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Pippa was bezig om zich op haar logeerkamer netjes te maken voor de afspraak 

met Freddy, toen tantes dienstmeisje kwam vertellen dat er al iemand voor 

haar was. ‘Een echte lord,’ zei ze met grote ogen.  

Pippa haastte zich haar hoed op te zetten zonder haar kapsel te beschadigen. 

Daarna roffelde ze de trap af en ging de salon binnen. Zoals altijd wanneer ze 

ineens voor Freddy stond, raakte ze een beetje buiten adem. ‘Goedemiddag, 

Lord Palmerton,’ zei ze nerveus. Hij was opgestaan en boog voor haar. Ze keek 

even neer op zijn hoofd vol goud- en honingblonde krullen. Wat kon één man 

veel verschillende tinten blond in zijn haar hebben, dacht ze bewonderend. Zijn 

warme glimlach stelde haar weer een beetje op haar gemak.  

‘Dag, Miss Wesley, het is een prachtige middag voor een wandeling. Niet te 

warm en niet te koel.’ ‘Ja,’ zei ze nog steeds een beetje ademloos. ‘Zullen we 

dan maar gaan?’ Aan tante Dorry’s gezicht te zien was er echter iets niet in 

orde. ‘O Pippa, ik heb Marie nodig voor de voorbereidingen van vanavond, dus 

ze kan niet meegaan als chaperonne.’  

‘O, wat jammer,’ zei Pippa en keek naar Freddy.  

Die reageerde ontstemd. ‘Heel vervelend, juist nu het zulk mooi wandelweer 

is.’  

Pippa beet op haar lip. Ze had zoiets niet eerder meegemaakt en wist niet wat 

de oplossing was. Thuis in Farnham was het niet nodig om buiten door een 

dienstmeisje vergezeld te zijn. Zou ze met Freddy in de tuin gaan zitten, of 

mocht dat ook niet? Ze zag dat Dorry zenuwachtig werd. Haar tante had groot 

ontzag voor mensen met een belangrijke titel en de vader van Freddy was 

graaf, had Ruben haar verteld. De zoon van een graaf weigerde ze niet zo gauw 

iets, al was Freddy zelf nog maar burggraaf, dacht Pippa hoopvol.  

Opeens zei tante: ‘Ga dan toch maar. Het is wel niet zoals het hoort, maar je 

bent geen meisje van zestien meer en de familie Palmerton is me goed bekend. 

Daarbij kent bijna niemand je hier in Londen. Zolang jullie niet te diep het park 

ingaan, is het geen probleem.’  

Pippa verheugde zich over de vrijheid die haar tante haar gunde. Waarschijnlijk 

dacht ze dat een meisje van haar leeftijd – twee jaar boven de twintig – alle 



 

 

kansen op een huwelijkskandidaat te baat moest nemen, zeker als er een 

voorname lord in haar geïnteresseerd was.  

Even later liep ze naast Freddy richting het park. Hij wilde haar daar uitgebreid 

op thee trakteren in een paviljoen. ‘O lekker, ik ben mijn tussendoortje 

vergeten mee te nemen,’ verzuchtte ze tevreden.  

‘Wat wil dat zeggen?’  

‘Tante meent dat een dame spaarzaam moet eten, maar omdat ze me te dun 

vindt, staan er toch tussendoortjes voor me klaar.’ Ze vertelde hoe het eerste 

theeuurtje verlopen was en hoe ze zich had gedragen als een opstandig kind, 

omdat er zoveel gedragsregeltjes waren om rekening mee te houden.  

Hij schaterde het uit en pakte toen haar hand om die door zijn arm te trekken. 

‘O Pippa, zoals jij is er maar een. De man die met jou trouwt, hoeft zich nooit te 

vervelen.’  

‘Nee, maar wel te schamen als ik op het verkeerde moment iets geks zeg,’ zei 

ze vol zelfspot.  

‘Ik denk dat dat wel meevalt. Als puntje bij paaltje komt, weet je heel goed wat 

wel en niet kan.’ 

‘Ik hoop het, maar eergisteravond heb ik me schandelijk misdragen.’ Tot haar 

vermaak schrok hij echt een beetje van haar woorden.  

‘Hoezo dan?’  

Ze deed uit de doeken hoe klef die vervelende Henry Coxcomb tegen haar had 

gedaan en wat haar reactie was geweest. ‘Ik vroeg of hij van de natuur hield en 

vertelde hem toen enthousiast over één worden met de natuur door met je 

blote voeten door de modder lopen en in het bos de takken van de bomen 

tegen je armen te laten striemen.’ 

Freddy lachte weer smakelijk. ‘Ondeugd! Maar ik neem het je niet kwalijk, elke 

concurrent is een bedreiging.’  

‘Ik was hem zo zat, weet je. Weer zo’n rare man die denkt dat ik wel blij zal zijn 

met zijn attenties omdat…’ Ze zweeg abrupt en eindigde in gedachten met: 

omdat mijn moeder mijn vader heeft verlaten. Toen mompelde ze: ‘Nou ja, 

waarom weet ik eigenlijk niet. Misschien denkt hij dat ik erf van tante Dorry.’  

‘En is dat niet zo? Je bent toch haar enige nichtje?’  

Pippa knipperde met haar ogen. ‘Hoe weet je dat?’ vroeg ze achterdochtig.  

‘Dat heeft je lieve tante me net verteld.’ Hij kneep even in haar hand. ‘Kijk maar 

niet alsof ik op een rijke erfgename uit ben. Dat heb ik niet nodig en ik weet 

van Ruben al dat je een leuk zakcentje meekrijgt van je vader, maar niet genoeg 

om van te leven.’  



 

 

‘Klopt,’ zei Pippa maar half gerustgesteld. ‘En dan is Fanny er nog, het 

aangenomen kind van tante Dorry. Ze is bij hen in huis gekomen toen ze wees 

werd. Mijn tante dweept met Fanny en alles en iedereen die met haar te 

maken heeft, en zíj is haar erfgename. Daarbij vermoed ik dat tante Dorry heel 

oud gaat worden,’ eindigde ze ineens geamuseerd. ‘Een leven van matigheid en 

regelmaat moet toch zijn vruchten afwerpen.’  

‘Laten we het hopen voor haar. Ik hoop in elk geval dat mijn vader nog lang zal 

leven. Mijn landgoed in Surrey is genoeg om van te leven en daarbovenop krijg 

ik nog een toelage uit het familievermogen.’  

Waarom vertelde hij haar dat? Pippa keek opzij. Plotseling zag ze weer hoe 

knap hij was, en hoe innemend. Om niet te zeggen: imponerend. Poeh, dit was 

geen gewone man, maar een man die wist wat hij wilde. 

‘Zullen we even gaan zitten? Ik moet mijn sandaalveter opnieuw om mijn been 

vlechten,’ zei ze, toen ze in het park waren.  

Hij trok veelbetekenend zijn wenkbrauwen op. ‘Interessant.’  

Ze stak haar tong uit. ‘Een gentleman kijkt dan de andere kant op.’ Toen ze zat, 

veilig met haar rug naar de andere wandelaars, wikkelde ze de leren veters van 

haar Griekse sandaal opnieuw om haar onderbeen en ze knoopte ze vast. 

Daarna liet ze haar rok weer zakken. ‘Zo, dat heeft niemand gezien.’  

‘Je bent niet te dun, hoor,’ zei Freddy met een blik die haar de vlammen uit liet 

slaan. ‘Je tante heeft er geen kijk op.’  

‘Werkelijk, Lord Palmerton, ik had toch verwacht dat u meer heer zou zijn!’  

Hij lachte hardop. ‘Ik heb niet gekeken, of misschien heel even, maar ik vind het 

leuk om je te plagen. Je reageert vaak zo onverwacht.’  

Pippa snoof. ‘Trakteer me dan nu maar op thee met veel lekkers erbij om het 

goed te maken.’ Toen ze tegenover elkaar in het paviljoen zaten, begon Pippa 

over wat haar op het hart lag. ‘Weet je, Freddy, eigenlijk wilde ik je wat vragen. 

Iets vertrouwelijks.’  

Hij was meteen serieus. ‘Zeg het maar.’  

Ze dacht even na. ‘Ik heb familie in Londen, maar ik weet niet waar. We zijn 

gebrouilleerd vanwege een… schandaal. Maar ik wil zo graag weer contact 

hebben met… hen,’ maakte ze ervan. ‘Ruben zei dat jij de meeste adellijke 

families wel kende.’  

‘Klopt. Om wie gaat het?’  

‘Dat is het punt, ik ken alleen de naam van de vrouw. Ze zou met een Engelse 

edelman getrouwd zijn. Hoewel ik niet zeker weet of ze echt getrouwd zijn,’ zei 

ze, terwijl ze naar het tafeltje keek. Ze had er niet aan gedacht dat ze dit 

allemaal moest vertellen. Waar was ze aan begonnen? Straks zou Freddy ook 



 

 

niets meer met haar te maken willen hebben. En als tante Dorry erachter kwam 

dat ze haar moeder zocht, werd ze misschien wel naar Farnham teruggestuurd! 

Maak niet uit, hield ze zichzelf voor. Als ze mama erdoor terugkreeg, had ze het 

ervoor over.  

‘En wat is de naam van de vrouw?’ vroeg Lord Palmerton voorzichtig.  

Hoopvol keek ze op. Zijn blik was heel zacht en er viel een steen van haar hart. 

‘Paulette de Salignac-de la Mothe.’  

Hij floot langzaam. ‘Dat is een zeer adellijk huis.’  

‘Ja,’ antwoordde ze kort. ‘Ken je die naam?’  

Hij dacht na. ‘Ik heb ervan gehoord en ik denk dat ik er wel achter kan komen.’  

Meer zei hij niet en ze was blij dat hij niet verder vroeg. Freddy was werkelijk 

een gentleman, dat was geruststellend. Nu ze het moeilijkste deel achter de rug 

had, kon ze zich meer ontspannen.  

Hij merkte het en begon met haar te flirten. ‘Je ogen zijn zo groot en donker als 

die van een hertenkalfje,’ zei hij met een glimlach waarin hij al zijn charme op 

haar losliet. ‘Het spijt me als ik niet origineel ben, maar daar doen ze me steeds 

aan denken.’  

Ze glimlachte schuchter terug. ‘Ik geloof niet dat iemand dat ooit tegen me 

heeft gezegd.’ Meteen dacht ze aan Ruben, met zijn liefkozende Kitten. 

Hoewel, soms was het ook verwijtend. Wanneer zei hij eigenlijk Kitten en 

wanneer Pip of Pippa?  

‘Volgens mij denk je nu aan Ruben,’ zei Freddy, die niet veel ontging. 

‘Ja, dat klopt.’ Ze zag aan zijn gezicht dat hij het geen prettige mededeling vond 

en verlegde het gesprek daarom naar hem. ‘Hoeveel jongedames heb jij 

eigenlijk al het hof gemaakt of ten huwelijk gevraagd?’  

‘Ten huwelijk gevraagd?’ herhaalde hij quasi ontdaan. ‘Niet een! Het hof 

gemaakt is een andere kwestie,’ voegde hij er plagerig aan toe. ‘Ben je jaloers 

van aanleg, lieve Pippa?’  

‘Ik weet het niet… Ik heb nog nooit een geliefde gehad.’  

‘Ach, meiske, toch. Dan kan ik beter voorzichtig met je zijn en je niet meteen 

kussen tot je ademloos bent. Ik zal je eerst laten zweven.’  

‘Wat fijn dat je zo bescheiden bent.’ Ze knikte hem hartelijk toe. ‘Een goede 

eigenschap voor een edelman.’  

Freddy grijnsde breed. ‘Die opmerking zet ik je betaald.’  

‘Met een luchtballon zeker, om mee weg te zweven. Ik verheug me er nu al op!’  

Zijn lichte ogen flikkerden dreigend. ‘Pas op, Philipa! Iedere brutaliteit wordt 

afgestraft.’  



 

 

‘Ik bibber van angst.’ Inmiddels liepen de rillingen daadwerkelijk over haar rug 

vanwege de ondeugende manier waarop hij naar haar keek. O, wat was het 

heerlijk om te flirten met zo’n adembenemende man. Op dat moment voelde 

ze hoe zijn duim de rug van haar hand streelde. Binnenin haar begon iets te 

trillen en het leek of ze nu al een beetje zweverig werd.  

‘Drink je thee op, ik wil je zoenen,’ prevelde hij enigszins hees.  

‘Waar, hier?’ vroeg ze met verschrikte ogen.  

Hij lachte. ‘Nee, lief onschuldig meisje, er zijn hier in het park allerlei plekjes 

waar je als stelletje redelijk ongezien kunt staan.’  

‘Maar we zijn geen stelletje.’ Kon ze zich zomaar laten zoenen door een man 

met wie ze niet verloofd was? ‘Stel dat iemand me ziet…’  

‘Met die diep gerande hoeden die jullie meisjes tegenwoordig dragen is je 

gezicht bijna niet herkenbaar, maar ik zal zorgen dat niemand het ziet.’  

Plotseling werd Pippa zenuwachtig. ‘Ik wilde dat je me niet verteld had. Ik weet 

niet of ik het wel prettig vind.’  

Hij keek verward. ‘Om door mij gezoend te worden, bedoel je? Tjonge, dat is 

ook niet erg vleiend voor mij, zeg.’  

‘Goed,’ lachte ze, terwijl ze opgelaten naar haar bord keek. ‘Dan zijn we allebei 

onzeker.’  

Hij zuchtte en toen ze opkeek, zag ze een licht gekwelde blik in zijn ogen. ‘Je 

weet wel hoe je een man zijn zelfvertrouwen moet ontnemen, Pippa.’  

‘Ach, voor jou is dat toch allemaal gesneden koek. Meisjes, zoenen,’ gebaarde 

ze met haar hand. De hand die hij eigenlijk aan het strelen was. Waar moest ze 

hem nu neerleggen? Ze hield hem in haar schoot.  

‘Pip, stop alsjeblieft met praten en drink je thee op. Ik doe niets wat je niet 

wilt.’  

Zo langzaam mogelijk dronk ze haar kopje leeg, schonk zich nog een derde 

kopje in en pakte het laatste stuk boterkoek.  

‘Philipa…’ Lord Palmerton klonk nu echt dreigend. ‘Zit je me uit te proberen?’  

Ze keek op, recht in zijn ogen. ‘Zit jij me te bevelen?  

Verrast leunde hij naar achteren. ‘Zo, zo. Jij bent toch wel een pittig dametje.’  

Ze kauwde nadenkend op de boterkoek. ‘Soms wel, soms niet.’ Meteen 

realiseerde ze zich dat dit te maken had met haar moeilijke tijd in Farnham, 

toen mama hen net had verlaten. Bah, nare tijd was dat geweest.  

‘Leg eens uit,’ zei Freddy, zijn ogen stonden weer zachter.  

‘Misschien ooit,’ antwoordde ze zo neutraal mogelijk. Iedere keer kwamen ze 

weer uit bij Ruben of de geschiedenis met haar moeder. Eigenlijk wel logisch, 

het waren de twee belangrijkste mensen in haar leven. Het woord ‘waren’ 



 

 

maakte haar weer melancholiek en impulsief schoof ze haar bord en kopje weg. 

‘Ik ben klaar.’  

‘Goed, betaald heb ik al, dus we kunnen vertrekken.’ Hij stond op en bood haar 

zijn arm. Samen wandelden ze het paviljoen uit en hij nam de weg naar het 

labyrint. ‘Ik wilde vragen of ik je een aantal bezienswaardigheden van Londen 

mag tonen,’ begon Freddy. ‘Zou je dat leuk vinden?’ 

‘Ik zou het geweldig vinden om de opera te kunnen bezoeken. En misschien 

ook wel om een bal bij Almack’s bij te wonen, als mijn tante dat tenminste 

goed vindt. Ik vrees wel dat er dan een vrouwelijk chaperonne mee moet gaan,’ 

eindigde ze met een frons.  

‘Mijn zussen zijn nog niet in de stad, anders was dat misschien een oplossing 

geweest. Ik zal je Vauxhall Gardens tonen, maar dan overdag en de opera, maar 

dan moet er ook een chaperonne mee. Wat denk je van die Fanny?’  

‘O, dat is een goed idee! Volgens mij komt ze zelden ergens. Het is net zo’n 

huismus als ik.’  

‘Nou, ik kan jou geen huismus noemen, je bent veel te graag buiten.’  

‘Maar in Farnham ben ik wel graag in huis bezig.’  

‘Ja, je bent een eersteklas huisvrouw. Het huishouden waar jij leiding aan gaat 

geven zal op rolletjes lopen, omdat je precies weet wat er nodig is.’  

‘Pff, dat zal me een groot huishouden worden als ik ooit zelfstandig word. Ik en 

een dienstmeisje in een cottage,’ spotte Pippa. ‘Door die eeuwige oorlogen zijn 

er in Engeland meer vrouwen dan mannen overgebleven, met als gevolg dat 

alle vrouwen met een titel of een fortuin als eerste getrouwd zijn. Ik bungel 

onderaan of ik moet met zo’n type trouwen als de oude Mr. Weller van de 

tweedehands winkel.’  

‘Pip!’ protesteerde Freddy lachend. ‘Dat gaat echt te ver.’  

‘Nee, werkelijk, ik heb geweldige huwelijksaanzoeken gehad in Farnham. Zal ik 

je er eens over vertellen?’  

‘Graag!’  

Tot Freddy's vermaak stak ze van wal over de hofmakerij van de 

begrafenisondernemer en de eigenaar van de uitdragerij en eindigde met: ‘En 

dan waren er nog een vader en zoon met een landhuis net buiten Farnham. 

Over de veertig en over de zestig waren ze, daar heb ik ook voor bedankt.’  

‘Je zult dus niet om financiële redenen trouwen,’ concludeerde Freddy 

tevreden.  

‘Nee, dat vind ik geen goede reden. Als je je hele leven in harmonie met elkaar 

wilt samenwonen, moet je zeker weten dat je bij elkaar past.’ Ze pakte 

voorzichtig een zalmkleurige pioenroos vast en rook eraan.  



 

 

Freddy knikte. ‘Mijn ouders hebben een heel goed huwelijk, en dat maakt mij 

wel wat kieskeuriger moet ik toegeven. Die roos kleurt trouwens mooi bij je 

huid en ogen.’ Hij sneed de bloem af met een zakmesje en boog zich naar haar 

toe om hem tussen haar haren en hoed te steken. ‘Zo, kleine schoonheid met 

je mooie hertenogen,’ zei hij teder en pas toen zijn hand haar kin omvatte, 

begreep ze dat hij haar ging kussen.  

Zodra ze zijn lippen op die van haar voelde, sloot ze automatisch haar ogen. 

Zijn kus was zacht en liefdevol en een zweverig gevoel nam bezit van haar. Juist 

toen ze dacht dat hij haar zou loslaten, verlengde hij zijn zoen en ze gaf zich er 

opnieuw aan over. Daarna liet hij haar voorzichtig gaan. ‘En, viel het mee, of 

vond je het inderdaad niet prettig?’ vroeg hij onderzoekend.  

Ze opende langzaam haar ogen. ‘Nee, ik vond het heerlijk,’ zei ze een beetje 

schor. Toen Freddy ietwat opgelucht keek, glimlachte ze naar hem. ‘Je bent 

goedgekeurd als zoener.’  

Zijn ogen flikkerden meteen dreigend. ‘Pas op, jij nest, of ik zal je op een heel 

andere manier kussen.’  

Haastig deed ze een stap naar achteren. ‘Nee, dat wil ik niet.’ Ze had genoeg 

smoorverliefde stelletjes gezien om te weten hoe dat eraan toeging. ‘We zijn 

niet verloofd.’  

Hij trok waarderend zijn wenkbrauwen op. ‘Kom, schone dame, laten we dan 

verder lopen, er is nog veel moois te zien.’ Hij nam haar mee langs bloeiende 

planten en waterpartijen voordat ze naar Upper Berkeley Street 

terugwandelden.  

‘Als tante Dorry wist wat we gedaan hadden, zou ze misschien wel flauwvallen,’ 

zei Pippa.  

Freddy grinnikte even. ‘O, die oude dame vermoedt wel wat we doen, hoor. Ze 

is zelf ook jong geweest.’  

Pippa lachte ineens. ‘Ja, dat zei ze laatst wel. Dat ze een paar 

huwelijksaanzoeken had gehad in de tuin. Maar ze snapt niet dat ik Henry niet 

zie zitten.’ 

‘Komt die vervelende kwast vanavond ook weer?’ vroeg Freddy. ‘Om zich aan je 

op te dringen?’ ‘Als hij dat durft, begin ik te praten over de details van mijn 

insectenverzameling of zoiets.’  

‘Heb je die dan?’ vroeg hij een beetje gealarmeerd. 

‘Nee, ik laat ze liever in de natuur. Maar we zochten er wel naar, Ruben en ik. 

De dode exemplaren nam hij mee.’  



 

 

‘Ruben blijft terugkomen in onze gesprekken, ik zal me erbij neer moeten 

leggen,’ verzuchtte Freddy. Ze waren intussen bij tante Dorry’s huis 

aangekomen.  

Pippa beet op haar lip. ‘Ik ook. Wanneer wil je naar Vauxhall Gardens, Freddy?’  

‘Woensdagmiddag?’  

‘Ja, graag!’ Ze verheugde zich er nu al op. ‘Ik denk wel dat tante Dorry dat goed 

vindt. Tot morgen, Freddy en bedankt voor de zalige middag.’ Ze reikte hem 

haar hand.  

Hij nam afscheid met een handkus. ‘Doe je tante de groeten en tot over twee 

dagen, mooi Hertje.’  
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