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Proloog

Londen, zondag 1 oktober 1851
Hij werd wakker in een smal en smerig steegje. Het stonk er naar
vuilnis, rottend afval, braaksel en urine. Zijn linkerbroekspijp was
nat, dus blijkbaar was hij in een plas gaan liggen. Dom!
Voorzichtig deed hij zijn ogen een klein beetje open. Het zonlicht was feller dan hij aankon. Er vlamden hevige pijnscheuten
door zijn hoofd toen hij rechtop ging zitten. Hij vloekte zacht.
Zijn mond was droog en zijn tong onwillig toen hij langs zijn lippen likte. Hij had dorst, maar de fles die naast hem lag, was leeg.
Geen druppel whisky meer.
Hij wreef langs zijn ogen en kreunde van de pijn. Vanmorgen
had hij wel een heel erge kater. Moest hij ook nog aan het werk?
Alleen de gedachte aan de herrie van de fabriek maakte hem al
misselijk. Maar er was iets bijzonders vandaag, dat wist hij nog. Wat
was het ook alweer? Had het met gisteravond te maken? Hij probeerde zich te herinneren wat hij had gedaan behalve drinken. Het
pafferige, zelfvoldane gezicht van zijn tegenstander kwam in zijn
gedachten. Natuurlijk… de bokswedstrijd. Het verwende zoontje
van een rijke industrieel dacht dat hij in het Londense nachtleven
thuishoorde en de strijd wel aankon. De dwaas! Nou, hij wist nu
waar hij aan toe was.
‘Ik ben de winnaar,’ riep hij hardop.
Er viel een schaduw over zijn gezicht. ‘O ja? Zo zie je er niet uit,
jochie.’
Hij keek omhoog en zag een man met rood haar en een rode
baard boven zich uittorenen.
‘Wel waar.’ Zijn tong weigerde nog steeds goed mee te werken en
om toch overtuigend over te komen, ging hij staan. Hij grabbelde
5
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in zijn zak om de buit te tonen. Twee pond, meer dan een weekloon, in een kwartiertje verdiend met een simpel gevecht. Waar
was het geld? Hij vloekte. ‘Ik had het echt!’
Hij werd duizelig en de man greep zijn bovenarm. ‘Luister, jongen, ik was op weg naar de kerk, maar ik kan je wel even naar huis
brengen. Zeg me waar je woont.’
Thuisbrengen? Zo’n vrome wilde de achterbuurten van Londen
betreden? Hij rukte zich los. ‘Ik red me wel. Doe geen moeite. Ga
maar gauw, anders maak je de dominee boos.’
Hij spuugde op de grond om de bittere smaak uit zijn mond te
krijgen en keek de man kwaad na. Goed, het eerste wat hij moest
doen, was achterhalen wie zijn geld had gestolen. Hij wilde dat hij
wat helderder kon denken. Wie kon trouwens bewijzen dat die
roodharige man echt zo vroom was? Misschien had die het geld
wel gepakt voordat hij wakker was geworden. Dat moest wel, want
gisteravond had hij het nog in zijn zak.Waar zei die man ook alweer
dat hij naartoe ging? Naar de kerk? Nou goed, dan zou hij hem
daar eens aan de tand voelen.
Hij werd opnieuw duizelig toen hij begon te lopen. Zijn hoofd
leek bij elke stap uit elkaar te willen knallen. Die rottige whisky
ook, en die rotdief! Het was niet ver naar de grote kerk, hield hij
zichzelf voor. Hij ging niet kotsen. En die ponden moest hij terug
hebben.

S
Ze zat stil op de grenenhouten kerkbank, zodat haar rok niet
kreukte. Haar rug kaarsrecht, haar handen zedig gevouwen op haar
schoot. Ze zat naast haar moeder, op de tweede rij van voren, en
die zou haar berispen zodra ze een geluid maakte. Als veertienjarige hoorde ze te weten hoe een dame zich gedroeg en ze was
er trots op dat ze uitblonk in goede manieren.
De dienst kon ieder moment beginnen. Er klonk nog gestommel achter in de kerk en ze hoorde boze stemmen.
‘Maar hij moet hier zijn!’
Haar nieuwsgierigheid won de strijd in haar binnenste. Ze draai6
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de zich om en haar adem stokte. Een jonge man stond breeduit op
het middenpad en keek brutaal de kerk in. Er zat geronnen bloed
onder zijn neus en een rode veeg op zijn wang. Ook had hij een
blauw oog, zaten zijn haren in de war en waren zijn kleren vies en
gekreukt. Hij zag er net zo uit als Anthony, toen die vroeg in de
ochtend thuis was gekomen. Zij had gedacht dat hij was gevallen,
maar papa had woedend beweerd dat hij met verkeerde mensen
omging. Ze snapte niet precies wat hij had bedoeld.
‘Ik wil gewoon m’n geld terug,’ zei de jongen luid. Hij had een
zwaar accent en praatte een beetje onduidelijk. Hij leunde tegen
een kerkbank om zijn evenwicht te bewaren. Ze kon zich wel
voorstellen dat hij zich beroerd voelde.
‘De dominee komt binnen, ga alsjeblieft weg,’ smeekte de koster.
‘Ik wacht wel tot hij klaar is,’ zei de jongen uitdagend, en hij
schoof een bank in. De mensen gingen allemaal opzij voor hem,
en sommigen keken wat afkeurend. Hij zag er ook wel raar uit, helemaal niet netjes aangekleed en zijn kleren pasten niet eens goed.
Mama boog zich naar haar toe in een wolk van dure parfum. ‘Ga
recht zitten en let op.’
Met een zucht draaide ze zich om, maar ze kon de aanwezigheid
van de jongen achter zich voelen. Zodra de gemeente ging staan
voor het eerste lied, keek ze weer naar hem. Zijn toegetakelde gezicht moest wel pijn doen. Arme jongen!
Ineens kwam er een grijns op zijn gezicht en knipoogde hij. Zag
ze dat wel goed? Ja, hij deed het nog eens. Ze voelde haar wangen
warm worden en glimlachte aarzelend terug. Met een schok realiseerde ze zich wat ze deed… in de kerk… Vlug draaide ze zich om.
De preek ging volledig langs haar heen.

S
Hij was blij dat de dienst afgelopen was. De pijn in zijn hoofd was
alleen maar erger geworden en hij kon wel een borrel gebruiken.
Dat nare mens naast hem zong zo vals als een kraai, al was ze nog
zo ver bij hem vandaan geschoven. Een kerk was geen plaats voor
hem. De dominee praatte over veranderde levens, maar dat was
7
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voor hem toch niet weggelegd.Voor verandering had je geld nodig
en zijn geld was verdwenen. Net als de roodharige man.
De dominee had iets gezegd over geboren worden en ineens
herinnerde hij zich dat hij vandaag jarig was. Zeventien jaar. Dat
had hij gisteravond willen vieren – of vergeten. De herinnering
hieraan temperde zijn opluchting dat hij de kerk kon verlaten. Nu
moest hij naar huis…
Hij wist dat ze thuis was voordat hij de deur opendeed. Ze zat
aan tafel te snurken, haar hoofd voorover op haar armen, een halfvolle drankfles naast zich.
Hij haalde een kan water bij de pomp en waste zijn gezicht. In
de gebarsten spiegel kon hij zichzelf zien: bloeddoorlopen ogen,
stoppels op zijn kin, korsten onder zijn neus… Wat had het meisje
in de kerk over hem gedacht? ’t Was een wonder dat ze zo aardig
naar hem durfde te lachen. Dat deden niet veel mensen. Het bracht
gevoelens bij hem boven die hij liever niet verder onder de loep
wilde nemen.
Snel nam hij een slok whisky uit de fles op tafel en ging weer
naar buiten. Hij kon maar beter weg zijn als ze wakker werd. Ze
zou zeuren en klagen en zeggen dat hij nooit geboren had moeten
worden. Zoals elk jaar op zijn verjaardag.
De straten van Londen lagen er verlaten bij en het was guur. Hij
slenterde rond en wenste dat hij zijn leven kon veranderen zoals
die dominee in de grote kerk had gezegd.

8
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In de Oude Wereld

En toch wacht de HEER op het ogenblik
dat Hij jullie genadig kan zijn;
toch zal Hij zich oprichten
om zich over jullie te ontfermen.
Jesaja 30:18
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Londen, woensdag 26 maart 1856
Hyde Park in de lente was een genot voor alle zintuigen. Katie
Shellesdale bekeek alles vanaf de rug van haar koperkleurige pony.
De zoet geurende bloesem aan de bomen, de zon die het water
van de Serpentine deed glinsteren, het gekwek van jonge eendjes
die zich achter hun moeder aan haastten… Om niet te spreken van
alle bezoekers op paarden en in rijtuigen, en de kindermeisjes die
met peuters aan hun hand langs de oever liepen.
De omgeving had echter niet Katies grootste aandacht. Steeds
weer gleden haar ogen terug naar de schittering van de saffier.
Haar verlovingsring.
Ze keek naar de ruiter naast haar en haar hart zwol van trots. Het
was bijna niet te geloven. Haar tweede seizoen was amper begonnen en hij had nu al om haar hand gevraagd. Vorig jaar maakte ze
voor het eerst kennis met deze periode van visites en bals, rondritten en theaterbezoeken. Nu hoefde ze alleen nog maar gezien te
worden omdat ze bij hém hoorde.
Mevrouw Roger March, probeerde ze uit. Katherina March, Katie
March. Eigenlijk klonk haar meisjesnaam Shellesdale beter, maar
het ging erom wat de naam impliceerde. Het ging om het prestigieuze advocatenkantoor March & Tennyson, waar haar toekomstige schoonvader een van de partners was. Roger werkte er uiteraard ook sinds hij zijn studie had voltooid en ze wist zeker dat hij
binnenkort net zo’n gerespecteerde advocaat zou zijn als zijn vader. Ze was zo trots op hem.
En hij was knap. Ze durfde het bijna niet toe te geven, maar ze
vond het echt prettig om naar hem te kijken zoals hij daar steil en
fier in het zadel zat. Zijn korte, donkere haar was keurig gekamd
11
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met een scheiding in het midden en hij droeg een smalle snor. Zijn
hoekige kin gaf hem een vastberaden uiterlijk en dat was precies
wat ze in hem waardeerde. Roger March ging recht op zijn doel
af, zo had hij ook haar voor zich gewonnen, en haar vader.
Nu draaide Katies verloofde zijn gezicht opzij en ving haar blik.
Ze bloosde. Hij glimlachte warm en ze voelde kriebels in haar
buik. Ze hoorden nu bij elkaar.
Roger was attent genoeg om haar niet verder in verlegenheid te
brengen, maar leidde haar aandacht naar het doel van hun rit: de
picknick.
‘Kijk, de anderen zijn er al.’ Hij wees naar het groepje dat zich
had verzameld in de schaduw van een paar grote bomen. Rogers
zusje Phina was erbij en hun moeder uiteraard ook. Dit was Phina’s
eerste seizoen en ze leek enigszins nerveus. Het viel Katie op dat
het gezelschap voor de meerderheid uit dames bestond. Maar
waarschijnlijk zou dat haar eigenlijk niet moeten verrassen. De
broers Ripley, beiden mariniers, waren nog niet teruggekeerd van
de Krim. Ze zouden pas naar huis komen als alle zieken en gewonden terug naar Engeland waren getransporteerd, had hun moeder
afgelopen zondag na de kerkdienst verteld. En de familie Cornwell
was nog in de rouw, omdat hun zoon het leven had gelaten in deze
onzinnige oorlog, zoals ze papa had horen zeggen. Katie las de
kranten natuurlijk niet en wist daardoor weinig van de situatie op
de Krim, maar ze was intens dankbaar dat haar broer niet in het
leger diende. Evenmin als haar verloofde.
Phina March zwaaide toen ze hen zag aankomen. Katie merkte
dat er meer vrienden naar haar en Roger keken. Het maakte haar
trots nog groter. De verloving was nu openbaar. Roger had bij haar
familie gedineerd en zij bij die van hem. Ze had haar vriendinnen
geschreven en mama had de rest van de familie op de hoogte gebracht. Nicht Eunice hoefde niet meer zo vaak haar chaperonne
te zijn, ze mocht nu met Roger door Hyde Park rijden. Natuurlijk
niet meer dan dat. Lieve help, het zou wat zijn als ze alleen met
hem zou gaan theedrinken of dineren! Ze kon zich niet eens voorstellen hoe het zou zijn als ze eenmaal met hem getrouwd zou zijn.
Vlug wuifde ze zich koelte toe bij die gedachte.
12
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Enfin, de verloving duurde minimaal een jaar, ze was nog maar
achttien. En ze had die tijd ook wel nodig voor alle voorbereidingen! Nicht Eunice had er al met haar over gesproken, maar eigenlijk hoopte Katie dat haar moeder zelf fit genoeg zou zijn om haar
te helpen bij het regelen van de bruiloft. Haar zwakke gezondheid
liet misschien niet toe dat ze zich met alle details zou bemoeien,
maar de japon en de bloemen… dat moest toch lukken?
‘Laat je ring eens zien?’ vroeg Phina enthousiast, nadat Roger
Katie had helpen afstijgen. Lief kind! Katie wist heel goed dat ze
niet met haar sieraden mocht pronken, maar dankzij haar toekomstige schoonzusje kon ze de verlovingsring nu in alle bescheidenheid aan iedereen tonen. Roger stond er met een glimlach bij.
Mevrouw March had deze picknick in Hyde Park geregeld en
gezorgd dat er voldoende eten en drinken was. Als het om organiseren ging, kon Katie een voorbeeld nemen aan de moeder van
haar verloofde. Ze nam zich voor goed op te letten.
Het werd een gezellige middag. De bewondering die Katie
oogstte nu haar vrienden wisten dat ze Rogers vrouw zou worden,
was als een heerlijk, warm bad. Ze genoot van haar veranderde positie. En ze wist dat verschillende jonge vrouwen groen en geel
zagen van jaloezie, ook al zouden ze dat nooit toegeven.
Claire Willoughby bijvoorbeeld. Ze was vijf jaar ouder dan Katie
en nog steeds ongehuwd. Haar jongere zusjes hadden inmiddels
ook al de leeftijd. Wat een vernedering! Katie gunde het die arrogante troela van harte.
Terwijl ze aan een heerlijke sandwich met kreeftsalade knabbelde,
kwam Claires veel vriendelijkere zus, Rosemary Willoughby, naar
haar toe. Rosemary liep mank, maar haar familie liet haar gewoon
aan alle sociale activiteiten deelnemen.
‘Heb je gehoord dat het dochtertje van de Wilsons weer beter
is?’ vroeg Rosemary.
Hè bah, daar wilde Katie nu helemaal niet aan herinnerd worden. De laatste keer dat ze met haar moeder een paar arme mensen
uit de kerk had bezocht, moest ze een zakdoek voor haar neus
houden vanwege de stank. Natuurlijk, ze wist dat de mensen hulpbehoevend waren. Ze wist dat ze naastenliefde hoorde te betonen
13
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en dat ze een goede daad had verricht door warme dekens en eten
te bezorgen, maar het was niet haar meest geliefde bezigheid. Soms
dacht Katie dat Rosemary het leuk vond om bij deze arme mensen over de vloer te komen. Misschien zocht ze daarin een doel
om voor te leven, nu haar mankheid de kans op een goed huwelijk
verkleinde.
Ze toverde een glimlach tevoorschijn. ‘Dat is goed om te horen,
Rosemary. Mijn moeder en ik zijn vorige week nog bij het kind
geweest.’
‘Gaan jullie er deze week nog langs?’
Katie staarde haar aan. Dacht Rosemary soms dat ze tijd overhad? Ze was nu verloofd! Ze had sociale verplichtingen. Haar
leven draaide nu om Roger March, toekomstig partner van March
& Tennyson.
Natuurlijk zou ze zich blijven inzetten voor de kerk, dat was een
vanzelfsprekend gevolg van haar status, maar het was beslist niet
nodig om elke paar dagen de smerige krotten van deze armoedzaaiers te betreden.
Katie liet haar afkeer niet merken, maar glimlachte beleefd.
‘Helaas heb ik deze week geen tijd.’
‘Ach ja, je zult het wel druk hebben.’ Er trok een zweem van
teleurstelling over Rosemary’s gezicht, maar ze herstelde zich vlug.
‘Ik wil je nog van harte feliciteren met je verloving.’
Het klonk alsof ze het echt meende. Ineens voelde Katie een
beetje medelijden met haar. Ze kon maar half deelnemen aan de
activiteiten tijdens het seizoen, bals bezocht ze al helemaal niet,
terwijl ze haar zussen wel van alles zag ondernemen om een plaats
in deze kringen en een echtgenoot te vinden.
‘Misschien kan ik nog wel tijd vrijmaken,’ aarzelde ze. ‘Ik laat het
je wel weten.’
Nu konden de mensen tevreden over haar zijn. Ze deed precies
wat haar geloof vroeg, nietwaar? Wat dat betreft hoefde ze zich
geen zorgen te maken. De familie Shellesdale vervulde trouw haar
plichten in kerk en maatschappij, wie kon daar iets op aan te merken hebben? Vanochtend voor het ontbijt hadden ze met het hele
gezin en het huispersoneel samen gebeden, een vaste gewoonte
14
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waar zelfs haar broer Anthony aan meedeed. Met Pasen – een week
geleden – had ze geholpen bij het versieren van de kerk en samen
met Rosemary en enkele anderen had ze een middag voor de
armen georganiseerd. En dan had ze het nog niet eens over de
financiële bijdrage die haar vader als eigenaar van verschillende
fabrieken kon leveren. Wat dat betreft zat het wel goed.
Rosemary glimlachte. ‘Goed dan. Ik zou het fijn vinden als je
meegaat.’
‘Ik weet het.’ Misschien kon ze op tijd een goed excuus verzinnen, zodat ze Rosemary te vriend hield en toch niet naar het vieze,
armoedige huisje van de Wilsons hoefde.
Ineens viel haar oog op een rijtuig dat door het park reed. Ze
kneep haar ogen tot spleetjes. Was dat nou Johnson die op de bok
zat? Waarom zou hij hier zijn?
Het was echt hun koetsier. Nicht Eunice stapte uit en liep geagiteerd op haar af. Ze slikte vlug het laatste hapje kreeftsalade
door. Eunice keek verontrust. ‘Lieverd, je moet onmiddellijk meekomen naar huis. Het is dringend. Je vader heeft… hij is…’ Ze
leek ineens te beseffen hoeveel mensen meeluisterden en schraapte
haar keel. ‘Katie, je moeder heeft je nodig. Doe wat een goede
dochter betaamt en ga met me mee naar huis.’
Met knikkende knieën volgde Katie haar nicht naar het rijtuig.

S
‘Ik kan het gewoon niet geloven!’ Katies broer Anthony gaf een
trap tegen het haardscherm en beende woest door de salon. De
kostbare Sèvres-vaas wankelde en Katie hield haar adem in. Abrupt
draaide Anthony zich naar haar om. ‘Hoe heeft hij dit kunnen
doen?’
Katie zei niets. Wat kon ze antwoorden? Iedereen was verbijsterd. Mama was al voor het diner met een kalmerend middel naar
bed gegaan. Ze kon geen woord uitbrengen zonder opnieuw in
tranen uit te barsten.
Katie probeerde sterk te zijn. Toen Roger haar pony had teruggebracht, had hij zijn bewondering voor haar toewijding geuit.
15
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Maar toen hadden ze nog niet geweten wat er was gebeurd, toen
had Katie nog gedacht dat ze naar huis was gekomen om haar
moeder een beetje op te fleuren. Ze wenste met heel haar hart dat
Roger nu hier was om hen bij te staan. Roger was intelligent en
zakelijk. Hij zou vast wel een oplossing bedenken.
Maar Roger wist nog van niets en straks kwamen nicht Eunice
en haar man Fred om over de situatie te praten. Katie hoopte dat
Fred vandaag iets – al was het maar een klein beetje – had kunnen
regelen om hun leed te verzachten. Deze onzekerheid was zo benauwend en zenuwslopend. Ze keek op de klok en geeuwde stiekem achter haar hand.
Anthony glimlachte in een poging haar te bemoedigen. ‘Je mag
wel gaan slapen, hoor. Dan regel ik alles verder. Vraag Sally maar
om wat laudanum.’
Ze schudde haar hoofd. ‘Ik wil erbij zijn.’ Het was niet dat ze
Anthony niet vertrouwde. Hij was twee jaar ouder dan zij en had
een gedegen opleiding gehad. Ze wilde alleen maar laten zien dat
ze niet zo zwak was als mama, ook al had ze diep vanbinnen niets
liever gewild dan haar voorbeeld volgen. Huilen tot ze geen tranen
meer overhad, in bed kruipen en doen alsof de hele, boze wereld
niet bestond. Maar hij bestond wel. Als bewijs daarvan werd er op
de deur geklopt en liet de butler Fred en Eunice binnen.
Eunice kwam met een bezorgd gezicht op Katie af en omhelsde
haar. Katie moest vechten tegen haar tranen. Ze wist dat het medeleven oprecht was. Eunice was enkele jaren ouder dan Katie en
omdat mama’s gezondheid niet zo goed was, had zij meestal als
Katies chaperonne gefunctioneerd bij bals en diners.
‘Hoe gaat het met je?’
Katie haalde haar schouders op. ‘Zo goed als mogelijk is, neem
ik aan.’
‘Ik hoop dat we samen een goede oplossing zullen vinden,’ zei
Eunice’ man.
‘Hopelijk ondervinden jullie hier geen schade van, Fred,’ reageerde Anthony. ‘Ik vrees het ergste als we morgen de krantenkoppen zien: “Parker Shellesdale betrokken bij grootschalige fraudezaak.” Ze zullen jou ook in de gaten houden.’
16
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‘Wellicht, maar het scheelt dat Shellesdale alleen maar Eunice’
meisjesnaam is. Misschien leggen de journalisten het verband niet
zo snel.’
Katie hoopte dat hij gelijk had. Hun vrienden en kennissen zouden het verband wel leggen, maar dat was minder erg. Zij kenden
Fred als een eerlijke, rechtschapen man. Ze huiverde, want dat was
ook de indruk die de mensen van haar vader hadden gehad. Toch
zat hij nu in de gevangenis en rustten er torenhoge schulden op
het huis. Parker Shellesdale, die eerlijkheid altijd hoog in het vaandel had staan en het ambt van diaken bekleedde in de kerk, was
vanmorgen opgepakt wegens oplichting en bedrog. Ze beet op haar
onderlip en voelde haar ogen alweer prikken.
‘Laten we ter zake komen,’ zei Anthony. ‘Ik heb de boeken doorgenomen en we staan er slecht voor.Vader moet dit als laatste redmiddel hebben gezien. Zelfs de fabrieken zijn onderpand voor
enorme schulden. Bovendien heb ik een brief gevonden met het
bericht dat we het huis worden uit gezet. De huur is al tijden niet
voldaan.’
Katie probeerde de brok in haar keel weg te slikken. Het huis
uit gezet? Lieve help! ‘Maar waar moeten we dan heen? En wat gebeurt er met papa? Wanneer komt hij vrij?’
‘Dat hangt ervan af.’ Ze zag Fred en Anthony een blik wisselen.
Fred keek haar doordringend aan. Haar hart bonsde. ‘We hopen
dat we een beroep kunnen doen op jouw verloofde, Katie. Hij zal
wel weten wat onze kansen zijn.’
‘Natuurlijk!’ Een golf van opluchting overspoelde haar. Ze had
vertrouwen in Roger. Als papa werd bijgestaan door het fameuze
kantoor March & Tennyson zou wel blijken dat hij ten onrechte
was gearresteerd. Ze zouden hem vrijlaten en hij zou zijn naam
zuiveren. Hun leven zou verdergaan alsof er niets was gebeurd en
als ze volgend jaar met Roger trouwde, was er geen vuiltje meer
aan de lucht.
Eunice klopte bemoedigend op haar hand. ‘Het zal hoe dan ook
een zware tijd worden. We zullen elkaar hard nodig hebben.’
‘Ik zal morgen met Roger praten.’ Het kwam goed, ze wist het
zeker.
17
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‘Dat is mooi,’ knikte Fred. ‘Als hij ons meer duidelijkheid kan
geven, weten we welke maatregelen we moeten treffen.’
Er liep een rilling over Katies rug. Bedoelde Fred dat zelfs
Roger misschien niet in staat zou zijn haar vader uit de gevangenis te houden? Dat kon niet waar zijn! Papa kon toch niet iets
hebben gedaan wat zó vreselijk was?. Ze wilde er niet eens aan
denken.
Morgen zou ze de problemen met Roger bespreken en dan zou
alles goed komen.

S
Donderdag 27 maart 1856
De volgende ochtend wachtte Katie tot Roger haar kwam halen
voor hun ritje door Hyde Park. Ze had zich in haar rijkostuum van
groene wol laten kleden, want ze wist dat ze er daarin stijlvol en
elegant uitzag. Hopelijk zou dat een gunstige invloed op haar gesprek met Roger hebben. Gespannen telde ze de minuten tot ze
de voetstappen van zijn paard hoorde. Johnson had haar pony al
gezadeld en ze kon elk moment vertrekken.
Maar het bleef stil. Katie wierp een blik op haar horloge. Kwart
over negen. Roger was een man van de klok en hij was nu al een
kwartier te laat.
Wilde hij haar niet meer zien? Had hij gehoord wat er aan de
hand was en zijn conclusies getrokken? Nee, dat kon niet. Roger
was een advocaat, hij zou alle kanten van de zaak willen zien voor
hij geruchten geloofde. Het kwam vast door de gebeurtenissen van
gistermiddag. Door haar abrupte vertrek van de picknick in Hyde
Park, waarbij hij haar naar huis had begeleid. Hij had haar toen
zelfs nog gecomplimenteerd met haar zorgen voor haar moeder.
Het was juist attent van hem dat hij nu niet haar aandacht kwam
opeisen, maar haar een rustige ochtend gunde.
Katie beet op haar lip. Ze moest hem laten weten dat ze hem
nodig had. Daarom liep ze naar de keuken waar de bedienden thee
dronken.
18
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‘Johnson, ik wil graag dat je het rijtuig klaarmaakt. Ik ga naar het
huis van de familie March.’
Iedereen ging vlug staan bij haar binnenkomst. Het gezicht van
Sally Brown, haar kamenierster, verschoot van kleur. ‘Had u gebeld,
juffrouw? Het spijt me, ik heb het niet gehoord.’
‘Ik heb niet gebeld,’ verzekerde Katie haar. ‘Maar ik heb je wel
nodig om mij te vergezellen. Drink vlug je thee op en pak je mantel.’
‘Ja, juffrouw.’
Gelukkig liet Sally haar niet lang wachten en ook Johnson was
in een mum van tijd klaar met de paarden. Zouden ze enig idee
hebben van de dreiging die boven hun hoofd hing?
Het was rustig op straat en Katie liet Sally in het rijtuig zitten,
terwijl ze de treden naar de voordeur opliep en aanklopte. De butler
liet haar binnen en vroeg haar in de hal te wachten. Katie probeerde
rustig adem te halen, terwijl haar ogen naar de nauwkeurig uitgesneden bloemen in de trapleuning gleden en naar het bordeauxrode tapijt met een motief van Franse lelies. Alleen al de hal zag er
prachtig uit. Te bedenken dat ze over een jaar deel uitmaakte van
deze familie…
Zodra er achter haar voetstappen klonken, draaide ze zich om.
Het was echter niet Roger, maar zijn vader.Vlug maakte ze een reverence. ‘Goedemorgen, meneer March.’
‘Juffrouw Shellesdale.’ Er kwam nauwelijks een glimlach om zijn
lippen en hij klonk erg formeel.
‘Ik begrijp dat Roger op dit moment niet beschikbaar is?’
‘U bent snel van begrip.’ Ze keek verrast naar hem op en zag ergernis op zijn gezicht. ‘Daarom verbaast het me dat u hier vanmorgen uw gezicht laat zien.’
‘Wel, Roger en ik gaan gewoonlijk ’s ochtends uit rijden en…’
‘Is het nog niet tot u doorgedrongen dat hij niet met u samen
gezien wil worden?’
‘Niet?!’ echode Katie, terwijl haar wangen begonnen te gloeien.
Meneer March vatte het allemaal verkeerd op.
‘Het is niet gepast dat mijn zoon met de dochter van een fraudeur omgaat. Jullie verloving moet worden verbroken.’
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Verbroken? Haar vingers gleden naar de ring met de saffier. Dat
kon toch niet zomaar? Hij had zich aan haar verbonden. Al hun
familieleden en vrienden waren op de hoogte van hun verloving.
‘Ik hoopte dat u ons kon helpen,’ zei ze zacht. ‘Om alles op te
lossen.’
Meneer March lachte, maar het was een korte, vreugdeloze lach.
‘Op te lossen? Vertel mij maar eens hoe u dít gaat oplossen.’
Hij pakte The Times van een tafeltje in de hal en hield de krant
onder haar neus.
Katie kneep haar ogen dicht toen ze haar vaders naam groot op
de voorpagina zag staan. Ze slikte. ‘Misschien… misschien is het
niet waar wat ze schrijven. Dit kan een groot misverstand zijn.’
Hij keek haar ongelovig aan. ‘Het is een schandaal waar Londen
nog jaren over zal praten. De bedragen liegen er niet om, juffrouw.
Iemand die vooraanstaande personen in onze samenleving oplicht,
kan niet zomaar vrijuit gaan.’
‘Maar ik…’
‘March & Tennyson moet afstand nemen van een dergelijk persoon én zijn familie. Het kantoor mag onder geen beding worden
geassocieerd met een oplichter en bedrieger. Een schurk.’ Meneer
March spuwde de woorden uit en draaide zich om naar de butler.
‘Juffrouw Shellesdale vertrekt.’
De butler hield de deur voor haar open en Katie wierp nog één
blik op de man die haar schoonvader had moeten worden. Zijn
blik was koud. Ze huiverde. Tranen prikten in haar ogen terwijl ze
terugliep naar het rijtuig. Haar handen trilden.
Johnson zat klaar op de bok. Van zijn gezicht las ze begrip en
medelijden en ze besefte dat de reactie van meneer March geen
verrassing voor hem was. Ze voelde zich vernederd tot diep in haar
ziel.
Een buitenstaander was ze geworden, iemand die gemeden, die
nagewezen werd. Heel Londen had de krant gelezen. Al haar toekomstplannen en idealen waren kapotgeslagen en verbrijzeld. Niets
was ervan over.
Terwijl ze in het rijtuig stapte, drong ze uit alle macht haar tranen terug, zodat Sally niet zou zien hoe kwetsbaar ze was.
20
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Donderdag 27 maart 1856
Jim Watson trok met een opgelucht gevoel de deur achter zich
dicht. Ma sliep en had niet gevraagd waar hij naartoe ging. Als ze
dat wel had gedaan, zou hij hebben gezegd dat hij naar de pub
ging. Dat verwachtte ze. Als hij eerlijk vertelde dat hij de avondschool bezocht om te leren lezen en schrijven, zou ze hem uitlachen en zeggen dat hij het te hoog in de bol had.
Jim blies zijn sluike, donkerblonde haar van zijn voorhoofd en
haakte zijn duimen achter zijn bretels. Het was gelukkig zo warm
dat hij geen jas nodig had. Het tweedehands exemplaar dat hij altijd droeg, was een paar weken geleden tijdens een gevecht gescheurd en hij had nog geen geld voor een andere. Deze week had
hij voor het eerst genoeg van zijn loon gespaard om aardappels te
kopen en warm eten te maken. Hij zou met een volle maag de les
volgen.
Jim rolde met zijn schouders om de spieren los te maken. Het
was een zware dag geweest: eerst het timmerwerk aan een nieuwe
pakketboot, daarna nog ruim een uur vracht sjouwen op de kade.
Grote zakken meel op zijn rug. Het werk in de haven vroeg heel
wat meer van hem dan al die jaren in Griffords Textielfabriek. Hij
was op zijn negende in de fabriek begonnen en had daar niets anders gedaan dan het bedienen van de machines. Tjonge, dan kwam
het hard aan als je ineens als sjouwer in de haven aan de slag moest
met kisten, tonnen, hijskranen… Jim klaagde niet, hij keek wel uit.
Nadat hij een paar maanden achter de tralies had doorgebracht en
daardoor ontslag had gekregen bij de fabriek, was hij niet in de
luxe positie om te kiezen. Eigenlijk mocht hij zelfs van geluk spreken dat hij nog weer werk had gevonden, met de reputatie die hij
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had opgebouwd. Hij had veel aan Bill Connors te danken, die zo
goed was geweest de gevangenis te bezoeken en hem te helpen.
Op steun van zijn moeder hoefde hij niet te rekenen, die had hij
nog nooit gekregen. Maar er moest wel huur betaald worden en
eten op tafel komen. Daarom was hij zo dankbaar voor deze baan.
Nu, na drie maanden, begon hij het gevoel te krijgen dat hij hier
in de haven wel op zijn plaats was. En ach, de wetenschap dat hij
zwaar tilwerk moest verrichten, hield hem uit de buurt van de
whiskyfles en dat was eigenlijk wel een mooie bijkomstigheid. Het
was niet onaangenaam om zonder kater wakker te worden en hij
hield geld over om eten te kopen, zoals vandaag. Bovendien wilde
hij niet opnieuw ontslag riskeren.
Na zijn eerste week als sjouwer was hij volkomen geradbraakt
en had hij serieus overwogen er helemaal mee te stoppen. Het
schrikbeeld van honger en het gehate werkhuis voor de armen
hield hem op de been. En – gelukkig – toen had hij opnieuw met
Bill Connors gepraat. Connors was een onbetwiste vakman op het
gebied van scheepsbouw. Het bedrijf dat hem had aangenomen,
mocht in zijn handen knijpen. En hij wist niet waarom, maar
Connors had hem een kans gegeven. Hij had wel meer arbeiders
onder zich voor het timmerwerk, dus Jim maakte zich geen illusies
over zijn positie, maar toch was het bijzonder dat de man zo’n vertrouwen in hem had. Hij wist van de gevangenis, van de overval
waar Jim bij betrokken was geweest, en toch…
Hij had Jim intelligent genoemd. Intelligent! Jim moest er bijna
om lachen. Hij kon nog niet eens zijn naam schrijven toen hij
Connors voor het eerst ontmoette. Wel had hij razendsnel alle informatie over de schepen opgepikt die Connors met hem deelde:
een pakketboot moest een stevige constructie hebben en daarom
werd cederhout of acaciahout gebruikt. De schepen hadden een
fokkenmast, een grote mast en een bezaansmast. Vanmorgen had
hij aan de bramstreng gewerkt, het bovenste gedeelte van een grote
mast. Connors had hem veel geleerd en Jim wilde alles weten.
En het werk als timmerman beviel hem beter dan het werk als
sjouwer, al bleef hij dat erbij doen om wat extra’s te verdienen.
Connors kon iemand zonder opleiding niet veel loon betalen,
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maar Jim hoopte dat hij genoeg ervaring kon opdoen om mettertijd wat hogerop te komen. Voor het eerst van zijn leven was hij
gemotiveerd om vol te houden, wat anderen ook van hem zeiden.
Hij hoopte dat hij goed genoeg zou zijn. En nu hij steeds beter in
staat was om de gruwelijke verslagen van de Krimoorlog in de
krant te lezen, was hij bovendien blij dat hij zich niet in zijn wanhoop bij het leger had aangemeld. Zijn baan en zijn opleiding – en
zijn redding in de persoon van Bill Connors – waren precies op tijd
gekomen.
Connors was ook de oprichter van de avondschool, samen met
zijn kerk. Hij had kennelijk hoge verwachtingen van Jim en had
hem vurig aangemoedigd de lessen te volgen. Jim glimlachte toen
hij het kerkgebouw binnenging. Het zaaltje werd aangenaam verwarmd door een kachel en de andere mannen zaten al klaar.
Connors keek hem onderzoekend aan en hij grijnsde schuldbewust. ‘Sorry dat ik zo laat ben.’
‘In de hoek staan, Jimmy,’ plaagde een van de anderen.
‘Best hoor, zolang ik geen klappen met de liniaal krijg.’
‘We gaan beginnen,’ kondigde Connors aan, en hij sloeg zijn boek
open.
Jim was elke keer weer verrast dat zijn opdrachtgever zo helder
kon uitleggen. Met zijn kennis moest hij wel een ontzettend goede
baan kunnen krijgen. Misschien had hij dat ook wel, Jim wist niet
hoe hoog zijn salaris was, maar hij had wel elke dag te maken met
de ruige havenarbeiders. Connors zag er ondanks zijn nette pak
zelf ook een beetje woest uit, met zijn rode krullen en baard, maar
niets was minder waar. Hij was rustig en geduldig en gedroeg zich
altijd vriendelijk tegenover de sjouwers en timmerlieden aan wie
hij momenteel leiding gaf.
Zachtmoedig. De Bijbelse term was inmiddels bekend bij Jim.
Voordat hij Connors ontmoette, had hij nooit contact gehad met
kerkmensen. Hij had daar ook geen behoefte aan gehad. Wie van
hen zou er niet neerkijken op de zoon van een ongehuwde vrouw
die altijd dronken was? Op een jongen die zelf niet anders deed
dan zakkenrollen, vechten en zuipen?
Connors wist alles – nou ja, bijna alles – en had hem toch geac23
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cepteerd. Hij had Jim zelfs aangeprezen bij zijn leidinggevenden,
terwijl hij hem in de gevangenis had leren kennen. Jim was destijds
wanhopig. Hij had God gesmeekt hem uit die vreselijke plaats weg
te halen, dan zou hij nooit meer stelen. Connors had aandacht
voor hem en maakte van de gelegenheid gebruik om Jim meer
over God te vertellen, over Zijn liefde en genade. Jim wilde het
graag horen. Vroeger beslist niet, maar nu wel. Een paar jaren geleden had hij een kerkdienst bijgewoond, weliswaar in zo’n toestand dat hij er niet veel van kon navertellen, maar één ding was
hem bijgebleven: de dominee had gezegd dat levens konden veranderen. Daar had Jim wel oren naar. Weg uit de achterbuurten,
geen minachtende, beschuldigende of meelijdende blikken meer.
Geen schaamte en afkeer van zijn thuis. Maar ook vanbinnen verlangde hij naar verandering. In Connors’ houding zag hij een soort
vrede, een rust die hij zelf nooit had gekend. Connors was zijn
voorbeeld en hij besefte heel goed hoeveel hij aan deze man te
danken had.
Hij ging de laatste tijd steeds vaker naar de diensten in Connors’
kerk, hij maakte vorderingen tijdens de lessen en langzaamaan
begon hij te geloven dat verandering echt mogelijk was.
Connors liet zijn leerlingen een spellingsoefening maken op
hun lei en deelde het dictee uit dat ze de vorige keer hadden gemaakt.
Jim snakte naar adem toen hij het blaadje onder ogen kreeg.
Allemaal strepen en doorhalingen, geen zin zonder fouten. Hij
keek uit zijn ooghoeken naar het resultaat van zijn buurman, twee
foutjes, en schoof zijn blaadje naar de andere kant van de tafel
zodat hij zijn arm ervoor kon leggen. Dit was echt vreselijk. Al zijn
hoop was tevergeefs.
‘We drinken eerst koffie,’ kondigde Connors aan. ‘Daarna bespreken we het dictee.’
Jim bleef stil op zijn plek zitten. Hij vroeg zich af wat hij moest
doen. Als hij het zo slecht deed, kon hij maar beter met de avondschool stoppen. Hij zou tegen Connors zeggen dat hij er niet goed
genoeg voor was. Misschien kon hij de ziekte van zijn moeder als
excuus gebruiken, kon hij zeggen dat hij haar niet de hele avond
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alleen wilde laten. Zou Connors dat geloven? En áls hij Connors
dat liet geloven, durfde hij hem dan nog onder ogen te komen bij
de samenkomsten?
‘Ontevreden, Jimmy?’ Connors zette een beker dampende koffie
bij hem neer en ging achterstevoren op de stoel voor hem zitten.
‘Snap je wat er fout ging?’
‘Daar heb ik nog niet naar gekeken.’ Hij schoof het dictee van
zich af. Het had geen zin, het waren veel te veel fouten.
‘Misschien moet je eens beginnen met nadenken over vorige
week.’
Vorige week? Wat was er vorige week donderdag geweest? Op
20 maart? Er begon iets te dagen. Had Connors het gemerkt? Jims
keel werd droog. Natuurlijk had Connors het gemerkt, je rook
whisky van meters afstand.
‘Vorige week was mijn vriend Scotty jarig,’ probeerde hij uit te
leggen. ‘We gingen na het werk alleen maar iets drinken in de pub.
Trouwens, zo veel had ik niet op.’
Hij merkte tot zijn afschuw dat hij zijn gedrag wilde verdedigen,
net als zijn moeder altijd had gedaan. O nee, ik wil niet op haar lijken.
Connors keek hem peinzend aan en Jim vroeg zich af wat hij
dacht. Hopeloos geval, leert het nooit, komt net als z’n moeder in
de goot terecht…
Connors pakte Jims lei en legde die naast het dictee. ‘Deze oefening is foutloos, Jimmy. Je hebt een goed stel hersens, zolang je ze
niet onderdompelt in whisky.’
Jim zoog zijn wangen naar binnen en hoopte dat de anderen
niet meeluisterden. ‘Ik wil slagen voor de avondschool, Connors.
Echt waar.’
Connors rolde met zijn ogen. ‘Ga je me weer iets beloven? Ik
herinner me iemand die zei dat hij zeker doordeweeks niet meer
zou drinken.’
‘Vorige week was een uitzondering.’
‘O ja? Hoeveel uitzonderingen denk je te gaan maken? Je kent de
regels, Jimmy. Ik had je eigenlijk vorige week weg moeten sturen.’
Jim begreep het. Zijn baas kon hem niet voortdurend in bescherming nemen. De dreiging hing zwaar en donker boven zijn
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hoofd. Hij moest kiezen en zijn keuze zou zijn hele toekomst bepalen. Het was zo moeilijk. Hij wilde de kant van Connors kiezen,
maar hij wist vrijwel zeker dat hij opnieuw in de fout zou gaan.
Toen het Connors na drie maanden was gelukt hem uit de gevangenis te krijgen, was hij vol goede voornemens geweest. Maar nog
geen week later zat hij alweer in de pub.Vreemd genoeg was er altijd wel een reden voor een goed glas whisky. En elke keer trapte
hij er weer in. Als hij nu voor de gemeente van Connors, voor God
koos, waar moest hij dan heen als hij faalde? Bij zijn vroegere
vrienden hoefde hij dan niet aan te komen, behalve bij Scotty misschien. Hoe dan ook, welke weg hij ook insloeg, hij moest zijn
schepen achter zich verbranden. Of zijn vrienden uit de pub vaarwel zeggen, of ervoor kiezen niet meer naar de kerk te gaan.
Connors legde een hand op zijn schouder. ‘Je staat er niet alleen
voor, jongen. We willen je helpen.’
‘Alleen als ik geheelonthouder word, zeker?’ reageerde hij spottend.
‘Er zijn mensen die het gelukt is.’
‘Er zijn er meer die blijven drinken.’
‘En bij welke groep hoor jij? Je hebt God leren kennen, Jim. Hij
kan je een nieuwe toekomst geven.’
Jim hield zijn ogen strak op het verknoeide dictee gericht tot
Connors met een zucht opstond. ‘Drink je koffie op. We gaan verder met de les.’
Connors kwam er niet meer op terug en drong niet aan. Jim
vermoedde dat hij zijn baas had teleurgesteld door op twee gedachten te blijven hinken. Hij vermoedde dat God ook teleurgesteld was. Jim voelde zich steeds beroerder.

S
Toen hij na de les naar huis liep, was het fris geworden en het miezerde. Dat versterkte Jims mistroostige gevoel. Connors was ongetwijfeld boos vanwege zijn gebrek aan daadkracht. Hij had natuurlijk gehoopt dat Jim onmiddellijk voor God zou kiezen.
Ergens diep vanbinnen wilde hij ook graag die keuze maken,
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wilde hij zich toevertrouwen aan de God die blijkbaar van hem
hield en hem uit de gevangenis had gered na dat ene wanhopige
gebed. Maar hij kon het niet. Telkens als hij eraan dacht, voelde hij
dat iets hem ervan weerhield de sprong te wagen. Hij was bang
voor de gevolgen, bang om te falen en ieders respect te verliezen.
Zo langzamerhand had hij het gevoel dat hij nergens meer echt bij
hoorde. Hoe kon hij ooit een goede keuze maken? Hoe kon hij
onder de last van zijn verleden uit komen? Daar was niet minder
dan een wonder voor nodig.
Boos en met minachting voor zichzelf stampte Jim de trap op
naar de bovenverdieping van de vervallen rijtjeswoning waar hij
samen met zijn moeder een kamer had. Hij matigde zijn tred toen
de buurvrouw op de overloop verscheen.
‘Wel verdraaid, Jimmy Watson, dat werd tijd!’
Hij keek verrast op en nam snel de laatste treden. ‘Waar bemoei
je je mee? Ik kom thuis zo laat ik wil!’
‘O ja? Nou, laat ik hopen dat je nog een beetje nuchter bent.
Je ma ligt op sterven en ze vraagt al de hele avond naar je. Ik zeg
nog tegen m’n man: “Dat joch is in staat om tot middernacht in
de stad te blijven en als ie thuiskomt, moet een ander ’m de trap op
helpen.”’
Jim klemde zijn kaken op elkaar. Wat oordeelde dat mens over
hem? Zij wist toch ook wel dat zijn moeder er nooit voor hem
was geweest. Moest hij dan nu voor haar thuisblijven? Hij keek de
buurvrouw koud aan. ‘Ga dan maar vlug tegen je man zeggen dat
je ongelijk had. En laat me erlangs, dan zal ik met mijn moeder
praten voor ze de pijp uit gaat.’
Hij lachte om haar geschokte blik, maar eigenlijk was hij kwaad.
Als ze zo goed wist hoe het hoorde, waarom had ze dan vroeger
nooit een vinger uitgestoken? Zijn moeder had wel wat hulp kunnen gebruiken, in haar eentje, met een klein kind om voor te zorgen. Misschien was het dan niet zo’n puinhoop geworden, misschien had hij dan een normaler leven gehad.
Zijn moeder sliep, maar werd wakker toen Jim de deur achter
zich dichtsmeet. Hij schrok van haar gezicht en besefte dat de
buurvrouw gelijk had. Ze ging sterven en het zou niet lang meer
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duren. Haar huid had een vaalgele kleur gekregen en haar haren
waren slap en grijs. Ze leek mager en nietig in het grote bed dat
hij een tijdje geleden goedkoop op de kop had kunnen tikken.
Zelf sliep hij op een matras in de hoek.
Hij glimlachte ongemakkelijk. ‘Ik ben thuis.’
‘Ja.’ Haar stem klonk zwak en zacht. ‘Dat is goed. We moeten
praten.’
Práten? Hij staarde haar aan. O nee! Ze ging niet proberen in
vijf minuten alles goed te maken wat al 21 jaar fout was gegaan.
Zo’n gesprek ging hij niet voeren, haar gemoedsrust zou hem een
zorg zijn.
Ze worstelde om overeind te komen en met een lichte wroeging boog hij zich over haar heen om haar kussen op te schudden.
‘Waar ben je geweest?’
Jim haalde onwillig zijn schouders op. ‘Gewoon… net als anders…’
‘Je liegt.’ Ze haalde moeizaam adem. ‘Je kunt niet naar de pub
gaan en niet drinken.’
Het lag op het puntje van zijn tong om te zeggen dat sommige
mensen dat wel konden, maar hij deed het niet. Hij kon het niet,
zoveel wist hij wel. En opnieuw besefte hij dat hij moest kiezen.
Als hij naar de kroeg bleef gaan, ging hij dezelfde weg als zijn
moeder.
Hij zuchtte. ‘Ik ben naar de avondschool geweest. Daar heb ik
leren lezen, en ik kan al wat zinnetjes schrijven.’ De woorden kwamen voor het eerst hardop uit zijn mond en dat voelde goed. Hij
was bezig met iets waar hij trots op kon zijn. ‘Connors zegt dat ik
het goed doe.’ Het gaf een voldaan gevoel om dat te weten. Natuurlijk, Connors had hem ook gewaarschuwd, maar dat hoefde
ma niet te weten.
‘Wat ben je… van plan?’ vroeg ze zacht.
Jim dacht na. Eigenlijk had hij dat helemaal niet zo scherp in
beeld. Hij was met de avondschool begonnen omdat Connors had
aangedrongen, hij had niet verwacht dat hij zo goed zou presteren
– op het dictee na dan. Nu moest hij bedenken hoe hij verder
wilde. Jim zuchtte. Steeds opnieuw werd duidelijk dat hij moest
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kiezen. Geen uitstel meer, geen halfslachtigheid, maar een duidelijke keuze. ‘Ik wil gewoon een beter leven,’ zei hij. ‘Het maakt me
niet uit hoe.’
‘Ik kan je op weg helpen.’
Jim trok verrast zijn wenkbrauwen op, maar zijn moeder had
geen adem meer om het uit te leggen. Hij wachtte tot ze rustig
werd, terwijl zijn eigen hart steeds sneller begon te bonzen. Ze
ging dood, het zou niet lang meer duren.
Opnieuw verzamelde ze haar krachten om iets te zeggen. ‘In de
kast… een blauw trommeltje.’
Aarzelend liep hij naar de kast en opende die. Het vierkante trommeltje stond achter op een plank, weggestopt achter een emmer en
een oude pan.
Omdat zijn moeder met gesloten ogen achteroverleunde in het
kussen en niets meer kon uitbrengen, nam Jim aan dat hij het
moest openen. Zijn maag trok samen. Wat zou hij aantreffen? Als
het informatie over zijn vader was, stak hij er meteen de brand in.
Hij hoefde niets te weten over de schurk die zijn moeder in de
steek had gelaten toen ze zeventien was en zwanger. Hij haalde
diep adem en keek. Boven in het trommeltje lag een stuk krantenpapier. Het leek niet om een speciaal artikel te gaan, dus legde hij
het opzij en schudde hij de verdere inhoud uit op de tafel. Zijn
mond viel open van verbazing.
Het was geld, allemaal geld. Tien… vijftien… het moest wel
twintig pond zijn! Daar moest hij minstens een halfjaar voor werken, zelfs als hij iedere dag aan de slag kon. Waar kwam zo’n kapitaal vandaan?
‘Ma, hoe…?’
‘Je vader,’ antwoordde ze voordat hij zijn vraag kon afmaken.
‘Hebt u dat al die tijd bewaard?’ Hij voelde zich nog slechter.
Natuurlijk had hij wel eens wat geld overgehouden, maar er waren
veel weken geweest waarin de pubeigenaar op zaterdagmiddag al
het grootste deel van zijn loon had geïncasseerd. Maar ma had niet
anders geleefd. Het was onmogelijk dat ze het geld in 21 jaar tijd
niet had uitgegeven.
Ze lachte spottend, leek nieuwe kracht te vinden. ‘Natuurlijk heb
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ik het niet bewaard. Ik heb het een paar maanden geleden gekregen.Voordat…’ Ze keek nu verdrietig en hij wist wat ze bedoelde.
Voordat hij had besloten een kruidenier te overvallen, was betrapt
en in de bak was beland, voordat hij na drie maanden vrij was gekomen en zijn moeder veel zieker had aangetroffen dan ze voor
die tijd was geweest. Sindsdien was ze hun kamer niet meer uit gekomen. Maar moest hij zich nu schuldig voelen? Als ze een goede
moeder voor hem was geweest, als ze voor hem had gezorgd en
hem had geleerd hoe hij moest leven, dan had hij nooit zoiets gedaan. Dan had hij kansen gehad, echte kansen.
Een ander feit drong tot hem door en hij moest twee keer slikken voor hij de belangrijke vraag durfde stellen. ‘Mijn vader… hij
woont dus in Londen?’ Jim wist het niet, hij had nooit naar hem
gevraagd en zijn moeder had nooit iets over hem losgelaten, zelfs
niet als ze dronken was.
‘Nee… maar hij was hier… dat wist ik.’
Jim verstrakte. ‘En hij gaf dit? Een afkoopsom zodat je je mond
zou houden?’
‘Stil! Denk na, Jimmy.’ Ze hijgde. ‘Je hebt een toekomst met dit
geld.’ Het simpele pleidooi om hem het geld te laten houden had
haar blijkbaar uitgeput. Ze ademde zwaar.
Jim staarde naar het trommeltje. Ze had zijn vader na al die jaren
opgezocht en gechanteerd om dit geld te krijgen, terwijl ze al ziek
was.Wat was ze ermee van plan geweest? Drank kopen, zoals altijd?
Of had ze het toen al voor hem bedoeld, met het oog op de toekomst? Liet het zien dat ze toch niet helemaal onverschillig tegenover hem stond?
‘Ma, waarom…?’
Maar voor hij zijn vraag kon stellen, was ze in slaap gevallen.
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Engeland, 1856. De toekomstplannen van de welgestelde Katie Shellesdale vallen in
duigen als uitkomt dat haar vader betrokken is bij een grootschalige fraudezaak en
haar vriend hun verloving verbreekt. Wanneer Katie een uitnodiging krijgt om de
bruiloft van haar penvriendin Juliette in New York bij te wonen, grijpt ze deze kans
om aan haar geruïneerde leven te ontsnappen. Tijdens de overtocht naar Amerika
ontmoet Katie de gelovige Jim Watson en de Ierse Scotty en Megan. Tussen hen
ontstaat een ongewone vriendschap. Ook Jim heeft redenen om een nieuw leven te
willen beginnen. Redenen die hij liever verborgen houdt…
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Als Jim en Katie in Amerika te maken krijgen met teleurstellingen en tegenslagen
worden hun geloof en de hoop op een betere toekomst flink op de proef gesteld.
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