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De aardbeien van Freddie Widgeon en Mervyn Mulliner
Het tijdschrift Favoriet stond sinds 1927 bekend als het ‘Geïllustreerd maandblad voor
Nederland en koloniën, onder redactie van de auteur F.de Sinclair’. Uitgeverij Bruna in de
Brigittenstraat 7 te Utrecht gaf het blad uit, voor een prijs van 65 cent.
De Sinclair schreef zelf in het blad, net als Ivans, jonkheer R.H.G.Nahuys en A.VuerhardBerkhout; de laatste twee kennen we ook als Wodehouse-vertalers. Het blad nam verder
verhalen over uit o.a. de bladen Strand Magazine, Liberty en Cosmopolitan. Dit waren
bladen waarin ook Wodehouse zijn verhalen publiceerde, dus het is logisch dat
Wodehouse-verhalen weleens in vertaling in het blad Favoriet terecht kwamen.
In april 1931 verscheen in het Amerikaanse blad Cosmopolitan het verhaal "Quest", dat in
juli in gewijzigde vorm ook in het Engelse blad Strand Magazine terecht kwam. Het is een
verhaal over Freddie Widgeon die met aardbeien de hand van een meisje probeert te
veroveren.

In 1933 nam Wodehouse het verhaal op in de bundel Mulliner Nights, waarbij het verhaal
omgewerkt werd tot het Mulliner-verhaal “The Knightly Quest of Mervyn”, waarin Freddie
Widgeon vervangen werd door Mervyn, de achterneef van Mr. Mulliner, die met aardbeien
de hand van Clarice Mallaby probeert te winnen.

Vijf van de negen verhalen uit de bundel Mulliner Nights kwamen terecht in de Standaarduitgeverij bundel Familie-festival uit 1951, maar het Widgeon- of Mervyn-verhaal zat er niet
bij.
De gehele vertaling van Mulliner Nights werd in 1964 in Nederland bekend als de
Prismapocket Herberg ‘De Rustende Hengelaar’, in vertaling van Maria Elisabeth Dreef,
met de Mulliner-versie; de Freddie Widgeon-versie haalde geen Nederlandse boekuitgave.

Het eerder genoemde blad Favoriet nam in juli 1931, slechts drie maanden na de
Amerikaanse publicatie, het verhaal “Quest” wel in vertaling op, onder de titel “Aardbeien”.
Ook 3 illustraties die James Montgomery Flagg voor de Cosmopolitan had getekend, zijn
in de Favoriet-vertaling overgenomen.
De vertaler van het verhaal is onbekend. Misschien is het de eerder genoemde R.H.G.
Nahuys of A.Vuerhard-Berkhout? Beiden hadden al voor Bruna in 1928 alle Wodehousevertalingen afgeleverd: Nahuys Een vroolijke romance, Psmith aspirant bankier, Psmith
journalist, Psmith knapt het op en Vuerhard-Berkhout vertaalde Amor in het kippenhok.
Favoriet zou nog meer Wodehouse-vertalingen van tijdschriftverhalen publiceren,
sommigen met de naam van vertaler Nahuys erbij of die van vertaler-auteur ‘Jako’ (een
pseudoniem?), maar ook deze vertalingen haalden geen boekuitgave,
De verhalen kennen we uit de Engelse bundels Blandings Castle and Elsewhere, Meet Mr
Mulliner, Mr Mulliner Speaking, Lord Emsworth and Others en Indiscretions of Archie.
Het is nog een leuk onderzoek om de 3 versies voor onderzoek naast elkaar te leggen:
“Quest” in Cosmopolitan, “Quest” in Strand Magazine en “The Knightly Quest of Mervyn” in
Mulliner Nights.
Peter Nieuwenhuizen
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iehier de nooit eerder gepubliceerde
feiten aangaande het verloren raken

:ïl
den haard in den rooksalon van de Club
wi,*:J"i,;

""1"?ï1

J"ï"*ïÍ"

der Nietsdoeners, waar de jongelui

een

aperitiefie namen voor de lunch. Kerstmis íaderde en zoo kwamen zij ook te
spreken over het oude gebruik van het
zingen van Kerstliederen. Een der heeren,
met een cigarettenpijp van twee decimeter
in zijn mond, zette uiteen, dat dat bedrijf

geheel in handen was van groezelige
kinderen, die in onmogeiijk dialect, zoo
goed als zonder techniek of bravour, Iiederen uitjammerden over Herders, die de
een of andere soort van dieren hoedden.
Wanneer, besloot hij, menschen van een
beteren stand, zooals hii ze hier voor zich

tl
i

i

t

zag bijvoorbeeld, dat zingen eens ter hand

namen, zou er heel wat beters voor den
dag komen.
Het voorstel werd gunstig ontvangen:
een goedkeurend gemompel klonk en
verschillende leden begonnen al te oefenen, waardoor de besprekingen eenigen

tijd werden onderbroken.
,,We hebben een tenor noodig," ontdekte een der leden, ,,iemand die boven

l

op den top van den toonladder kan blijven,
terwijl wij beneden het ruwe werk doen."
,,V/at zou je denken van Freddie Widgeon?" vroeg de eerste spreker. ,,Dat is
een tenor. Ik heb hem eens hooren zingen
op een soupertje: net een kat met amandelontsteking. Ik stel voor, dat we Freddie

vragen."

De ander schudde spijtig het hoofd.
,,le zult Freddie niet kiij"gei," beweerde

hij.
lí/illiqtn Tilden, de aroegere tenniskantpioen. is lilnracteur geworden.

,,En waarom niet?"
,,Omdat Freddie op

't

vanl

oogenblik een
beetje in de put is en dus niet veel lust in
zingen zal hebben."

,,En waarom is hij in de
,,Hij heeft verleden

put ?"

week z'n hoed ver-

loren."
,,Da's kwaad! Weet hij niet waar?"
,,Dat weet hij maar al te goed."
,,Nou, waarorn gaat hij hem dan niet
halen ? Of is hij daar nog niet op gekomen ?
De ander aarzelde.,,la. . . zie je ., . hij
heeft me de heele geschiedenis in vertrouv/en meegedeeld en ik heb plechtig
beloofd, dat ik er geen sterveling iets van
vertellen zou. Maar enfin, we zijn hier
onder mekaar, is 't niet zoo? . . ,"
7rz ijk, de zaak zat zoo. Er was een meisj e,

,rr\waar

Freddie hevig op verkikkerd
was. Hoe ze heette, weet ik niet precies
meer: Jane, of Laura of Clarice of zoo
iets. Enfin, hoe dat ook zij, Freddie had
al een heele tijd met weinig
mag wel
- ikheen
gezeggeni geen succes om haar
draaid. En nu heeft hij haar op een avond,
toen hij ergens met haar was gaan dansen,
ronduit gevraagd, hoe de zaak tusschen
hen nu eigenlijk stond.
, ,Zeg es, Jane of Clarice of hoe ze heeten

mocht, zei hij
tegen dat meisje na- je, hè ?
tuurlijk, dat snap
Waarom
- ik je het
neem je er een loopje mee, dat
hof maak ? Ik kan waarachtig maar niet
begrijpen, waarom jij weigert om met

iemand te trouwen, Het kan niet zijn, dat
heb.
Je speelt met de liefde van een eerlijk man,
zoo denk ih erover,"
En hij keek haar, vertelde hij mij, half
teeder, half manneliik overheerschend aan.
En toen lachte het meisje zoo'n licht, me-

ik je niet dikwijls genoeg gevraagd

lodieus lachje en antwoordde: ,,Je bent

toch zoo'n ezel, Freddie."

,,Hoe bedoel je dat, een ezel?" zei
Freddie. ;,Bedoel .!e een stomme ezel ?"
,,Precies," zeí het meisje. ,,Toevallig
hadden rve het gisteren aan tafel over je
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en moeder zei, dat je een leeghoofd was,
kaiakter of levensdoel"'
absoluut
--..ó iu ?"zonder
zei Freddie. ,,Zeí ze dat, ja?"
'.'.Dit zei ze,
ia," zeí het meisje. ,,En
hoewel ik het nièt dikwiils met mijn moeder eens ben, geloof ik toch, dat ze dezen

keer den spijker op den kop heeÍt geslaqen."
-

LZoo," zei Freddie. ,,Nou, dan zal ik

ie eens wat vertellen. AIs er over hersens
L..ptok"" wordt, moest je moeder zich
iie,rer bescheiden op den achtergrond
houden. inplaats van het air van een auto-

ili"lt àín i" ,.*".,. Ik

verdenk er haar

sterk van, dat zij die dame- is geweest,
die een poosie geleden aan den statlons.h"f i.r iharine-Cross-station vroeg of hij

Àaar d"tt weg íitde wijzen naar Charing
Cross-station,
En in de tweede plaats zal ik je bewijzen,
dat ik karakter hèb en een levensdoel'
Dr""n tr" wat op," zei Freddie' ,,zooals
àe dim"s vroeger hun ridders deden, en
let eens op, hóe prompt ik je bedienen

zal."

,,Je wat opdragen ?" zei het meisje. , ,Hoe

bedoel .ie dat ?"
..WeÍ, laat me iets voor ie doen, of iets
,nor ie halen, of Vrà?q Írle , iemand op z'n
te slaan"'
-sezicht
Het meisie dacht een oogenblik na en
zei toen:,,Miin leven lang heb ik er naar
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vastqestelden tiid dat mandje aardbeien
breriet, zal dat-een bewiis v-oor me zijn,
dat ié iets beters dan zaagsel in je hoofd
wat iemand, die ie voor het eerst
hebí
- zou zeqgen en
dan zullen we
ziet. niet
iouw aanseleqen'iieid. -in het licht van de
íi"rr*" fëiteÀ, opnieuw in behandeling
nemen. Slaag je èJ evenwel niet in, mij
dat fruit te lèvèren, dan zal ik aannemen,
dat Moeder eeliik had en zul ie het voor-

taan zondei Gertrude (of Ramona of
Ruth, of hoe ze heette) moeten stelien."
Ze zweeg een oogenblik om op adem te

komen

en Freddiè

vond hem te bed; zacht kreunende lag

hij naar de zoldering te staren.
,,Hallol" zei Freddie. ,,Je ziet er

uit,

eert

ouwe jongen."
,,Ik voel me ook verloopen," zei Alex.
,,En ik wou, dat je hier niet zoo vroeg in
beetje verloopen

den morgen binnen kwam stormen. Vanavond om tien uur zal ik misschien, als
ik me erg in acht neem en mijn rust hou,
weer rn staat zun om naar een water-

spuwer

te kijken zonder dat ik het te

kwaad krijg, maar op

't

oogenblik word
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ook maar in de verte lijkt op een Martinicocktail of op eenige Varieteit van champagne, whisky, brandy, chartreuse, bene-

dictine of Curacao."
Freddie knikte vol meegevoel. ,,Ik weet
precies, hoe je je voelt,-man," ,zei hij.

,,Het spijt me werkelijk, dat ik ie niét
met rust kan laten. Maar ik heb, om particuliere redenen, die ik je niet kar onthullen, een stuk of twaalf aardbeien
noodig."

,,Nou man, ga ze dan koopen en zeur

vermande zich en

lachte dapper. Het ging hem niet gemakkeliik af. vértelde hii me, maar hii deed het.
,JIopl" zei hii. ,,Als je er zoo over denkt
eoed! Om kórt te qaan: ,,ToP!"
- Ö.rre
arme vriend ha-d een slechte nacht:
koortsachtig lag hij te woelen en als het
meisie ook maàr eén klein beetje minder
aantiekkelijk was geweest, had hij haar
moigen een telegram geden volgenden
-dat
ze rtaar den duivel kon loopen.
stuurd,
Maar dat was nu eenmaal niet zoo; er
bleef hem dus niet anders over, dan een
te wagen. En aan het
Een
dacht hij,

rerlaned. midden in den winter aardbeien ie' eten. Bezorg me een mandje,
aardbeien voor het eind van de maand
dan zullen we je huwelijksaanzoek eens

met

pop neer, en

erntstrg rn overweglng nemen.
..Aaidbeien ?" zei Freddie'

I

..Aardbeien," zei het meisje.

t\

,',Aardbeien?" zei Freddie'

.'.Aardbeien," zei het meisje.

Freddie slikte moeilijk. ,,Wel ' . .",

beson

hii.

,,Aard-beien ?"

,,Aardbeien," zeí het meisje onuerzetteltlh. ,,En uees
maar heel ergi^blij, beste jongen, dat je niet op de Heilige

]Aard-beien," zei het meisje.
Éirrd.liik drone het tot Freddie door,
dat het meisie werkelijk in het midden

van den winter aardbeien wou eten, maar
hoe hii er in vredesnaam aan moest komen,
dat eins ziin verstand te boven'
,,§inàasàppelen zou ik je wel kunnen

bezoreen." zei hii.

s

--Aàrdbeien."'hèrhaalde het mcisje on,.Én *""s maar heel erg blij,
"eizetteliik.
beste iongen, dat je niet op de- Heilige
Graal afeestuurd wordt, oÍ dat ik Je met
iorzoek ëen takie edelweiss te gaan plukken op den topïan de Alpen. Begrijp me
soed.^ik zeq niet ia en ik zeg niet neen,

iraar dit

ze-e

ik je-: als je me binnen den

Graal aígestuurd wordt."
on-

Zoo

Alex

Prosser.

zich
een

aan de
avond

blik in hun

ik al beroerd,

als ik

jou aankijk."

,,Gisteravond een

fuif gehad?"

vroeg

Freddie.

met
rond-

Alex Prosser
Prosser.

zich naar AIex' kamers en

,,J4,

,,Hadden jullie soms aardbeien ?"
Alex huiverde en sloot zijn oogen. Hij
scheen slechts met de grootste moeite een
meester te worden.
de oogen weer.
die lamme dingen,"
van mijn leven-meer
caviaar,

of

ook geen kreeft, of
paté de foie gras of iets wat

zren,

niet langer," zei Alex en wendde zijn aangezicht naar den wand.
,,Zijn er dan in December aardbeien te

koop ?"

,,Natuurlijk. Bij Bellamy in Piccadilly,"
,,Zijn ze erg duur?" vroeg Freddie en
bevingerde de dertien gulden vijf en
dertig cent in zijn vestzakje, waar hij het
eind van het kwartaal mee halen moest.
.,,Naturr.rlijk niet. Ze zijn idip_ot goed-

koop."

Freddie zuchtte van verlichting.

,,Ik geloof, dat ik niet

meer dan twaalf,

AARDBEIEN

AARDBE/EN

436

heb

et

,,Vijfhonderd piek ?l'

soort dingen

voor

,.Ik heb Ziin Lordschao oosebeld en
hij geeft.nadrirkkelijk te,kenrieË, dat hij

telde Freddie me, was minstens zes voet
Iang, keek uit de hoogte zeer afkeurend
op hem neer en was van onder tot boven

zeL

butler

keek Freddie hem aan.
zichzelf uit te maken, of
was om AIex
,,aan tg

Wat

is

leenen

Freddie
zou zíjo

het

,,Trekt U zich daar maar niets van àan,"
?gi hij. ,,Hij maakt altijd grapjes. Zoo is
hij nou eenmaal. Net een groot kind.
Natuurliik wànscht hii wel aardbeien. Hii

worden, maar zctte door.
,,Goedenmorgen," zei hij en liet een
vriendelijke glimlach op zijn gelaat verschijnen, die hij echter oogenblikkelijk
weer deed verdwijnen toen hij haar blik
ontmoette. ,,Verkoopt U fruit?"
Als ze neen gezegd had, was hij gaqw
uitgepraat geweest. Maar dat deed ze
niet. Met een trotsche hoofdbuiging antrvoordde ze:
,,Q, jawèI."

heeft hef me zelf gezegd. Ik ben ziin neef.'-'
Dat sloeg echter niet zóó in, als Freddie

verwacht had. Toen hij opkeek, zag hij,
dat het gezicht van de .rroir- rru be"paaËí

zort ?:t!F wenlbrauwen opgetrokken en

nonchalant gedaan hebben.*Maar nu hii
er .zoo - abs_oluut beroerd aan toe wasl
raakte hij door dat eeeil achter hem dó

kluts kwijt.

De hertogin was nu

beqonnen te

schreeuwen: ,,Houdt den diefi- En Freddie, ezel die hij was, in piaats van ziin
hersens bij elkaar te houden en in eön
voorbijrijdende taxi te wippen, begine de
grove _strategische fout, Piccadilly aT te
gaan draven.

Dat

maakte

de zaak natuurlijk

niet

i.

,,Prachtig," zei Freddie monter. ,,Fruit

is juist wat ik hebben rnoet, ziet U."

man,

Een

aardbeien wànÀcht.'
-eéén
Freddie voelde zich een beetie slao in
zijn knieën, maar hii hield zich eöed.

in zwarte satijn gehuld.
Hij voelde zich een beetje onzeker
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,,o

ja?"

,,Ik wou dat mandje aardbeien uit

de

étalase hebben."

die

hem

,,O jawèI."
Zij haalde het mandje te voorschijn en
begon het in te pakken, in welk werk ze
geen plezier scheen te hebben. Terwijl
ze het touwtje knoopte, werd haar blik

nog somberder. Freddie denkt, dat er een
in haar leven is

gioote liefdestragedie
geweest:
11u

,,Stuurt IJ ze maar naar Graaf Blicester, 66A Berkeley Square," zei Freddíe,

het tot

Toen

niet

het adres van zijn oom opgevend.
,,O jawèl."
,,Of nee," zei Freddie, ,,ik bedenk me;

Freddie voor
naar

om

een

af zou
uit en de

nen op,

af. Wat

saal en

vervelende dingen. Afwezig dwaalde hij
voort, tot hij plotseling bemerkte, dat er
fruit in de buurt was: hij stond voor een

winkel met een etalage vol ervan en die
winkel was de bekende zaak van Bellamy.
En waarachtig, daar middenin stond eeí
mandie met aàrdbcien, die zorgvuldig
*a.eri neersevliid in houtwol en blauw

papier, En"terwijl

laat ik ze maar liever meenemen, dat is
makkelijker. Geeft U ze maar hier en
schrijft IJ ze maar op de rekening van

Lord Blicester."
Dit was natuurlijk de spil waar alles om
draaide. Maar tot Freddie's ontsteltenis
liep alles niet zoo glad als hij verwacht
had. Inplaats van vriendeiijk te buigen,

met een innemende glimlach, keek het
vrouwspersoon twijfelachtig,

,,U

wànscht ze persoonlijk mee te

nemen ?"

hij er naar stond te

kiiken, werd het Freddie duidelijk, hoe
dàze aanseleeenheid met een minimum
onserief

é, ë"., maximum

voordeel tot

ied"ers senoegen kon worden afgewikkeld'

Hii

her'innerde zich namelijk, dat zijn oom

Joieph een rekening-courant had brj de
firma Bellamv.
Het volgende oogenblik was hij al den

winkel ineestormd en in gesprek met een
van de verarmdehertoginnen, die in deze
sjieke zaak fruit verkoopen. Deze, ver-

maar
zeer afeen halve

zijn hersens bij elhaar te houden en in een uoorbijrijdende
taxi te
-gaan
wippen, beging Freddie de groue strategische fout, Piccadilly af te
drauen.

Inplaats uan.

koud, hard, trotsch was. Toch lachte hii
schijnbaar onbekommerd, om te toonen,
hoezeer hij op z'n gemak was, greep het
mand..;e eq Cing er met een gangetje zoo
tusschen draf en ealop vandoór. Màar hrj
had nog nauwelijk*s dó straat bereikt of dË
vrouw achter hem begon te gillen.
Nu moet je wel bedenken, dat dit alles
zoo tegen twaalven voorviel, als iedereen
slap is en groote behoefte heeft aan een
hartversterking. Als hij flink wat geld in
zijn zak had lehad, zóu Freddie ér zich
nóg vrel goed doorgeslagen hebben. Hij

beter voor

uit

verschenen

burean zat.

van

menschen
het

rest

AcrNr: ,,Daar ik hoorde roepen ,,Houd
ik den beschuldigde hard

den dief!" en

zas loopen, Edelachtbare, heb

Hij

ik

hem

bleek een mandje aardÉeien eestolen te hebben."
eeàrrestèerd.

Rrci'ran: ,,Wat hebt U daarop te zegsen. ionge man?"

"

FnÉ»»rr:

,,O... ik... e..."

Rrcurrn:,,Tien pond of veertien dagen.
Nu kun ie besriipen hoe onze Freddie

in de knoeizat:}ij'had nog maar dertien
gulden.vijf en dertig in.zijn zak en daar
moest

hll nu zoo maar tneens tlen pono

boete van betalen of anders veertien dagen

de doos in

eaan.

één uitweg; hij had principieele bezwaren tegen een veertrendaag-

Hij
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zag

màr

iche inkerkering, àus bleef hem

niets
anders over darr-z'r. oom, de oude Blices-

uur een trein naar Londen ging,

vér-

kleedde zich, zocht en vond een oude
hooge hoed, Ieende de fiets van den staliongen, racete naar het station en beklom
ongeveer vier uur later de stoep van het
huis van dat meisje, Lucille of Mary of
hoe ze heette, met de doos. . . niet onder
z'ÍtaÍm, want die had hij in den trein laten
prachtig van stapel geloopen.
Freddie begreep wel, dat hij nu moeilijk

bij het meisje kon gaan aanbellen en
binnenstormen met den uitroep: ,,Aanschouw wat ik je breng!"
Maar wat dan ? Hij voelde zich niet
tegen de omstandigheden opgewassen.
Een paar jaar geleden, vertelde h,j *rj,

van de Blicelters, een derde-klaskaartje
naar Blicester Regis in Shropshire en het
bevel om daarheen te gaan, zoodra de
boeien hem van de polsen waren ge-

was

arresteerd was enz. en korten tijd later
bracht de butler van den Graaf een brief
met een chèque van tien pond, de vloek

nomen, omdat, schreef oom heel verontwaardied, daar zelfs een stomme, kwaadwilliee'nietsnut als Freddie geen mis-

drijvén kon plegen en den familienaam
onteeren.

Dus verdween Freddie naar Biicester
Reeis en sloeg zijn tenten daar op. Maar
hei duurde niet lang, of hij begon zich
danie te vervelen. Dè eerste dagen kreeg
hii nós wel om met ziin naam en dien van
het m"eisie, met een hart er omheen, in
alle boomen te snijden. Maar den derden
ochtend brak hij Lijn padvindersmes en
toen wist hii seen raad meer. Om den
tiid te doodön"ging hij maar, heel neerslàchtie, het kasteel en de bijgebouwen
en hei park eens rondwandeien.
Toen hij zoo, al maar denkende aan het
meisie, een tiidlang rondgeloopen had,
kwam trii aan een paar broeikassen. En

omdat het gemeen köud was, vatte hij het
pian op, dàar binnen op zijn gemak een
ciearetten te gaan rooken.
'oaar
En nàuweliiks wàs hij binnen getreden
ofhii bevond zich temidden van een overvloeà van de prachtigste aardbeien. Een

oosenblik voelde Freddie zich als de
Isàelieten toen het manna plotseling in

overvloed uit den hemei neerdaalde. Nu
was alles natuurlijk heel eenvoudig. Een
kind zou geweten hebben, wat te doen.
Hij rende terug naar huis, haalde daar een

Ramon Novarro, dat i§ zoo; alleen is hij
nog een tikje knapper."
Toen zegt hij tegen me: , ,Alex Prosser ?
Toch niet die Alex Prosser waar ie overal
over hoort praten ?" Ik zeg: , ,Jawel, zeker,
en ik ben er trotsch op, hem mijn vriend
te mogen noemen. Niemand in heel Londen," zeg ik, ,,is zoo populair als mijn
vriend AIex. Geef je een dinertje, dan kun
je hertoginnen en prinsessen uitnoodigen
en er zeker van zijn, dat ze komen, als je

staan. Op die kleinigheid na was alles

te verzoeken. Er werd een
ter. om hulp
'naar
Berkeley Square gestuurd, met de mededeeling, dat hij ge-

'boodschan

,,Hoe staat het leven, ouwe jongen? Zeg
Alex, ouwe jongen, ik vind dat een pracht
van een das die jij daar aan hebt. Dat's
wat ie noemt een das! De mooiste, die ik
ik jàren en jaren en jaren gezien heb.
Ik wou dat ik ook zulke dassen krijgen
kon. Maar ja, dat is natuurlijk ook, omdat
iij zoo'n bijzonder fijne smaak hebt. Ik
heb altijd gezegd, en dat zal ik ook altijd
blijven zeggen, Alex, ouwe jongen, dat jij
eenvoudig èen genie bent wat betreft de

kartonnen doos, plukte een paar dozijn
waarbij hij
van de mooiste aardbeien
een oogje in 't zeil hield of -de oppertuinpakte ze
man niet in de buurt kwam
- neusde
in de doos, rende weer naar huis,
in z'n spoorboekje, vond dat er over een
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hij lid geworden van een dilettantentooneelvereèrriging; hij zou den rol van

butler moeten spelen in de

volgende

scène:

(Jorkins op, met een telegram op een

oresenteerblad).

'

Jorkins: ,,8én telegram, m'lady" (Jor-

kins af).
En op den avond van de voorstelling

kwam hij vol vuur op en hield de heldin
van het stuk een leeg presenteerblad voor,
met de woorden: ,,Een telegram, m'lady!"
De heldin, die het telegram moest aannemen, het met trillende vingers openscheuren en vervolgens in zwijm vallen,
was radeloos. Ongeveer zoo als op dien
oneeluksavond voelde Freddie zich nu.
Toch was hij vrij gauw weer bij zijn
positieven. Toen hii een paar maal Eaton
Square had rondgewandeld, zag hij in, dat
Alex Prosser de-eenige was, die hem in

deze moeiliikheid helpen kon.

Hij

zou

naar hem toegaan en hem overvallen met
het verzoek hem twintig pond te leenen.
Daar zou hii wel eeld bii verliezen, want
hii had hem"altijd-geschal op vijttig pond,
maar dat was nu eenmaal niet anders.
Dan \veer naar den winkel van Bella-

zwart
doorstaat een man zelfs zulke

IIij vond AIex thuis
den aanval over.
,,Hallo, Alex, ouwe jongenl" zei hij

t

7ru§§

Hij hwam niet uerder dan
hem

h(@rÉr !^a

een schuchter: ,,1a, zie je..." uant toen had het meisje
de deur uitgeduwd en de straat op.

al

keuze van ie dassen. Hoewel jou eigenlijk er maar bij zegt: Alex Prosser komt ook.
alles staan"zou, omdat.je zootn fiinÉesnè- En toch bhjft hij zoo eenvoudig, zoo on-

bedorven, in weer-wil van aI zijn succes.
den, mannelijk profiel hebt.
Een- paar- dàgen geleden kwam ik Kun je me twintig pond leenen, Alex,
.iemand
iegen, diè zeet tegen me: ,,Zeg, ouwe jongen ?"
ik wist niet, dat Ramon Novarro in Enge- ,,Nee," zei Alex Prosser.
land was."',,Ik ook niet," zeg ik, ,,En-je Freddie verbleekte. ,,Wàt zei je?"
stond gisteren met hem te piaten," zegt
,,I\ ,gi Nee." ,,Nee ?"
hii. IkZes: .,Nee, dat was Rarnon Novario ,,Nééltr zei Alex zeer nadrukkeiijk.
niët, datlvas m'n goeie ouwe vrind Alex
,,Ja maar, ouwe jongen, ikmoetdat geld
Prosser, maar hij lijkt wel erg veel op beslisthebben." ,,Kanme niks bommen."

't Eenige wat er opzat, dacht Freddie,
was alles maar te verteilen. Hii schraante
zijn keel en begon bij 't begin-. In vlainmende bewoordingen schetste hij het verIoop van zijn groote liefde tot het oogenblik dat het meisje hem opdracht had gegeven haar voor het eind van de maand

aardbeien te bezorsen.
,,Zeker mesjokke," concludeerde Alex.
Eerbiedig maar nadrukkelijk bestreed
Freddie deze meening. ,,Heelemaal niet
mesjokke," zeí hij. ,,Het bewijst mij
juist, hoe hoog zij geesteiijk staat: verlangen naar het onbereikbare, hooge
idealen en al die praat meer, als je daàr

iets van snapt. Enfin, de hoofdzaak is,
dat ze aardbeien wil hebben en dat ik
geld bij mekaar moet zien te krijgen om
ze die te bezorgen.

,,Wie is die halve-gare ?" vroeg AIex.
Freddie noemde haar naam en Alex
kwam zichtbaar onder den indruk.
,,Die ken ik wel. Drommels knappe
meid."

',,n Schat," zei Freddie. ,,Prachtoogen."

,,ta."
,,

Prachthaar.

"

,,1"."
,,
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Prachtfiguur.' '

,,!a," zei Alex. ,,Ik vind haar een van

de aardigste meisjes van heel Londen."

,,Het aardigste," zei Freddie overtuigd.
,,Nou, ouwe jongen, bedenk je je nou
niet ? Leen je me twintig pond om aardbeien voor haar te koopen ?"

.,Nee," zei Alex.
En Freddie zag geer, kans hem over te
halen. Tenslotte gaf hij 't maar op.
,,Goed," zei hil. ,,Best. AIs je 't niet
wilt doen, dan doe je 't niet. Maar laat
ik je één ding zeggen. Alexander Prosser,"
ging Freddie met afgemeten waardigheid
voort. ,,Ik zou niet graag wiilen, dat ze
me dood vonden met een das als dat afschuwelijke ding, dat jij daar om je nek
hebt. En je bakkes kan ik niet uitstaan.
Je krijgt al een aardig kaal kruintje. En
een van de bekendste Londensche gastvrouwen heb ik hooren zeggen, dat het

maar van korten duur en de zaak waq
nog even ver.
Bii wie moest hii nu om hulo aanlloo-

peni Hil had wril vrienden,'-uar di"

waren enkel goed voor een borrel, hoog:
stens voor een paar pond en wat beteekende dat voor een man, die minstens
een dozijn aardbeien moest hebben van
een pond het stuk ?
Sombel gestemd u/andelde Freddie
weer Piccadilly langs. Hij begon in te zien,
dat de Bolsjewisten het toch eigenlijk wel
bij het rechte eind hadden: zij warèn tot
het inzicht gekomen
en daartoe kwam
hij nu ook
dat al -het verkeerde in de
- daaruit voortsproot. dat al
wereld alleen
het gereede geld in handen van enkele
rijkaards was: een onbekrompen verdeeling daarvan was het eenig noodige.
Waar het om geld ging, bemerkte hij
thans, telde verdienste absoluut niet. De
eerste de beste poen had overvloed van
geld, terwijl brave en verdienstelijke
leden van de maatschappij mochten toekijken. Het gezicht van al die weldoorvoede mannen en vrouwen in bontjassen,
die in luxe auto's langs hem reden, gaf
hem de neiging, een rooie das en een bom
of wat te gaan koopen en het sein te geven
tot Revolutie. Als Stalin daar toevallig
langs was gekomen, had hij hem de hanà
gedrukt.
In zulk een stemming kan een man maar

één verstandig ding doen en dat deed
Freddie dan ook: hij ging naar zijn club
en dronk een stevigen borrel.
Dat had dadelijk de gewenschte en ge-

bruikelijke uitwerking. Geleideiijk ver-

dween zijn droeve, critische kijk op de
dingen en maakte piaats voor een 'n/arm
optimisme. Terwijl hrj de eene hartversterking na de andere door zijn keelgat liet glijden, kwam hij tot'het inzicht,
dat ailes nog niet verloren was. Hij kwam
tot de ontdekking, dat hij heelemaal geen
rekening had gehouden met dat liefelijke,
engelachtige Medelijden, zoo karakteristiek voor de Vrouw.

zoo beroerd was, dat je nog geen eenvoudige lunch kon geven of die vervelende
kwibus van een Prosser
ik haal haar
woorden letterlijk aan - scheen als het

uit den grond -op te duiken En nu wensch ik je goedenmiddag,

ware

Prosser."

Dat was heel dapper van Freddie, maar
wat schoot hij er mee op ? Het genot,
Alex de waarheid te hebben gezegd, was

meer, -<lenkridder dan

al

alleen omdat

hij

den bons zou geven,
er

niet in

geslaagd

was,
haar het vérlangde te brengen.
' Geen
kwestie vàn, vond Freddie,. Ze
zou vreeselijk trotsch op hem geweest
zijn om al die gevaren die hij voor haar

had doorstaan eÍr ze zo:u hem getroost en
in haar armen genomen hebben.
Dit meisje
of Flora
- Muriel
- zou
ongetwijfeld net
hij
zoo doen, daar was
van overtuigd; dus moest hij maar weer
terug naar Eaton Square en haar de zaak
uitleggen. In een taxi ging hij er op af.
Gedurende den rit repeteerde hij voortdurend, wat hij tegen haar zou zeggen en
dat klonk allemaal heel goed, vond hij.
In zijn verbeelding zag hij al tranen in haar
oogen bii zijn verslag van zijn arrestatie.
Maar het ging niet zó6 vlot als hij gedacht had. De butler deelde hem mede,
dat het meisje zich aan het kleeden was.

,,Zeg, dat mijnheer Widgeon er is,"

zei Freddie.

De butler ging naar boven en een oogen-

blik later klonk vandaar de heldere, doordringende stem van zijn geliefde, die den
butler opdracht gaf, mijnheer Widgeon

in den saion te laten en al het zilver weg
te sluiten.
En Freddie trad den salon binnen en

ging zitten u'achten. Het was zoo'n salon,
waar niet veel is om ie mee te amuseeren.
Hij moest hartelijk iàchen om een portret
op den schoorsteenmantel van den overleden vader van het meisje, die hem met
zijn geweldige bakkebaarden en knevels
deed denken aan een versleten, opengemaar de rest
barsten paardeharen sofa

al vervelend.
Er lag
een album met photo's van ltalië en een

was allemaal nog

bundel ,,Indibche Liefdezangen" in slap
leer gebonden. Het duurde dan ook niet
lang of Freddie was murw van het wachten.

Hij

poetste zijn schoenen met een van

de sofakussens, nam zijn hoed van
tafel, waarop hij hem had neergegooid

de
en

borstelde hem nog eens keurig op; maar
daarna wist hij geenerlei intellectueele
bezigheid meer te bedenken, dus viel hij

in

een fauteuil neer en verzonk in een
soort lèthargie. En terwijl hij daar zoo
zat, hoorde hij op straat een paar honden
in vinnigen strijd; dat kikkerde hem weer
wat op en hij trad aan het venster om zich
in dat schouwspel te verlustigen, maar hij
kon niets zíen, daar het gevecht bliikbaar
bij de deur plaats vond.
Nu had Freddie er een afschuwelijken

hekel aan, een hondengevecht te moeten

missen,

De gelukkigste uren van zijn
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hii had doorgebracht met het kiiken nàar vechtende
honden. Dus rende hii de traooen af en
leven waren die, welke

deed de deur open. Niet ziin
-degËoefenden
blik zag hij aanstonds, dat
strijd ging
tusschen een soort Iersche terrier en een
hond, die de kenmerken van zeven verschillende rassen in zich vereenigde. Vijf

minuten lang was het een ge',reiht,

zoo

goed als je maar wenschen kon, maar toen
was het plotseling uit, daar de beide tegenstanders plotseling aan den ovèrkant van
de straat een kat gewaar werden, elkaar
haastig de hand schudden en op den ge-

meenschappelijken vijand losstormden.
Freddie was een beetje teleurgesteld,
maar mopperen gaf nigt veel, dus maakte
hij zich gereed weer naar binnen te gaan,

toen er juist een

boodschappenjongen

aankwam met een pakje.
,,Wi]t U even teekenen ?" zeí de iongen.
Hij zag natuurli.jk Freddie, die zonder
hoed aan de deur stond, voor den butler
aan. Hij stopte het pakje in de hand, liet
hem een geel papiertje teekenen en verdween.

Freddie bekeek het pakje en zag, dat

het aan het meisje geadresseerd was. Maar
niet dat deed hern wankelen op zijn bee-

nen, Wat hem deed wankelen op zijn

beenen was een aan het pakje gehechte
label met de woorden: ,,Bellamy & Co.,

gerenommeerde fruithandei." Hij kneep
eens in het pakje en dat bracht hem tot de
overtuiging, dàt er beslist iets zachts in
zat, geen- appelen of sinaasappelen of
noten of zoo. Toen lichtte hij een hoekje
op en rook er eens aan
en wankelde opnieuw op zijn beenen,-omdat een afschuwelijk vèrmoeden in hem opkwam.
Niet, dat Freddie zoo'n buiÍ.engewone
detective-aanleg had; nooit zou hij pro-beeren, iets af tè leiden uit voetstappen of
sigarenasch. AIs er sigarenasch in het
oakie had sezeteï. zou het hem absoluut
kouï eelatËn hebben. Maar zijn reukorgaan verried hem, dat onder de papie-

ren bedekking aardbeien iagen. En de
eenige persoon buiten hem, die op de
hoogte was van het verlangen van het
meiíj" naa. aardbeien, was Àie* Prosser.
En zbowat de eenige persoon in Lond-en,
die in staat was, óm?ezen tijd van het
iaar aardbeien te koopen, was dezelfde
Alex Prosser. En Alàx' houding, herrinnerde hii zich, tiidens hun gesprek over
de schoonheid en- lieftalligheid van het
meisje, was ontwijkend en onheilspellend
geweest.
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or

,,O, niets bijzonders," zei Freddie non-

een
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De doos open te scheuren en naar het

inliggend kaartje te kijken, was nu voor
Frederick' Widgeon het werk van een
oogenblik. En .ia hoor, daar stond het:
,,Alexander C. Prosser."
Freddie's eerste gevoel, zooals hij mij
later vertelde, was heftige verontwaardiging bij de gedachte, dat zoo'n valsche,
verraderlijke schurk als Aiex Prosser zooveel jaren lang ongehinderd de Londensche lucht had kunnen bezoedelen met
zijn aanwezigheid. Iemand twintig pond
te weigeren en dan achter zijn rug aardbeien aan zijn meisje te sturen, dat was
wel het gemeenste, dat Freddie zich kon
indenken.

Hij gloeide van edele verontwaardiging

I

en hij gloeide nog, toen de laatste cocktail,

die hij op de club had gedronken, zijn

eenigszins vertraagden invloedluitoefende
en een schitterend denkbeeld in zijn brein
deed geboren worden.
Waarom zou hij dat kaartje niet verdonkeremanen, zich de aardbeien toe-

eigenen en ze het. meisje aanbieden als
komende van hemzelf, den Weledelen
Heer Frederick Widgeon ? Daar was

absuloment niets tegen, zei

hij tot

z.ích zelf

.

Het was een heel verstandig plan en beduidelijk, wat drie

- miscocktails konden uitwerken.

wees weer eens

schien vier

- van blijdschap en geluk.
beefde
Terwijl hij daar in de hall stond, besefte
hij, dat er toch wel degelijk een VoorzieHij

nigheid was, die toezag, dat een braaf man

toch tenslotte aan het langste eind trok.

Zóó lekker voelde hij zich ineens, dat hij
begon te zingen, maar nauwelijks had hii
de eerste hooge noot uitgegalmd, of de
stem van het meisje klonk van boven:

,,Hou op!"
,,Wat

zeg

je ?" riep Freddie terug.

,,Ik zeg: Hou opl De kat heeft hoofd-

pijn en probeert een beetje te slapen."
,,Z"gi' zei Freddie, ,,duurt het nog

lang ?"

,,Wat?"
,,Dat aankieeden. Ik wou je wat laten

zien, zie je."

,,Wat dan ?"

t-

chalant.,,Alleen maar wat aardbeien."

,,1àà,'.' zeí het meisie. ,,Heb te ze
werkelijk te pakken gekiegen?"
Dat hil ik iímers gezegd.'
,,Naiuurlijk.
'zóó,"
zei het meisje."
,,-Ik kom
Ngy, j" weet, hoe meisjes zijn hC ? Dat
,,2ó6". werd vijf minuten,-de
'zat, v-ijf minuten
een l<wartier eir Freddie
o{n toch iets
te doen, al maar naar de aardbeien te
staren. Qua aardbeien, vertelde hii me
later, was het maar een sammel zoodie:
ze-hadden een ongezondelwit-rose

kleir.

,,Niet veel bi.jzonders," zei Freddie tot

I
I

t
I

I

I
I
I

I

t
t-

zichzelf . Niet dat dat er veel op aankwam:
het meisje had hem opgedrageri, haar aard-

beien te bezorqen, en niemand kon ontkennen, dat dit aardbeien waren. Toch
zou hij niet graag willen, dat de kleine schat

DooDvoltltis

teleurgesteld werd in haar verwachtingen."
,,Benieuwd of er nos eenise smaa[. aan

is," zeí Freddie tot ziéhzelfl

eerste had absoluut geen smaak. De
tweede evenmin. De derdàsins beter. En
de vierde was werkelijk sàpp"ig. En de
beste. was, wonderlijk §""o"!i à'e laatste.
De_

DOOR
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_ Hij. proefde die Ëatíe juïst heel aandachtig, toen het meisje-binnen kwam

huppeien.
FreC-die probeerde zich natuurlijk er uit
te redden, maar wat moest hii ies.s.en?
Hij kwam niet verder dan een ichuËËter:

,,Ja, zie je . .

."

--<>

want toen had het meisie

hem al de deur uitgeduwd en de straàt
op, zonder hem ook maar een kans te
geven, zijn hoed te pakken.
Zoodoende is zijn hoed daar nog, op
Eaton Square, e., hij heeft het hariniet,

1-n de allerheste luim stapte Jean CaI zaud in ziin magazijn van oude kunst
Eigenlijk was het toch wel
I op "t neer.
-prettig, dat einu 1n Parijs weer orde

en regelmaat heerschten; zeifs voor een
ouden rasechten revolutionnaír zat er ín

hem te gaan halen, want het meisie zei hem

nadrukkelijk, dat zij den butlei opdracht

die orde heel veel goeds, vooral als je eenmaal ie schaai2.ies óp het droge had. Die
Bonaparte had het 'm toch maar gelever4 !

zou geven hem, als hij zich ooit weer vertoonde, neer te slaan en Freddie zag er
den butler voor aan, dat hii het doen zou
ook, want die had altiid al-een hekel aan

éerste consul, iawel, maar in alle
café's en op alle hoekén van de straten kon
ie hooren-dat de man maar een kik te
Leven had of hii werd konine, ia misschien
íel keizer van Frankrijk. -Jà, ja, dacht
Iean Cazaud bii zichzelf, daiwaÀ me toch
ïoor tien .jaar-wat anders! Maar al te
zeer verdiepte hij zich daar liever niet in,

Nu

hem gehad.
Het is een heele slae voor onze arme
Freddie geweest en ju[lie zullen nu wel
begrijpen, dat hij niet in de stemming is
om Kerstliedjes te zingen.

Examen gedaan
en niet geslaagd
te

Kennis voldoende, maar
neÍveus ges'eest.
Waarom niettijdig Mijnhardt's Zenuwtabletten
gelrtiikt? Hierdoor blijft men kàIm eR hèIalèr
van geest. Ze zijn verkrijgbaar bij Apoth. en
Drogisten in kokers van 75 cent.
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om de doodeenvóudige reden dat hij zijn
fortuin verdiend had als verklikker van
het revolutionnair comité, als speurhond

van den openbaren aankiager FouquierTinville. En nobel was dat ambacht niet
qeweest: Ieverancier van het dagelijksch
iantsoen voor madame Guillotine! Ba!

I
I

tI

Heusch beter om er maar niet meer aan te
denken. En toch. . . en toch. . . nooit

schenen die schimmen hem met rust te
kunnen laten.

Hoe dikwijls had Jean Cazaud -niet

namen oDqegeven van aristocraten, alleen

omdat ze ËeË, bekend waren of omdat hij
misschien een persoonlijken wrok tegen
een hunner faniilieieden had gekoesterd.
En srif waren die dames en heeren dan
tereihteekomen in een der gevangenissen
en hadàen een paar dagen later hun trotsche hoofden §ebogen onder de- valbijl
oo de Place dà la Révolution! Vreemd,
dàt eeld, verdiend met dat aanbrengen en
dat verklikken, had hem geen ongeluk
aangebracht. Zijn handel in oude kunst
was-in bloei toègenomen en had hem 'n
aardig duitje op§eleverd en hij vond dat

het leventie var, eerzaam en

gedegen
staatsburger toch ook wel zijn voordeelen
had.

Irt ziln overpeinzingen werd h.ij plotseling gestoord door-het binnentreden
',,rr., ö".iio.rs*ensch met iets fatterigs in
z4n uiteilijÈ en'zóó fijn van bouw dat
m"en hem bii.r. uoo. eeÀ verkleed meisje
had kunnen-houden. Maar de mode van

