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DE BROERS

JULI 1945

‘Daarom dacht ik dat als ik tot de herfst bleef, u alle tijd zou heb-
ben om iemand te vinden die geschikt is. Ik zou natuurlijk niet 
willen dat u er hinder van ondervindt.’ In de daaropvolgende 
stilte zocht en vond ze een wit kanten zakdoekje in de mouw van 
haar vest en snoot ze onopvallend en weinig doeltreffend haar 
neus. In deze tijd van het jaar had ze altijd last van hooikoorts.
 Hugh staarde haar ontsteld aan. ‘Ik zal nooit iemand vinden 
die ook maar half zo geschikt is als u.’ Het compliment trof haar 
als een kleine steen, en ze verstrakte: ze was vooral bang geweest 
dat hij tijdens dit gesprek aardig tegen haar zou zijn.
 ‘Er wordt gezegd dat niemand onmisbaar is, hè?’ antwoordde 
ze, hoewel ze vond dat dit als puntje bij paaltje kwam, zoals nu, 
helemaal niet waar was.
 ‘U bent al zo lang bij me dat ik me geen raad zal weten zonder 
u.’ Toen ze hier net was komen werken, hadden alle meisjes kort 
opgeknipt haar gehad; dat van haar was inmiddels grijs. ‘Het 
moet ruim twintig jaar geleden zijn. Mijn hemel, wat vliegt de 
tijd.’
 ‘Dat wordt gezegd.’ Dit, dacht ze, was evenmin waar. Maar in 
al die drieëntwintig jaar had ze het nooit in haar hoofd gehaald 
om hem tegen te spreken. Ze zag nu dat hij uit zijn doen was: een 
klein adertje aan de zijkant van zijn voorhoofd begon zichtbaar 
te kloppen, en hij kon er elk moment zijn hand geïrriteerd op 
leggen en vervolgens naar zijn haar bewegen. 
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 ‘En ik neem aan,’ zei hij, toen hij niet meer over zijn hoofd 
wreef, ‘dat ik u op geen enkele manier op andere gedachten kan 
brengen?’
 Ze schudde haar hoofd. ‘Het is moeder, weet u. Zoals ik al eer-
der heb gezegd kan ze niet meer de hele dag alleen zijn.’
 Het was even stil terwijl hij inzag dat ze terug waren bij het 
begin van het gesprek. Ze schoof zijn sigarettendoosje van lau-
rierhout naar hem toe – dat had ze die ochtend als gewoonlijk 
bijgevuld, het was zo’n stuk gemakkelijker voor hem met zijn 
ene hand dan worstelen om een pakje open te krijgen – en ze 
wachtte terwijl hij er een uitpakte en aanstak met de zilveren 
aansteker die hij van mevrouw Hugh had gekregen in het jaar 
van de kroning. Dat jaar had de firma het iepenhout geleverd 
voor alle knielbanken in de Westminster Abbey: ze had het 
bankje gezien dat meneer Edward na afloop had gekocht, het 
had er beeldig uigezien met het blauwe fluweel en het goud galon. 
Ze was er trots op geweest dat hún hout was uitgekozen voor 
een stuk geschiedenis. Haar pensioen zou vol herinneringen zit-
ten.
 ‘Ik vroeg me af,’ zei ze, ‘of u het soms prettig zou vinden als ik 
u hielp om iemand anders te zoeken?’
 ‘Kent u iemand die zou kunnen voldoen?’
 ‘O, nee! Ik dacht alleen dat ik misschien zou kunnen helpen de 
mensen die gesolliciteerd hebben te schiften voor een gesprek.’
 ‘Dat kunt u beslist veel beter dan ik.’ Zijn hoofd begon te bon-
zen.
 ‘Wilt u soms dat ik het raam openzet?’
 ‘Ja, graag. Het heeft geen zin om op een dag als vandaag her-
metisch verzegeld te zijn.’
 Zodra ze de grendel van het raam had gehaald en het zware 
schuifraam een paar centimeter omhoog had geduwd, voerde de 
warme bries de rauwe, staccato kreten mee van de oude kranten-
verkoper beneden op de hoek van de straat. ‘Extra verkiezings-
uitgave! Twee ministers niet herkozen! Grote verschuiving naar 
Labour! Lees er alles over!’
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 ‘Wilt u Tommy een krant laten kopen, juffrouw Pearson? Zo 
te horen is het slecht nieuws, maar we kunnen het ergste maar 
beter weten.’
 Ze ging zelf, aangezien Tommy, de loopjongen, chronische 
onvindbaarheid paarde aan een vermogen om vertraagd te be-
wegen waarmee een tweevingerige luiaard, zoals ze meneer Ru-
pert eens had horen opmerken, eer had kunnen inleggen. Ze zou 
hen állemaal missen, hield ze zichzelf voor in een poging het 
vreselijke gevoel van naderend verlies te spreiden. En dit was pas 
het begin. Er zou op kantoor een afscheidsfeestje komen, waar-
op iedereen haar veel geluk zou wensen en op haar gezondheid 
zou drinken, en er was wellicht – dat was héél waarschijnlijk – 
met de pet rondgegaan voor een afscheidscadeau. Daarna zou ze 
wachten op de bus die haar voor de laatste keer naar het station 
zou brengen, zou ze in twintig minuten van New Cross naar La-
burnum Grove lopen tot ze bij nummer vierentachtig kwam, en 
ze zou de sleutel in het deurslot steken – de deur weer achter zich 
op slot draaien en dat zou het dan zijn. Moeder had altijd een 
hekel aan haar gehad omdat ze een onwettig kind was – absoluut 
niet deugde, zoals moeder steevast zei wanneer ze het echt beu 
was. Ze zou er natuurlijk wel uit komen, boodschappen doen en 
hun bibliotheekboeken ruilen, en misschien zou ze een enkele 
keer kunnen wegglippen naar de bioscoop, hoewel ze heel zui-
nig zou moeten zijn. Doordat ze zoveel eerder met pensioen 
ging dan de bedoeling was, zou ze een behoorlijk deel van het 
pensioen verspelen dat de firma voor alle werknemers had gere-
geld. Van vakanties zou in elk geval geen sprake zijn, of er zou 
een einde moeten komen aan moeders incontinentie – wat zou 
kunnen gebeuren als ze de hele dag thuis was om ongelukjes te 
voorkomen.
 Het was de afgelopen weken door haar heen gegaan dat moe-
der het expres deed, maar het was niet erg aardig om dat te den-
ken.
 Toen ze met de krant bij meneer Hugh terugkwam, had hij dui-
delijk weer last van zijn hoofd. Hij had de bovenste zonwering 
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voor het raam laten zakken zodat de zon niet meer op het bureau 
viel en fonkelde op het grote zilveren inktstel dat hij nooit ge-
bruikte. Ze legde de krant op het bureau.
 ‘Goeie genade!’ zei hij. ‘Macmillan en Bracken niet herkozen. 
Er wordt een verpletterende overwinning voorspeld. Die arme 
Churchill!’
 ‘Het lijkt een schande, hè? Na alles wat hij voor ons heeft ge-
daan.’ Daarop liet ze hem alleen, maar voordat ze zich instal-
leerde in het achterkamertje waar ze typte en haar dossiers bij-
hield, vond ze het juist om te zeggen dat ze natuurlijk zou blijven 
– in elk geval tot september, en langer als het moeilijk was om de 
juiste vervangster te vinden.
 ‘Dat is bijzonder aardig van u, juffrouw Pearson. Ik kan u niet 
zeggen hoezeer het me spijt dat u überhaupt weggaat.’
 Hoewel hij naar haar glimlachte, wist ze dat hij pijn had.
 Op het damestoilet, waar ze naartoe ging om kort en geluid-
loos te huilen, schoot de gedachte door haar hoofd hoe anders 
alles zou zijn als ze haar baan zou moeten opzeggen om voor 
iemand als meneer Hugh in plaats van moeder te zorgen. Het 
was een belachelijk idee: ze had geen idee hoe ze daarop was ge-
komen.
 Toen ze de deur achter zich had dichtgedaan op de manier 
waarop ze dat altijd deed wanneer hij hoofdpijn had (ze had wel 
tien manieren om hem te laten merken dat ze het wist, wat hem 
mateloos had geïrriteerd, tot jaren van gewenning tot onver-
schilligheid hadden geleid), schoof Hugh de krant weg, en hij 
leunde in zijn stoel naar achteren, sloot zijn ogen en wachtte tot 
de medicijnen gingen werken. Een Labour-regering – het zag er 
werkelijk naar uit dat het die kant op zou gaan – was een veront-
rustend vooruitzicht. Dit toonde aan dat als het erop aankwam 
ideeën inderdaad belangrijker waren dan mensen, wat in moreel 
opzicht misschien beter, maar in alledaags opzicht verrassend 
was. Churchill was – terecht – een nationale figuur: iedereen 
kende hem, zijn flamboyante emotionaliteit, zijn welbespraakt-
heid, zijn bronchitis, zijn sigaren, terwijl er heel weinig, en voor 
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de meeste mensen niets, bekend was over Attlee. De stemmen 
van de strijdkrachten, concludeerde hij, moesten de doorslag 
hebben gegeven. Deze overpeinzingen werden onderbroken 
door de verschijning van Cartwright met zijn rapport over hoe 
het gesteld was met de vrachtwagens van de firma, een kwestie 
die zorgen baarde. De meeste hadden het stadium bereikt waar-
in het niet meer lonend was om ze te onderhouden, maar het zou 
nog enige tijd duren voor er een aanzienlijk aantal nieuwe 
vrachtwagens beschikbaar zou zijn. ‘Je zult gewoon moeten 
doen wat je kunt, Cartwright.’ En Cartwright, wiens glimlach 
graatmager was – met een minimum aan vrolijkheid liet hij een 
angstaanjagende hoeveelheid vergelende tanden zien – eindigde 
met zijn vaste klacht over het oververven van de voertuigen. De 
Cazalet-vrachtwagens waren blauw met gouden letters. In dit 
opzicht waren ze uniek, want het blauw verschoot zo snel dat 
het voortdurend moest worden bijgehouden. Het stoorde Cart-
wright dat hij zijn budget daarvoor moest gebruiken, vooral met 
het huidige antieke wagenpark, maar de generaal had jaren ge-
leden verordonneerd dat de vrachtwagens blauw moesten zijn 
zodat ze op de weg te onderscheiden waren van alle andere 
vrachtwagens. Hugh noch Edward vond dat dit een traditie was 
waarmee kon worden gebroken, al helemaal niet omdat hun va-
der niet langer kon zien dat ze dat hadden gedaan. ‘Begin daar 
niet over, Cartwright, maar staak het schilderen tot ik bij Rootes 
ben geweest om te zien of zij ons iets kunnen leveren.’
 ‘Vrachtwagens van Seddon zouden beter zijn dan die van 
Commer, meneer, als we kunnen kiezen, gezien de huidige prijs 
van benzine.’
 ‘Ja – juist. Een goed punt.’
 Cartwright zei nou dan ging hij maar, maar maakte geen aan-
stalten om dat te doen. Het bleek dat hij een neef had die in de 
nabije toekomst zou worden gedemobiliseerd – de zoon van een 
broer van zijn vrouw, legde hij uit. De familie woonde in Gos-
port en hij vroeg zich af of er soms een baan zou zijn op de nieu-
we werf in Southampton. Hugh zei dat hij het aan zijn broer zou 
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vragen en Cartwright zei heel hartelijk bedankt meneer hij was 
hem zeer erkentelijk. En toen ging hij echt.
 De steek van ergernis en ongerustheid die Hugh altijd voelde 
wanneer Southampton werd genoemd, trad op en veroorzaakte 
tegelijkertijd een sterkere en directere wrevel over het vertrek 
van juffrouw Pearson. Hij had er helemaal geen zin in om na al 
die jaren een nieuwe secretaresse te gaan inwerken. ‘Jij wilt hele-
maal níéts veranderen, lieveling,’ had Sybil gezegd toen hij had 
uitgeroepen dat de scheiding in haar haar anders zat. Goeie god, 
het kon hem niet schelen wát ze met haar haar deed, als ze nog 
maar leefde! Het was inmiddels drie jaar – drie jaar en vier 
maanden – geleden dat ze was overleden en hij had de indruk dat 
er in die tijd niets anders was gebeurd dan dat hij er gruwelijk 
aan gewénd was geraakt om haar te missen. Dit werd door ande-
ren omschreven als eroverheen komen.
 Op dit punt nam hij als gewoonlijk zijn toevlucht tot de over-
weging dat ze in elk geval geen pijn meer had – hij zou nooit heb-
ben gewild, had nooit kunnen verdrágen dat ze nog meer had 
moeten doorstaan. Het was beter dat ze was overleden en hem 
had achtergelaten dan dat ze nog langer zo was gekweld. 
 Hij las en tekende alle brieven die juffrouw Pearson had ge-
bracht toen ze haar ontslag had ingediend. Die zou ze ophalen 
en in enveloppen stoppen terwijl hij lunchte. Hij belde haar om 
te zeggen dat ze een taxi voor hem moest laten komen en dat hij 
laat terug zou kunnen zijn.
 Hij ging lunchen met Rachel – het zou tenminste niet zo’n al-
coholische zakenlunch zijn die hij altijd een hele bezoeking vond 
als hij hoofdpijn had. Hij merkte dat hij zichzelf voortdurend ge-
ruststelde met van die kleine zegeningen.
 Hij had met haar afgesproken in een Italiaans restaurantje in 
Greek Street – dat was uitgekozen omdat het er rustig was en 
omdat het waarschijnlijk voedsel verschafte dat Rachel zou ac-
cepteren. Net als de baronie, die helemaal nooit buitenshuis at, 
koesterde Rachel een diepe argwaan tegen ‘gekocht eten’ – het 
was te machtig, of te uitgebreid, of op een andere manier bedrei-
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gend. Maar deze keer had zij voorgesteld om te gaan lunchen: ze 
zou toch een nachtje in Londen zijn omdat ze met Sid naar een 
concert ging. ‘Ik moet gewoon met je praten over Home Place en 
Chester Terrace en zo,’ had ze gezegd. ‘De baronie en de gene-
raal blijven er allebei maar met me over praten en blijven maar 
zeggen wat ze willen doen, maar ze willen niet hetzelfde. Het is 
hopeloos om te proberen of we in het weekeinde kunnen praten 
– dan worden we beslist gestoord.’
 Maar toen hij in het restaurant arriveerde, werd hij begroet 
door Edda, de oudere eigenaresse, die zei dat de dames boven 
waren, en toen hij bij de tafel kwam, zat Rachel daar – met Sid.
 ‘Lieverd, ik hoop dat je het niet erg vind. Sid en ik hadden van-
daag min of meer samen afgesproken en ik was onze lunch ver-
geten toen we dat plan opvatten.’
 ‘Natuurlijk niet. Leuk je te zien,’ zei hij hartelijk. Persoonlijk 
vond hij Sid een beetje vreemd: in haar nogal omvangrijke tweed 
pak dat ze het hele jaar leek te dragen met een overhemd en een 
stropdas, en door haar onmodieus korte haar en haar gezicht 
met de huidkleur van een noot, zag ze eruit als een oud jongetje, 
maar ze was de beste, zo niet oudste en enige vriendin van die 
lieve Rachel en verdiende daarom zijn welwillendheid. ‘Ik be-
schouw je altijd als iemand die praktisch bij de familie hoort,’ 
voegde hij eraan toe, en hij werd beloond met een flauwe blos die 
op het bezorgde gezicht van zijn zuster verscheen en verdween. 
‘Ik heb het je toch gezegd?’ zei ze tegen Sid. ‘Ik heb haar moeten 
overhalen om mee te gaan,’ zei ze nu tegen hem.
 ‘Ik weet dat jullie familiezaken te bespreken hebben – ik wilde 
niet in de weg zitten, weet je. Ik beloof dat ik muisstil zal zijn. Ik 
zeg geen woord.’
 Dit bleek absoluut niet waar te zijn. Aanvankelijk kwamen ze 
niet aan het probleem toe: er moest een maaltijd worden besteld. 
Nadat Rachel het menu had bestudeerd, vroeg ze ten slotte of ze 
gewoon een simpele omelet kon krijgen – maar een kleintje. Dat 
was nadat Sid en hij hadden gekozen voor de minestrone en de 
gesmoorde lever, en toen Sid en hij een martini dronken, die Ra-
chel had afgeslagen.
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