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Petra

‘Het is tijd voor de overhoring,’ zei dominee Meijer tera
wijl hij zijn bijbel opensloeg. We zaten in de zaal waar 
iedere week de kerkraadsvergadering plaatsvond. De 
eikenhouten stoelen waren bekleed met groen fluweel 
en in de muren waren psalmteksten gebeiteld. Domia
nee Meijer zat aan het hoofd van de tafel. Aan zijn lina
kerkant zaten acht jongens. Wij meisjes zaten rechts. 
Er waren geen vaste plaatsen, maar ik zat bijna altijd 
naast Lieke, de dochter van dominee Meijer. Het leek 
me raar om catechisatie te krijgen van je vader. Wana
neer ik ernaar vroeg, haalde ze haar schouders op en 
begon snel door haar bijbel te bladeren. 
 Dominee Meijer begon bij de jongens. Simon was 
als eerste aan de beurt. Trillend en stotterend droeg 
hij de tekst voor aan de rest van de groep. De andere 
jongens deden het niet beter. Hoe konden ze zoveel 
moeite hebben met het herhalen van vijf zinnen? Ik 
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las zo’n versje een keer door en liet mijn geheugen 
zijn werk doen. Na Liekes foutloze voordracht wees 
dominee Meijer naar het bord achter hem. ‘De Heer 
dienen,’ stond er met hanenpoten opgeschreven. 
 ‘Overweegt iemand hier om later dominee te wora
den?’ vroeg hij terwijl hij naar Simon keek. Simon 
lachte ongemakkelijk. Zo te zien zat hij er niet op te 
wachten om de nieuwe dominee Meijer te worden. 
Voorzichtig stak ik mijn hand in de lucht. 
 ‘Ik heb het weleens overwogen.’ Dominee Meijer 
veerde omhoog en keek gealarmeerd om zich heen. De 
rest van de groep staarde naar mij alsof ik had gezegd 
graag naar de hel te willen. 
 ‘Dat kan natuurlijk niet,’ wist hij uiteindelijk uit te 
brengen. 
 ‘Waarom niet?’ 
 ‘Petra, dit hoor je al te weten,’ zei hij streng, ‘meisjes 
kunnen geen dominee worden. Het ambt staat alleen 
open voor mannen.’
 ‘Maar waarom? Wat er in mijn broek zit bepaalt 
toch niet of ik goed kan preken?’ Dominee Meijer 
sloeg met zijn vuist op de tafel. Kwaad keek hij me 
aan. 
 ‘Zo staat het in de Bijbel!’
 ‘Dus omdat ik geen piemel heb, mag ik geen dominee 
worden. Dat is toch belachelijk!’ riep ik uit. Iedereen 
keek me geschrokken aan. Lieke schoof demonstratief 
haar stoel een meter bij mij vandaan. 
 ‘eruit! Mijn catechisatie uit!’ schreeuwde dominee 
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Meijer. Ik pakte mijn bijbel en verliet met een bonzend 
hart de zaal.
 Verdwaald keek ik om me heen. Drie dagen per 
week was ik in deze kerk te vinden, maar ik was er 
bijna nooit alleen geweest. Uit gewoonte liep ik naar 
de kerkbank waar ik iedere zondag met mijn ouders 
zat. Het was niet mijn bedoeling om mensen in Spaa
kenburg boos te maken. Een halfjaar geleden had ik 
nog geprobeerd om meer zoals Lieke te zijn. Om te 
lachen en te zwijgen wanneer dat de bedoeling was. Ik 
had het een halve zondag volgehouden. De zondagen 
daarop had ik aan één stuk door gepraat. Alsof ik een 
lerares was die na een griepje toch alle stof probeerde 
te behandelen. 
 Ik stond op en liep naar de doopvont. Even keek ik 
om me heen, om te checken of er echt niemand was. 
Voorzichtig tilde ik het deksel op en dipte mijn handen 
in het heilige water. Het voelde niet anders dan het 
water waarmee ik de afwas deed. Ik legde het deksel 
terug en beklom de eerste trappen van de kansel. De 
Pauluskerk was de grootste kerk van Spakenburg. 
Vanaf de preekstoel moest het een bijzonder uitzicht 
zijn. Ik wist niet of ik echt dominee wilde worden. De 
vrouwen in mijn familie waren huismoeders, secretaa
resses en juffen. Zolang het maar iets anders was dan 
dat. 
 Ik hoorde de deuren van de kerkraadszaal openslaan 
en rende zo snel mogelijk terug naar de kerkbank. Doa
minee Meijer liep naar binnen en ging naast me zitten. 
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 ‘Petra, ik zal kort zijn: dat soort woorden horen 
niet thuis in een catechisatieles.’ De dominee trok een 
gezicht alsof hij enorm geschrokken was. Zwijgend 
staarde ik hem aan. Zo bijzonder kon het woord voor 
hem niet zijn. Hij had de zijne vaak genoeg gebruikt. 
Hoe kwam hij anders aan zeven kinderen?
 ‘Je moet me toch iets uitleggen,’ zei hij onverwachts 
vriendelijk, ‘toen je klein was zong je altijd enthousiast 
mee met alle psalmen. Wat is er gebeurd?’ Hij draaide 
zich naar me toe en keek me bemoedigend aan. Even 
aarzelde ik. Kon ik mijn twijfels met de dominee delen? 
 ‘Het klopt gewoon niet wat er in de Bijbel staat. 
Waarom mogen vrouwen niets? Waarom moeten hoa
mo’s dood?’ De dominee schudde zijn hoofd heen en 
weer alsof hij met zijn lichaam onophoudelijk nee zei.
 ‘Petra, jouw intelligentie is de grootste uitdaging die 
je van God hebt gekregen. Die zal je moeten beheersen 
om een goede gelovige te zijn.’ Ik zuchtte en staarde 
naar de grond. Dat was geen antwoord op mijn vraag. 
De dominee stond op en vertelde me dat ik kon gaan. 
 ‘De volgende keer bel ik je ouders,’ zei hij voordat ik 
de kerkdeur achter me dichtsloeg. 

Met de slaap nog in mijn ogen liep ik de trap af. Mijn 
vader stond bij de tv een ballon op te blazen. 
 ‘Maar ik ben volgende week pas jarig!’ riep ik vera
baasd. Vlug stopte hij de half opgeblazen ballon acha
ter zijn rug. Mijn moeder herschikte een slinger voor 
het raam en ging in haar grote, bruine fauteuil zitten. 
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Alleen zij mocht daar zitten, maar ze paste er bijna niet 
in.
 ‘Petra, je bent geboren op Goede Vrijdag,’ zei ze ena
thousiast, ‘Jezus is toen gestorven voor onze zonden. 
Er is toch geen mooiere dag om je verjaardag te viea
ren?’
 ‘Maar ik word woensdag pas vijftien!’ Mijn moeder 
zuchtte en pakte het doosje Merci van tafel. De vera
pakkingen van de groene, blauwe en paarse chocolaa
tjes had ik al in de prullenbak zien liggen. 
 ‘De familie komt zo. Het zou fijn zijn als jij jezelf 
ook nuttig maakt,’ zei ze waarna ze gebaarde naar een 
biljet van twintig euro dat op de kast lag. Terwijl ik 
het geld pakte, bestudeerde ze mij van top tot teen. Ik 
had nog steeds mijn favoriete nachthemd met daarop 
Tinkelbel aan.
 ‘Wat wil je dat ik doe?’ 
 ‘Haal de paling op bij Lammert van Klaas en trek 
wat fatsoenlijks aan.’
 Chagrijnig slofte ik naar mijn kamer en pakte de 
lange bloemenrok die mijn moeder voor me had klaara
gelegd. De rok was zo keurig opgevouwen dat het 
leek alsof hij net uit de winkel kwam. Wanneer mijn 
moeder mij de was liet opvouwen, deed ze altijd de 
helft opnieuw. Het was nooit zo netjes als zij het wilde 
hebben. 

Het was niet ver naar Lammert van Klaas; in Spakena
burg lag alles dicht bij elkaar. Ik liep langs het huis van 
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de burgemeester waar een opblaasbare ooievaar in de 
tuin stond. Vorige week was er een meisje geboren, 
de vierde dochter van het gezin. Er hing een slinger 
voor het raam met de tekst ‘Alweer een deere’: nog een 
meisje. 
 De viskraam was nog niet te zien, maar ik kon hem 
al wel ruiken. De kraam werd gepoetst met chloor 
waardoor de geur het midden hield tussen die van 
een zwembad en een aquarium. Lammert en zijn zoon 
stonden vis schoon te maken toen ik naar de kassa 
liep. 
 ‘Dag deere, jij komt zeker voor de palingbestelling?’ 
Ik knikte en haalde een tasje uit mijn jaszak. 
 ‘We maken nog even de laatste schoon,’ zei Lammert 
terwijl hij het fileermes in de lucht stak. Met vlugge bea
wegingen trok hij het vel van de paling af. De zoon van 
Lammert, Douwe, werkte nog sneller dan zijn vader. 
Hij zat bij mij op catechisatie, maar we hadden nog 
geen woord gewisseld. Lammert tilde het tasje met paa
ling over de balie heen. 
 ‘Maar jij bent dus de dochter van Marga en Hans? 
Ik had je helemaal niet herkend. Je bent flink gegroeid 
sinds de laatste keer dat ik je zag,’ zei Lammert waara
na hij Douwe een veelbetekenende por gaf. 
 ‘Klopt,’ zei ik ongemakkelijk. Ik voelde mijn wana
gen rood worden en liep, zo snel als ik kon, weer naar 
huis. 
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Mijn broertje zat aan de eettafel en keek verlekkerd 
naar de Spakenburgse koek die de hele tafel bedekte. 
‘Hoera! Petra, vijftien jaar!’ stond er met krulletters 
op geschreven. 
 Voor de open haard stonden twee grote dozen, 
verpakt in bloemig cadeaupapier. Ik was bang dat ik 
weer kerkelijke liedboeken zou krijgen, zoals het jaar 
daarvoor. Met ferme passen liep mijn moeder naar de 
tafel. Ze trok haar jasje recht en strekte haar arm uit 
om me te feliciteren. Ik volgde haar voorbeeld en we 
gaven elkaar een stevige hand. Mijn moeder boog naar 
me toe en gaf me drie snelle luchtkussen. Ik kreeg het 
benauwd van de sterke geur van haar parfum. Verjaara
dagen waren het enige moment in het jaar waarop we 
fysiek contact hadden. Haar parfumdosering was afa
gestemd op de twee meter afstand die we altijd in acht 
namen. Mijn moeder pakte de grootste doos en zette 
hem op tafel.
 ‘We hebben een prachtig cadeau voor je uitgezocht,’ 
zei ze trots. Ik scheurde het pakpapier open en zag dat 
het een pannenset was. Ik wist niet wat ik erger vond: 
dit of de liedboeken. 
 ‘Leuk, dank je wel!’ probeerde ik zo overtuigend 
mogelijk te zeggen. Mijn vader sneed de koek en gaf 
ons allemaal een stuk ter grootte van een ansichtkaart. 
In stilte werd het naar binnen gewerkt. Mijn broertje 
at zo snel dat hij zijn stuk al ophad toen ik op de helft 
van het mijne was. Hij pakte nog een stuk, een grote 
uit het midden. In gedachten moest ik lachen, er stond 
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precies ‘Hoer’ op het restant van de koek. 
 Mijn moeder ging weer in haar fauteuil zitten en 
duwde met haar voet een volle wasmand in mijn richa
ting. 
 ‘Wees lief en breng het wasgoed naar oma toe.’ 
Zuchtend pakte ik de wasmand van de grond en liep 
zonder een jas te pakken de deur uit. Oma woonde 
toch om de hoek. 
 Met de wasmand onder mijn arm liep ik de kleine 
seniorenwoning binnen. De poes van mijn oma, Lady, 
sprong van de kast af en liep kwispelend naar me toe. 
Ik liet Lady aan mijn hand ruiken en ze gaf me een 
bescheiden kopje. 
 ‘Onbegrijpelijk dat ze jou niet krabt,’ zei mijn oma, 
‘ze haalt naar iedereen uit.’ Ik kriebelde Lady bij haar 
oortjes waardoor ze zachtjes begon te spinnen. 
 ‘Ik vind haar heel lief.’
 ‘Lief? Ze is hartstikke vals. Wat dat betreft doet ze 
haar naam eer aan. Vrouwen kunnen ook zo vals zijn.’ 
Ik keek omhoog en zag mijn oma half aangekleed in de 
deuropening staan. Ze droeg alleen een hemd en een 
lange zwarte rok, de onderkleding van haar kledera
dracht. Het aantrekken van haar volledige kostuum 
duurde drie kwartier. Op dagen dat ze alleen was, proa
beerde ze dat zo veel mogelijk te vermijden.
 ‘Ik doe speciaal voor jouw verjaardag een fleurige 
kraplap aan,’ zei ze opgewekt. 
 ‘Maar je zus is drie maanden geleden overleden. 
Dan hoor je toch een donkere kraplap te dragen?’
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 ‘Als je die regels aanhoudt, kan je op mijn leeftijd 
alleen nog maar rouwkleuren dragen,’ zei mijn oma 
terwijl ze de kleding hardhandig vastspeldde.

‘Daar is de jarige!’ riep mijn vader toen ik samen met 
mijn oma de kamer binnenliep. 
 ‘Tijd voor felicitaties,’ voegde mijn moeder toe. 
Ome Joop stond op en wreef met zijn handen over zijn 
wangen. 
 ‘Ik ben er helemaal klaar voor,’ zei hij trots, ‘ik heb 
me speciaal voor Petra geschoren. Vanochtend heb ik 
zelfs een luchtje opgedaan.’ Ik trok een vies gezicht, 
maar liep wel naar hem toe. Ome Joop was boer en afa
gelopen zomer was ik een paar nachtjes wezen logeren 
op de boerderij. Ik had een geitje de fles gegeven en ome 
Joop had een pasgeboren kalfje naar mij vernoemd. 
Bijna al zijn koeien droegen namen van vrouwen uit 
zijn familie. Hij boog zich over mij heen en gaf me een 
stevige handdruk en drie plakkussen vlak naast mijn 
mond. Ik keek naar de rij met ooms en tantes die ik 
nog te gaan had en zuchtte. 
 Ik was nog steeds handen aan het schudden toen 
mijn vierjarige neefje begon te huilen. Met zijn spiera
witte haar en zijn mollige armpjes leek hij net een ena
geltje, maar op iedere familiebijeenkomst gilde hij de 
boel bij elkaar. Sussend tilde mijn moeder Lucas van de 
grond en zette hem op haar schoot. Ze pakte een handa
je paprikachips en hield een chipje voor zijn neus. Even 
leek hij rustig te gaan eten, maar in plaats daarvan 
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greep hij haar vol in haar borst. Hij bleef erin knijpen 
alsof het een stressballetje was. Geschrokken liet mijn 
moeder de rest van de chips op de grond vallen. 
 ‘Sorry, Marga,’ stamelde mijn tante met een vuura
rood gezicht. Mijn moeder lachte en zei: ‘Jong geleerd 
is oud gedaan.’
 ‘Dat wordt later een echte charmeur,’ zei ome Joop 
trots. 
 Mijn moeder stond op en stapelde de colaglazen in 
elkaar. Verwachtingsvol keek ze naar mij. 
 ‘Petra, help je ook? Het eten is bijna klaar.’ Ik griste 
een paar chipjes van tafel en liep naar de keuken. Uit 
de besteklade pakte ik messen en vorken. Ik legde ze 
naast de borden en zag mijn moeder hoofdschuddend 
naar de tafel kijken.
 ‘Dat zijn toch geen messen voor bij het avondeten.’ 
Ik keek naar de messen, die inderdaad aan de kleine 
kant waren. 
 ‘Wat leren ze jou daar eigenlijk op dat vwo? Volgens 
mij zou je veel meer hebben aan een paar jaartjes huisa
houdschool,’ zei ze met een grote glimlach. 
 ‘Geschiedenis, economie, Frans, wiskunde,’ somde 
ik bijdehand op. 
 ‘Leuk hoor, pak nou maar de goede messen.’
 Direct na het dankgebed stonden mijn familieleden 
op. Alsof het een pas afgelopen kerkdienst was, schoa
ten ze bij het woord ‘amen’ naar buiten. Zeker de helft 
zou ik de volgende dag weer zien, op de bruiloft van 
Geert en Lisa. 
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Geert was tien jaar ouder dan ik en een van mijn meest 
opvallende neven. Als verkoper bij de lokale autodeaa
ler wist hij precies wat hij moest zeggen om mensen 
een duurdere auto aan te smeren. Met zijn vlotte 
babbel moest hij ook Lisa versierd hebben. Geen idee 
waarom de knappe basisschooljuf anders voor hem 
was gevallen.
 Toen Lisa zwanger bleek, kochten ze het kleinste 
huis in mijn straat. Mijn tante had in een recordtijd 
de bruiloft gepland. Pas na de voltrekking mochten 
Geert en Lisa in het huis gaan wonen, maar met klusa
sen waren ze allang klaar. Lisa had me haar favoriete 
kamer weken geleden laten zien. Het was een blauwe 
kamer vol met autootjes voor het jongetje dat over 
twee maanden geboren zou worden. Ik vond het gek 
dat ze nog niet in het huis mochten slapen. Tenzij Lisa 
de tweede heilige maagd was, viel seks niet meer te 
voorkomen.
 De bruiloft begon in het ouderlijk huis van Lisa. 
Toen ik binnenkwam, stond het zo vol dat ik amper 
kon zien waar ik liep. Ome Joop zag me verdwaasd 
om me heen kijken en gebaarde dat ik zijn kant op 
moest komen. 
 ‘Petra, kom lekker naast mij op de leuning van de 
bank zitten. Jij bent zo slank dat je daar prima past.’
 Ik pakte een plak cake en ging naast hem zitten. De 
deurbel ging en ik herkende het silhouet van Geert aan 
de dikke buik die ik door het geribbelde glas zag. De 
vader van Lisa opende de deur. Alle gesprekken vielen 
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stil en iedereen keek gespannen naar de trap in het 
midden van de kamer. Langzaam liep Lisa naar benea
den. Haar blonde haren waren gekruld en losjes opgea
stoken. In haar gedrapeerde trouwjurk leek ze net een 
zwangere engel. Ik keek naar Geert, wiens ogen vocha
tig leken te worden. Even dacht ik dat hij een traantje 
weg zou pinken, maar nadat hij Lisa het boeket had 
gegeven, riep hij door de kamer: 
 ‘Laten we er een mooie dag van maken, jongens. Het 
heeft me genoeg gekost!’

Met tegenzin liep ik de Pauluskerk binnen. Bijna iea
dereen zat al in de banken die voor de gelegenheid vera
sierd waren met bloemstukken. Op het podium was 
een klein altaar gebouwd. Mijn ouders zaten op de 
tweede rij en hielden een plekje voor me vrij. Dominee 
Meijer stapte op het altaar af en keek opgewekt naar 
de aanwezigen. Deze warme blik was ik niet van hem 
gewend. 
 Een paar weken geleden hadden Geert en Lisa hier 
ook in de schijnwerpers gestaan. Ze moesten, ten 
overstaan van de kerkgemeente, boete doen voor de 
seks die buiten het huwelijk had plaatsgevonden. Aan 
het begin van de ochtenddienst werden hun namen gea
noemd en ze moesten opstaan terwijl de dominee hun 
schuldbetuigingen voorlas. De rest van de dienst had 
de dominee gepreekt over hoe zondig wij mensen zijn. 
Om daarbij telkens hun kant op te kijken. 
 De dominee ging naast Geert staan toen de orgaa
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nist de bruiloftspsalmen inzette. Op de tonen van de 
muziek werd Lisa door haar vader naar het altaar gea
bracht. De dominee vroeg Geert en Lisa te knielen. Ze 
legden hun knieën op de kussentjes en keken gedwee 
naar beneden. De dominee sloeg zijn bijbel open en 
begon te lezen.
 ‘Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, 
want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Chrisa
tus Hoofd van de gemeente is,’ zei hij terwijl hij zijn 
rechterhand boven de hoofden van Geert en Lisa liet 
zweven. 
 ‘Zoals de gemeente aan Christus onderdanig is,’ 
ging hij verder, ‘zo behoren ook de vrouwen in alles 
hun eigen mannen onderdanig te zijn.’ Zou Lisa zich 
echt zo aan Geert onderwerpen? Ik beloofde mezelf 
om dat nooit te doen. Het kon me niet schelen of ik 
zou trouwen of niet. Ik had het niet in me om iemands 
huishoudster, kokkin en moeder te worden. Mijn 
vader gaf me een duwtje en ik zag dat de kerk al bijna 
leeg was. 
 ‘Deere, de dienst is voorbij,’ zei hij, ‘we gaan naar  
’t Haantje.’

In een lange stoet vertrokken we naar bruiloftscena
trum ’t Haantje. Daar werden de meeste bruiloften 
in Spakenburg gevierd. Toen ik de grote zaal binnena
liep, zag ik dat er niets was veranderd sinds het vorige 
trouwfeest. De kroonluchters met hun grote kristallen 
waren nog altijd de blikvangers van de zaal. Op de 
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tafels lagen zelfgemaakte folders met informatie over 
het bruidspaar. Ik bladerde erdoorheen en zag een 
schattige foto van Lisa als peuter en een dronken foto 
van Geert. In de folder stond ook een liedtekst die we 
bij binnenkomst van het bruidspaar moesten zingen. 
De tekst was geschreven op de melodie van ‘Hijsen en 
zeilen’. Aan het visserslied waren enkel twee coupleta
ten veranderd.
 Toen Geert en Lisa binnenkwamen zette Lisa’s vader 
het lied in. Samen met de andere mannen van haar faa
milie zong hij het eerste refrein. Bij het eerste couplet 
moesten de andere gasten meedoen. De melodie was 
bekend en iedereen had de tekst in zijn handen. Toch 
werd er meegezongen alsof het een onbekende psalm 
tijdens de ochtenddienst was. Totdat het tijd was voor 
het refrein. Plots werd er veel harder gezongen, alsof 
een luie dj eindelijk aan de volumeknop had gedraaid. 
 ‘We hijsen de zeilen,’ zong iedereen luidkeels terwijl 
ze bewogen alsof ze ook echt op een schip stonden. 
Mijn oma en mijn vader legden hun armen over de 
mijne. Om mij heen zag ik de rest van de zaal hetzelfde 
doen. 
 ‘Ik zeil en ik hijs,’ werd schouder aan schouder gea
zongen, ‘we hijsen de zeilen – tot het eind van de reis.’ 
 Na afloop klom Lucas op mijn schoot. Met een stift 
bewerkte hij de kleurplaat die op tafel lag. Hij was al 
een tijdje bezig toen hij begon te krijsen. De punt van 
zijn blauwe viltstift was kapot geduwd. Mijn oma en 
ik probeerden hem gerust te stellen, maar de tranen 
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bleven komen. Het barpersoneel deed de discobal aan 
en lichtjes schenen door de zaal. Lucas sprong op en 
trok me aan mijn hand naar de dansvloer. Ook mijn 
nichtjes kwamen op de magische lichtbal af. Ter aana
moediging zette het personeel de muziek harder. Ik 
draaide een rondje en mijn jurk zwierde mee. Lucas 
klapte van plezier in zijn handjes en mijn nichtjes 
sprongen op en neer. Aangespoord door hun ena
thousiasme maakte ik twee pirouettes achter elkaar. 
Fouettés noemde mijn balletlerares ze. Jaren geleden 
moest ik stoppen toen de balletschool in Spakenburg 
haar deuren sloot, maar de lessen van juf Lilian was 
ik nooit vergeten. Ik bleef dansen tot het einde van 
het nummer. Na afloop ging ik weer naast oma zitten, 
die gretig een aardbeientaartje naar binnen aan het 
lepelen was. 
 ‘Ik dacht dat je gestopt was met dat dansen,’ zei ze 
met volle mond. Ik haalde mijn schouders op.
 ‘Met de lessen wel, ja.’
 ‘Dit kan je beter niet meer doen,’ zei ze waarna ze 
met haar lepel naar de zijkanten van de zaal wees. 
 ‘Zie je al die mannen daar staan? Die keken net allea
maal naar jou. Die moet je niet willen verleiden, Petra.’ 
Geïrriteerd schoof ik achteruit. Welke mannen zouden 
nou opgewonden worden van een paar pirouettes? 

Buiten was het donker geworden en de feestzaal was 
inmiddels halfleeg. Ik liep de zaal uit om te kijken waar 
iedereen naartoe was. Grote groepen mannen stonden 
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op de parkeerplaats te roken. Verderop in de tuin zag 
ik een stelletje zoenen alsof hun leven ervan afhing. De 
jongen stak zijn tong zo diep in haar mond dat het leek 
alsof hij een vogel was die zijn kuiken wilde voeden. 
Ze waren niet de enigen in de tuin. Een ander koppel 
stond tegen een buxusstruik aan die zich naar hun lia
chamen had gevormd. Ze hielden elkaar zo stevig vast 
dat ik niet kon zien van wie welk lichaamsdeel was. Ik 
hield mijn adem in en liep door de rookwolken weer 
naar binnen. 
 Mijn ooms zaten aan een tafel in de hoek. Ik pakte 
een stoel en ging bij hen zitten. De wangen van ome 
Joop waren rood en oom Andries kon nauwelijks 
meer rechtop zitten. Een serveerster kwam langs met 
een grote schaal met bitterhapjes. Ome Joop bekeek 
haar van top tot teen. Toen ik een bitterbal pakte, hera
kende ik haar gezicht. Het was Anna van mijn oude 
balletschool. Ze was een paar jaar ouder dan ik en een 
van de beste danseressen die ik kende. Nadat iedereen 
een hapje had gepakt, gaf oom Andries haar een klap 
op haar billen. Alsof ze een paard was dat aangezet 
moest worden om de juiste kant op te lopen. Zo snel 
mogelijk liep ze bij ons vandaan. 
 ‘Lekker Andries,’ hikte ome Joop. Beschaamd keek 
ik naar Anna. Zonder om te kijken rechtte ze haar rug 
en liep naar de volgende tafel. 
 ‘Als Janita twaalf is, neem ik haar mee naar de Wala
len,’ zei ome Joop. 
 ‘Wat moet Janita op de Wallen?’
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 ‘Ik neem haar mee zodat ze kan zien hoe mannen 
werken,’ zei hij trots. Ik draaide met mijn ogen. 
 ‘Dan weet ze hoe jullie werken. Zo zijn echt niet alle 
mannen,’ beet ik hem toe. 
 ‘Ach Petra, daar kom je vanzelf nog wel achter,’ zei 
ome Joop terwijl hij een grote slok van zijn bier nam. 
 De bruiloft was bijna afgelopen en de afscheidsa
cadeautjes voor de gasten werden in een grote mand 
voor de deur gezet. Het was een bieropener met daara
op een foto van Geert en Lisa. Voor het laatste uur 
werden de kroonluchters gedimd. Ook werden er 
vrolijke feestnummers gedraaid in plaats van christea
lijke muziek. Ik liep naar de dansvloer en bewoog mijn 
lichaam voorzichtig op de tonen van de melodie. Vana
achter de bar glimlachte Anna naar me. Ik haalde de 
vlecht uit mijn haar en zag dat het was gaan krullen. 
De dansvloer was leeg, maar ik schudde mijn haar los 
en begon te dansen zoals ik nog nooit had gedaan. Ik 
voelde het zweet over mijn lichaam stromen, de bas 
die de dansvloer deed trillen en de blikken die op mij 
gericht waren. Het kon me niet schelen. De mannen 
hier keken toch wel.


