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Hoorn, Kerstmis 1888.

‘Je thee wordt koud,’ merkte de veertienjarige Alberdina ongedul-
dig op. ‘Een cent voor je gedachten.’ 

‘Dat is nog een verrassing,’ zei Christien, een beetje de boot af-
houdend. 

Natuurlijk had ze haar graag verteld dat ze een in leer gebon-
den bijbel voor haar als kerstgeschenk had gekocht. De ‘Gantsche 
Heylige Schrifture’ had er op de eerste pagina gestaan. Sophie had 
haar de duurdere uitvoering met zilveren slot laten kiezen en de 
boekhandelaar gevraagd Alberdina’s naam in het slot te graveren. 

Terwijl de familie in de voorkamer thee dronk en ze door de 
vensters konden zien hoe de slagersknecht en groenteman hun be-
stellingen kwamen afgeven, bekroop de jonge dames opnieuw dat 
kerstgevoel. Meestal in de week voor kerst ontving De Waal zijn 
jaarwedde, waardoor de feestdagen met de nodige extra’s konden 
worden gevierd. Deze kerstavond hadden hun ouders echter meer 
familie en vrienden uitgenodigd dan de voorgaande jaren. 

Tegen vieren, terwijl Nana de thee afruimde, begon het buiten 
al behoorlijk donker te worden. Boven de zee kleurde de don-
kerpaarse vrieslucht de haven tot een bijzonder schilderij. Binnen 
werden overal kaarsen aangestoken, waarbij het geroezemoes van 
de meiden beneden in de keuken de stemming verhoogde. Vooral 
toen men de ingehuurde kokkin met het personeel kerstliedjes 
hoorde zingen. Toen Nana tussen voor- en achterhuis de schuif-
deuren opende, ontdekten de zussen tot hun verrassing dat er een 
kerstboom in de achterkamer stond. Sophie had die met behulp 
van Nana feestelijk opgetuigd. 

‘Nou, die is zeker van d’r geloof gevallen,’ fluisterde Christien 
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tegen Alberdina. ‘Vroeger kwam er nooit een boom in huis.’ 
De week ervoor had haar stiefvader daar echter verandering in 

gebracht. 
‘Een kerstboom? Uitgesloten!’ had Sophie in het begin haar 

mans wens genegeerd. 
Deze versierselen hadden volgens haar niets met de geboorte 

van Christus te maken. 
‘Precies,’ had hij haar uitgelegd. ‘Deze traditie was bij de Germanen 

en Kelten voor de jaartelling al gebruikelijk. Met verlichte naaldbo-
men vierde men tegen het eind van december de terugkeer van het 
licht. De christenen hebben deze traditie gewoon overgenomen.’ 

Ineens had Sophie haar bezwaar laten varen. 
‘Het lijkt wel of we bij de koningin te dineren komen,’ grapte 

Anton toen hij met zijn kist wijn uit de slijterij was komen aan-
zetten en de feestelijke entourage in zich opnam. Hij zag dat zijn 
zuster naast al het kristal ook het hele familieservies uit de kast 
had getrokken. Omdat de gasten al binnenkwamen en er zelfs een 
Engelse logee zich had aangediend, leek het hem een goed idee al-
vast de wijn op het dressoir uit te stallen. 

Nadat de zussen zich in een van de grote haardstoelen in de ach-
terkamer hadden teruggetrokken, fluisterde Alberdina: ‘Voor mij 
is kerstavond de mooiste avond van het jaar.’ 

Terwijl de oranje gloed van de open haard hun gezichten betoverde 
verscheen Ashley ineens in de achterkamer, de twintigjarige Engelse 
neef van Christien die voor de feestdagen speciaal uit Londen was 
overgekomen. Hij bleek niet ongevoelig voor de charmes van de jon-
gedames. Toen hij zich behaaglijk voor de open haard aan hun voeten 
nestelde, leek hij hun leeftijdsverschil nauwelijks op te merken.

De havenmeester, een vriend van Alberdina’s vader, was met zijn 
vrouw en dochter ook voor het diner uitgenodigd. Bij zijn binnen-
komst grapte hij dat de rijtuigen voor het huis stonden te dringen. 
Inderdaad zag Christien opnieuw een rijtuig voor hun huis tot stil-
stand komen. Uitbundig dwong ze Alberdina naar het raam van 
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de voorkamer. Vol bewondering zagen ze een prachtig tweespan 
voor de trap van de voordeur stilstaan. Terwijl oom Johan en zijn 
vrouw Carla voorzichtig uitstapten, en de koetsier hen met een lan-
taren bijlichtte, ontdekten ze dat het inmiddels was gaan sneeuwen. 

‘Emiel!’ schreeuwde Christien zeer verrast, toen ze aan de an-
dere kant van het rijtuig ineens haar broer zag uitstappen. Volgens 
Sophie zou haar zoon het te druk hebben gehad met zijn studie 
en zou hij niet meekomen.

Door alle omstandigheden had Alberdina nog maar weinig van 
Christiens broer te zien gekregen. Om de zaken van haar zoon 
te regelen ging Sophie meestal zelf naar Delft, waarbij ze een en-
kele keer Christien had meegenomen. Nu Emiel zijn armen naar 
hen uitstak, wist Alberdina niet wat ze zag. Breedgeschouderd 
en lang stond hij midden in de sneeuw hun toe te lachen. Gelijk 
bonkte haar hart in haar keel. In deze volwassen man zou ze nooit 
Christiens broer hebben herkend. 

‘Chrissie!’ riep hij als reactie op zijn zusters spontane begroeting.
Van blijdschap gooide hij zijn hoge hoed in de lucht, en terwijl 

hij die weer opraapte, gooide hij nog snel een handvol sneeuw naar 
hun raam. Gillend waren ze opzij gesprongen en hadden spontaan 
de slappe lach gekregen. 

Nu Emiel tot ieders verrassing naar Hoorn was meegekomen 
kon de avond niet meer stuk. Omdat de jongedames al vanwege 
de logees op zolder moesten slapen bleek de logeerkamer ernaast 
alleen nog beschikbaar. Spontaan beloofde Alberdina voor Emiel 
daar een bed op te maken.

Terwijl ze in de linnenkamer de lakens en slopen uit het hoge 
wandrek pakte ontdekte ze opnieuw het notenhouten kastje dat, 
verborgen achter de stapels schorten en tafellakens, nog steeds 
tegen de achterwand hing. Ze herinnerde het zich nog van een 
aantal jaren geleden – Christien woonde nog niet bij haar – toen 
iemand het sleuteltje in het deurtje had laten zitten. Ongeveer 
zeven jaar moet ze zijn geweest. 
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In die tijd had ze uit kinderlijke nieuwsgierigheid alle kamers 
en keukens van hun huis doorzocht. Wat het meest tot haar ver-
beelding had gesproken waren de onderaardse kelders, met hun 
merkwaardige voorwerpen die vanuit een onbekend verleden 
haar fantasie hadden geprikkeld. De opgezette tropische vogels en 
andere rariteiten fascineerden haar nog steeds. Vooral de zwarte eb-
benhouten beelden uit Oost-Java die Sophie zo eng vond. Volgens 
Andries kwamen die bij hun grootouders, van de scheepvarende 
Bosman-kant, vandaan. Ook de voorraad gewekte vruchten en 
de met zout ingelegde kuipen, waarin slabonen en zuurkool voor 
de winter werden bewaard, hadden haar aandacht getrokken. Op 
een dag constateerde Nana geschokt dat de voorraad wekvruchten 
grotendeels was bedorven. Andries, zo bleek later, had om stiekem 
van de vruchten te snoepen de elastieken van de vacuüm getrok-
ken deksels verwijderd. Maar welk raadsel zich achter de gesloten 
zolderdeur bevond, dat wist Alberdina toen nog steeds niet. Zelfs 
als ze het haar vader vroeg, wat zich achter die gesloten zolderdeur 
bevond, bleek deze informatie beslist niet voor haar jonge meisjes-
oortjes bedoeld. Het had haar alleen nieuwsgieriger gemaakt. Vaak 
droomde ze over enge kruipende wezens die aan de binnenkant 
van de zolderdeur krabden en daarbij zuchtende geluiden maak-
ten. Of over grote vleermuizen die zich aan haar haar vastgrepen 
terwijl ze de ladder beklom. De oplossing voor dit mysterieuze 
raadsel, zo had het zich nu eenmaal in haar hoofd genesteld, be-
vond zich in het kleine notenhouten kastje van de linnenkamer.

Het was niet de eerste keer dat Alberdina vreemde dingen voor-
zag die later uitkwamen. Toen haar moeder nog leefde had die zich 
verbaasd over wat Alberdina soms onbewust had voorspeld. Maar 
haar vader had die vooruitziende blik van zijn dochtertje de kop 
ingedrukt. Onzin, was zijn reactie. Niet te veel aandacht aan be-
steden anders gaat het een eigen leven leiden. 

Nadat Alberdina had ontdekt dat het sleuteltje in het kastje was 
blijven zitten, twijfelde ze geen moment en had het onmiddellijk 
geopend. Tot haar teleurstelling had ze alleen maar zakjes laven-
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del en mottenballen te zien gekregen. Terwijl ze één van de zakjes 
oppakte en eraan rook begon haar hart ineens sneller te kloppen. 
Op de vrijgekomen plek ontdekte ze een bronzen sleutel. Zie je 
nu wel dat ze het bij het rechte end had, ging het door haar heen. 
Ze pakte die mysterieuze sleutel voorzichtig uit het kastje en ont-
dekte bovenop de bronzen steel een uivormig ornament waarop 
een hoofd met uitwaaierende haren te zien was. Om het gezicht 
goed te kunnen bekijken bracht ze de sleutel dicht bij haar ogen. 
Ze zag nu duidelijk, alsof het tegen haar sprak, de mond bewegen!

Toen ze Nana naar boven hoorde komen verborg ze de sleutel 
snel in haar jasschort. 

Een paar dagen later ging ze opnieuw naar de zolder. De bron-
zen sleutel, die nog steeds in haar jasschort zat, voelde ineens warm 
aan. Terwijl ze opnieuw het ornament bekeek, zag ze de ogen rood 
oplichten en begon de mond weer tegen haar te praten. Griezelend, 
alsof ze een eng beest vasthield, stak ze de sleutel in het slot. De 
deur ging moeiteloos open. Tot haar verbazing was de ruimte als 
in haar droom. Alleen hing de trap niet meer aan de muur maar 
steunde die schuin met de onderkant tegen de drempel. De trap 
was nu makkelijk te beklimmen. Terwijl ze omhoogkeek en het 
houten dak zwak zag oplichten, oogde alles een stuk vriendelij-
ker. Nieuwsgierig klom ze omhoog en eenmaal boven verbaasde 
zij zich over het enorme puntdak dat zich boven haar uitstrekte. 
Ze bevond zich op een vliering met een nokhoogte van ruim vijf 
meter. Voor haar zag ze een uitgebouwd dakvenster waar aan de 
buitenkant geraniums bloeiden. Terwijl ze zich omdraaide ont-
dekte ze hoge vaste kasten die tot in de nok waren afgetimmerd. 
Meubels waren met lakens afgedekt en stonden onder de schuinte 
voor haar. In het zwakke licht, dat door een klein dakraampje naar 
beneden viel, zag ze fijn spinrag als zilveren draadjes naar beneden 
hangen. Een klein stemmetje vertelde haar dat achter de kastdeu-
ren de ruimte moest doorlopen. Ze ontdekte er een kamer met 
mosterdgeel behang die waarschijnlijk als slaapkamer had gediend. 
Door de ramen van een Frans balkon stroomde vriendelijk och-
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tendlicht naar binnen. Toen ze naar beneden keek ontdekte ze 
het dak van haar vaders kantoor. Op een lang dressoir lagen moe-
ders hoeden in ronde dozen opgestapeld. Verder herkende ze het 
steenrode divanbed waarop zij tijdens haar zwangerschap, ’s mid-
dags, vaak had gerust. Haar moeder had deze ruimte alleen voor 
zichzelf gehouden. Ineens begon ze zich allerlei dingen van haar 
te herinneren. Uit een halfgeopende beugeltas stak een foto van 
haar en Andries. Haar moeders Servische parfumflesjes van rood 
ingekleurd glas, met die zilveren doppen, stonden nog steeds op 
hetzelfde nachtkastje. Terwijl ze één van de doppen openklapte 
verspreidde de geur van haar moeders parfum zich geheimzinnig 
door de ruimte. Impulsief opende ze een hoedendoos en pakte 
een met bloemen versierde hoed. In de spiegel zag ze hoe de vil-
ten rand bijna over haar ogen zakte toen ze hem opzette. Uit een 
goudkleurige doos pakte ze haar moeders struisveren waaier en 
klapte hem open. Overmoedig ging ze terug naar de voorzolder 
en opende alle kastdeuren. Zoveel jurken had ze nog nooit bij el-
kaar gezien! In allerlei kleuren en stoffen hingen die daar alsof ze 
nieuw waren. Japonnen van kant en zijde. Sommige met opge-
stikte parels of paletten. Had ze haar moeder deze prachtige jurken 
ooit zien dragen? Ze kon het zich niet herinneren. In het zwakke 
licht leek een wazig fenomeen plotseling haar aandacht te trekken. 

‘Voor jou… Alberdina, voor jou,’ echode het. 
Hoorde ze dit nu echt? Of was het haar fantasie? Ineens hield het 

geluid op. Overrompeld door de stilte hoorde ze hoe haar vader 
plotseling van beneden haar naam riep. 

‘Alberdinaaa!’ 
Ze legde de spullen snel terug en voordat haar vader de eerste 

verdieping had bereikt bevond ze zich weer op de overloop. Met 
opgetrokken wenkbrauwen had hij gevraagd of ze soms doof was. 

Met de komst van Ashley had Sophie eindelijk een reden om eens 
goed uit te pakken. Mogelijk lag de oorzaak van de jarenlange 
miskenning bij haar Londense familie. Dat akelige gevoel had ze 
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met niemand kunnen delen. Zelfs haar overleden echtgenoot had 
er vroeger niet over willen praten. Daarom nam ze nu haar revan-
che en had ze voor het eerst sinds ze met De Waal getrouwd was 
haar familie uitgenodigd om de feestdagen bij hen door te brengen. 
Zo had ze er bij De Waal op aangedrongen dat er op zijn minst 
nieuwe kleding moest worden aangeschaft. Voor Christien kocht 
ze een japon van groene crêpe die volgens de laatste mode met 
strassterren was afgezet. Een jurk waarin haar dochter er rijk en 
welvarend uitzag. Alberdina zou dan wel nooit een echte dochter 
van haar worden, maar ze vertegenwoordigde wel een voorbeeld 
van hun welzijn.

Daarom maakte Sophie een uitzondering en had haar stiefdoch-
ter, die inmiddels een volwassen postuur had gekregen, volgens de 
laatste mode laten kleden. In haar met strikken afgezette japon over-
trof Alberdina ieders verwachting. Voor de jurk, de zijden kousen 
en halfhoge enkellaarzen had haar stiefmoeder dezelfde roomkleur 
gekozen. Voor het eerst mocht Alberdina haar donkere haar los dra-
gen. Met een hete tang had Nana er pijpenkrullen ingedraaid die 
rijkelijk op haar schouders vielen. Ook Andries, in donkerblauw 
laken, zag er met zijn ivoorzijden halsdoek zeer gedistingeerd uit. 
Met zijn achttien jaar leek hij op een volwassen man. 

Toen ze met haar broer naar beneden kwam en de gasten haar 
vol bewondering toelachten, bleven Emiels donkere ogen haar 
voortdurend volgen. Terwijl het bloed door haar lijf gonsde leek 
ze ineens haar controle kwijt te raken. De manier waarop hij naar 
haar keek was nieuw. Zo had een man nog nooit naar haar geke-
ken. Was dit het effect op haar veranderde uiterlijk? Alsof ze in de 
huid van een vreemde vrouw was gekropen, zo had ze zichzelf in 
de spiegel ervaren: onwezenlijk, als een plaatje uit een tijdschrift. 
Voor het eerst besefte ze wat kleding en haardracht allemaal met 
een vrouw konden doen. 

‘Pure verbeelding,’ hoorde ze een stem in haar hoofd die klonk 
als die van haar stiefmoeder.

Tijdens het eten werden over Johan en Emiels studentenleven 
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pikante grappen ter tafel gebracht. Bouke, de dochter van de ha-
venmeester, moest er overdreven om lachen. Voortdurend keek 
Alberdina naar Emiel, die zijn lange haar doorlopend uit zijn ge-
zicht moest strijken omdat hij het hardst om zijn eigen grappen 
moest lachen. Afgezien van een nerveuze blik in haar richting 
toonde hij zich verder ontspannen. Voor het eerst in haar leven 
voelde ze een erotische spanning in haar lijf opkomen, die ze als 
een opgewonden roes onderging. Die brandende blik leek eerder 
op bewondering, zo stelde Alberdina zichzelf gerust. Haar omge-
ving leek weg te vallen toen ze het gevoel kreeg dat Emiel alleen 
maar naar haar lachte. Onbevangen lachte ze terug. Naderhand, 
toen ze Ashley op dezelfde manier naar haar zag kijken, kwam haar 
zelfvertrouwen weer volledig terug. Tussen de gangen door had 
Johan volkswijsjes op zijn viool gespeeld. Ze vond hem er kwets-
baar uitzien, toen ze bemerkte hoe zijn lippen trilden als hij met 
de strijkstok langs de snaren streek. Terwijl Ashley en Christien op 
het ritme van zijn spel meedansten, verraste het haar dat dit door 
haar ouders oogluikend werd toegelaten. Sophie had een heerlijk 
menu samengesteld en genoeg personeel om zich heen gegroepeerd 
om het eten uit te serveren. Voor sommigen werd er rauwe vis en 
kip geserveerd en voor Bouke en haar moeder rijst met fruit en 
groenten. Voor de jongemannen had ze overdadige jachtschotels 
met wildbraad en gevogelte laten aanrukken. Regelmatig knikte 
ze naar Anton, die dan rijkelijk de glazen kwam bijvullen. Nadat 
ze zich uitstekend hadden vermaakt en waren uitgegeten trok het 
gezelschap zich lui en voldaan in de voorkamer terug. Haar va-
ders dure sigaren gingen rond en wie nog een afzakkertje wilde 
kon dat krijgen. 

Voortdurend probeerde Alberdina Emiels blik te vangen, maar 
Bouke had hem volledig in haar netten verstrikt. Pas toen Christien 
haar iets vroeg zag ze hoe hij onmiddellijk haar kant opkeek. 

Nadat hij zich verontschuldigd had kwam hij eindelijk haar 
kant op. Terwijl zijn donkere ogen in volle bewondering haar li-
chaam aftastten voelde ze zich nauwelijks beschaamd maar eerder 
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ontspannen. Waarom zou ze zich schamen? Ze was juist trots op 
haar lichaam, dat het afgelopen jaar zoveel ronder was geworden. 

‘Hoe zal ik je nu noemen?’ vroeg hij voorzichtig, terwijl hij zijn 
lippen misschien wel te lang op haar hand drukte, en ze tegelijker-
tijd besefte dat ze voor het eerst met elkaar spraken. 

‘Wordt het nu… juffrouw… zusje… of toch liever Alberdina,’ 
grapte hij geheimzinnig terwijl hij haar hand nog steeds bij zijn 
mond hield. 

‘Voorlopig dat eerste,’ zei ze lichtelijk van haar stuk gebracht. 
Maar toen ze de uitdrukking op zijn gezicht zag moest ze lachen. 

‘Weet je het zeker?’ vroeg hij. ‘Het klinkt zo serieus.’ 
‘Hoezo? Had je het dan anders verwacht?’
‘Nou, dat zusje klinkt wel intiem. Tenslotte zijn we familie.’ 
‘Intiem?’ antwoordde ze verbaasd. 
‘Voor jou misschien.’ 
‘Het doet mij te klein en te kwetsbaar aan. Dat is iets wat ik nu 

juist niet meer wil.’
Er ontstond een lichte ironie waardoor het gesprek uiteindelijk 

luchtig en zelfs ontspannen verliep. Ze waren aardig aan elkaar 
gewaagd, ging het door haar heen, toen ze besefte dat ze zichzelf 
overtrof. Zo assertief had ze zich nog nooit naar een man opgesteld. 

Terwijl de avond vorderde en het tijd werd om naar bed te gaan 
stonden de deuren op zolder nog helemaal open. Toen Alberdina, 
nadat ze haar stiefmoeder nog had geholpen, de trap opkwam 
hoorde ze vanuit Emiels slaapkamer Christien nog uitgelaten met 
haar broer praten. 

‘Kom nog even binnen,’ fluisterde Christien toen ze Alberdina 
de hal zag binnenkomen. 

Toen ze door haar wimpers ontdekte hoe Emiel gedeeltelijk 
ontkleed op bed was gaan liggen bleef ze weifelend in de deurope-
ning staan. Zonder schroom lag hij met uitgetrokken sokken en 
open hemd uitgestrekt op bed. Zijn licht behaarde borst glansde 
in het kaarslicht. Tussen Andries en haarzelf had zo’n situatie zich 
nooit voorgedaan. Zelf zou ze nooit de slaapkamer van haar broer 
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in haar eentje zijn ingegaan. Om haar goed te kunnen bekijken 
ondersteunde Emiel zijn hoofd met zijn handen. Zijn gloeiende 
ogen staarden haar onbevangen en uitnodigend aan. Tenslotte 
hadden ze elkaar net gesproken. Toen Christien met haar vlakke 
hand op de sprei tikte was ze met gemengde gevoelens bij hen op 
bed gaan zitten. 

Omdat ze de rest van de familie niet wilden storen hadden ze, 
als in een soort samenzwering, lang gefluisterd en zoveel mogelijk 
hun lachen ingehouden.

Het schaarse licht deed hun samenzijn versterken. 
Op het smalle bed werd ze door Emiels lichaamswarmte over-

vallen. Maar het deerde haar niet dat hun warmte zich verenigde, 
en ook niet de gedachte hoe hij daar bijna naakt naast haar lag. 
Voor het eerst in haar leven besefte ze dat ze van dat kleine meisje 
binnen in haar voorgoed afscheid had genomen. 

Nadat de gasten waren vertrokken en de rust in huis was terugge-
keerd kon ze Emiel maar niet uit haar hoofd krijgen. Alsof hij het 
echte leven met zich had meegenomen was nu de stilte ineens om 
te snijden. Ze miste Emiels vrolijke, onstuimige redenaties. Hij 
had haar uitspraken ontlokt waarvan ze zelf versteld had gestaan. 

Ineens leek haar wereld te klein. Ze vond dat ze haar horizon 
moest gaan verbreden. 

Later had ze er lachend op teruggezien hoe ze er serieus over had 
nagedacht om van huis weg te lopen. Ze had het gevoel dat ze vol-
wassen was en dat de tijd rijp was om zich aan het echte leven te 
laven. Een paar dagen later toen ze bij het ontbijt haar vader ver-
telde waarom ze zich tijdens de kerstdagen zo gelukkig had gevoeld, 
werden deze gevoelens volledig door haar stiefmoeder ondermijnd.

Nooit eerder waren ze thuis zo vermaakt en hadden ze zo gela-
chen, had ze zich voornamelijk tegenover haar vader uitgesproken. 
De grappen van Ashley en Johan, maar vooral die van Emiel, had 
ze kostelijk gevonden. Alles was zo van zelfsprekend verlopen. 
Vooral toen Emiel haar kleding had bewonderd en hij niet kon 
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geloven dat zijn moeder daarvoor gezorgd had. Haar vader be-
greep haar. 

‘Als Emiel in Hoorn had kunnen studeren was ons gezin com-
pleet geweest,’ vulde hij aan. 

‘Wat ik nu het meest in hem kon waarderen,’ ging Alberdina 
gedreven verder, ‘was hoe hij mij als een echte gentleman bleef 
benaderen.’

Haar stiefmoeder was ineens rechtop gaan zitten en onderbrak 
haar abrupt. 

‘Je haalt je toch niets in je hoofd, hè?’ had ze haar over tafel toe-
gesnauwd. Pijnlijk viel er een stilte. ‘Nou? Vertel op, ben je soms 
verliefd op hem?’ 

Iedereen hoorde haar snuiven. Haar toegeknepen ogen keken 
niet alleen vragend maar getuigden ook van afkeer. Haar opmer-
king overviel Alberdina als een mokerslag. 

Verliefd…? Zij?
Haar wereld leek, nu ze door haar stiefmoeder zo op haar plaats 

werd gezet, ineens in te storten. Geen moment was die vraag bij 
haar opgekomen en toen ze begreep wat haar stiefmoeder bedoelde 
werden haar wangen niet alleen rood van schaamte maar ook van 
boosheid. Hoe kon ze nu weten wat verliefdheid inhield? Ze was 
nog nooit verliefd geweest! Het waren toch voornamelijk broeder-
lijke sympathieën die ze voor haar stiefbroer had gekoesterd? Ze 
had zich door zijn benadering juist zo volwassen gevoeld. Misselijk 
door haar opmerkingen was ze met een ruk opgestaan. Woedend 
had ze haar servet op tafel gesmeten en was daarna snel de kamer 
uitgerend. Ze haatte haar stiefmoeder! Zonder enig begrip verviel 
Sophie in haar gebruikelijke slachtofferrol. 

‘Pfff, weer zo’n hatelijke provocatie,’ zei ze diep beledigd. 
‘Moeder!’ had Christien haar toegeroepen. ‘Het zijn toch ook geen 

leuke opmerkingen? Het zijn veronderstellingen waar Alberdina 
zich nauwelijks van bewust is, anders had ik dat zeker gemerkt.’

‘Je hebt het tegen je moeder hoor,’ siste Sophie, waarmee ze te 
kennen gaf dat ze geen enkele tegenspraak van haar dochter duldde. 
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Haar priemende ogen richtten zich verontwaardigd op haar 
overeind gekomen echtgenoot. Ondanks De Waals rood doorlo-
pen ogen schoof hij zijn stoel beheerst tegen de tafel en toen hij 
had gezegd dat hij was uitgegeten verliet hij demonstratief de eet-
kamer. 

‘Het is gewoon haar enthousiasme,’ ging Christien tactisch verder. 
Maar uit ervaring wist ze allang dat verder praten weinig zin 

meer had. Christien zag hoe haar moeder, zich niets van haar 
woorden aantrekkend, met halfgesloten ogen naar Alberdina’s weg-
gesmeten servet bleef staren. Terwijl ze met haar hoofd schudde 
hoorde ze haar moeder boosaardig mompelen: ‘Is iedereen dan 
blind? Ziet niemand dan hoe uitgekookt ze is? Het is één groot 
geraffineerd theater!’ 

Een paar weken eerder had zich nog een ander incident voorgedaan. 
‘Met de kerstdagen zal er goed worden gegeten,’ had De Waal 

zijn vrouw voorgehouden. ‘Ook de gasten!’ 
Met deze gasten bedoelde Herman de acht welgestelde vrouwen 

die Sophie in zijn voormalig kantoor in pension hield. Over Nana 
kregen ze uiteindelijk ook strijd. Door haar ouderdom en haar 
artrose, die volgens Sophie steeds erger begon te worden, kon ze 
nauwelijks meer uit de voeten. Toen Sophie zich steeds meer aan 
Nana begon te ergeren zocht ze naar een goed moment om zich 
daarover bij haar echtgenoot te beklagen. 

Bij toeval had Alberdina hun gesprek gevolgd. 
‘Ik kan gewoon niet meer goed op haar rekenen,’ hoorde ze haar 

stiefmoeder overdreven klagen. ‘Ze is veel te langzaam en hoort 
soms niet eens meer wat ik zeg. Daardoor maakt ze fout op fout. 
Allemaal werk voor niks,’ gooide ze er afkeurend uit. ‘Het wordt 
nu toch echt tijd dat ze gaat.’ 

Toen ze verder wilde gaan onderbrak De Waal haar. 
‘Nee! Het wordt nu echt tijd dat ze wordt opgenomen in het 

pension. Wat denk je daarvan?’ 
‘Je doet net of het allemaal niks kost,’ zei ze geërgerd.
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‘En wat dan nog?’ kaatste hij terug. ‘Nadat ze zich haar hele leven 
voor ons heeft uitgesloofd denk je haar weg te gooien als een uit-
geperste citroen?’ Zijn stem werd alsmaar luider. ‘Heeft ze ooit wel 
eens een dag verzuimd?’ 

Alberdina, bijna misselijk van de spanning, hoorde hoe hun 
ruzie steeds verder opliep. Het gebeurde niet vaak, maar nu was 
haar vader echt boos. 

‘Het is verdomme haar pensioen,’ hoorde Alberdina hem ver-
ontwaardigd tekeer gaan. ‘Ze blijft hier en ik wil er geen woord 
meer over horen!’
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Na Christiens eenentwintigste verjaardag werd haar vaders erfdeel 
in de vorm van een lijfrente aan haar uitgekeerd. Eindelijk kon ze 
nu zelf haar beslissingen nemen en terwijl jongemannen hun visi-
tekaartjes kwamen afgeven ging Christien, ondanks haar moeders 
protest, op de meeste uitnodigingen in.

Ashley, die Christien regelmatig was blijven schrijven en tot ie-
ders verbazing haar ten huwelijk had gevraagd, werd door zijn 
nicht tactvol afgewezen. Alberdina ervoer hoe Christien haar moe-
ders tegenspraak resoluut terzijde schoof. 

‘Stom!’ reageerde Sophie op haar dochters afwijzing. ‘Hij be-
hoort tot één van de voornaamste families van Londen! Wat wil 
je in godsnaam nog meer?’ 

‘Ma, ik hou gewoon niet genoeg van hem.’ 
Toen Sophie er over doorging ontdekte Alberdina zowaar 

Christiens scherpe kantjes. 
‘Verwacht u nu echt dat ik hem naar Hoorn laat overkomen?’ 

vroeg ze verontwaardigd. ‘Om te zien of zich tussen ons misschien 
nieuwe ontwikkelingen gaan voordoen? Waar ziet u mij eigenlijk 
voor aan? Bovendien zou ik dat tegenover Ashley oneerlijk vinden.’ 

‘Je zou ook op een volwassen manier je interesse in hun Engelse 
cultuur kunnen tonen en vrijblijvend een periode naar Londen 
kunnen gaan,’ hield haar moeder stug vol. 

‘Moeder, wilt u er alstublieft over ophouden? Ik ben meerderja-
rig en ik maak dat nu zelf wel uit.’ 

Zeer teleurgesteld kon Sophie haar dochters tegenspraak maar 
moeilijk verkroppen en omdat haar echtgenoot zich er, zoals altijd, 
niet mee bemoeide, werd haar teleurstelling alleen maar groter. Ze 
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vond de leeftijd van haar dochter behoorlijk oplopen en hoopte 
dat Christien geen oude vrijster zou worden. Het potentieel aan 
mannen in haar omgeving had ze al afgewezen. 

Uiteindelijk schreef ze aan haar broer Johan of hij Christien 
voor de zomerfeesten niet naar Soest wilde laten overkomen. De 
Gooise feesten, die meestal door veelbelovende vrijgezellen werden 
bezocht, vond ze voor haar dochter de ideale plek om de zomer 
te gaan doorbrengen.

‘Het spijt me dat Alberdina niet mee kan,’ had haar stiefmoeder 
haar vader laten weten, toen Christiens logeerpartij een feit werd. 
De reden daarvoor had ze gewiekst in het midden gelaten. Omdat 
De Waal zijn dochter voor dergelijke feesten nog te jong vond 
besteedde hij maar weinig aandacht aan zijn vrouws geveinsde op-
merking. Het was hem niet ontgaan hoe Alberdina zich inmiddels 
tot een aantrekkelijke jonge vrouw had ontwikkeld. Haar natuur-
lijke houding en evenwichtige karakter maakten dat hij trots op 
haar was. Maar voordat hij haar in die grotemensenwereld liet 
onderdompelen vond hij het zijn vaderlijke plicht dat ze nog een 
tijdje in haar vertrouwde omgeving moest blijven. Ondanks de 
na-ijver van zijn vrouw wist hij dat zijn dochter inmiddels goed 
tegen haar was opgewassen.

Nadat de inmiddels negentienjarige Andries de ambachtsschool 
had doorlopen weigerde hij verder nog iedere studie. Hij had altijd 
al een hekel aan school gehad. Ondanks deze teleurstelling had zijn 
vader hem toch in zijn stukadoorsbedrijf opgenomen. 

‘Zo zo, meneer komt al aardig in een gespreid bedje, hè!’ con-
fronteerde zijn jaloerse stiefmoeder hem tijdens de maaltijd. Deze 
vrouw, die hem sinds zijn kinderjaren van alles had verboden en 
hem met de duivel had achtervolgd, kon het niet laten hem ook als 
volwassene met schuldgevoelens op te zadelen. Niemand zei wat. 
Gelukkig raakte men gewend aan haar zachte klagen en gezeur. 

Voordat Christien naar de zomerfeesten ging wilde ze eerst nog 
langs haar oom in de slijterij. Ze zou tenslotte voor een langere 
periode wegblijven en zonder afscheid van hem te nemen wilde 



36

ze niet vertrekken. Nu ze Alberdina in de hal wat timide bij haar 
koffers zag staan vroeg ze impulsief: 

‘Je gaat toch zeker wel even mee als ik oom Anton gedag ga zeg-
gen?’

Nog even van hun samenzijn genietend liepen ze stevig gearmd 
over het Grote Noord richting Gerritsland. 

‘Waarom gaan we zo om?’ vroeg Alberdina verbaasd. 
Christien bleef geïnteresseerd voor een hoedenwinkel staan. Ze 

had al eerder naar die zomerhoed in de etalage gekeken en troonde 
Alberdina mee de winkel in. 

‘Die hoed, mogen wij die even passen?’ vroeg ze de verkoopster. 
‘Blijf even staan,’ zei ze, toen ze het meisjeshoedje van Alberdina’s 
hoofd trok en haar loshangende krullen met spelden vast stak. 
Voorzichtig zette ze haar de hoed op. Bewonderd door haar omge-
ving werd Alberdina voorzichtig voor de spiegel geleid. Nauwelijks 
herkende ze zichzelf. Ze staarde naar een bijna hooghartige jonge 
vrouw die op een volwassen manier kritisch naar zichzelf keek. 
Het onder de hoed weggestoken haar wekte de indruk dat haar 
hals langer was, waardoor haar schouders en boezem beter uit-
kwamen. De brede rand, versierd met blauwe vergeet-mij-nietjes, 
golfde tot boven haar wenkbrauwen. Een opkomende blos steeg 
naar haar wangen. 

‘Een dergelijke hoed zal ik nooit van je moeder mogen kopen,’ 
zei ze overtuigd en wilde gelijk de hoed van haar hoofd nemen. 

‘Deze krijg je van mij,’ zei Christien vastbesloten. ‘En er is geen 
moedertje die daar nog bezwaar tegen kan maken.’ 

Ze kocht er gelijk een in dezelfde kleur geverfde parasol bij. 
‘Zo jongedame, vanaf nu worden er geen meisjeshoedjes meer 

gedragen!’ 
Lachend liepen ze via het Grote Noord de Kerksteeg in. De slij-

terij bleek tussen de middag gesloten, zodat Christien Alberdina 
via de koetsingang naar een binnenplaatsje leidde. Midden op 
de binnenplaats stond Antons knecht, gehuld in een strak leren 
schort, met een voor een koets weggehaald paard. Geschrokken 
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door hun binnenkomst begon de hengst ineens te steigeren. De 
jongeman, die het paard nauwelijks in bedwang kon houden, 
staarde overdonderd naar de binnenvallende dames. Ondanks het 
vlasblonde haar toonde zijn bezweet gezicht een donkere stoppel-
baard. Terwijl hij in de leidsels hing, zag Alberdina hoe sterk de 
jongeman transpireerde. Ze kon zich niet herinneren dat ze van 
zo nabij zoveel mannelijke kracht had gezien. We overvallen hem, 
ging het door haar heen toen ze zijn stugge reactie bemerkte en 
hij op hun groet niet inging. Ergens vanbinnen raakte deze woeste 
jongeling een onbekende snaar. 

Om de spanning te doorbreken, vertrouwde Christien haar fluis-
terend toe: ‘Alberdina, dit is nou Peter de Groot.’

Later, toen Peter hoorde dat Alberdina pas veertien was, kon 
hij het nauwelijks geloven. Natuurlijk had hij over Antons aan-
getrouwde nichtje gehoord. Maar daarbij had hij aan een kind 
gedacht. Terwijl ze op hem toe kwam lopen en haar hand uitstak 
hadden haar ronde vormen zijn verwarring alleen maar groter ge-
maakt. Vooral toen ze hem zo indringend met haar opmerkelijke 
blauwe ogen – alsof ze zijn ziel naar binnen wilde zuigen – had 
aangekeken. 

Pas later, na hun afscheid, kwam Maartje, Antons huishoudster, 
met Alberdina’s parasol naar beneden. 

‘Je bent aardig door die jongedame van je stuk gebracht,’ zei ze. 
‘Hier heb je haar parasol. Dan heb je een reden om haar nog even 
achterna te rijden.’

Op de terugweg slenterden de meisjes, loom van de warmte, treu-
zelend langs de dijk en plukten ze wilde bloemen. Alberdina’s 
nieuwe hoed hing nu nonchalant aan het koord op haar rug en 
haar open geknoopte blouse gaf meer prijs dan ze zelf vermoedde.

Te paard wist Peter de jongedames op de Luiendijk in te halen. 
Zonder schort viel zijn atletische figuur Alberdina nog meer op. 
Vooral toen ze gewaar werd met welk gemak zijn lichaam de hengst 
domineerde. Verrast hoe ze naar hem opkeek, deed haar vrouwe-
lijkheid hem opnieuw duizelen. Nadat hij zonder iets te zeggen 
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haar de parasol had teruggegeven keerde hij met natuurlijke en 
soepele bewegingen het paard. Zonder te groeten ving hij aan met 
de terugweg. Als in een visioen galoppeerde hij kaarsrecht maar 
traag door het zomerse landschap. Teleurgesteld stelde Alberdina 
vast dat hij niet één keer had omgekeken. 

Ter voorbereiding op de kerstverkopen brouwde Anton ieder jaar 
zijn eigen merk bockbier. Door de toenemende vraag en schaarse 
ingrediënten kon hij de productie nauwelijks meer aan. Daarom 
had Peter zijn vader – die in het zuidwesten van Hoorn, vlak achter 
de zeedijk, een tuinderij bezat – gevraagd of hij achter zijn boer-
derij hop en gerst mocht verbouwen. Door deze inbreng werd 
Peter geleidelijk in Antons bedrijf opgenomen. Met de aanschaf 
van extra ketels nam niet alleen de bierproductie toe, maar werd 
er ook een betere kwaliteit bereikt. Gaandeweg werd het brouwen 
van bier niet alleen een belangrijk maar vooral een winstgevend 
onderdeel van Antons bedrijfsvoering.


