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SCHETSEN VAN plagend op de hare had gelegd, even druk-
kend.

D] O N T R O U W , O „Maar," kwam Bart's diepe stem, „ik
DOOR wou wel, dat je dat specifiek manlijke nader

CMIL/IW ; M M , A i / n n n c T omschreef, Ester, wat bedoel je daarmee?"
EMMY VAN LOKHORST ^ bedoel datgene, wat er van je over-

. . • blijft, als je de algemeen menschelijke din-
gen wegdenkt," zei Ester vaag.

Op het zilverig-schijnend damast lagen „Dat maakt me niet veel wijzer. Het is
ranken roode bloemen, het fel-roode even juist buitengewoon belangwekkend te weten,
getemperd door luchtig groen. Daartusschen wat jij het specifiek manlijke in ons noemt,"
flonkerde het zilver en tintelde de goud- hield Bart aan.
kleurige wijn in het slank en hoog op den „Ik ja, dat is moeilijk hoe zal ik
•dunnen voet staand kristallen glas. Twee zeggen, de houding die je aanneemt tegen-
kleine roode lampjes waasden hun gloed over een mooie vrouw... ."
over de tafel. „Dus mijn houding tegenover jou."

Het dienstmeisje had het dessert gebracht „Dank je. Ja, eigenlijk wel, zeker, bijvoor-
en de cigaretten gereed gezet. Geruischloos beeld je houding tegenover mij," zei Ester,
sloot ze de deur en de drie aanzittenden haar hoofd in den nek werpend,
leunden achterover in hun stoelen, terwijl „Maar kindje, Bart zal toch wel eenigszins
het gesprek stokte. anders tegenover je staan, dan ik," merkte

Ester zag even rond; er was een fijn-roode Dolf op.
gloed over de tafel, die feestelijk in de „Ja natuurlijk. Maar ik bedoel de houding
schemerige kamer stond. De haard brandde van Bart tegenover mij en van jou tegen-
getemperd, om de eerste herfstkoude te ver- over Bart's zuster bijvoorbeeld. Och, der
jagen. Zij bewoog even de schouders in be- langen Rede kurzer Sinn is: de veroverings-
haaglijkheid. Toen merkte ze dat het gesprek zucht, het zichzelf relief willen geven tegen-
ophield en met noodigend gebaar hief ze over het andere geslacht. Ik herinner me,"
haar hand: Ester lachte tokkelend, „hoe ik zoo op mijn

„Bart, geef mij je bord, laat ik je nu eens twintigste jaar idealen had over de „huwe-
bedienen." Toen ze het hem weder aan- lijkstrouw" en zoo. Dolf heeft mij daar
reikte, haakten hun blikken even aan elkaar, vollediger kijk op gegeven. Och, die trouw,
Verward greep Ester naar het bord van dat is zoo'n schijnding...."
haar man. Bart's zware lach overstemde haar. „Je

„Dolf, zal ik maar geven?" Haastig be- bedoelde daarstraks met die overeenkomst
diende zij ook zichzelve van de blanc man- tusschen Dolf en mij dus eigenlijk, dat wij
ger en vatte toen het gesprek weer op. beiden don Juans zijn ?

„Jullie zijn volstrekt niet zulke antipoden „O", zei Ester gerekt, „daar moet je niet
als het wel lijkt," zei ze, de vingerkom om om lachen! De moderne maatschappij brengt
en om draaiend en onderwijl kleine hapjes bijna geen don Juan's meer voort",
nemend. „Dolf staat niet zoo vast in het De beide mannen lachten nu daverend,
leven als jij, Bart, maar dat komt waar- Ester hief haar kleine witte hand op.
schijnlijk doordat jij physiek veel sterker „Eendonjuan, — maar een wérkelijke,—
bent. Maar in het specifiek manlijke hebben is de meest grazieuze en tevens meest man-
jullie heel veel gemeen." lijke man, dien ik me denken kan. De

„Bedoel je gemeens?" onderbrak Dolf. moderne mannen besteden heel weinig aan-
„Flauw," zei Ester, zijn hand, die hij dacht aan de liefde. God, wat is er voer


