kom, dat verbeeld je je.’
‘Nee, dat verbeeld ik me niet. Frank is gelijk de ijskegel, die hier aan het raam
hangt.’
‘Eigen schuld.’
‘Je bedoelt, dan had ik hem maar alles moeten verklaren van Reigersberg en mij?’
‘Natuurlijk.’
Trix sloeg theatraal op haar borst.
‘Kan ik nòg niet. Vanmiddag wordt de laatste acte afgespeeld.’
‘Nu, ik ben zeer benieuwd.’
‘Frank zal mij weer als zijn onschuldig veroordeeld lam aan zijn hart drukken.’
‘Ik hoop het,’ zei Mary.
‘En ìk zal vanavond een Oudejaarsavondspeech houden, die klinkt als een klok.’
‘Als je nog langer in deze kamer blijft, zul je dat vermoedelijk niet.’
‘Ik ben immuun voor verkoudheid. Maar ik ga wel
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mee naar beneden. Al huiver ik terug voor de sfeer.’
‘Die sfeer is eerder luidruchtig dan huiveringwekkend,’ zei Mary. ‘Hoor je de
kinderen?’
‘Ja sjoelbak en ping-pong in volle fleur. Ik hoop niet, dat Kees een ping-pong bal
tegen de neus van de K.V.S. mikt. Dan is mijn leed niet te overzien.’
‘Frank is er toch ook bij.’
‘Ja, dat wel. Maar de K.V.S. stelt mij aansprakelijk voor alle wandaden van mijn
bloeien. Moet je maar eens opletten.’
‘Hang toch niet zoo ver over de leuning,’ waarschuwde Mary.
‘Stel je voor, dat ik naar beneden sloeg, pal op de schoot van de K.V.S. Zou ze
me koesteren?’
‘Ongetwijfeld. Ze zou je zoenen. Ga nu maar mee.’
In de hall schaakten Frank en Reinier. Pieter Bron sjoelbakte met Kees en speelde
ping-pong met Jan en Dolly. Meneer van Rees was gaan wandelen,’ zei Juffrouw
Mandersloot zacht. ‘Stel je voor, in zulk hondeweer.’
De K.V.S. troonde in de eene hoek met Pa. In de andere hoek zaten intiem te
zamen Jacquelientje en Reigersberg. Jacquelientje omknelde ‘Het land van de
middernachtzon.’ Reigersberg peinsde en rookte.
‘We zullen ons maar in de hoek van de dametjes Mandersloot gaan opbergen,’ zei
Trix. ‘Suus zit daar warempel te lachen. Huib is natuurlijk bezig. Ik ga een nieuw
kleerhanger-omhulsel ontwerpen.’
‘En ik moet zien, dat ik mijn avondtaschje vandaag afkrijg.’ - Jacquelientje keek
op van haar boek.
‘Ik vind het zoo interessant,’ fluisterde ze. Ze fluisterde aldoor. Niemand behoefde
te hooren, wat ze zei. En als ze fluisterde was het net of ze iets heel intiems met hem
besprak.
‘Prettig,’ zei Reigersberg.
Ze bladerde er even in.
‘Maar ik denk niet, dat ik het uitkrijg.’
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‘Dan neem je 't maar mee.’
‘En u haalt het terug?’
Hij zuchtte bijna ongeduldig. Wat verveelde ze hem. Onuitsprekelijk.
‘Best mogelijk.’
‘Zeg meneer Reigersberg, luister eens.’
‘Ik luister.’
‘Zullen we vanmiddag een thé-dansant arrangeeren?’
‘Ik ben geloof ik te lui om te dansen. En ik ben hier voor mijn rust.’
‘Houdt u dan niet van dansen?’
‘Nee, niet bar.’
‘Hè, dat meent u niet.’
‘Ik zeg nooit dingen, die ik niet meen.’
‘Maar u doet toch vanmiddag mee?’
‘Natuurlijk. Ik zal wel eens een enkele keer meespringen.’
‘Ik zag, dat u laatst zoo aardig danste met mevrouw Reyland. Wilt u mij dat stapje
ook leeren?’
‘'t Is doodeenvoudig. Ik kan 't je zoo wel uitleggen.’
‘Hè nee, dan begrijp ik het niet.’
‘Nu vanmiddag dan.’
‘Ja hèèrlijk. - Zeg meneer van Amperen,’ riep Jacquelientje.
Reinier keek even verstoord op. Suus zag zijn blik. Ze had kunnen jùbelen.
‘Ja, wat is er?’
‘Wees vanmiddag een engel en speel voor ons. We gaan een thé-dansant
arrangeeren.’
‘Wie wij?’ zei Reinier. ‘Jij en meneer Reigersberg?’
‘Hè flauw - wij allemaal.’
‘Nu, waarom moet ik dan spelen?’
‘Hè toe, u speelt zoo verrukkelijk maatvast.’
‘Ik wil ook wel dansen,’ zei Reinier en boog zich over het schaakspel.
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‘Ik zal wel spelen,’ riep Huib. ‘De kruispolka en de polka mazurka. O mijn lieve
zwartkop, voel eens hoe mijn hart klopt. Innemende woorden,’ vond Huib.
Jacquelientje lachte overdadig. ‘O, dat zal geestig zijn. Doet u 't? Maatje, dan kunt
u ook nog meedansen. Kent u de polka mazurka, meneer Reigersberg?’
‘Nooit gekend.’
‘Dan zal ik hem u leeren. Mag ik?’
‘Och, dat leer ik toch nooit.’
‘O jawel. 't Is heusch geestig om die ouwerwetsche dansen te huppelen.’ Ze verhief
haar stem. ‘Dus u doet het meneer van Son?’
Huib, die verstrooid een stuk kleerhanger van Trix om zijn vinger zat te winden,
vroeg natuurlijk:
‘Wat moet ik doen?’
‘Ouderwetsche dansen spelen vanmiddag.’
‘'t Spijt me wel Hermientje, maar ik ken geen noot muziek,’ zei Huib. ‘Anders
gràag.’
‘Flauw. Hè, waarom plaagt u me zoo?’
‘Ja,’ zei Huib,’ ‘wat zal ik je daarvan zeggen. Om te beginnen....’
Maar Mary schopte tegen Huib's schoen. Als Huib begon uit te pakken, kon hij
de scherpste dingen bij wijze van scherts eruit flappen.
‘Ik mag het niet zeggen van mijn vrouw,’ zei Huib. ‘Ze schopt me. Nu, vanmiddag
bij de thé-dansant zal ik het je wel in je oor fluisteren, hoor.’
‘Graag.’
‘Ik heb eens aan een groot diner gezeten....’ begon Trix.
‘Dat weten we al,’ viel Huib in. ‘Toen schopte je de verkeerde man. Je dacht, dat
het Frank was.’
‘Maar wij weten het niet,’ zei Juffrouw Mandersloot. ‘Vertel het eens Trix.’
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‘Och, hij heeft alles al verklapt.’ Trix sloeg Huib met een groen-oranje slinger, waarin
eens de naakte kleerenhanger zou kruipen, waarover haar avondcape hing.
‘Wat wordt dat?’ vroeg Huib.
‘Een das voor jou. Sprekende kleuren vin je niet?’
‘Vin je 'm niet te opzichtig?’
‘Heelemaal niet. Hij kleurt je prachtig.’
‘Heb je toen werkelijk een verkeerde man geschopt?’ vroeg Suus.
‘Welnee,’ zei Huib.
‘Jà,’ zei Trix, ‘dat heb ik. En hij begon me terug te trappen. 't Was te zot!’
‘En hoe merkte je dan, dat het Frank niet was?’
‘Dat heb ik heelemaal niet gemerkt. Ik leefde in de zoete waan, dat het Frank wel
was. Maar bij het naar huis rijden zei Frank nuchter, dat hij nergens van wist.’
‘Dat zei Frank er maar om,’ plaagde Huib.
‘Ja, jij weet het. Mary, waarom sjoelbakt die man niet.’
‘Vraag het die man zelf.’
‘Ik hing liever,’ zei Huib.
Jacquelientje fluisterde: ‘Vindt u mevrouw Reyland niet erg druk. Ze is zoo
luidruchtig.’
‘Ze kan mij niet te luidruchtig zijn,’ zei hij.
‘Ik vind mevrouw van Amperen veel aardiger. Die is zoo rustig,’ zei Jacquelientje.
Hij stak een nieuwe sigaret op.
‘Tja,’ zei hij, ‘ieder prefereert zoo zijn eigen genre. Trix!’ riep hij.
‘Wat is er?’
‘Waarom laat je me hier zoo alleen zitten?’
‘Je zit toch niet alleen.’
‘Maar jij bemoeit je heelemaal niet met me.’
‘Nee, waarom zou ik. Ik ben toch zeker je nurse niet.’
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‘Ik verlang terug naar vervlogen tijden.’
‘Verlang maar raak hoor.’ Trix keek eens naar de K.V.S. Die moest haar nu feitelijk
een goedkeurende glimlach schenken. Maar de K.V.S., integendeel blikte verstoord.
‘Tri-ix!’
‘Ik tè-èl!’ Ze keek eens naar Frank. Die staarde donker op zijn schaakspel.
‘Wat tel je?’
‘Steken.’
‘Wat voor steken?’
‘Lex, wees niet zoo flauw.’
‘Zeg, wat moet die geheimzinnige slang verbeelden Trix?’
‘Een das voor jou.’
‘Nee, voor mij!’ riep Huib.
Trix legde de handen tegen haar ooren; ‘Schei toch uit. Mary zeg asjeblieft, dat
ze zich stilhouden. En Pieter Bron, rem Kees een beetje. Die kun je in 't dorp hooren
krijschen.’
‘Als je niet bij me komt zitten, word ik nièt stil,’ zei de jeugdvrind.
‘Oh àap,’ zei Trix. Jacquelientjes oogen sproeiden vuur. Trix rolde neer in een
stoel tusschen de jeugdvrind en de razende Jacquelientje in.
‘Lex, je bent stomvervelend.’
‘Dat zei je vroeger ook niet, als ik vroeg, of je naast me wou komen zitten.’
‘Toen vroeg je 't nooit.’
‘Dat is wel waar. Herinner jij je nog dat bankje in het bosch?’
‘Ik herinner me alle bankjes in alle bosschen nog.’
‘Maar dat speciale bankje ook?’
‘Ook! Daar heb je me afgegooid,’ zei Trix. ‘Omdat je er alleen op wou zitten.’
Hij lachte: ‘Nee, daar hebben we samen onze namen ingeschreven. Binnenin een
hart.’
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‘Er staan van mij zooveel namen in harten in banken en boomen,’ zuchtte Trix. ‘Ach
ja, dat was een poëtische tijd.’
‘Weet u wat ik niet begrijp,’ Jacquelientjes stem was schel van ingehouden drift,’
‘waarom u niet samen getrouwd bent?’
‘Ja, dat begrijp ik zelf ook niet,’ zei de jeugdvriend over zijn haar strijkend.
‘Waarom is dat er eigenlijk nooit van gekomen, Trix?’
‘Omdat jij elke week een ander meisje had,’ troefde ze. ‘Daarom.’
‘Nee maar, dàt jok je.’
‘Best. Laten we dan zeggen, omdat we niet van elkaar hielden.’
‘Dan was het dàt, Jacquelientje,’ zei de jeugdvriend. ‘We hielden niet van mekaar.’
‘We hielden allebei van een ander,’ fantaseerde Trix.
‘Nee, nee. Jij misschien. Maar ik niet.’
‘Jij hieldt alleen van je zelf.’
‘Begrijp je nu de situatie, Jacquelientje?’
‘Ik weet niet of u in ernst spreekt, of dat u maar wat fantaseert.’
‘Daar zeg je iets heel waars. Dat weten we soms zelf ook niet, Jacquelientje,’ zei
Lex. En hij gooide lachend zijn cigaret in het vuur.
's Middags na de koffie - de wind was opgestoken en gilde door de schoorsteen zaten ze weer allen in de hall. Ook meneer van Rees. De kinderen waren rustig.
Juffrouw Mandersloot leerde Dolly een patience-spelletje. Kees las in een oud
kinderboek, dat hem schijnbaar bijzonder boeide. De kleuren kropen tot over zijn
ooren. Jan teekende met een vervaarlijk groot potlood, dat hij van Pieter Bron had
gekregen.
Trix voelde zich, alsof ze aan de vooravond van grootsche dingen stond. Ze kon
niet rustig blijven zitten. Ze had zin om wat te schetsen. De K.V.S. zat nu zoo gunstig.
Zou ze achter
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het boek wat ze las de K.V.S. nu niet beter kunnen treffen? Ze haalde de caricatuur
te voorschijn, die ze de heele dag al in de zak van haar jumper meedroeg. Ze maakte
een paar krabbels. Ja, zoo leek ze beter, de dierbare.
‘Wat doe je Trix?’ Natuurlijk de jeugdvriend weer.
‘Niets.’ Ze stopte de K.V.S. weer in haar zak. Ziezoo, zakdoek er bovenop. Zat
ze veilig.
‘Zullen we nu nog een beetje gaan dansen,’ zei Jacquelientje.
‘'t Is nog lang geen theetijd,’ streefde de jeugdvriend tegen. ‘'k Ga eerst even
slapen. Zul je me niet storen, Jacquelientje?’
‘Zal ik u in slaap lezen?’
‘Je mag me in slaap zingen. Als je 't maar lief doet.’
Jacquelientje neuriede:
‘Zit ik 's avonds ter heerde dan stook ik het vuur
Want daar buiten als 't donkert is 't grillig en guur...’

De jeugdvriend liet zijn hoofd tegen de stoelleuning rusten en zei tevreden: ‘'t Is zoet
om zoo in Morpheus' armen weg te zinken.’
‘Er heerscht hier een weldadige stilte,’ fluisterde Mary Trix in.
‘Ik vind het net een stilte, die de storm voorafgaat,’ fluisterde ze terug.
Ze liep eens naar juffrouw Mandersloot, die geduldig het patience spelletje uitlegde.
Ze zwaaide met haar zakdoek. Jacquelientje zong:
‘En dan zachtkens, zòo zachtkens
Als windekens fluisteren
Zingt z' een lieken, zoo innig
De kinderen luistren....’

Trix zag, dat de K.V.S., die een mystiek handwerk betuurde, zich bukte. Ze zag, dat
de K.V.S. iets opraapte. Ze leunde op Dolly's stoelleuning en ze snoof de geur op
van Dolly's lange krullen. Wat is dat mooi, dacht ze, zulk fijn meisjeshaar. Ze wond
een krul om haar vinger. Ze drukte haar kin op Dolly's
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witte scheiding. En toen hoorde ze de K.V.S., die met een ruk opstond, brieschen:
‘Wat moet dàt beteekenen?’
De K.V.S. hield een velletje papier omhoog. Trix voelde zich wegzinken in een
duizeligmakende afgrond. Ze tastte nog in haar jumperzak. Leeg. Alleen de zakdoek.
En de K.V.S. zwaaide haar eigen conterfeitsel als een noodvlag heen en weer. Trix
keek hulpeloos naar Frank. Die zou haar zeker niet uit dit perikel redden. Ze keek
hulpeloos naar Huib. Die schudde zijn hoofd. Ja, wat gaf het, dat Huib zijn hoofd
schudde?
‘Wat moet dàt beteekenen?’ herhaalde de K.V.S.
De jeugdvriend opende slaperig zijn oogen. Jacquelientje zong niet meer.
‘Wie heeft dit schandelijke portret van mij geteekend?’
Even wou Trix nog zeggen: ‘O, maar dat bent u niet. Dat is de Koningin van Sheba.
Zoo maar een roemlooze vrouw. 't Staat er toch onder.’
Maar zelfs op een afstand frappeerde haar de treffende gelijkenis. Neen, ontkennen
gaf niets.
Jacquelientje was opgestaan. Ze bekeek even de caricatuur. De kleur steeg naar
haar gezicht.
‘Dat heeft mevrouw Reyland gedaan,’ zei ze dan. ‘Die kan dat.’
‘'t Is maar een caricatuur,’ verdedigde Trix zich.
‘'t Is infaam,’ zei de K.V.S. ‘Ik vind dit een infame beleediging. En ik zal het er
niet bij laten.’
‘Kom, kom,’ zei Huib, ‘u moet u niet zoo opwinden. Als u eens hadt gezien, wat
voor een caricatuur ze van mij geteekend heeft - daar is deze nog zoetsappig bij.’
‘En van mij,’ zei Mary.
‘En van mij,’ zei de jeugdvriend, die uit zijn stoel opstond. ‘En u moet eens
luisteren, wat ze er onder geschreven heeft. Luistert u, mevrouw Landerman:
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‘Dit is een nooble telg
Van 't Reigersberg geslacht.
Hij heeft nooit veel gewerkt,
Maar wel heel veel gedacht.’

‘En dat heb ik me heel lief laten aanleunen, mevrouw Landerman.’
Trix had een gevoel alsof haar ooren omkrulden.
‘Bij mij staat er ook een gedicht onder,’ zei de K.V.S.
‘Niet lezen, niet lezen,’ ried Huib. ‘Ik lees ook nooit wat ze onder mijn caricaturen
schrijft.’
Maar mevrouw Landermans oogen vlogen langs de eerste regels:
‘De Koningin van Sheba
Zit op een gouden stoel.
Daar zit ze en daar staart ze
Aldoor naar 't zelfde doel....’

Ze keek op. ‘De Koningin van Sheba’, zei ze, Trix aankijkend.
Trix vouwde haar handen achter haar rug samen.
‘Ja,’ knikte Trix. ‘Er bestond vroeger een Koningin van Sheba, is 't niet. Is 't niet
Pieter?’
‘Ja, ja,’ zei die haastig. ‘In alle geschiedboeken te vinden.’
‘Daar heb ik eens een gedichtje op gemaakt,’ zei Trix. ‘Zoo maar. En dat heb ik
opgeschreven. Voor de mop.’
‘En wat heb ik daar dan mee te maken,’ meende Ma Landerman.
‘U lijkt een beetje op haar,’ zei Trix. ‘Op de Koningin van Sheba. Het trof me
direct toen ik u zag. U lijkt op die oude bas-reliefs, die....’
Huib's wangen bolden uit. Hij bedwong krampachtig een steeds aanzwellende
lach.
‘Trix teekent alleraardigst caricaturen,’ viel Mary vlug in. ‘Maar je kunt er je nooit
door gevleid voelen. Dat is wel merkwaardig.’
Ma Landerman hief weer de teekening:
‘En aan haar voeten kronklen
De wormen van deez' aard...
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De Koningin van Sheba
Zit op haar stoel, en staart.’

‘Ruk het papier uit haar handen,’ smeekte Trix onderdrukt, Huib lichtelijk porrend.
Die wreef met een zakdoek langs zijn voorhoofd en mond. Hij stond op:
‘Mag ik het misschien nog eens zien, mevrouw Landerman?’
‘Ik blijf het infaam vinden,’ hield de K.V.S., die nu het derde couplet bereikt had,
vol. ‘Het is wel heel gemakkelijk om iemand bespottelijk te maken. En heel
goedkoop.’
‘Ja, dat geef ik u toe,’ zei Trix. ‘Maar dat wordt de caricaturisten altijd stilzwijgend
vergeven. Ik kan u ook wel anders uitteekenen,’ zei ze.
Huib had de K.V.S. het papier afgenomen. Hij deed, of hij het ernstig bekeek Hij
vouwde vlug het gedicht naar binneń. Jacquelientjes oogen waren al langs alle regels
gevlogen. In de blik, die ze op Trix wierp, ziedde de haat.
Toen klonk plotseling de rustige stem van meneer van Rees, en de K.V.S. schrok,
alsof vlak achter haar een handgranaat ontplofte:
‘Mag ik die beruchte teekening ook eens zien?’
Huib gaf de K.V.S. over. Frank, nog bij het schaakspel zittende, keek naar Trix.
Hij dacht: ‘Wat zou ik haar nu graag hebben geholpen. Ze staat daar als een bestraft
schoolkind.’ Maar hij voelde zich geërgerd. Nonchalant ook, om die teekening te
laten zwerven. En dan dat geflirt met die Reigersberg. De represaille voor zijn houding
tegenover Jacquelientje. Maar dan wel wat erg zwaar uitgemeten. Nee, hij had weinig
lust om zich in deze geschiedenis te mengen.
- Meneer van Rees bekeek de caricatuur aandachtig. Dan draaide hij zich om naar
Trix.
‘Hebt u dat werkelijk geteekend?’
‘Ja,’ knikte ze.
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‘Wilt u nog een proeve van haar bekwaamheid zien?’ vroeg de jeugdvriend.
‘Astublieft. Let u vooral op mijn voorhoofd en mijn mond.’
Meneer van Rees keek weer aandachtig.
‘Hebt u meer caricaturen gemaakt, mevrouw Reyland?’
‘Hoopen,’ zei Trix.
‘En hebt u ze wel eens laten zien aan iemand, die er verstand van had?’
‘Ja. Eens.’
‘En wat zei die meneer?’
‘Dat honderden het net zoo deden als ik en duizenden beter.’
‘Zoo,’ zei meneer van Rees. Hij nam zijn lorgnet af. ‘Dan heeft die meneer er geen
grein verstand van gehad.’
Trix greep een stoelleuning vast.
‘Hoe weet u dat?’ haperde haar stem.
‘Omdat ik onbescheiden genoeg kan zijn om te zeggen, dat ik er wel verstand van
heb. Ik ben namelijk de uitgever van de New-York Standard, en ik krijg dagelijks
stapels caricaturen onder oogen. Mijn blad staat bekend voor zijn teekeningen en is
het grootste op dit gebied. Deze teekeningen,’ en hij tikte met zijn lorgnet tegen de
blaadjes papier, ‘getuigen zeer zeker van talent.’
De K.V.S. was er bij gaan zitten. Ze blikte ontdaan op naar het strakke gezicht
van meneer van Rees. Die glimlachte naar Trix.
‘U zou op dit gebied heel veel kunnen presteeren,’ zei hij. En tot de K.V.S.:
‘Misschien komt er eens een tijd, mevrouw Landerman, dat u er trotsch op zult zijn,
dat deze caricatuur van u door mevrouw Reyland is gemaakt.’
‘Noòit,’ zei de K.V.S. fier.
‘Nu, dan zal ik wel trotsch zijn in uw plaats,’ zei de jeugdvriend. ‘Ik zal mijn
beeltenis boven mijn bed prikken thuis. En ik zal al mijn vrienden vertellen dat die
gemaakt is door de
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beroemde teekenares van de New-York Standard, Miss Trixy Railway.’
Het strakke gezicht van meneer van Rees ontplooide zich in een gulle lach. Frank,
de situatie gered ziende, was ook in de kring komen staan.

‘Deze teekeningen getuigen zeer zeker van talent!’

‘Nu, meneer Reyland,’ zei meneer van Rees. ‘U wist zeker niet, dat u zoo'n
beroemde vrouw hadt?’
‘Nee, dat niet.’ Frank glimlachte flauwtjes. Trix had haar arm al door die van
Frank gestoken. ‘Maar we hebben haar teekenkunsten toch altijd wel bewonderd.’
‘Als u weer in Amsterdam terug bent,’ zei meneer van Rees, ‘mag ik er dan eens
nader op terug komen?’
‘Graag,’ jubelde Trix.
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‘Muziek, muziek!’ riep Pieter Bron. die de polyphone al had opgedraaid.
De jeugdvriend boog voor Jacquelientje. Ze straalde opeens.
Ze legde haar hoofd tegen zijn schouder, terwijl ze dansten.
‘Wat een deining,’ zei ze.
‘Maar 't is verdraaid leuk voor Trix,’ zei hij.
‘Ja, dat is zoo. Maar ik houd niet van zoo'n deining. En ik vind caricaturen altijd
leelijk.’
‘Kom, kom, ze zijn hoogstens wat gechargeerd.’
‘Nee, ze zijn leelijk,’ hield Jacquelientje vol.
‘Goed, ze zijn leelijk.’
‘Vindt u 't nu erg met me te dansen?’
‘Nee, heelemaal niet.’
‘Vindt u 't prettig?’
‘Ja.’
‘Heusch?’
‘Heusch.’
‘En u informeert voor mij in den Haag naar een school voor maatschappelijk
werk?’
‘Ik zal 't niet vergeten.’
‘En als zoo'n school er niet is, wilt u dan uw zuster eens vragen, of die een
dergelijke inrichting voor me weet? Als ik me maar nuttig maken kan.’
‘Dat zal ik doen. Mijn zuster beweegt zich nogal op sociaal gebied.’
‘O, u bent lief,’ fluisterde Jacquelientje.
Toen werd er gebeld. Cordelia liep door de hall naar de vestibule. Trix, die met
Reinier danste, keek haar na.
‘Wat zijn deze dagen omgevlogen, vindt u niet?’ begon Jacquelientje weer.
‘Ja. Ze zijn zoo voorbij.’
‘Zal het u een beetje spijten dat ze voorbij zijn, als u weer in den Haag bent?’
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‘Ja. Een beetje.’
‘Hè!’ Jacquelientje stak haar onderlip vooruit.
‘Nu goed, 't spijt me erg. Al die prettige menschen hier. De gezellige stemming,
de....’
‘Daar is een dame voor u, mevrouw Reyland.’
‘Voor mij?’ zei Trix. O stoffel, ze had in de opwinding haars gemoeds aan de
kleine Renée heelemaal niet meer gedacht.
Ze schoof gauw het gordijn op zij. En ja, daar in de vestibule stond in een lange,
bruine bontjas gehuld, het liefste, blondste meisje van de wereld.
‘Renée,’ zei Trix.
‘Ach Trixy.’
‘Even zitten.’ Ze duwde Renée op de bank. ‘Wat heerlijk, dat je er bent. Ik was
zoo bang, dat de trein ergens zou insneeuwen. Hoe voel je je?’
Twee kleine handjes werden samengeknepen.
‘Ik ben zoo bang,’ zei ze zacht, ‘dat hij, dat Lex nog heel boos zal zijn.’
‘Daar hoef je heelemaal niet bang voor te zijn. Ik zal hem roepen. En je moet eens
zien, hoe zijn gezicht opklaart, als hij jou ziet.’
‘Weet je 't zeker, Trixy?’
‘Ik durf er mijn hand voor in 't vuur steken.’
‘Je bent niets veranderd, Trixy.’
Trix blies haar wangen op. ‘Gelukkig maar. Zal je hart niet zoo gaan bonzen, dat
ze 't in de hall hooren? Nu ga ik hem roepen.’
Ze duwde de deur open. Het gordijn opzij.
‘Zeg Lex,’ riep ze.
‘Ja, wat is er?’
‘Kom even hier zeg.’
‘Wat geheimzinnig,’ kweelde Jacquelientje. ‘Komt u gauw weer terug, meneer
Reigersberg?’
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‘Direct.’
Trix hoopte vurig, dat Renée deze aanminnige woorden niet had verstaan.
‘Nu, wat is er aan de hand?’

Met twee groote stappen was hij bij het tengere figuurtje op de bank

‘Kom eens hier.’ Trix ging opzij. ‘Kijk eens wie daar zit?’
Met twee groote stappen was hij bij het tengere figuurtje op de bank.
‘Renée!’
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‘Lex!’
Trix deed haastig de deur dicht.
‘Waar blijft meneer Reigersberg?’ vroeg natuurlijk Jacquelientje.
‘Die zal wel gauw komen,’ zei Trix.
Maar het duurde een heele tijd voor de deur weer openkierde. De stemming werd
gespannen. Pieter Bron had de polyphone afgezet. Ze keken allen in de richting van
de vestibule.
Dan, eindelijk, werd de deur opengeduwd. Lex kwam binnen. Hij had zijn arm
om Renée heengeslagen. Hij zei, en zijn stem was wat schor van ontroering:
‘Het is mij een groote vreugde, u hierbij mijn verloofde te kunnen voorstellen!’
Trix durfde niet naar de K.V.S. kijken, nòch naar Jacquelientje.
's Avonds was de tafel voor het souper feestelijk gedekt.
‘Zoo jammer,’ zei juffrouw van de Berg. ‘dat mevrouw Landerman zoo'n hoofdpijn
heeft. En zòò sympathiek van haar dochter om haar gezelschap te houden.’
‘Ja, dat is heel aardig van Jacquelientje,’ beaamde Mary maar rustig.
Trix kwam met Frank gearmd de trappen af.
Ze had hem boven op hun kamer aan zijn armen heen en weer geschud.
‘Frank, domme, lieve jongen, dat je boos bent geweest om Lex en mij.’
‘Maar waarom vertelde je mij dan niet....’ begon Frank opnieuw.
‘Omdat ik het niet noodig vond. Ik was razend op je, Frank. Razend om
Jacquelientje. Vin je 't nog zoo'n leuk, spontaan kind, Frank?’
‘Ik heb me wel een beetje in haar vergist,’ zei hij lachend.
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‘'n Béetje! Ik had haar dadelijk door. Maar zeg Frank, ik moet je nog wel wat ergs
vertellen.’
‘Dacht ik het niet?’
‘Ga even zitten. Hier op de punt van de tafel. Dan kom ik dicht neven jou.’
En dicht neven Frank vertelde ze van de gefantaseerde jeugdvriendschap.
Natuurlijk luisterde Frank stilzwijgend toe, en schudde alleen maar
cynisch-glimlachend zijn hoofd.
‘Ik heb me al die dagen zoo ellendig verwaarloosd gevoeld, Frank. En ik zou ze
nooit weer willen meemaken.’
‘Dom, klein meisje,’ zei Frank.
En dan vertelde ze van de sledetocht en Renée. ‘En ik heb ze samen gebracht,’
eindigde ze vol trots. Ze sprong van de tafel. ‘Nu nooit meer kibbelen, Frank?’
‘Nooit meer.... tot de volgende keer,’ zei hij.
Ze liepen gearmd de trap af. De soupertafel was feestelijk gedekt. Ook tegen hen
zei juffrouw van de Berg: ‘Zòo jammer, dat mevrouw Landerman zoo'n hoofdpijn
heeft. En zoo aardig van haar dochter om haar gezelschap te houden.’
Trix zat tusschen Frank en meneer van Rees. Ze had een gevoel of ze boven de
wolken zweefde. Behoorden al die gelukkige gezichten, die ze zag, werkelijk aan
Suus en Reinier, en aan de dames Mandersloot, en aan meneer van Rees en Pieter
Bron.
‘Ik waan me in een sprookje,’ riep ze tegen Suus.
‘Ik ook,’ riep die terug. En ze greep Reinier's hand. Hij trok zijn hand niet bruusk
terug.
En moederlijk knikte Trix naar Renée en Lex. Was het bestaanbaar, dat twee
menschen zoo konden stralen?
‘Ik ga straks op jou drinken, Trix,’ riep de jeugdvrind.
‘Asjeblieft niet. Ik huil bij elke speech. Een specialiteit van me.’
‘Ga jij nog speechen Puck?’ vroeg Mary.
‘Neen. Ik was het wel van plan. Maar mijn hart is te vol.’
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Toen zei meneer van Rees zacht: ‘Prettig is de stemming nu. Ik voel me eindelijk
thuis.’
Huib keek naar de klok. De vorken en messen tinkelden. De wijn fonkelde in de
glazen. De wijzers wezen kwart voor twaalf. Toen stond Huib op. Hij zei: ‘Dames
en Heeren. Of liever, dat kan ik nu wel zeggen: Vriendinnen en Vrienden. Het is mij
een groot genoegen, voor het Oude Jaar afscheid van ons neemt, nog een paar woorden
tot jullie allen te zeggen. Wij hebben nu ruim twee weken in elkaars gezelschap
doorgebracht, en mekaars lief en leed, zooals dat in een groote familie gaat,
aangevoeld. We hebben mooie en minder mooie dagen beleefd, we hebben genoten
van wandelingen en sport, van muziek en zang en dans, in 't kort we hebben mekaar
leeren kennen. En, wat meer zegt, we hebben elkaar ook leeren begrijpen.
Ik geloof, dat iedereen met me zal instemmen, wanneer ik de hoop uitspreek, dat
we niet in het Nieuwe Jaar weer elk ons eigen weg zullen gaan, maar dat we met
elkaar in contact zullen blijven. En misschien, dat een volgend jaar ons dan opnieuw,
wat ouder en wijzer, op de Bosschenburg terug zal zien.
Ik wil een dronk wijden aan juffrouw van de Berg, die, stil, achter de schermen,
als een goede geest voor ons heeft gezorgd.
Dan wil ik een dronk wijden aan het jonge paar, dat het nieuwe jaar ingaat met
een lach in hun oogen en geluk in hun hart.
En ten slotte wil ik een dronk wijden aan de Bosschenburg. Dat ze nog lang en
roemrijk mag blijven bestaan.’
Ze stonden allen op. Ze dronken elkaar toe. De glazen tinkelden tegen elkaar. In
de hall begon de klok te slaan, twaalf langzame, trillende slagen. En heel in de verte
klonken de geweerschoten in het dorp. De klok sloeg door: Negen-Tien-Elf-Twaalf.
Het glas trilde in Trix' hand. Wat zou het Nieuwe Jaar brengen? Hard werken met
de steun van meneer van Rees? Iets bereiken. Werkelijk beroemd worden later? Ze
drukte haar betraande wang tegen Frank's wang. Ze bleef stil even staan.
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‘En, Puck,’ zei Mary. ‘Mag ik je niet gelukwenschen?’
Ze richtte zich op. Ze lachte alweer. Dàn zag ze hoe Huib zijn glas hief. Hij dronk
haar toe. Zijn oogen keken haar plagend aan over het glas.
‘Op de loutering-kuur, Beatrijs,’ zei hij.
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