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Jack bleef in de coulissen staan. Hij wist precies met 
hoeveel seconden hij zijn opkomen moest uitstellen. 
Hij was rustig. Hij was achtentwintig, maar nu al een 
veteraan – twaalf jaar op de bühne, de anderhalf jaar in 
het leger niet meegerekend. Een goede timing zat je in 
het bloed, als je erover nadacht ging je de mist in.
 Hij frunnikte aan zijn vlinderdas, bracht zijn hand 
naar zijn mond en schraapte beschaafd zijn keel, alsof 
wat hij ging doen niet anders was dan een kamer bin-
nengaan. Hij streek zijn haar glad. Nu de zaallichten 
gedoofd waren, hoorde hij het langzaam aanzwellende 
gemurmel, alsof er iets aan de kook raakte.
 Het overkwam hem niet vaak, maar nu gebeurde het. 
Opeens dat holle gevoel in zijn buik, de paniek, een 
duizeling, walging. Hij hóéfde dit niet te doen: iemand 
anders worden. Het riep de verlammende vraag op wie 
hij überhaupt was, en het antwoord daarop was simpel. 
Hij was niemand. Niemand. 
 En waar was hij? Hij was nergens. Hij bevond zich 
in een fragiel bouwsel boven woelige baren. Gewoon-
lijk dacht hij daar niet over na. Maar nu waren ook zijn 
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benen wellicht niet veel meer dan de loze schraagpijlers 
van roestend ijzer, vastgeklemd in het zand. Boven alles 
was er de zorg dat iemand dit zou zien, zou weten dat 
het zo’n lijden voor hem was.
 Maar niemand zou het weten. Vijftig jaar lang zou 
niemand het weten.
 Hij voelde voor de vierde of vijfde keer of zijn vlin-
derdasje goed zat, wat nu niet meer dan een loos vinger-
gebaar in de lucht was. 
 Hij had iemand nodig om hem een duw te geven, 
een harde duw in de rug. Er was er maar één die dat ooit 
had gekund: zijn moeder. Ook dit zou nooit iemand 
weten. Iedere avond, iedere keer weer die ongeziene 
duw van haar. Hij merkte het amper en dacht er amper 
aan haar te bedanken.
 Waar was ze vanavond? Voor zover hij wist was ze 
met een man die Carter heette, haar tweede echtgenoot 
noemde ze hem, een garagehouder in Croydon. Nou, 
veel geluk. Maar het had haar niet belet om hem al die 
jaren dat onzichtbare duwtje in de rug te geven. Soms, 
als hij weer eens onzichtbaar in het donker een zaal-
plaats had ingenomen, stelde hij zich zelfs voor dat ze 
met een goedkeurende blik toekeek.
 Dat is mijn Jack, mijn geniale zoon.
 Een garagehouder die Carter heet. Nou vraag ik jul-
lie, mensen, nou vraag ik jullie! In Croydon had je een 
theater dat The Grand heette. Hij had er gespeeld, pan-
tomime. Mooi opgedoft. Was ze daar stiekem geweest 
met die Carter – die naar automotoren rook en die 
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‘stomme Assepoester’ dacht? Dat is mijn jongen, mijn 
Jack. 
 Nu was hij een jongen van achtentwintig en al een 
oude rot in het vak, die dit zwart-witte pak droeg als 
een tweede huid, de gedateerde uitmonstering van alle 
publiciteitsnajagers, oplichters en komedianten overal. 
Tegenwoordig droegen ze spijkerbroeken, leren jasjes 
en jengelende gitaren. Nou, dat was voor hem te laat 
gekomen. Voor hem was het de wandelstok, de strooien 
hoed en de tapdansschoenen. ‘En nu, mensen – niet te 
hard gillen, meisjes – hier zijn de sensationele Rockabye 
Boys!’ Alsof hij godverdomme hun oom was. Maar hij 
zag er knap uit (hij wist het), hij had een grijns en die 
haarlok – hij streek hem weer naar achteren – die naar 
voren kon vallen, waardoor ze in katzwijm vielen (niet 
alleen óp het toneel trouwens).
 Als hij nou in ieder geval maar op het toneel wist te 
komen.
 En wat haar ‘eerste echtgenoot’ betreft, dat was nou 
een man die echt niemand was, en echt nergens: zijn 
vader. Maar in de tussentijd – en het was een lange tus-
sentijd geweest – was ze zelf aan het toneel gegaan, wat 
een gemene klotezooi was dat. Als je erover nadacht, 
ging je de mist in. En wie zou háár dat duwtje moeten 
geven?
 Niemand mag dit zien, niemand mag het weten. Hij 
hoorde het aanzwellende gemurmel dat hem zou over-
spoelen. Hij moest ademhalen, ademhalen. ‘Niet huilen, 
Assepoes.’ Nu was hij op zichzelf aangewezen, nu moest 
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hij zichzelf dat duwtje geven, maar hoe moest dat? Stap 
over de drempel, stap over de rand.

Jack was dat seizoen (zijn tweede) de spreekstalmeester, 
en Ronnie en Evie hadden het eerste nummer na de 
pauze. Ze hadden het aan Jack te danken dat ze über-
haupt in de show zaten, en het was mooi om het eerste 
nummer na de pauze te hebben. Toen in augustus dat 
seizoen alles veranderde en instortte, schoven ze met 
hun act op naar de allerlaatste plaats, afgezien van Jacks 
nummer waarmee hij de voorstelling afsloot.
 Tegen die tijd waren op de affiches ook hun namen 
opgeschoven, naar boven. De mensen kwamen speciaal 
om hen te zien. Op de reclameborden werden zelfs aan-
prijzingen geplakt als ‘Komt dat zien, met eigen ogen!’ 
Jack had gezegd: ‘Met wiens ogen anders?’ Maar inmid-
dels was hij minder vaak zo spitsvondig. Voor het pu-
bliek overigens nog wel. Kent u die van de vrouw van 
de garagehouder? De show moest tenslotte doorgaan.
 ‘Jullie zijn hier in Brighton, mensen, dus wees ver-
domme eens wat vrolijker!’
 Het ging door tot begin september, en het publiek 
zag alleen het wonderlijke van de act, die spraakmaken-
de act. Toen was het gedaan met de voorstellingen en 
was het spraakmakende van de act het enige wat er nog 
van over was, iets wat alleen nog maar bestond in de 
herinnering van de mensen die het hadden gezien, met 
eigen ogen, in die paar weken tijdens die zomer. Daar-
na zouden ook die herinneringen vervagen. Ze zouden 
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zich misschien zelfs afvragen of ze het wel echt hadden 
gezien.
 Ook met andere dingen was het gedaan. Ronnie en 
Evie, die zo’n opmerkelijk debuut hadden gehad, die 
in die zomer vanuit het niets naam hadden gemaakt en 
naar het scheen konden rekenen op toekomstige con-
tracten of zelfs een hele carrière, zouden daarna nooit 
meer samen op het toneel gezien worden. Ronnie zelfs 
überhaupt niet meer.
 Volgens Eddie Costello, een plaatselijke broodschrij-
ver over ‘kunst en amusement’, in een stukje nog maar 
een maand of zo daarvoor, had het stel – en ze waren 
écht een stel – ‘Brighton stormenderhand veroverd’. 
Mogelijk was dat op het moment zelf overdreven ge-
weest, nu was het nog maar de helft van het verhaal en 
niet meer alleen iets van ‘kunst en amusement’.
 Uiteindelijk heeft Evie haar verlovingsring afgedaan. 
Ook in dit geval omdat de show moest doorgaan. In de 
tijd dat hij nog volop spitsvondigheden debiteerde had 
Jack de grap gemaakt dat ze een engagement met hem 
hadden voor het zomerseizoen en dat ze niet ook nog 
eens een engagement met elkaar hoefden aan te gaan. 
Maar dat hadden ze dus duidelijk wel gedaan. De ver-
lovingsring met die ene schitterende edelsteen was zelfs 
een zichtbare toevoeging – klein maar wel zichtbaar – 
aan haar zilverkleurige pakje. Wat voor indruk zou het 
gemaakt hebben als ze hem af had gedaan voordat de 
voorstellingen afgelopen waren? En de ring bood, zoals 
iedere ring, een garantie. Als alles volgens plan verliep, 
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en dat zou het beslist, zouden ze in september trouwen, 
als de show was afgelopen, en dan op huwelijksreis gaan, 
bij voorkeur niet naar Brighton.
 Of misschien had Evie gehoopt dat door de ring te 
blijven dragen alles weer zou kunnen worden zoals het 
geweest was. Dat alles weer goed zou komen. Ze had 
hem niet aan Ronnie teruggegeven. Ronnie had er niet 
om gevraagd. Hij had niets gezegd. De beslissing aan de 
ring zelf gelaten.
 Op een dag in september, nadat de show was afge-
lopen en nadat de politie had gezegd dat het haar vrij 
stond om Brighton te verlaten, had ze gedaan wat voor 
de hand lag. Ze was naar het einde van de pier gelopen, 
had de ring afgedaan en hem in zee gegooid. Ze had het 
Jack nooit verteld. Zelfs toen had ze gedacht, zonder te 
weten hoe haar leven zou verlopen, dat door dit met 
de ring te doen alles op de een of andere manier weer 
zou worden zoals het geweest was. Misschien zelfs zou 
zorgen dat Ronnie terugkwam.

Het was een gewone vakantieshow in een badplaats. 
Variété. Met van alles, variërend van acrobaten tot de 
aanstormende Rockabye Boys en de niet meer aanstor-
mende maar volumineuze Doris Lane, ook wel bekend 
als de ‘Mistress of Melody’, en soms (met een ondeu-
gende knipoog naar een van haar rivalen) ook wel als 
de ‘Forces’ Fiancée’, de verloofde van de strijdkrachten. 
Van alles, variërend van jongleurs en mannen die borden 
op stokken in de lucht wisten te houden tot Lord Ar-
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chibald, die het toneel betrad met een grote teddybeer – 
‘met één hand in z’n reet’ zoals Jack zei – waar hij tegen 
praatte, waarop de teddybeer snedig terugpraatte. Dat 
seizoen voerden ze gesprekken over de ontwikkelingen 
in de wereld – wat Macmillan tegen Eisenhower had 
moeten zeggen en zo. Soms wérden ze zelfs Macmillan 
en Eisenhower, of Chroesjtsjov en De Gaulle. Dat was 
heel grappig, een teddybeer die praat als generaal De 
Gaulle.
 Maar de verbindende factor bij dit alles was Jack, als 
spreekstalmeester. Hij deed alsof het zijn show was. Als-
of hij hen onder zijn hoede had genomen en alsof het 
zonder hem niet hetzelfde zou zijn geweest. Je vriend 
voor die avond, op en top je gastheer. Achter de coulis-
sen zou hij zeggen dat hij slechts de olie was die ervoor 
zorgde dat de machinerie gesmeerd liep – hoe meer ge-
olied hoe beter. Maar het was geen sinecure.
 Hij heette in die tijd Jack Robinson – een te lan-
ge naam, vond hij algauw. Een beetje kletsen, een paar 
kwinkslagen, soms op het randje, wat zingen, een beetje 
springen en wat tapdansen. Hij verzorgde de inleidin-
gen en de overgangen, maar hij had ook een paar eigen 
nummers en kwam altijd aan het einde van de avond 
nog eens op met zijn afscheidsnummer.
 Het kwam erop aan te zorgen dat alle aanwezigen 
in opperste vakantiestemming de zaal verlieten met het 
gevoel dat ze waar voor hun geld hadden gekregen, dat 
ze een geweldige tijd hadden gehad en met het idee dat 
ze zelf ook een beetje zouden kunnen gaan zingen en 
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dansen. Voor velen was een show ’s avonds op de pier 
het hoogtepunt.
 ‘En nu, mensen, wenst jullie oude makker Jack Ro-
binson jullie welterusten en mooie dromen, wie ze ook 
mag zijn. En dan nu nog een liedje ten afscheid. Ik denk 
dat jullie wel weten hoe het heet. Maestro, mag ik u ver-
zoeken!
 When the red, red robin...’
 Als de mensen ontroerd waren, zongen ze misschien 
mee. Of als ze weer buitenkwamen, met al die licht-
jes en de geluiden en de geur van de zee, zouden ze 
misschien, terwijl ze met blije voeten over de planken 
liepen, stilletjes in gedachten of zelfs hardop flarden van 
dat lied zingen.
 I’m just a kid again doing what I did again!
 Het was augustus 1959.

Toen Ronnie en Evie met hun nummer naar de laatste 
plek opschoven en zelfs de Rockabye Boys achter zich 
lieten, werd het afscheidsnummer voor Jack in meer dan 
een opzicht lastiger. Waarom waren Ronnie en Evie 
naar de laatste plek opgeschoven? De show moest welis-
waar altijd doorgaan, maar er was nóg een theaterwet, en 
die bepaalde dat je de act die moeilijk te overtreffen was, 
tot het laatst moest bewaren. Maar het slotnummer van 
Jack laten vallen zou ondenkbaar zijn geweest, zou zelfs 
de hele voorstelling qua karakter hebben veranderd. Hij 
moest dus, opkomend nadat het enorme applaus voor 
Ronnie en Evie was weggestorven, zijn afscheidspraatje 
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aanpassen. Hij stak zijn handen omhoog, hield ze tegen 
elkaar alsof hij ook had geapplaudisseerd, ofwel in eer-
biedig saluut. Hij haalde zijn witte zakdoek tevoorschijn 
om zijn voorhoofd te betten. Dat hem het gras voor de 
voeten was weggemaaid probeerde hij op sluwe wijze in 
zijn voordeel om te buigen.
 ‘Nou, had ik het jullie niet gezegd, jongens en meis-
jes? Nu hebben jullie alleen mij nog. Weer met beide 
voeten op de grond, hè?’
 Hij plooide de zakdoek over zijn hand en schudde 
die heen en weer alsof hij de zakdoek iets had opge-
dragen. Hij wendde zich tot het publiek en haalde zijn 
schouders op.
 De toon van clowneske kameraadschap was goed ge-
troffen. Hij had ze weer in de hand. Die vaardigheid 
bezat hij. Toen al kon je zien dat hij niet een man was 
die het alleen moest hebben van schmink en een mooie 
kop.
 Eddie Costello, die later zou gaan schrijven voor de 
News of the World, heeft altijd beweerd dat hij het toen 
al had gezien, ook al waren op dat moment Ronnie en 
Evie zijn toppers.
 In de kleedkamer zouden Ronnie en Evie, weer tot 
zichzelf komend, misschien horen hoe de band inzet-
te en het publiek met Jack meezong. Zelf zongen ze 
niet mee. Ze praatten misschien niet eens met elkaar. 
Of misschien probeerden ze het wel. Het publiek, dat er 
slechts enkele ogenblikken tevoren getuige van was ge-
weest hoe ze een wonder tot stand brachten, zou nooit 
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hebben vermoed hoe onhandig ze achter de coulissen 
konden zijn.
 Jaren later, zelfs tientallen jaren later, toen Jack zich 
allang niet meer Jack Robinson noemde – wie zou nog 
weten wie die vluchtige figuur ook alweer was? – en 
weer gewoon Jack Robbins was, al zeiden sommigen 
dat het op een dag Sír Jack Robbins zou zijn – mocht 
hij met hooghartige bescheidenheid, in interviews bij-
voorbeeld, graag zeggen: ‘Acteur? Ach, ik ben maar ge-
woon een oude variétéartiest.’ En hij kon nog steeds 
binnensmonds en rolvast zijn nummer van destijds zin-
gen. Wake up, wake up, you sleepy head! En hij kon nog 
altijd, als hij wilde, zijn achteraan-op-de-pier-knipoog 
en zijn brede grijns aan de zaal tonen, allebei duidelijk 
zichtbaar en bijna aanstekelijk tot op de achterste rij.

Jack, Ronnie en Evie zouden die zomer vaak gesigna-
leerd worden in de Walpole Arms. Het was een merk-
waardig drietal, Jack en het stel, of vaker nog een merk-
waardig viertal – Ronnie en Evie, het verloofde stel, en 
Jack met welk volgzaam meisje dan ook dat op dat mo-
ment aan zijn arm hing en wier naam spoedig vergeten 
zou worden. 
 Toen augustus richting september ging, was er echter 
van een drietal noch een viertal sprake. De conversa-
tie tussen Ronnie en Evie verliep moeizaam, maar ook 
Jack en Ronnie spraken niet veel met elkaar. Dit al-
les ondanks het feit dat de waardering voor Ronnie en 
Evie omhoog was geschoten en Ronnie, ook dankzij 
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Jack, als artiest zelfs een erenaam had gekregen die Jack 
zelf (die evenmin ooit Sir Jack zou worden) nooit ten 
deel zou vallen.
 En Lord Archibald en zijn teddybeer hadden geen 
enkele moeite om met elkaar te praten.
 Jack en Ronnie kenden elkaar al enkele jaren. Ze 
hadden elkaar ontmoet tijdens hun diensttijd. Beiden 
hadden, afzonderlijk van elkaar, het militaire gezag 
voor een uitdaging gesteld door als beroep in de bur-
germaatschappij in het geval van Jack niet ‘zanger en 
danser’ maar ‘blijspelacteur’ op te geven, en in het geval 
van Ronnie ‘illusionist’. In geen van beide gevallen was 
dit bezijden de waarheid of zelfs, in Jacks geval, als grap 
bedoeld geweest.
 Het leger had allerlei manieren kunnen bedenken 
om hen te straffen voor hun joligheid of hen als alter-
natief kunnen indelen bij een van de bestaande een-
heden die het amusement van de troepen verzorgden. 
Het werd iets daartussenin. Ze hoefden geen eindeloze 
exercities in de modder te doen, maar kregen, omdat 
ze werden aangezien voor fijngevoelige artistiekelingen, 
saaie, niet-militaire administratieve werkzaamheden te 
doen. Het werd hun plicht, zoals Jack later zou zeggen, 
om koste wat kost het archief van het Koninklijk Korps 
Verbindingstroepen te bewaken en te verdedigen.
 Echt wreed was dit niet van het leger, dat hen ten-
slotte ook naar een locatie had kunnen sturen waar ze 
doodgeschoten konden worden. Ze hadden zelfs de 
meeste weekends vrij. Zoals Jack het in de Walpole zou 

Hier zijn we.indd   19Hier zijn we.indd   19 28-1-2020   13:14:4428-1-2020   13:14:44



20

beschrijven terwijl hij voor Evie het levensverhaal van 
Ronnie wat aandikte op punten waaraan Ronnie zelf 
niet al te veel aandacht had besteed, zaten ze op week-
dagen in Blandford – ‘in het groene hart van Dorset’ 
– en gingen elk weekend naar de stad om op de een 
of andere manier hun contacten in de showbusiness te 
onderhouden.
 ‘Die Verbindingstroepen kun je vergeten, Evie. Wij 
waren evt; Elke Vrijdag Terug.’
 In die tijd verwierf Jack bekendheid door zijn ver-
mogen om, voordat het licht uitging, de hele barak aan-
genaam bezig te houden met treffende imitaties (hij had 
een Lord Archibald kunnen worden) van bijna iedere 
officier met wie ze te maken kregen, en Ronnie kreeg 
de naam dat als je met hem kaartte, je dat op eigen risico 
deed. Niet alleen won hij meestal, hij veranderde het 
kaartspel soms ook opeens in iets heel anders.
 Na hun diensttijd bleven ze contact houden en 
vormden ze zelfs gedurende enige tijd een tot misluk-
ken gedoemd duo. Een komediant annex liedjeszanger 
en danser in combinatie met een illusionist? Dat kon 
nooit wat worden. Maar Jack zou enige tijd nadat ze als 
vrienden uit elkaar waren gegaan, toen hij met zijn so-
lo-optredens al behoorlijk naam maakte, zijn oude maat 
die nog worstelde om vooruit te komen, te hulp schie-
ten. Toen hij een contract had getekend om een twee-
de seizoen als spreekstalmeester een show in Brighton 
te presenteren (een hele prestatie) en dus enige invloed 
had op het management, had hij tegen Ronnie gezegd: 
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‘Zorg dat je een assistent krijgt, dan kan ik je wel helpen 
aan een klus volgende zomer.’
 Jack hoefde er niet bij te zeggen dat hij met ‘assistent’ 
een assistente bedoelde. Hij hoefde hem niet uit te leg-
gen dat het werk van een illusionist iets moois was – wat 
kon immers magischer zijn dan de magie die daarbij 
kwam kijken? – maar illusionisme met een betoverende 
schoonheid erbij, dan had je het écht ergens over.
 Ronnie was het niet oneens met hem geweest. Het 
was 1958. Hij was illusionist, maar hij beheerste inmid-
dels ook enkele van de meer prozaïsche kanten van het 
vak van entertainer. Dit was een kans die hij moest zien 
te grijpen. Maar hij was ook een realist. Een assistente 
aannemen, en dan nog wel een betoverende assistente? 
Hoe dan? Hij had geen rooie cent.
 Maar dit alles speelde zich af niet lang voordat Eric 
Lawrence, voorheen bekend als Lorenzo (en in Ron-
nies gedachten vaak kortweg ‘De Magiër’), onverwachts 
overleed.

De wegen van Jack en Evie hadden elkaar nog niet 
gekruist, maar ze hadden veel gemeen en zouden dat 
waarschijnlijk snel van elkaar in de gaten krijgen. Het 
drietal raakte al spoedig bevriend. Dat sprak vanzelf. 
Ronnie en Evie hadden het aan Jack te danken dat ze 
daar überhaupt waren – en zelfs, zou je kunnen zeggen, 
dat ze verloofd waren. Zo had Jack dus zelf een soort 
magie opgeroepen.
 Tegenover Ronnie drukte hij het anders uit: ‘Ik had 
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alleen gezegd dat je moest zorgen dat je een assistent 
kreeg.’
 Jack was niet het type dat zich verloofde, maar als hij 
niet het gezelschap van Ronnie en Evie in de Walpole 
zocht, was dat meestal omdat hij elders vertoefde met 
een meisje. Soms kwam het meisje mee. Het was zich er 
doorgaans maar al te zeer van bewust dat ze te maken 
had met de harde kern die zij met z’n drieën vormden 
en dus van haar status als passante, maar zoals Evie eens 
tegen Ronnie zei: ‘Ze is in ieder geval aan de beurt ge-
weest.’ Deze passantes stonden, omdat ze allemaal ver-
schijningsvormen van één enkel meisje leken te zijn, bij 
Ronnie en Evie bekend onder de naam ‘Flora’. Wie is 
Flora deze week? Hun echte namen leken niet veel te 
betekenen.
 De saloonbar van de Walpole was een bekend tref-
punt voor acteurs, en Eddie Costello wipte zo nu en 
dan binnen voor een pint Bass en om even rond te kij-
ken.
 Als ze dan zo in de Walpole zaten, keek de Flora van 
dat moment af en toe naar Evie of andersom. Soms zag 
Evie het meisje naar de verlovingsring aan haar vinger 
kijken. Het meisje was een jaar of achttien, negentien. 
Evie was al vijfentwintig en door de wol geverfd, maar 
ze had nog niet eens zo lang geleden ook deel uitge-
maakt van zo’n stel springerige jonge meiden – allemaal 
echte kleine Flora’s. En dan keek ze het meisje dat zo 
vastberaden Jacks arm omklemde aan met een veelbete-
kenende glimlach.
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 O ja, als je Ronnie naast die vriend van hem, Jack 
Robbins, zette, wie zou een dwaas meisje dan kiezen? 
Als het een dwaas meisje was. Maar Ronnie had iets, 
dat had Evie inmiddels in de gaten. En hadden ze trou-
wens toch al niet iets met elkaar? Ze oogstten met hun 
act zo langzamerhand behoorlijk succes, en was dit niet 
simpelweg het geheim? Ze hádden in elk geval iets. Ze 
waren goed met z’n tweeën, ze waren een natuurlijk 
paar. Dat wist je, dat voelde je. Ze vond het een prettig 
idee dat als ze op het toneel stonden, de mensen dat 
‘iets’ wat ze met elkaar hadden konden zien. En kijk, 
aan haar ringvinger had ze zelfs een fonkelende verlo-
vingsring als bewijs.
 Het meisje knipperde even met haar ogen als reactie 
op Evies glimlach en verborg, Jacks arm nog omklem-
mend, haar neus in haar glas.
 Als Jack hun act introduceerde, ofwel als eerste num-
mer na de pauze, of in de latere, verbeterde versie, zei hij 
soms, altijd in een geest van grootmoedigheid: ‘En nu, 
jongens en meisjes, wil ik jullie voorstellen aan de echte 
Mister Magic. Heel anders dan ik, hè?’ En dan glimlach-
te hij als een oorwurm.

Jack Robbins en Evie White hadden veel met elkaar 
gemeen, in die tijd overigens misschien wel met talloze 
anderen. Net als zij, zou Evie ontdekken, had Jack een 
moeder gehad die hem van kindsbeen af had gepro-
grammeerd om aan het toneel te gaan.
 Het was een optie. Als je niets anders had, had je 
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tenminste nog je eigen ik, en dat stelde je in staat om 
te acteren en te entertainen. Moeders die zelf op een 
bepaalde manier waren opgevoed leken dat te weten 
en waren, vooral als er geen vader was die nog een rol 
speelde – ook wat dit betreft ontdekten Evie en Jack dat 
ze op elkaar leken – maar al te graag bereid deze kennis 
door te geven.
 Evie had zo’n moeder gehad, die moeite had gedaan 
haar die richting op te sturen en haar had gestimuleerd 
om mee te doen aan lokale audities en talentenjachten. 
Evie zou zich altijd herinneren dat haar moeder dan na 
afloop steevast zei: ‘Het leven is niet rechtvaardig, schat, 
dat was altijd al zo en dat zal altijd zo blijven’, om daar 
dan met een stralende glimlach aan toe te voegen: ‘maar 
maak je geen zorgen, lieverd, jouw beurt komt nog wel.’
 Wat moest ze nou geloven: dat het leven niet recht-
vaardig was of dat haar beurt nog wel zou komen? En 
wat betekende ‘beurt’? Het klonk als iets tijdelijks. Het 
klonk als iets wat ze nu al deed. Makkelijk! Ze kon het 
toneel op gaan en, zonder aarzeling en bijna alsof het 
een tweede natuur was, een pirouette draaien, glimla-
chen en van alles doen met haar armen en zelfs, met 
goede schoenen aan, met hakjes en voetzolen klakken 
en haar mond opendoen om te zingen. Maar tot nu toe 
had geen van de mannen en soms vrouwen die met een 
potlood in de hand achter een tafel zaten haar verko-
zen boven al die andere ambitieuze, elkaar verdringende 
meisjes van elf of twaalf die klaargestoomd en opgedoft 
waren door hun moeder en die allemaal zo ongeveer 
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hetzelfde konden. Of beter. ‘De volgende alsjeblieft!’
 ‘Je moet je benen goed verzorgen, Evie. Al denk ik 
dat die wel voor zichzelf kunnen zorgen. En je moet 
blijven glimlachen, vergeet nooit te glimlachen. Je hebt 
mooie benen en je bent knap om te zien, mijn engel, 
maar je stem, daar moet je aan werken, geloof ik.’
 Het was waar. Haar benen waren in orde, en die zou-
den alleen maar langer en mooier worden, en ze was 
een knappe meid en wist hoe ze daarvan gebruik kon 
maken. Ze kon glimlachen, ze kon dansen, maar – het 
leven is inderdaad niet rechtvaardig – zingen lukte nooit, 
hoe vaak ze het ook probeerde en er moeite voor deed. 
Ze zou dus andere dingen moeten doen, waarbij deze 
tekortkoming verborgen zou blijven.
 Wat eigenlijk niet zo moeilijk bleek toen ze uiteinde-
lijk arm in arm, samen met andere meisjes die ook ooit 
elf of twaalf waren geweest, de benen hoog opwierp, 
ronddraaide en heen en weer wiegde – en altijd met een 
glimlach, altijd met een glimlach! En als ze moest zin-
gen, nou, dan verliet ze zich op de anderen en mimede 
ze enthousiast mee.
 Keep your sunny side... up... up!
 Evie White. Was zij vroeger niet gewoon een danse-
resje in een revue geweest? Zat ze toen niet in een of 
andere act? In een variétéshow?
 Maar Jack, die net zo’n achtergrond had en net zo’n 
soort opvoeding van zíjn moeder had gekregen, kon 
van alles en kon ook zingen.
 There’ll be no more sobbin’ when he starts throbbin’...
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Ronnie Deane was een heel ander verhaal, want hij had, 
zoals Evie te weten zou komen, maar alleen dankzij 
enig aandringen, op heel andere wijze kennisgemaakt 
met de wereld van het amusement en had een ander 
soort moeder gehad.
 Op een dag, toen hij nog maar vijf jaar was, had 
Ronnies moeder zijn hand gepakt en was met hem een 
paar straten van waar ze woonden naar het hek van een 
school gelopen waar hij, dacht ze, zaken zou leren die 
hem een beter leven zouden garanderen dan zijn slo-
vende moeder en zijn vader, die ze niet vaak te zien 
kregen, ten deel was gevallen.
 Van die ochtenden, als het soms knisperend vroor, 
zou Agnes Deane later denken dat ze tot de weinige 
opgewekte intermezzo’s in haar leven als moeder be-
hoorden.
 ‘Lief zijn hoor, Ronnie, en doe wat je gezegd wordt,’ 
zei ze met nog een laatste kneepje in zijn hand. Het 
was een wijze en goedbedoelde instructie, en Ronnie 
wilde zich er graag aan houden. Hij zou zich algauw op 
eigen kracht, enthousiast en trots, bij het ooit gevrees-
de schoolhek vervoegen. Maar het zou niet lang duren 
voordat zijn moeder, weer met zijn hand in de hare en 
nog altijd pogend zijn angsten (en de hare) weg te ne-
men, hem elders in bewaring zou moeten geven.
 Agnes Deane. Het leven was voor haar niet rechtvaar-
dig geweest en zou het ook nooit worden. Ze woonde 
met Ronnie en, zij het slechts af en toe, Ronnies va-
der in een van de onaanzienlijkste huizen van Bethnal 
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Green, maar het was in elk geval een huis. Er was zelfs 
een achtertuintje met daarin het onmisbare buitentoi-
let, een allengs krimpende hoop steenkool en, tegen de 
buitenmuur aan, een zinken teil, de enige voorziening 
voor een wasbeurt.
 Ronnies vader heette Sid. Agnes’ vader heette Diego. 
Sid was zeeman, op de grote vaart. Agnes was werkster. 
Hoewel zijzelf door en door Engels was, zelfs door en 
door East End, had haar Spaanse afkomst haar destijds 
in de ogen van Sid een licht exotische allure gegeven 
en had het Ronnie zijn meest in het oog springende 
trekken bezorgd: zijn sluike zwarte haar en indringende 
donkere ogen.
 Aangezien datgene wat met Agnes was gebeurd, had 
plaatsgevonden in zijn eigen stad, had Sid zich niet op de 
voor zeelieden traditionele wijze aan zijn verantwoor-
delijkheid kunnen onttrekken. Het sierde hem, al was 
er enige overreding van de zijde van Diego voor nodig 
geweest (Sid heeft weleens beweerd dat Diego zijn keel 
had willen afsnijden), dat hij zijn verantwoordelijkheid 
had genomen door met Agnes te trouwen en steeds, zij 
het soms na lange perioden van afwezigheid, terug te 
keren naar haar en zijn zoon. En hij zorgde ervoor, zelfs 
tijdens zijn verblijf op zee, dat op gezette tijden een deel 
van zijn bescheiden loon bij zijn vrouw terechtkwam.
 Zodoende herinnerde Ronnie zich zijn vader als ie-
mand die alleen maar op bezoek kwam, een figuur die 
plotseling kon opduiken en even plotseling weer ver-
dween. Maar bijna als gevolg van die korte duur konden 
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deze perioden van zijn vaders aanwezigheid soms on-
vergetelijk levendig zijn.

Sid Deane was ooit thuisgekomen met een papegaai, 
met alle poeha van een man die meende dat thuisko-
men met een papegaai een geweldig goed idee was. De 
papegaai heette Pablo en kon dit zelf bevestigen door te 
zeggen: ‘Hallo, ik ben Pablo!’ En Pablo was de Spaanse 
versie van Ronnies tweede voornaam. Was de papegaai 
– en dit was voor Ronnie een belangrijke maar nooit 
goed beantwoorde vraag – dus in wezen een geschenk 
van de vader aan zijn zoon? Of was het een eerbetoon 
aan de Spaanse voorouders van zijn moeder?
 Het was een prachtige vogel, met veren in een schit-
terende mengeling van groen en blauw met rode stre-
pen en op de borst een slabbetje van vlammend geel. 
Wie zou zo’n beestje ooit kunnen vergeten, zelfs al zou 
het niet hebben kunnen zeggen wat zijn naam was?
 Ronnies moeder hield niet van de papegaai. Hij was 
niet welkom in haar huis, en zijn vader was nog maar 
net vertrokken of ze verkocht, tot Ronnies ontsteltenis, 
de vogel aan een dierenhandelaar, die zo’n zeldzaam-
heid graag wilde verwerven.
 Dit gebeurde niet lang nadat Ronnie naar school was 
gegaan, maar hij was erbij toen de man op een avond 
de papegaai met kooi en al kwam ophalen. Hij keek toe 
hoe de man opgerolde bankbiljetten uit zijn zak haalde 
en aan zijn moeder gaf. Hij wist niet welke prijs was 
overeengekomen of hoeveel een papegaai waard was en 
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hij wist niet hoe hij in moest grijpen of protesteren. 
Over dit soort dingen had hij op school niets geleerd en 
hij besefte dat dit voor hem een harde les was over hoe 
het er in de wereld aan toeging en dat hij hier in zijn 
ellende niet tegen opgewassen was. Zijn hulpeloosheid 
maakte hem tot een nietsnut.
 Later, toen hij in bed lag, was hij vervuld van uiterst 
heftige gedachten aan vergelding. Hij zou niet lan-
ger proberen zich te gedragen. Zijn moeder was niet 
de vrouw die hij dacht te kennen. Wie moest hij meer 
haten, haar of de dierenhandelaar? Hij stelde zich een 
scène voor – al was het zinloos dat alsnog te bedenken 
– waarin hij al deze ellende zou hebben kunnen voor-
komen door de misschien wel enige respectabele uit-
weg te kiezen, al zou het resultaat er niet minder pijnlijk 
door zijn. Hij had kunnen ingrijpen door op een mo-
ment dat zijn moeder weg was het deurtje van de kooi 
te openen, na eerst het raam of de achterdeur open te 
hebben gezet. Hij had Pablo op z’n minst de vrijheid en 
een keuze in de kwestie kunnen bieden.
 ‘Ga maar, Pablo!’
 Hij was amper zes. Deze gedachten borrelden bij 
hem op en zakten dan weer weg, maar verdwenen nooit 
helemaal. En het moment dat zijn vader thuis zou ko-
men en daar geen papegaai zou aantreffen kon niet uit-
blijven.
 Ronnie besloot wijselijk niets te zeggen. Dat moest 
zijn moeder maar doen. Het was het moment van de 
waarheid.
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