
Mark liep al lachend en achteruit stappend de kamer uit, maar toen zijn ogen de 

gang scanden, bevroor zijn gelach. Hij dook terug de kamer in en beval Sophia, 

de Spaanse dienstmeid van zijn schoonouders, om te wachten met naar buiten te 

komen omdat tante Katrijn hun richting uitkwam. Hij wandelde terug de gang in, 

knikte een goededag naar Katrijn en begaf zich naar de woonkamer waar hij zijn 

vrouw Valerie en haar familie aan de kersttafel aantrof. Het gesprek tussen zijn 

schoonouders verstomde en Valerie haar glas bleef halverwege haar gezicht 

stilhangen. Hij excuseerde zich omdat hij de tijd uit het oog was verloren en nam 

plaats naast zijn prachtige echtgenote. Zijn schoonbroer Nicolas die tegenover 

hem zat, bekeek hem op dezelfde manier als een tegenstander in een 

bokswedstrijd deed op het moment dat die zich koelbloedig op zijn tegenspeler 

smeet. Het kon betekenen dat Nicolas wist wat hij had gedaan. Wanneer hij 

Katrijn met een arm rond Sophia’s schouder gelegd zag binnenwandelen, plus de 

schuldige gelaatsuitdrukking die op Sophia’s gezicht lag af te lezen, stond het 

zweet hem meteen op zijn voorhoofd. Het oogcontact dat beide dames 

afwisselend met hem en Valerie maakten, ontging ook de rest van de familie niet. 

Zelfs de ogen van de gouden engel die vanuit het midden van de versierde 

kersttafel naar hem zat te kijken, brandden grote gaten in zijn ziel. Hij liet zijn 

hoofd zakken om zo beter te kunnen nadenken hoe hij zichzelf uit deze situatie 

kon halen zonder sophia te verraden, maar toen hij het stuk verkreukeld 

overhemd uit zijn broek zag hangen, besefte hij onmiddellijk dat geen enkel 

woord hem nog kon redden uit deze leugen. Hij tilde zijn hoofd opzij en wilde aan 

een verontschuldiging beginnen, maar uit Valeries onophoudelijk hoofdschudden 

kon hij de waarschuwing aflezen dat hij zijn mooie praat mocht bijhouden en zijn 

gevreesde angst werd pas werkelijkheid toen hij Sophia tegen Valerie hoorde 

vertellen dat hij haar alleen maar had geholpen om met zachte hand iets bij te 

leren. Alsof dat alleen nog niet erg genoeg was, hoorde hij de andere tafelgasten 

geschokt naar adem happen toen Sophia aan Nicolas vroeg of ze hem mocht 

laten zien wat hij, Mark, haar had geleerd. Na een halve minuut haalde iedereen 

opgelucht adem bij de verklaring dat hij haar een tijdlang alleen maar mooi had 

leren Walsen, om vanavond misschien eens met Nicolas te kunnen dansen. 


