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Caroline

Karel Maurits Hinlópen probeert het verslag te lezen dat zijn 
procuratiehouder uit Soerabaja heeft opgestuurd. Wat een 
pietlutterij, wat een eindeloze opsommingen van zaken die 
hij allang weet, dingen die na zijn vertrek helemaal niet ver-
anderd zijn. Het lukt hem niet zijn aandacht erbij te houden. 
Achter de deur van zijn werkkamer hoort hij de meisjes trap 
op trap af rennen, een en al gefladder en gekwetter met daar-
bovenuit de stem van juf, die de kinderen tot kalmte maant. 
Het is de dag van de familiefoto, iets waar de meisjes al we-
ken naar uitzien.
 Zo aanstonds zullen ze naar Wollrabe gaan, op het Noord-
einde. Men zegt dat hij degelijk is, maar toch ook met een ar-
tistiek oog. Karel Maurits was vorige week in de winkel gaan 
kijken en de man had een goede indruk op hem gemaakt. Hij 
stelde direct een Indisch decordoek voor, inderdaad zeer fijn-
zinnig geschilderd, maar het was toch niet wat Karel Mau-
rits zelf voor ogen had. Indië lag nu achter hem, ook voor de 
meisjes, hoopte hij, hun toekomst zouden zij hier vinden, op 
vaderlandse bodem. Hij dacht eerder aan een klassiek Hol-
lands boslandschap als decor. Wollrabe trok er direct een te-
voorschijn en bezwoer dat het een uitstekende keus was, ook 
de Koninklijke Hoogheden kozen vaak voor die achtergrond.
 In een opgewekte stemming was hij naar huis gewandeld. 
Die foto zou het begin zijn van een nieuw tijdperk, voor het 
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gezin misschien nog meer dan voor hemzelf. Zo had hij het 
zich in Indië voorgedacht en later, toen ze in Napels twee da-
gen moesten wachten op de boot naar Marseille, had hij Ma-
ria aangespoord een paar el van de fijnste tafzijde te kopen 
om voor de meisjes elk eenzelfde jurk te laten naaien.
 Ook vandaag had hij erheen willen lopen, maar Maria 
vond dat niet passend, al was het Noordeinde maar een kwar-
tier gaans. Ze was soms een beetje... Hij breekt zijn gedach-
te af. Maria verdient zijn achting. Een dropje Indisch bloed 
is goed voor de vruchtbaarheid, dat had vader gezegd, en zo 
was het ook. Vier kinderen in zes jaar, allemaal meisjes. Hij 
had graag ook nog een zoon gekregen, maar Maria wilde niet 
meer. Het verschil tussen een zoon en een dochter, hij heeft 
dat vroeger altijd sterk gevoeld, maar misschien is het al niet 
meer van deze tijd.
 In een Engels tijdschrift had hij afbeeldingen gezien van 
jongetjes die op hun pakjes grote witte kantkragen droe-
gen. Dat leek hem voor zijn meisjes ook een mooi idee. Ma-
ria vond het opzichtig, maar hij had zijn plan rustig doorge-
zet. Niet dat hij zelf zo veel belang aan kleding hecht, maar 
kleren kunnen symbool staan voor wezenlijker zaken. Wat 
die Multatuli over de emancipatie van de vrouw geschreven 
had was zeer verstandig, ook al had de man over Indië veel 
onzin beweerd. In elk geval zullen zíjn kinderen hun talen-
ten mogen ontplooien, jongens of meisjes om het even. Maar 
voor meisjes zal dat in Nederland eenvoudiger zijn, ook daar-
om wil hij niet weer terug naar Indië. En talenten hebben de 
meisjes zeker; Tine kan nu al zo vaardig tekenen en wat Line 
in Soerabaja op de pianino liet horen was verbazend voor een 
kind van haar leeftijd.
 Zijn gedachten dwalen terug naar hun aankomst in Na-
pels, nog maar een paar maanden geleden, toen Line hun al-
len de weg gewezen had in die stad, hoewel zij er nooit eerder 
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geweest was. Een onbegrijpelijk déjà vu, en dat voor een kind 
van vijf. Allemaal waren ze verbijsterd geweest en zelf had hij 
koude rillingen over zijn rug gevoeld. Zes jaar eerder was hij 
er ook geweest met zijn gezin, op weg naar Holland voor za-
ken, maar vooral ook om hulp te zoeken voor een raadselach-
tige verzwakking van hun oudste dochtertje, iets waar de art-
sen ginds geen raad mee wisten. Helaas waren de Hollandse 
specialisten even onmachtig geweest als hun collega’s in In-
dië. Uiteindelijk was het meisje hier in Den Haag in zijn ar-
men stil gestorven. Zijn verdriet had hij diep in zichzelf be-
graven. Maria wilde er niet over praten, omdat het ongeluk 
zou brengen, zei ze. Het leek zelfs wel of ze het gestorven 
kind helemaal wilde uitwissen toen er een jaar later nog een 
meisje geboren werd en zij opnieuw had gekozen voor de na-
men van het overleden kind. Die tweede Caroline Cornelia 
was het die in Napels de weg kende alsof het kind onbewust 
in de voetsporen van haar overleden zusje liep. Hij had ge-
huiverd toen het gebeurde, en gezwegen.
 Door het raam ziet hij een zwarte berline aankomen. Pre-
cies voor het huis haalt de koetsier de teugels aan. De kin-
deren rennen naar buiten en Phiet klimt direct op de bok. 
Hoofdschuddend loopt Karel Maurits de hal in, maar bij de 
voordeur blijkt Maria hem al voor te zijn.
 ‘Kom daar onmiddellijk af, Sophia.’
 ‘Maman, in Indië mocht ik ook op de bok en de koetsier 
vindt het goed.’
 ‘Geen sprake van, je gaat fatsoenlijk op de bank zitten, 
naast je zusjes.’
 ‘Dan hoef ik ook niet op de foto.’ Phiet springt woedend 
van de bok en wil het huis weer in rennen, maar Karel Mau-
rits vangt haar op in zijn wijd gespreide armen. Even spartelt 
het kind tegen, maar als hij iets in haar oor fluistert kijkt ze 
hem verbaasd aan.
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 ‘Echt waar niet?’
 Als Karel Maurits knikt, klimt ze zonder morren in de 
koets en gaat naast Tine en Line op de bank zitten, gedrieën 
met hun rug naar de koetsier.
 In het fotoatelier heeft Wollrabe alles al in gereedheid ge-
bracht en hij neemt ruim de tijd om het tableau te arran-
geren. Ten slotte verdwijnt de man onder zijn zwarte doek 
en voor het eerst zijn de drie meisjes tegelijk stil. Na de klik 
barst het gekwetter direct weer los. Wollrabe komt met een 
rood hoofd van onder zijn doek tevoorschijn en bromt dat 
het opnieuw moet. De meisjes moeten hun hoofdjes stijf te-
gen de steun drukken die achter elk van hen onzichtbaar is 
opgesteld. Wollrabe schuift een nieuwe plaat in zijn camera 
en deze keer gaat alles goed. Hij belooft dat de foto’s volgen-
de week bezorgd zullen worden.

*

Karel Maurits loopt naar de eetkamer en doet de klep van de 
piano open. Hij weet dat Maria het niet prettig vindt, of ei-
genlijk is prettig niet het goede woord. Ze vind het niet pas-
send dat een man zoals hij, een solide koopman, zich zo laat 
meevoeren door zijn gevoel voor muziek. Gelukkig stond er 
een piano toen ze hier introkken. Maria’s broer had werke-
lijk overal voor gezorgd, een huis, de inrichting, en dus ook 
deze piano. Niet te vergelijken met de prachtige Pleyel die 
hij in Soerabaja had moeten achterlaten, maar toch, een pi-
ano.
 Hij zet een stuk in dat hij uit het hoofd kan spelen, ta-dam-
dam-dam, en struikelt al na een paar maten. Niet zo slordig, 
jongen, de stem van zijn moeder, zij heeft hem les gegeven 
totdat – hij zat nog op het gymnasium toen ze overleed, maar 
als hij aan de piano zit hoort hij haar gewoon doorpraten, 
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aandacht jongen, vanaf de eerste noot. Hij zet de muziek op de 
lessenaar en begint opnieuw.

Maria kijkt naar de hoge ramen, waar regen in vlagen tegen-
aan klettert. Het moeilijkste van Holland is het weer, je zit al-
tijd maar binnen. Trouwens, je kunt ook helemaal niet buiten 
zitten bij dit huis, dat ingeklemd staat tussen de gracht en een 
achterstraatje. Zouden de meisjes daarom zo lastig zijn? Maar 
nee, het is natuurlijk de leeftijd, en de stad ook, het lijkt wel of 
ze denken dat hier in Den Haag alles is toegestaan. Juf zegt dat 
ze nog moeten wennen. Zij heeft al eerder bij een gezin ge-
diend dat terugkwam uit Indië en misschien heeft ze ook wel 
gelijk. Achter de dubbele schuifdeuren hoort ze Karel Maurits 
pianospelen. Hij is hier veel meer thuis dan ginds, en de kin-
deren weten dingen van hem gedaan te krijgen, die eigenlijk... 
als ze bedenkt hoe haar eigen vader... Haar gedachten breken 
af als de deur opengaat. Karel Maurits kust haar luchtig op het 
voorhoofd en gaat zitten met het Soerabaijasch Handelsblad, dat 
nummer moet toch al van maanden terug zijn.
 ‘Kijk, de aankondiging van de vendutie van onze boe-
del.’ Hij leest hardop: ‘...alsmede een nog zeer goede pianino 
Pleyel Wolff.’ Hij zucht.‘Ik hoop dat daar een echte liefheb-
ber voor gevonden wordt.’
 Aaltje komt binnen met een pakje.
 ‘Mijnheer, mevrouw, van Wollrabe, het is net afgegeven.’
 Karel Maurits legt zijn krant opzij en trekt het touw open 
waarmee het dichtgeknoopt zit. Vier foto’s, in vloeipapier ge-
wikkeld en apart in bruin papierkarton een vijfde, die keurig 
is ingelijst. Hij gaat naast zijn vrouw op de sofa zitten.
 ‘Kijk toch eens, een prachtige familie, en zo goed gelij-
kend allemaal.’ Maria kan het niet ontkennen, het is allemaal 
heel keurig, maar wat was het een soesa voor ze daar in het 
fotoatelier zaten.
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 ‘Wat heb je Phiet eigenlijk beloofd, dat ze zo snel weer in-
bond?’
 Karel Maurits kijkt verbaasd op.
 ‘Beloofd? Wat bedoel je?’
 ‘Je weet best wat ik bedoel, toen ze plotseling niet meer 
mee wilde voor de foto.’
 ‘Ah, dat, ja, niets eigenlijk, het was niet nodig iets te be-
loven, ik heb alleen gezegd dat de familiefoto niet door kon 
gaan als zij er niet bij was.’
 ‘Dat meen je niet, ze denkt toch al dat alles om haar draait.’
 ‘Het zijn gewoon de feiten, Maria, bij een familiefoto kan 
niemand gemist worden. Dat vind jij toch ook?’ Hij pau-
zeert even en als Maria geen antwoord geeft zegt hij: ‘Ik 
vind trouwens dat de jongenskragen in het geheel niet mis-
staan. Daar naast mij op de bank...’ Hij tikt even op de foto, 
‘Daar is zowaar nog wel plek...’ Een jongetje, denkt hij bij 
zichzelf, Jelmer, hij proeft de naam in stilte en legt dan even 
een hand op Maria’s been. Tot zijn verrassing legt zij haar ei-
gen hand erbovenop.

*

‘Maman, maman, ik heb vanavond een extra pianoles.’ Opge-
wonden komt Line de salon binnen. Haar moeder zucht en 
legt het handwerkje waar ze aan bezig is in haar schoot.
 ‘Zou je niet eerst even...’
 ‘Excusez, bonjour maman, het is vanavond om zeven uur, 
mijnheer Textor heeft speciaal tijd voor mij gemaakt.’
 ‘Wat haalt die jongeman zich in zijn hoofd, ik kan je in de 
avond toch niet alleen over straat laten gaan?’
 ‘Maman, ik ben zestien, ik kan alles alleen.’
 ‘En waar is dat voor nodig, een extra les, je hebt dinsdag 
ook al les gehad.’
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 ‘Mijnheer Textor vindt... Hij zegt...’ Line aarzelt even. ‘Hij 
zegt dat ik me moet voorbereiden voor het conservatorium.’
 ‘Geen tinka’s, meisje, je bent nog veel te jong voor het 
conservatorium.’
 Line klemt haar lippen op elkaar.
 ‘In elk geval heb ik vanavond om zeven uur les.’
 ‘Ja, ja, nou, als het dan niet anders kan moet Aaltje je maar 
even wegbrengen.’
 ‘En dan weer teruglopen en me later weer komen ophalen 
omdat...’
 ‘Dat weet je toch.’
 ‘Ja dat weet ik, maman, maar waarom mag Aaltje wel al-
leen over straat ’s avonds?’
 ‘Dat is iets heel anders.’
 ‘Wat is daar anders aan? Aaltje is ook zestien, net als ik.’
 ‘Nu is het genoeg. Het gebeurt zoals ik gezegd heb. Ga je 
maar verkleden voor het diner.’
 Aan het hoektafeltje bij het raam zit haar kleine broertje 
stilletjes te tekenen. Opzij geleund, met een arm op het ta-
felblad en zijn hoofd schuin, lijkt hij helemaal verdiept in zijn 
werkje, maar als Line wegloopt draait hij zich snel om.
 ‘Wil je zien wat ik getekend heb, Line?’ Natuurlijk wil ze 
dat zien.
 ‘Wat een mooi koetsje, Jem, maar waar is het paard?’
 ‘Het is geen koetsje, het is een automobiel, die kan hele-
maal vanzelf rijden. Ik heb er nog meer, wil je die ook zien?’ 
Jelmer begint in zijn schetsboek te bladeren, maar Line legt 
een hand op zijn arm. Ze heeft nu eerst iets anders te doen.
 Als ze de trap oploopt naar de meisjeskamer komt Tine 
net naar beneden. Ze moet lachen om het hele verhaal.
 ‘Zo was het ook toen ik vier jaar geleden naar de teken-
academie ging, een heleboel soesa over de avondklassen, 
maar uiteindelijk ging ik er toch alleen heen. Maman leeft in 

De voorslag.indd   19De voorslag.indd   19 6-9-2021   16:05:236-9-2021   16:05:23



20

een andere tijd, ze moet er nog aan wennen dat vrouwen ge-
woon mensen zijn.’
 ‘Ik zal blij zijn als pappa weer terug is, die had het vast di-
rect goedgevonden. Weet je...’ Line buigt zich voorover naar 
haar zuster. ‘Eigenlijk heb ik zelf om die extra les gevraagd, ik 
wil pappa verrassen met Schumann als hij terugkomt.’
 ‘Oh, heb je dat van het conservatorium ook gewoon ver-
zonnen?’
 ‘Ja, nee, niet helemaal verzonnen. Pappa zegt ook dat ik 
naar het conservatorium moet. Zal ik je laten horen wat ik nu 
studeer?’
 De twee meisjes lopen terug naar beneden en gaan de gro-
te salon in. Even later is in de hal gedempt de inzet van Schu-
manns Kinderszenen te horen.

*

‘Pappa, kijk eens wat ik heb.’ Line houdt haar vader een fo-
to voor waarop niet veel meer te zien is dan een paar bomen 
langs een grachtje, met achterin vaag nog een brug naar een 
dwarsstraat.
 ‘Ach, kijk toch, waar mag dat wel zijn?’ Karel Maurits 
lacht. Natuurlijk heeft hij het beeld direct herkend, het is de 
kade voor hun huis, met de brug naar het Maliestraatje.
 ‘U lacht me uit, maar ik ben zo blij met mijn verjaarsca-
deau. Met deze foto zal ik later altijd weten dat ik hier zelf 
heb gestaan toen ik hem maakte, hier op de stoep van ons 
huis.’
 ‘Heb je nu al een hele rol volgemaakt? Waar zijn je andere 
kiekjes?’
 Line lacht geheimzinnig.
 ‘Dat zult u straks nog zien, als u zelf jarig bent.’
 Terwijl Line de foto terugneemt kijkt Karel Maurits van 

De voorslag.indd   20De voorslag.indd   20 6-9-2021   16:05:236-9-2021   16:05:23



21

opzij naar zijn dochter. Van al zijn meisjes is Line hem het 
meest dierbaar. Soms denkt hij dat het overleden kind, de 
eerste Caroline, in haar voortleeft, maar zijn nuchtere ver-
stand verwerpt die gedachte altijd weer snel. Het zal er eer-
der aan liggen dat Line zijn voorliefde voor de piano heeft 
geërfd. In Soerabaja had hij voor zichzelf een pianino aan-
geschaft, maar Line was er al door gefascineerd toen ze nog 
maar net kon lopen.
 Het was hem zwaar gevallen, vijf maanden van huis om 
in Indië zijn zaken af te handelen. Vlak voordat hij in Bata-
via weer inscheepte, trof het dat op de Harmonie een ver-
koop gaande was en daar had hij à l’improviste die kleine Ko-
dak-camera gekocht met enkele ‘waarloze’ rollen. Wat een 
raar woord was dat toch, alsof je een leeg schetsboek waar-
loos papier zou noemen. Daar in Batavia had hij eerst nog 
aan Tine gedacht, omdat ze op de tekenacademie zit. Maar 
uiteindelijk leek hem dat toch niet goed samen te gaan, fo-
tografie en de vrije tekenkunst. Daarom had hij het apparaat 
aan Line gegeven, die vlak na zijn terugkeer zeventien werd. 
Eigenlijk is de camera niet het cadeau waar hij de meeste eer 
in stelt, maar het Diligentia-concert waar hij deze avond met 
Line heen gaat, vooral vanwege het programma na de pauze, 
als Teresa Carreño soleert, een pianiste die Line zeker naar 
het hart zal zijn.
 Om zeven uur gaan vader en dochter samen de deur uit. 
Op de stoep voor het huis houdt Line hem even staande.
 ‘Kijk...’ Ze maakt een cirkeltje met duim en wijsvinger, 
houdt dat voor haar oog en klakt met haar tong. ‘Zo simpel 
eenvoudig maak je een foto.’
 In de smalle Maliestraat moeten ze even achter elkaar lo-
pen, maar eenmaal op de Lange Voorhout begint Karel Mau-
rits te vertellen over mevrouw Carreño, die nu voor de eerste 
keer in Nederland optreedt.
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 ‘Oorspronkelijk was ze met een Amerikaanse compo-
nist getrouwd, en nu met een Duitser, Eugen d’Albert. Het 
schijnt dat die haar verboden heeft ooit nog iets van de Ame-
rikaan uit te voeren. We zullen vanavond in elk geval van het 
eerste pianoconcert van die d’Albert mogen genieten.’
 ‘En als die Amerikaan nu ook een goed pianoconcert ge-
schreven heeft? Liefde voor de muziek moet voorrang krij-
gen boven alles.’ Line zegt het met een ingehouden veront-
waardiging waar Karel Maurits om moet glimlachen.

‘Is het je werkelijk zo grote ernst met de piano, meisje?’
 Nu is Line echt boos. Hij weet toch wel dat het haar ernst 
is, waarom zo’n onzinnige vraag? Ze wil iets zeggen, maar 
Karel Maurits snijdt haar snel de pas af.

‘Stil maar, ik weet heel goed wat je wilt, en als ik het niet 
wist zou ik het kunnen raden uit je spel. Ik heb onlangs met je 
pianoleraar gesproken, een zeer innemende jongeman en een 
uitnemend pianist, hij heeft mij een paar stukjes...’
 ‘Pappa...’ Line blijft van schrik stilstaan. ‘U hebt hem toch 
niet zomaar gevraagd wat voor te spelen, hij is een beroemd 
solist, dan kan je niet...’
 ‘Toch wel, een handelaar moet nu eenmaal weten wat voor 
vlees... Nu ja, hij bood het mij zelf aan, maar daar gaat het 
niet om. Hij sprak zeer lovend over het conservatorium van 
Berlijn, is overtuigd dat jouw talent het verdient... Hoe dan 
ook, dat jij daar zo snel mogelijk heen moet. Maar het dunkt 
mij dat je dan wel eerst achttien moet zijn.’
 Line valt bijna flauw van geluk. Berlijn! En haar achttien-
de verjaardag is al over een jaar, iets minder zelfs.

*
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