
Vlinder/Mot

De week waarin Mot een duikboot vond, begon redelijk nor-
maal. Saai zelfs. Dat was niet zo gek. Er moest nog heel wat 

gebeuren voordat ze haar grote vondst zou doen. Ze had nog niet 
eens een magneet.

Mot was bezig haar kamer op te ruimen. Haar moeder hielp mee, 
dat beloofde nooit veel goeds. Ze zat in kleermakerszit, met een 
kaarsrechte rug, op Mots bed en wees aan wat er allemaal weg 
kon.
 ‘Die beer.’
 ‘Die is lief!’
 ‘Hij is kapot.’
 Mot schoof de beer snel onder haar bed.
 ‘Die hele stapel shirts.’
 ‘Dat zijn mijn lievelingsshirts.’
 ‘Ze zijn vaal aan het worden…’
 Je bent zelf vaal aan het worden, wilde Mot zeggen. Deed ze 
niet. Niet alleen omdat het ruzie zou opleveren, het was ook ge-
woon niet waar. Haar moeder glansde. Haar golvende, donkere 
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haar leek wel te schijnen, haar kleren glommen en haar glimlach 
straalde.
 ‘Ze zitten lekker,’ zei Mot. Beschermend schoof ze de stapel een 
stukje naar achteren op de plank.
 ‘We kunnen samen gaan winkelen,’ stelde haar moeder voor. 
‘En iets leuks kopen.’
 Mot zuchtte. Iets leuks, in tegenstelling tot wat ze normaal 
droeg, zeker. Ze zag zichzelf al staan in een pashokje, terwijl haar 
moeder het ene na het andere kleurige modieuze gedrocht aangaf.
 Ze ging voor het raam staan. Het smalle kanaal achter het huis 
lag roerloos in de zon.
 ‘Zijn we bijna klaar, mam?’ Mot wilde dat de afkeurende blik 
van haar moeder haar spullen met rust zou laten. Haar met rust 
zou laten. Ze draaide zich om en keek haar kamer rond. ‘Het is nu 
toch netjes?’
 Haar moeder stond op. ‘Nou, nétjes zou ik niet zeggen, Vlinder. 
Maar het kan ermee door.’

Toen Vlinder werd geboren, wist haar moeder zeker dat ze haar 
baby de perfecte naam had gegeven. Dit zou een lief, fladderig, 
kleurrijk kind worden.
 Ze schilderde prachtige vlinders op de witte muren tussen de 
oude, houten balken van haar kamertje. Ze kocht pastelkleurige 
jurkjes en draaide zachte muziek met harpen, want daar houden 
baby’s van, en vlinders waarschijnlijk ook.
 Het ging een tijdje best goed. Vlinder was een lieve baby, een 
fijne dreumes en een vrolijke peuter. Ze huppelde, zong liedjes en 
smeerde vingerverf op de tafel, zoals kinderen doen. Als haar moe-
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der een klant advies gaf in de woonkamer, keek kleine Vlinder met 
grote ogen toe terwijl haar moeder de maten opnam, kleding liet 
passen, haren opstak en make-upadvies gaf.
 Haar moeder maakte mensen mooi, Vlinder vond het geweldig. 
Dat ze de strikjes uit haar eigen haar er steeds uit trok, vond haar 
moeder toen alleen nog maar schattig.
 Maar Vlinder werd ouder. En terwijl ze dat deed, kreeg ze een 
eigen smaak en een eigen mening. Steeds vaker constateerde haar 
moeder dat die smaak en mening niet overeenkwamen met die 
van haar. Vlinder hield van kleren die lekker zaten. Of ze mooi 
stonden, kon haar minder schelen. Al hield ze wel van donker en 
stoer, van zwarte shirts en donkerblauwe broeken. Kleren waar 
haar moeder van gruwelde.
 Toen Vlinder zes was, kocht ze samen met haar oma haar eer-
ste zwarte jasje. Op haar zevende trok ze gaten in haar broeken 
en scheurde ze de kraagjes van haar blouses. Op haar achtste ver-
jaardag knipte ze haar lange, fladderige haar af en hield één lok 
over, die ze als een gordijn voor haar linkeroog kon schuiven.
 En toen, op de dag waarop ze negen en een half werd, ging ze 
met haar handen in haar zij voor haar moeder staan en vertelde ze 
dat ze geen Vlinder meer heette. Vanaf dat moment was ze Mot. 
Zelf vond ze dat heel redelijk. Ze hield zich tenslotte netjes aan 
het thema van de vliegende insecten met mooie vleugels. Met een 
dunne kwast schilderde ze alle vlinders op de muren van haar ka-
mer gitzwart. De roze-blauw-groen-rode vleugels werden prachtig 
donker.
 Mots opa en oma, haar neefjes en nichtjes, de buren, de juf en 
de kinderen op school wenden snel aan haar naam. Ook haar va-
der, die aan de andere kant van de wereld woonde, noemde haar 
vanaf dat moment Mot in zijn brieven.
 Het paste, dat zag iedereen.
 Thuis ging het minder makkelijk. Haar moeder had het in het 
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begin geprobeerd. Maar altijd als ze ‘Mot’ zei, keek ze er droevig 
bij. Droevig en een beetje vies.

Mots moeder was dol geweest op Vlinder. Ze had ooit foto’s laten 
maken van haar vrolijke peuter, dartelend in een bloemenweide. 
Ze keek er graag naar, ze hingen groot in de woonkamer. Nergens 
in huis hing een foto van Mot. Vlinder was het zonnekind dat paste 
bij haar moeder. Mot fladderde niet. Ze hield niet van kleuren. En, 
tot afgrijzen van haar kleine, slanke moeder, was ze nog mollig 
ook.
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Guur en gevaarlijk

M ot stond midden in de woonkamer met haar handen in 
haar zakken en dacht na over wat ze ging doen. Wat ze 

nu ging doen, en wat ze de hele zomer ging doen.
 Iedereen die ze ook maar een beetje aardig vond, was meteen 
na de laatste middag school op vakantie gegaan. De stad werd 
broeierig in de zomer, en saai. Op warme dagen maakte de uit-
stoot van de fabriek de lucht in de smalle straten zwaar en rokerig. 
Wie kon, ging naar vakantiehuisjes aan zee.
 Mot niet, die bleef thuis. Haar moeder moest werken en Mot 
was te jong om alleen op reis te gaan. Ze had boeken die ze wil-
de lezen, tekeningen om te maken en ze wilde leren spelen op de 
oude gitaar van haar vader. Misschien moest ze daar maar mee 
beginnen.
 Buiten klonk een zware, dreigende brom. Mot deed de tuin-
deuren open. Alle huizen in de straat hadden een kleine tuin die 
uitkwam bij het kanaal. De hele stad was rondom het kanaal ge-
bouwd. Lang geleden voeren er schepen langs met graan, wol en 
hout, vanuit de grote haven aan de rand van de stad. De zakken, 
balen en stammen werden eruit getakeld door de bewoners van 
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de wijk. Nog altijd had elk huis een stevige haak boven het zolder-
raam. Ook Mot en haar moeder woonden in een deel van zo’n oud 
pakhuis. Het graan en de wol waren natuurlijk al heel lang weg. 
Mot wist dat haar moeder gek zou worden als ze korrels graan en 
plukjes wol in huis zou vinden. Alles moest keurig, opgeruimd en 
glanzend zijn.
 Mot liep naar het water, dat niet meer roerloos in de zon lag 
maar verstoord heen en weer golfde.
 ‘Bolwerd kwam weer eens langs,’ hoorde ze een krakerige stem 
zeggen. ‘De opschepper.’
 Mot ging op haar tenen staan en zwaaide over de schutting naar 
de stokoude buurman die op een schommelstoel op zijn houten ve-
randa zat. Zijn jasje was te groot en zijn bril te klein. ‘Dat lawaai en 
de golven, het is die Bolwerd-jongen.’
 ‘Die jongen?’ Mot lachte. ‘Hij is zestig, of zo!’
 ‘Ach wat. Ik heb zijn vader nog meegemaakt.’ De oude man 
sloeg voorzichtig zijn ene been over het andere en leunde een beetje 
naar voren. ‘De grote Ritter Bolwerd. Dat was een geweldige man. 
Die heeft de hele stad opgeknapt met al dat geld wat hij verdiende.’
 Mot knikte. Ritter Bolwerd was de beroemdste uitvinder ooit. 
Hij had verderop aan het kanaal gewoond, in de enorme villa die 
nu van zijn zoon was.
 ‘Toen ik klein was wilde je hier echt niet wonen,’ zei de buur-
man. ‘De steegjes waren guur en gevaarlijk. Iedereen had z’n geld 
verdiend met de schepen. Laden en lossen en tillen en takelen. 
Maar toen kwam de trein en daardoor verpieterde de haven. In-
eens had niemand meer werk. Niemand!’
 Mot keek naar de oude man, die zijn ogen dicht had gedaan. Ze 
liet hem vertellen, ook al wist ze dit allemaal al. Ritter Bolwerd 
bouwde een fabriek waar de inwoners van de stad nieuw werk von-
den. Daarna kocht hij volledige straten op, liet de oude pakhuizen 
opknappen en plaatste hoge, gietijzeren lantaarnpalen in de don-
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kere straten. Hij was de held van de stad. Er heette een plein naar 
Ritter, het geld had zijn naam en elk jaar was er een vrijmarkt op 
Bolwerddag.
 Nu racete de zoon van de grote uitvinder heen en weer over 
het kanaal. Onder de oude brug door en weer terug. Mot zag zijn 
gele motorboot in de verte aankomen. De man aan het roer stond 
kaarsrecht, zijn haar wapperde in de wind. Hij kwam met een ra-
zende vaart dichterbij en scheerde toen vlak langs de waterkant 
aan haar voorbij. Het kanaal begon golvend de tuintjes in te slaan, 
Mot kon net op tijd achteruit springen.
 ‘Hij doet alsof de stad zijn persoonlijke speeltuin is,’ bromde de 
buurman.
 Mot ging weer op haar tenen staan, zodat ze hem over de schut-
ting heen kon zien. ‘Mijn moeder vindt hem ook vreselijk. Twee 
van haar klanten willen niet meer langskomen omdat ze een keer 
nat zijn geworden in onze tuin. Ze kregen een paar spetters en een 
stukje wier op hun nieuwe kleren…’
 Mot glimlachte. Ze vond die man met z’n boot een patser, toch 
was het leuk dat hij haar moeder zo irriteerde. Ze zwaaide naar de 
buurman.
 ‘Ik ga weer naar binnen.’
 Hij hief zijn hand op. ‘Guur en gevaarlijk was het hier voordat 
Ritter kwam. Guur en gevaarlijk.’

In de keuken pakte Mot een stuk brood en sneed een paar plakjes 
kaas af. Haar moeder kwam neuriënd de trap af. Ze had een prachti-
ge jurk aan en haar haar viel in een golvende paardenstaart over haar 
schouder. ‘Je gaat toch naar een vriendinnetje?’ Ze ging tegenover Mot 
staan. Als ze geen hakschoenen aan had, waren ze bijna even lang.
 Haar moeder leek op een fee, bedacht Mot. Zo klein en dun en 
springerig. Een sportieve, modieuze fee. En een irritante.
 ‘Iedereen is weg. Dat weet je toch?’



 

 ‘De héle klas?’ vroeg haar moeder.
 ‘Al mijn vrienden.’
 ‘O.’ Haar moeder bleef net iets te lang naar Mot kijken, haar 
wenkbrauwen hoog, een afwachtende glimlach om haar lippen.
 Mot snapte het. Het voelde als een kleine stomp in haar maag. 
‘Je wilt me weg hebben.’ Ze keek haar moeder net niet aan, haar 
blik strandde in haar donkere haar.
 ‘Nou, weg hebben, weg hebben…’ Haar moeder legde haar han-
den op haar heupen en streek over de gladde stof van haar jurk.
 ‘Er komt een klant, zeker?’
 ‘Het is een nieuwe dame,’ antwoordde haar moeder. ‘Ze wil ad-
vies over haar kleding én ze wil afvallen. Als het goed gaat, kan ik 
maandenlang voor haar werken.’
 ‘En je wilt niet dat ze ziet dat je een stevig kind hebt dat vale 
shirts draagt.’ Mot schoof haar lok voor haar oog. Nu hoefde ze 
haar moeder nog maar met één oog te negeren.
 ‘Dat zei ik niet, Vlinder.’
 ‘Maar je bedoelt het wel.’ Mot smeerde zo langzaam mogelijk 
boter op haar boterham en schoof het vieze mes daarna over het 
aanrecht van zich af. Het liet drie vette vlekken na. Mooi zo.
 ‘Even wandelen is toch alleen maar goed voor je? Denk eraan 
dat je je voeten zacht neerzet, dan is meteen je hele houding ele-
ganter. Niet stampen. Stampen komt zo onaangenaam over.’
 Mot smeet de kaas op haar brood, griste de boterhammen van 
het aanrecht en haar jasje van de stoel. Zonder nog iets tegen haar 
moeder te zeggen liep ze naar buiten en sloeg de deur hard achter 
zich dicht.
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Lukas

Mot stampte door de straat. Ze zette haar voeten zo hard en 
onelegant neer als ze maar kon. Wat nou, even wandelen? 

Ze was niet welkom in haar eigen huis! Ze schopte tegen elk steen-
tje dat ze tegenkwam.
 Normaal vond ze wandelen prima. De kleine straatjes van de 
stad waren gezellig. De oude huizen leunden tegen elkaar aan alsof 
ze altijd iets te bespreken hadden. En ze hield van de logge zand-
schepen in het kanaal die je precies kon bijhouden als je stevig door-
liep. Maar nu kon alles haar gestolen worden. Ze stampte de hoek 
om, de brug over. Er kwamen minstens twee klanten per dag langs. 
Die stonden maar een beetje dommig voor de spiegel in de woon- 
kamer naar alle onzin te luisteren die haar moeder verkondigde.
 Die hoed is helemaal in de mode.
 Een paar kilo minder rond de taille doet wonderen.
 Probeert u eens een hogere hak.
 Soms deden ze samen oefeningen in de tuin, alles voor een 
betere houding. Mot werd geacht onzichtbaar te zijn op die mo-
menten. Op schooldagen was dat niet zo’n probleem, maar de héle 
vakantie? Ze kon wel op haar kamer zitten, maar die was klein en 
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benauwd in de zomer. Kwaad trok ze haar kraag omhoog. Ze zette 
haar voeten net zo lang keihard neer op de stoep, tot ze haar moe-
ders gezeur niet meer in haar hoofd hoorde nagalmen.

Na de brug sloeg Mot links af, zodat ze met de bocht mee langs het 
kanaal kon wandelen. Dit was haar lievelingsstuk. Je zag haar huis 
niet meer, wat betekende dat haar moeder haar ook niet kon zien 
vanuit de tuin. Maar nog beter was het feit dat hier altijd wel een 
magneetvisser stond. Een visser met een hengel van touw waar-
aan een flinke ronde magneet hing.
 Vandaag zag Mot een vrouw met lange rokken, een man die 
met wilde bewegingen zijn hengel in en uit het water trok en mees-
ter Lukas, die ze al kende sinds ze klein was. De vissers stelden 
hun vangsten altijd tentoon op de kade voordat ze ze meenamen 
of weggooiden. Mot keek graag naar de wonderlijke verzameling 
fietsonderdelen, oude blikjes en roestige munten. Vandaag was het 
misschien een goede afleiding.
 Ze liep een eindje door totdat ze bij meester Lukas was. Hij 
was een lange man, met een donkere vlecht die tot halverwege 
zijn rug kwam. Van zijn rechtermondhoek tot zijn oor liep een fel-
rood litteken. Zijn groene mantel vol roestvlekken wapperde om 
hem heen bij elke stap die hij zette op zijn stevige laarzen. Mot 
kende niemand die zo statig en zo rommelig tegelijk oogde. Op 
school viel hij in als iemand ziek was. Dit jaar had ze vier meester- 
Lukas-dagen gehad en die liepen altijd anders dan je dacht. Hij 
hield zich nooit aan de lesstof en reageerde zo rustig en naden-
kend op iedereen dat zelfs de drukste kinderen uit de klas zachter 
gingen praten en beter konden luisteren.
 ‘Ha, Mot!’ Lukas opende zijn rugzak en haalde een dik touw 
tevoorschijn waar een ronde magneet aan hing. Hij trok twee ra-
felige handschoenen aan en gooide zijn magneet met een plons in 
het water.
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 Mot zwaaide en ging zitten op het bankje schuin achter hem. 
Magneetvissers vonden altijd wel wat. Elke keer hoopte ze op een 
schat, een grote ijzeren kist vol oud geld en sieraden. Ze had haar 
boterham met kaas nog steeds in haar hand en nam een flinke 
hap. Ze hoorde haar moeders stem in haar hoofd. Te veel brood is 
niet goed voor iemand met jouw lichaamsbouw. Heb je nou weer 
die zwarte jas aan? Draag toch eens iets leuks.
 Nieuwsgierig keek ze naar Lukas. Hij stond opeens gebogen, 
alsof hij bijna in het water zou vallen, en hij trok voorzichtig aan 
het oranje touw. Toen draaide hij zich om.
 ‘Kun je even helpen? Mijn magneet zit vast. Ik heb vier handen 
nodig.’
 Mot legde haar boterham weg, stond op en liep naar de water-
kant. Leuk, ze had de vissers nog nooit geholpen!
 Lukas gaf haar het touw. ‘Goed vasthouden.’
 Het voelde ruw en glibberig in Mots handen. Lukas ging op zijn 
buik liggen. Zijn mantel lag als een deken over hem heen, terwijl zijn 
hoofd en handen bijna in het water verdwenen. Mot hield het touw zo 
stevig vast als ze kon en volgde elke beweging van Lukas. Hij duwde 
en trok wat onder water. Toen voelde Mot hoe het touw loskwam. Ze 
zette een stap achteruit om niet om te vallen. Verbaasd keek ze naar 
de lege magneet die voor haar neus bungelde. Niks? Maar toen zag ze 
een langwerpig ding in de handen van de visser. Het was langer dan 
zijzelf, bruin en zwart. Aan de uiteinden hing druipend wier.
 ‘Wat is het?’ vroeg ze gespannen.
 Lukas draaide het ding rond in zijn handen. ‘Tja. Een buis. Het 
kan van een schip zijn. Maar het kan ook gewoon een stuk water-
leiding zijn.’
 ‘Is het oud?’
 Hij krabde wat roest van de buis, het dwarrelde in kleine, brui-
ne stukjes op de grond. ‘Ik denk dat hij minstens dertig jaar in het 
water ligt.’



 Mot knikte tevreden. Dat vond ze best oud. ‘Wilde u niet liever 
een schat, meester Lukas?’
 ‘Zeg maar gewoon Lukas, hoor, we zijn niet op school. En zeg 
maar je.’ Lukas legde de buis voorzichtig neer. ‘Hij is een paar bol-
werd waard als ik hem zo meteen naar Rosie breng.’
 ‘Wie is Rosie?’
 Hij wees naar de overkant van de straat. ‘Rosies Roest. Dat is 
een handel in oud ijzer. Rosie koopt wat ik vang en verkoopt het 
weer door aan een smederij. Deze buis wordt uiteindelijk een auto. 
Of een machine. Of weer een buis.’
 ‘Gaaf,’ zei Mot.
 ‘Wil je ook een keer?’ Lukas wees naar het touw.
 ‘Ik? Mag ik hem in het water houden?’
 ‘Tuurlijk. En wat je opvist, mag je hebben.’
 ‘Echt waar? Alles?’
 ‘Dat is in het hele land de wet van de metaalvissers,’ zei Lukas  
serieus. ‘Wat je uit het water omhooghaalt, is van jou. Behalve als 
het net gestolen is en iedereen ernaar op zoek is.’ Hij grijnsde. 
Door zijn litteken deed vooral de linkerkant van zijn mond mee. 
‘Heb ik weleens gehad.’
 Mot nam een stap naar voren en hield het touw met de magneet 
boven het water. Hij was rond, iets groter dan haar hand. Bovenop 
zat een handvat, waaraan het touw geknoopt zat. Ze had zo vaak 
naar de vissers gekeken, en nu mocht ze zelf! ‘Gooi ik hem gewoon 
in het water?’
 ‘Een beetje naar deze kant.’ Lukas wees naar rechts. ‘Daar ben 
ik nog niet geweest. Dus is de kans dat je iets opvist lekker groot.’
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De druppels spatten op tot aan haar kin toen ze de zware magneet 
liet vallen. Mot staarde naar de kringen in het donkere water. Hoe 
diep zou het hier zijn? Na een paar seconden voelde ze een klein 
rukje aan het touw: de magneet lag op de bodem.
 Ze keek naar Lukas, die de roestige buis op de kade had gelegd 
en beschermend naast haar stond. ‘En nu?’
 ‘Trek hem een klein stukje omhoog en laat hem dan weer zak-
ken. Stel je maar voor dat je de bodem van het kanaal aftast, stukje 
voor stukje.’
 Met beide handen trok Mot aan het touw. Ze voelde de magneet 
diep onder water omhoogkomen. Ze rukte het touw een stukje 
naar rechts en de magneet zakte weer naar beneden.
 ‘Het kan best dat er al wat aan zit, hoor,’ zei Lukas. ‘Klein spul. 
Dat zie je als je hem straks omhooghaalt. Na tien keer haal ik hem 
meestal het water uit. Probeer het nog maar een keer.’
 Mot haalde het touw weer omhoog en liet het een stukje ver-
derop zakken. Ze stelde zich voor hoe de magneet op de zompige 
bodem terecht kwam, vlak naast een ijzeren schat. Nog één keer 
optillen en ze zou hem vangen. ‘Is het eigenlijk magneetvissen of 
metaalvissen?’
 Lukas veegde zijn handen af aan zijn jas. Daar hingen nu kleine 
scherfjes roest aan. ‘Dat mag je zelf beslissen. Welk woord vind je 
beter?’
 Mot dacht even na. ‘Je gooit een magneet het water in, maar je 
vangt metaal. Dus eigenlijk vind ik metaalvissen leuker.’
 ‘Zo noem ik het ook,’ zei Lukas. ‘Hoe is het met je moeder?’
 Mot tilde de magneet weer op. Nog geen schat. Ze liet hem op-
nieuw zakken. ‘Gaat wel goed, geloof ik.’
 ‘Geeft ze nog altijd kledingadvies?’
 ‘Ja. Kleding, eten, houding, alles om er zo goed mogelijk uit te 
zien.’ Ze keek opzij naar Lukas. Wat zou haar moeder aan hem 
veranderen? Alles, waarschijnlijk. Een nettere jas, schone handen, 
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die vlecht eraf, minder sjokken, schouders omhoog. Misschien wat 
make-up op zijn litteken. ‘Dit lijkt me een hele leuke hobby,’ zei ze 
om van onderwerp te veranderen.
 ‘Uitstekende hobby,’ zei Lukas rustig. ‘Misschien moet je ook 
een magneet kopen.’
 Mot keek hem verbaasd aan. ‘Kan dat gewoon?’
 ‘Tuurlijk!’ zei Lukas lachend. ‘Dacht je dat we een geheim ge-
nootschap waren? Ik heb mijn magneet gewoon bij Rosie gekocht. 
De kleinste maat is twintig bolwerd, en voor een paar tientjes meer 
heb je de sterkste.’
 ‘Wauw.’ Mot trok het touw omhoog en liet hem weer zakken. Ze 
voelde dat de magneet ergens aan bleef plakken.
 ‘Heb je beet?’ Lukas klapte in zijn handen.
 Mot hield het touw stevig vast en keek hem aan. ‘En nu?’ Ze 
dacht aan de grijpmachines op de kermis, het enthousiasme als ze 
een knuffel te pakken had en de teleurstelling wanneer die weer 
terugviel. ‘Ik wil niet dat het loslaat.’
 Lukas schudde zijn hoofd. ‘Dat gebeurt niet. Deze magneet is 
sterk genoeg voor bijna alles wat je op de bodem tegenkomt. Als je 
hem maar rustig omhooghaalt.’
 Mot zette een voorzichtige stap naar voren en trok het touw het 
water uit. Aandachtig keek ze naar alle druppels die van de oranje 
draden af gleden. Toen ze de magneet zag bovenkomen, barstte ze 
bijna van nieuwsgierigheid. Maar Lukas pakte het touw van haar 
over en trok zelf de magneet het water uit.
 ‘Geen bom,’ zei hij alleen.
 ‘Kan dat?’ vroeg Mot.
 Hij knikte. ‘Ik heb wel eens een handgranaat gevonden. Maar 
we zijn veilig.’ Hij hield de magneet omgekeerd voor Mots neus. 
Daar, tussen de modder en het wier, zat een ijzeren mesje vastge-
plakt, met een dik, houten handvat. Daarnaast zag Mot een oorbel. 
Oranjebruin en schubbig van de roest.



 ‘Wat mooi,’ zei ze.
 ‘Haal er maar af,’ antwoorde Lukas. ‘Ze zijn van jou.’
 Mot pakte eerst het mesje. Het zag er nog scherp uit onder de 
roestbruine aanslag. Hoe lang zou het in het water hebben gele-
gen? Ze legde het voorzichtig op de kade. Toen schoof ze de oorbel 
naar de rand van de magneet en trok hem los. Ze veegde de mod-
der zachtjes weg met haar duim. Het ding leek wel vierhonderd 
jaar oud. Hij was rond met krullen in het midden. Bovenaan zat 
een perfect haakje dat ooit door iemands oor had gestoken. ‘Mag 
ik hem echt houden?’ vroeg ze. ‘Misschien is hij wel heel veel geld 
waard.’
 Lukas keek naar de buit in haar hand. 'Dat is denk ik niet zo. 
Maar hij is nu wel van jou. Eerlijk gevonden.’ Hij pakte het touw 
met de magneet weer van haar over. ‘Je kunt hem in azijn leggen. 
Of in citroensap. Dan kun je de roest er na een poosje afpoetsen.’
 ‘Maar dat hoeft niet, toch?’ Mot hield de oorbel in haar platte 
hand. Hij was zo mooi bruin. Ze vond hem sierlijk en spannend 
tegelijk. ‘Ik hou wel van roest.’
 Lukas glimlachte. ‘Je zou een uitstekende metaalvisser zijn.’


