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V
ita stak haar kin vooruit en knikte naar de stad bij 
wijze van groet, zoals een bokser zijn tegenstander 

groet voor een gevecht.
Ze stond in haar eentje op het dek van een schip. De 

zee was wild en stormachtig en sproeide zoute nevels tien 
meter de lucht in. Alle andere passagiers van de oceaan-
stomer, haar moeder inbegrepen, waren zo verstandig zich 
in hun hutten te verschuilen.

Maar verstandig zijn is niet altijd verstandig.
Vita was ertussenuit geknepen en stond buiten op het 

dek, waar ze de reling met beide handen vastgreep als de 
boot een golf zo hoog als een operagebouw bedwong. En 
zo kwam het dat ze als eerste de stad in het vizier kreeg.

‘Daar is ze!’ riep een dekknecht. ‘In de verte, aan bak-
boord!’
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New York klom boven de mist uit, groot, grijsblauw 
en mooi, zo mooi dat Vita naar de boeg werd getrokken 
om beter te kunnen kijken. Zo ver als ze durfde leunde ze 
over de reling, toen iets op haar hoofd af vloog.

Haar adem stokte en ze dook weg. Een zeemeeuw zat 
in de lucht een jonge kraai achterna en pikte cirkelend en 
schreeuwend in volle vlucht naar zijn rug. Vita werd boos. 
Ze vond het geen eerlijk gevecht. Ze voelde in haar zak 
en haar vingers sloten zich om een smaragdgroene glazen 
knikker. Ze mikte, deed een snelle, nijdige berekening van 
afstand en hoek, haalde uit en gooide.

De knikker raakte de zeemeeuw precies midden op de 
achterkant van zijn kop. De meeuw gaf een gil als een ge-
choqueerde hertogin en de kraai maakte een razendsnelle 
u-bocht en haastte zich terug naar de wolkenkrabbers 
van New York.

Vanaf de kade namen ze een taxi. Vita’s moeder telde 
zorgvuldig een handvol munten uit en gaf de chauffeur 
het adres. ‘Zo ver als we daarmee kunnen komen, alstu-
blieft,’ zei ze, en met een blik op haar zorgvuldig verstelde 
rokzoom knikte hij.

Manhattan schoot buiten het raam voorbij: felle kleur-
explosies te midden van door stormen verweerde bak-
steen. Ze kwamen langs een bioscoop, waarvan de muren 
opgesierd waren met foto’s van Greta Garbo, en langs een 
man die uit een kar warme kreeftscharen verkocht. Een 
tram denderde op een kruispunt voorbij en miste op een 
haar na een bestelbus met de tekst: koloniale zuurwa-
ren. Vita ademde de stad in. Ze probeerde te onthouden 
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hoe de straten liepen om er achter haar ogen een platte-
grond van te maken; ze fl uisterde de namen: ‘Washington 
Street, Greenwich Avenue.’

Toen het taxigeld op was, gingen ze lopen. Ze liepen 
zo snel als Vita met koffers in beide handen in de woes-
te wind vooruit kon komen, over Seventh Avenue, op-
zijspringend voor mannen in krijtstreepbroeken en vrou-
wen met naaldhakken.

‘Daar!’ zei Vita’s moeder. ‘Daar woont opa.’
Het bruinrode fl atgebouw op de hoek van Seventh en 

West 57 rees groot en statig uit de drukke straat omhoog. 
Buiten stond een krantenjongen de krantenkoppen in de 
wind te schreeuwen.

Aan de overkant stond een lichtrood bakstenen ge-
bouw met boogramen en een versierde gevel. Vlaggen-
stokken staken uit de muur en twee vlaggen hingen wild 
te klapperen. Daarboven stond in opvallend gekleurd 
glas: carnegie hall.

‘Het ziet er allemaal heel… deftig uit,’ zei Vita. Het 
fl atgebouw leek zijn lippen te tuiten naar de wereld. ‘Weet 
je zéker dat het hier is?’

‘O, zeker,’ zei haar moeder. ‘Hij zit op de bovenste ver-
dieping, pal onder het dak. Dat waren vroeger de dienst-
meidenkamers. Het zal krap worden, maar het is niet 
voor lang.’ Hun retourticket was drie weken geldig. Tijd 
genoeg om opa’s papieren te regelen, zijn boeltje te pak-
ken en hem over te halen met hen mee naar huis te gaan, 
zei Vita’s moeder.

‘Kom op!’ Haar moeders stem klonk ongewoon opge-
wekt. ‘Laten we kijken of hij thuis is.’
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De lift was kapot, dus rende Vita, zo snel als haar  benen 
haar toestonden, een beetje moeizaam naar boven. Haar 
koffer bonsde tegen de muren terwijl ze de smalle trap-
pen op draafde en de toenemende pijn in haar linkervoet 
 negeerde. Ze kwam buiten adem voor de deur tot stil-
stand. Ze klopte, maar niemand deed open.

Vita’s moeder kwam hijgend de laatste trap op. Ze buk-
te om de sleutel van de fl at onder de mat te pakken. Ze 
aarzelde en keek haar dochter aan. ‘Het is vast niet zo erg 
met hem als we dachten,’ zei ze, ‘maar–’

‘Mam! Hij zit te wachten!’
Haar moeder maakte de deur open en Vita stormde de 

gang door, maar bleef toen stokstijf in de deuropening 
staan.

Opa was altijd mager geweest, knap en slank, met lan-
ge, mooie handen en schrandere blauwgrijze ogen.

Nu was hij vel over been en lagen zijn ogen diep in hun 
kassen. Zijn vingers waren tot vuisten samengebald, alsof 
elk deel van hem zich tegen de wereld verzette. Naast zijn 
stoel stond een wandelstok tegen de muur; voor die tijd 
had hij die nooit nodig gehad.

Hij had haar niet zien binnenkomen en in dat ene mo-
ment leek zijn gezicht uit puur verdriet gebeeldhouwd.

‘Opa!’ zei Vita.
Maar toen hij zich omdraaide, lichtte zijn gezicht hele-

maal op en kon ze weer ademhalen.
‘Dondersteen!’ Hij kwam overeind en Vita wierp zich 

in zijn armen en hij lachte, naar adem snakkend door de 
schok.

‘Julia,’ zei hij toen Vita’s moeder binnenkwam, ‘ik heb 
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je telegram pas drie dagen geleden gekregen, want anders 
had ik jullie tegengehouden–’

Vita’s moeder schudde haar hoofd. ‘Dat had je eens 
moeten proberen, pap.’

Opa draaide zich naar Vita. ‘Lach nog eens naar me, 
Dondersteen?’

Dus deed ze dat, eerst gewoon, maar toen hij bleef kij-
ken, breder, tot het voelde alsof elke tand in haar mond 
zichtbaar was.

‘Dank je wel, Dondersteen,’ zei hij. ‘Je hebt nog steeds 
de glimlach van je oma.’ Vita’s maag kromp ineen toen ze 
tranen in opa’s ogen zag komen.

‘Opa?’
Hij kuchte, lachte en schraapte zijn keel. ‘God, wat is 

het fi jn om jullie te zien. Maar het was niet nodig geweest.’
Julia duwde Vita naar de deur. ‘Ga naar je kamertje, 

schat,’ zei ze.
‘Maar–’
‘Alsjeblieft,’ zei haar moeder. Ze zag er bleek en uitge-

put uit. ‘Nu.’
‘Het is de deur aan het eind van de gang,’ zei opa. ‘Meer 

kast dan kamer, ben ik bang,’ zei hij, ‘maar het uitzicht 
is schitterend.’

Vita liep langzaam met de koffer in haar hand de gang 
door. Ze hoorde de vloerplanken kraken, zag de blad-
derende verf op de muren. Ze duwde tegen de deur. Die 
klemde; ze zette zich schrap tegen de muur en gaf er met 
haar sterkste voet een schop tegen. Hij vloog open en 
veroorzaakte een regen van stukjes pleisterwerk.

De kamer was zo klein dat ze praktisch alle vier de 
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muren tegelijk kon aanraken, maar er stond een houten 
klerenkast en er was een raam dat op de straat uitkeek. 
Vita ging op het bed zitten, trok haar linkerlaarsje uit en 
greep haar voet in beide handen. Ze drukte haar vingers 
in de voetzool, strekte en kromde haar tenen en probeerde 
na te denken.

Ze waren er. Ze zou zich opgetogen moeten voelen. 
Ze waren veilig de oceaan overgestoken, de halve wereld 
over, en achter het raam wachtte New York, dat zich tot 
de hemel uitstrekte als het schoonschrift van een bijzon-
der uitbundige god.

Maar dat was allemaal totaal niet van belang, omdat 
het met opa niet zo erg was als ze had gevreesd. Het was 
erger.

Vita’s rokzakken zaten vol kiezels van thuis uit de tuin, 
ze pakte er de grootste stenen uit en begon die naar de 
deur van de klerenkast te gooien. Het hielp haar naden-
ken.

Als iemand had toegekeken, had die misschien gezien 
dat elke steen exact het wiskundige midden van de deur 
raakte, maar er was niemand die keek en Vita zelf had 
er nauwelijks erg in. Haar gedachten waren niet bij de 
stenen.

Ze moest iets doen om het goed te maken. Ze wist nog 
niet wat, of hoe, maar liefde heeft de neiging om mensen 
geen keus te laten.




