
Hoofdstuk 3

Zuid-Afrika, 8 december 1900

Tony en Clara waren een tweeling. Ze spraken altijd met
elkaar in onafgemaakte zinnen. Ze konden elkaars ge-
dachten lezen zonder woorden te hoeven gebruiken. Het
was altijd zo geweest. Moeder zei dat ze in haar baarmoe-
der een geheim pact gesloten hadden en dat ze geen taal
nodig hadden. 
   Iedereen kon zien dat Tony en Clara een tweeling wa-
ren, maar de kleur van hun haar verschilde. Tony’s haar
was blond, zoals de pap die ze voor het ontbijt aten en
Clara’s haar had een ongewone kleur: net als haar moe-
ders haar was het karmijnrood, zei moeder altijd. Clara
hield van dat woord: karmijnrood. Moeder noemde Clara
haar egeltje, want bij haar geboorte stonden al haar haar-
tjes overeind. Tony was haar haasje; hij was als eerstgebo-
rene de snelste.
   Nu stonden ze onbeweeglijk naast elkaar, zij aan zij,
broertje en zusje en ze staarden naar wat er slechts twintig
meter verderop gebeurde. Ze keken met grote ogen naar
de ravage die het vuur veroorzaakte. Ze konden niets
doen. 
   Isaac kwam van het veld af gerend om hen te helpen.
Hij was er niet geweest toen de soldaten aankwamen. Hij
probeerde de vlammen te doven, te redden wat er nog
over was, maar hij kon niets doen: het vuur was onverza-
digbaar. Het was alsof het water op de vlammenzee
spuugde. Dit keer kwamen er ook geen nabije boeren hen
te hulp schieten, zoals die in het verleden altijd wel deden.
   Met een oorverdovend gekraak kwam het dak naar be-
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neden gedonderd. Smeulende balken lagen op de grond
en de muren zakten tot hoopjes puin ineen. Het huis leek
te stikken. Rook prikte in Clara’s ogen en ze hoestte. De
bittere stank van verbrand riet hing in haar neus.
   Walmen hingen als grijswitte sluiers om hen heen. Het
vuur knisperde en de heiige lucht was warm en zwaar van
angst. Ze moesten gaan. De boerderij was geruïneerd, de
dieren gedood en zij zouden niet kunnen overleven. Dus
ze vertrokken. Te voet.
   Moeder en Isaac droegen tassen vol eten, een leren kof-
fer, dekens en kleden, en hun sprei die moeder nog net
had kunnen redden in de minuten voor ze de boerderij in
brand staken. Grootvader strompelde achter hen aan. Hij
leunde met een eeltige hand op een stok en hield de bijbel
vast met de andere.
   Clara keek nog een keer achterom en zag een klein
grafsteentje onaangetast door de brand, zo’n honderd
meter van het huis vandaan. Tony had een datum en de
naam van hun meerkat in een rots gegraveerd, toen het
huisdiertje overleed. Ze hadden er een begrafenis voor ge-
houden. Ze hoopte dat hij van ouderdom was gestorven,
ook al wezen de twee gaatjes in z’n nek erop dat een co-
bra hem voor zijn avondeten had willen verslinden. Ze
had het zachte vachtje geaaid, maar het lichaampje was
stijf, al zonder ziel. Voor het laatst had ze het bruine neus-
je en de fijne snorhaartjes bewonderd. Ze hadden een
paar sombere woorden uitgesproken, een herinnering op-
gehaald, een laatste wens gefluisterd en het meerkatje in
de grond begraven. Plechtig had Tony de steen op het
hoopje aarde geplaatst en zij had wat bloemetjes ge-
strooid.
   Clara besefte dat het zerkje het enige aandenken was
aan hun jeugd op de boerderij. Tony’s ogen rustten op
haar en ze wist dat hij hetzelfde dacht. Met pijn in hun
hart liepen ze steeds verder van huis. Iedere spriet, iedere
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struik en iedere steen, zo bekend en vertrouwd als hun ei-
gen handen, lieten ze achter.
   Clara’s maag rommelde. Ze wilde dat ze haar pap nog
gegeten had, voor de wereld om hen heen instortte, voor
de tijd stilstond. 

‘Waar gaan we naartoe, moeder?’ Tony stopte, nadat ze
ongeveer een half uur gelopen hadden. Hij eiste een ant-
woord voor hij nog een stap verzette. Moeder hief haar
hoofd op naar de lucht, als om zich te oriënteren.
   Tony was degene die altijd vragen stelde. Slaapt een li-
belle met ogen dicht? Waar raken dag en nacht elkaar
aan? Wat is zwaarder: een paard of een koe? Waar gaan
dieren heen als ze dood zijn? Waarom vallen de wolken
niet naar beneden? Waarom is de lucht doorzichtig?
   ‘En wat bedoelde je eigenlijk toen je Isaac vroeg of het
gelukt was? Wat heeft hij gedaan?’ vroeg Tony en hield
z’n hoofd schuin. De stof op zijn knieën en rode aarde
aan zijn handen waren Clara ook opgevallen.
   Moeder woelde met haar hand door Tony’s haar. Toen
ze Isaac had gevraagd of het gelukt was, had hij geknikt. 
   ‘Kennis is als een leeuw en kan niet zachtjes omarmd
worden,’ zei Isaac. Zijn gesprekken waren altijd door-
spekt met spreekwoorden en Clara begreep ze nooit hele-
maal. Hij was maar een paar jaar ouder dan zij. Zijn taal-
gebruik klonk Clara poëtisch in de oren.
   Wat is kennis? Wat is gelukt? dacht Clara, en Tony
hield z’n hoofd schuin en vroeg het.
   Moeder keek grootvader aan. Ze plaatste een vinger op
haar lippen. ‘We hebben een aantal voorwerpen begra-
ven. We zullen ze later ophalen.’
   ‘Wat voor dingen dan?’ vroeg Tony.
   ‘De naaimachine, een paar stukken zilver. We zullen ze
weer zoeken wanneer dit allemaal voorbij is, maar als er
ooit iets met mij gebeurt, dan moet je weten waar we het
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allemaal verborgen hebben.’ Ze keek naar Isaac. ‘Heb je
het verstopt waar ik het je gevraagd had?’
   Hij knikte.
   ‘Goed. Het is onder de grote dennenboom. Je weet wel,
de boom die ons tijdens de herfst altijd van die grote den-
nenappels geeft om het vuur mee aan te steken? Niet ver-
geten hoor. Godzijdank hebben ze die niet omgehakt. En
nu? Nu gaan we naar oom Pat en tante Josephine, de zus-
ter van jullie vader. Maar we moeten nog een heel eind
gaan.’
   ‘Hoe zal vader ons vinden?’ vroeg Clara.
   ‘Ach m’n egeltje.’ Moeder aaide over Clara’s hoofd. Ze
antwoordde dat ze wel iets zou verzinnen en dat Clara
zich geen zorgen hoefde te maken. 
   Clara en Tony keken elkaar aan. Beiden misten ze va-
der. Wat zou hij hebben gedaan, toen de soldaten alles ka-
pot maakten? Zou hij het hebben kunnen voorkomen?
Een ogenblik herinnerde Clara zich hoe vader haar altijd
kietelde tot haar buik pijn deed van het lachen. Ze stelde
zich voor hoe ze op zijn schouders zat. Ze herinnerde zich
hoe hij met z’n oren bewoog en haar aan het lachen
kreeg.
   ‘Help grootvader alsjeblieft met de bijbel,’ vroeg moe-
der. 
   Clara schrok op uit haar dagdromen.
   Tony bood aan de bijbel te dragen, maar grootvader
veegde met een zakdoek zijn voorhoofd af en zei dat het
niet hoefde. Hij moest alleen heel even op adem komen.
Clara bestudeerde de zachte trekken van z’n gezicht. Ze
zag de rij diepe groeven op zijn voorhoofd en de verticale
rimpel links van zijn mond. Ze wilde hem knuffelen,
maar iets in de omstandigheden weerhield haar ervan
hem nu te omhelzen. Ze was bang dat hij zou knakken en
niet meer verder zou kunnen gaan.
   Even later vonden ze een plekje langs de kant van de
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weg in de schaduw van een koraalboom en gingen daar
zitten.
   ‘Nou, wie had dat ooit kunnen denken.’ Grootvader
keek omhoog en gaf de hemel een grote glimlach. Hij
raakte de bast van de boom aan, direct al in een betere
stemming. ‘Oude vriend.’ Hij zette z’n bijbel voorzichtig
bovenop een koffer neer en zei tegen Tony en Clara: ‘We
kunnen inderdaad rusten onder deze boom. Jullie noemen
die toch de Vlinderboom? We moeten God danken voor
de bescherming die deze boom ons biedt.’
   Clara wilde grootvader niet verbeteren. Vlinderboom
was ook goed, dacht ze.
   Isaac schonk wat water in een mok en liet die rond-
gaan. Vroeger hadden ze samen gespeeld en deelden altijd
de maaltijden, maar Clara wist dat haar familie anders
was dan andere: de andere boeren hielden hun borden en
bestek gescheiden van hun bedienden.
   Ze likte haar droge lippen en pakte de mok van Isaac
aan. Het water proefde metaalachtig en een beetje naar
aarde; het had de smaak van regen. Ze gaf het water door
aan Tony en keek toe hoe hij dronk. 
   Isaac trok een van de peulen van de boom en spleet ze
open. Het was vol schitterende felrode zaadjes, dezelfde
als waarmee Tony en zij een ketting voor moeder regen.
Hij telde ze en bood haar de zaadjes aan: ‘Voor geluk.’ 
   Isaac had een manier om mensen te overtuigen om al-
les wat hij zei van hem aan te nemen. Hij kon wie dan
ook de wereld door zijn ogen laten zien. ‘Hou ze bij je. Ze
zullen je helpen.’ 
   Clara bedankte Isaac en stopte ze voorzichtig in haar
jaszak weg. Een zweetdruppeltje rende als een kevertje
langs haar rug en ze voelde druppeltjes op haar neus. Ze
had verscheidene lagen kleren aan. Ze veegde met haar
mouw haar gezicht af.
   Van een afstand naderde een kar. Jan kwam langzaam
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aangereden. Hij was de buurman, die aan de linkerkant
van hun stuk grond woonde. De soldaten hadden zijn
boerderij ook afgebrand, nadat ze klaar waren met plun-
deren. Zijn wagen was volgestouwd met bezittingen die
hij nog had kunnen redden.
   ‘De oude man kunnen we meenemen, maar verder nie-
mand,’ bood Jan aan en keek vol minachting naar Isaac.
Grootvader wees beleefd het aanbod af, maar moeder
stond erop dat hij de plaats aannam. ‘Je zult het makkelij-
ker voor ons maken, als je met hem meegaat. Wij kunnen
sneller lopen zonder jou. We zien je dan morgen.’
   Grootvader zuchtte, stond op en hield moeder vast in
een omhelzing. Daarna draaide hij zich naar Tony toe.
Hij klopte hem op z’n schouder. ‘Mijn jongen. Laat je zus-
ter nooit alleen. Al heb je het kleinste korstje brood, dan
breek je dat nog doormidden en deel je het met haar.’
Deze woorden vulden Clara met een slecht voorgevoel.
Het was haar beurt om van grootvader afscheid te nemen
en nu hield ze hem stevig vast. ‘Ik zie je morgen weer,’
fluisterde ze in z’n oor. Ze keek langs hem heen naar de
horizon. Linten van rook van de andere brandende boer-
derijen kringelden in de verte de lucht in. 
   Met een knik groette grootvader Isaac. ‘Tot ziens. Blijf
veilig.’ 
   Grootvader leunde op Tony die hem op de wagen
hielp. Jan lichtte z’n hoed op. Clara zwaaide tot de ossen-
wagen een puntje in de verte was.
   ‘Let op voor de leguaan die zich opblaast om van zich-
zelf een man te maken,’ mompelde Isaac hoofdschud-
dend.
   ‘Jan heeft de beste bedoelingen,’ zei moeder tegen hem.
   Isaac pakte de koffer en het kleed en hielp Clara met
haar tas. 
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Hoofdstuk 4

Amsterdam, donderdagmiddag 25 oktober 2001

Iris stak de straat over, haalde het kettingslot van haar
fiets af en droogde het zadel met een mouw van haar jas.
De wind trok aan haar rok en streelde haar wangen. De
hele dag al had het onafgebroken geregend. De straten
van Amsterdam waren kletsnat; het maakte de kinder-
hoofdjes glanzend en schoon. Petrichor. De geur van de
grond na een regenbui. Ze gooide haar tas over haar
schouder en haastte zich naar de universiteit. Op donder-
dagen gaf ze les aan een studiegroep van eerstejaars stu-
denten. Een keer per week. Epigenetica. De andere dagen
besteedde ze aan haar onderzoek, Het Hongerwinter-pro-
ject. De laatste winter van de Tweede Wereldoorlog. Voor
Iris was deze studie als het ontcijferen van de taal van het
leven. Ze was geïntrigeerd door hoe patronen uit het ver-
leden zich in de toekomst herhaalden.

Terwijl ze fietsend de plassen vermeed, dacht Iris aan een
van de eerste vrouwen die ze geïnterviewd had. Ze herin-
nerde zich de ontmoeting nog alsof het de dag van giste-
ren was.
   Zij en haar team waren huisbezoeken aan het afleggen:
ze vroegen de Hongerwinter-baby’s, nu mannen en vrou-
wen van bijna zestig jaar, om een vragenlijst in te vullen
met hun persoonlijke geschiedenis. De gegadigden had-
den medische testen ondergaan en het team bestudeerde
de ziekten van deze groep en vergeleek de resultaten met
een controlegroep van mensen die vlak voor of na de
Hongerwinter waren verwekt.

– 25 –



   De vrouw die Iris in haar huis uitnodigde, droeg iets
groens en met haar lange haren en gouden Indiase oorrin-
gen, leek ze jonger. Een vleugje oosterse parfum hing om
haar heen. Ze had een lage, serieuze stem. 
   ‘Vind je het erg als ik rook?’ vroeg de vrouw. Ze gingen
aan de keukentafel zitten.
   Iris schudde haar hoofd: ‘Ga alsjeblieft je gang. Dit is
jouw huis.’ 
   De vrouw glimlachte, stak haar sigaret op en blies een
dun sliertje rook de lucht in. Ze vertelde Iris dat ze in juni
1945 was geboren. Iris vroeg haar naar haar ouders.
   ‘Ik weet het niet zeker van mijn vader. Ik vermoed dat
hij niet mijn biologische vader is. Ik ben altijd te bang ge-
weest om het te vragen. Mijn arme oude moedertje. Rod-
dels over een Duitse officier deden de ronde? Ik wil haar
niet kwetsen. Ik weet dat ik een tweelingbroer had die bij
mijn geboorte overleed.’ Haar openhartigheid verraste
Iris. 
   De vrouw tikte de as van het tipje van haar sigaret. ‘Zo
lang ik me kan herinneren heb ik last van depressie. Ik
heb een bipolaire stoornis. Nu ik erover nadenk, kan ik
me zelfs precies het moment herinneren dat ik dacht dat
ik anders was dan anderen...,’ ze leunde voorover en
drukte haar sigaret uit. ‘Ik staarde uit het raam van de zit-
kamer naar de straat en wist dat er iets niet goed was met
mij. Ik was toen tien jaar oud. Het is moeilijk je voor te
stellen dat ik niet naar buiten durfde en dat ik niet wilde
leven. Dankzij mijn medicijnen heb ik een soort even-
wicht gevonden in mijn bestaan.’ 
   Ze schopte haar schoenen uit, keek Iris aan en ging ver-
der. ‘Ik heb een artikel gelezen van een professor. De Filo-
soof van het Optimisme, noemt hij zichzelf. Het gaat
erom je zelf niet langer als een buitenstaander te zien.
Dichters en schrijvers weeklagen allen dat er ergens an-
ders een mooiere wereld is. Ik geloof dat kunst, muziek of
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meditatie je ertoe kunnen brengen om schoonheid te zien.
Dat het overal om ons heen is, maar je moet het zien en er
deel van uitmaken. Je moet de intentie hebben om het te
zien.’
   Iris had dit niet verwacht. Deze levendige vrouw kwam
op haar niet over als het stereotype van een moedeloos
mens. Toen Iris haar dit zei, glimlachte de vrouw. ‘Begrijp
me niet verkeerd. Ik voel me altijd schuldig. Er waren ja-
ren dat ik niet kon werken en therapie hielp niet. Mijn
broers en zussen zijn allemaal oké. Is dat niet ironisch?
Dat zij zich daadwerkelijk 1944 herinneren, maar niet zo
onder de gevolgen hebben geleden als ik? Misschien om-
dat ik suïcidaal was, moest ik wel een optimist worden
om te overleven.’
   Bij het vertrek zei de vrouw: ‘Het is goed te horen dat
ik niet de enige ben die in die tijd geboren is met dezelfde
symptomen.’ Ze schudde haar hand en bedankte Iris.
   Twintigduizend mensen overleden die winter aan hon-
ger, maar niemand had kunnen voorzien dat de kinderen
van de overlevenden onder zulke schadelijke langeter-
mijneffecten zouden lijden.
   Iris, als het jongste lid van het Epigenetica-onderzoe-
kersteam probeerde onder leiding van dr. Vishart vast te
stellen hoe honger van invloed was op de levens van de
kinderen die gedurende de hongersnood van 1944 waren
verwekt. Ze onderzochten hoe vroege gebeurtenissen en
ervaringen je hersenen konden programmeren en je ge-
zondheid konden beïnvloeden. 

In de gang rook het naar natte jassen en de ranzige geur
van goedkope sigaretten. Haar studenten, een groepje van
twaalf jongeren, stonden voor een gesloten klaslokaal te
wachten. Een meisje wapperde wat met haar hand in de
lucht om de rook van haar sigaret te verdrijven, voordat
ze die doofde. Iris glimlachte en opende de deur. Ze scha-
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kelde het licht aan, deed haar jas uit en gooide die over
een stoel. ‘Goedemiddag iedereen.’ Ze keek om haar
heen. Een jongen staarde naar haar. Zijn gezicht was haar
niet eerder opgevallen. Hij had lang dik haar, warrig, ron-
de brillenglazen en hij droeg een sjaal. Johnny Depp-ach-
tig.
   ‘Welkom. Je hebt de eerste les gemist, maar ik weet ze-
ker dat je die vandaag wel kunt inhalen.’
   Hij knikte nauwelijks en ging onderuitgezakt in z’n
stoel zitten.
   Iris was de onbeleefde en ongeïnteresseerde manieren
van de nieuwe studenten gewend. Ze was er zelf een ge-
weest, nauwelijks tien jaar geleden. Ze wist dat hun hou-
ding zou veranderen zodra ze de smaak van het onder-
werp te pakken kregen. Ze was gepassioneerd over
Epigenetica en haar enthousiasme werkte aanstekelijk.
   De andere studenten gingen ook zitten, openden hun
schriften, schoven wat met papieren. 
   Iris begon: ‘Goed...’ en iedereen werd rustig. ‘Kan ie-
mand een korte samenvatting geven over Epigenetica?’
   Het meisje dat eerder aan het roken was, verschoof
haar stoel naar achteren alsof ze voor een groot publiek
ging optreden. ‘Epigenetica is als een radio...’
   Iedereen lachte en het meisje keek triomfantelijk om
haar heen. ‘Nee, echt. Weet je hoe soms het geluid van een
radio-uitzending niet helemaal zuiver is en je de knop een
tandje moet draaien? Bij Epigenetica gaat erom hoe het
geluid gedempt kan worden als je niet helemaal op het
juiste kanaal afstemt. Er is een laagje op het gen, waar-
door die niet goed gelezen kan worden.’
   ‘Ja. Epigenetica kunnen we beschrijven als de muziek
van de genen; sommige zijn stil, andere luid en helder. Ie-
der mens heeft zo’n 25.000 genen, maar die worden niet
allemaal gebruikt of op een gelijke manier uitgedrukt.
Het hangt af van welk chemisch vlaggetje op het gen ge-
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plaatst is of het leesbaar of niet is. Dit wisten we wel,
maar het puzzelstukje dat nog ontbrak, is waarom dit
chemisch vlaggetje aan de nazaten kan worden doorgege-
ven en wat voor diepgaande consequenties dit kan heb-
ben.’ Iris zag dat de nieuwe student al niet meer oplette,
dus vroeg ze: ‘We weten allemaal dat genen erfelijk zijn en
dat DNA niet kan veranderen, dus wat is er nu anders?
Wie heeft een voorbeeld?’
   Een mannelijke student in een zwarte coltrui stak aar-
zelend z’n hand een beetje op. Iris knikte hem toe.
   ‘Een muis leed aan zwaarlijvigheid. Hij kreeg een dieet
om een aangeboren gen dat obesitas veroorzaakt te deacti-
veren. Dat had zulke epigenetische gevolgen dat er na vijf
generaties meer slanke en gezonde muizen waren. Dat gen
veranderde niet, maar kreeg wat u een chemisch vlaggetje
noemt. Maar als ze een normaal dieet kregen, verminder-
de het aantal slanke muizen weer na drie generaties...’
   ‘Wat betekent dat?’ vroeg Iris. ‘Welke conclusies voor
mensen kunnen we hieruit trekken?’
   ‘Dat een gen geactiveerd of gedeactiveerd kan worden?
En dat het wel of niet lezen van een gen kan worden door-
gegeven aan de volgende generatie?’ suggereerde het
meisje.
   Iris zag de nieuwe jongen in zijn stoel schuiven en ach-
terover wippen. ‘Dat is het. Natuurlijk is het meer gecom-
pliceerd, maar vandaag wil ik de details bespreken van
het project waar dr. Vishart en de rest van het team aan
werken.’ 
   ‘We hebben kinderen en kleinkinderen bestudeerd van
de ondervoede vrouwen in Holland in de Hongerwinter.
We hebben toegang tot data van meer dan tweeduizend
vrouwen. Zij zijn in een ziekenhuis in Amsterdam beval-
len tussen het eind van 1943 tot het begin van 1947. Wat
denken jullie dat het belang is van deze groep?’
   Niemand gaf antwoord, dus legde ze uit: ‘We hebben
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een groep van kinderen die tijdens de Hongerwinter zijn
verwekt en een controlegroep van voor en na die winter,
waarmee we de resultaten kunnen vergelijken. Welke ex-
terne factoren hebben het lezen van de genen van de onge-
boren kinderen beïnvloed?’
   ‘Ze waren ondervoed. Dus dieet. Prenatale voeding,’
antwoordde een meisje met sproeten en kortgeknipt haar.
   Iris nam zich voor de volgende keer alle namen van
haar studenten te onthouden.
   ‘Ja. En niet alleen de hoeveelheid van wat mensen ge-
wend zijn te eten, maar ook de kwaliteit zal bepalen hoe
iemands genen worden gelezen. Met andere woorden, zo-
als ik al zei, welke chemische vlaggen worden geplaatst
om de genen aan of uit te zetten.’
   De nieuwe leerling bleef achterovergeleund op de twee
poten van de stoel tot hij abrupt weer met alle vier de po-
ten op de grond terugkwam. Een blik van herkenning ver-
scheen op z’n gezicht. Dat was het moment waar Iris bij
het lesgeven het meest van hield. Het moment dat het
muntje viel en de essentie van wat ze zei tot hen door-
drong.
   ‘Slechte voeding en ondervoeding zullen dus niet alleen
jouw genen beïnvloeden, maar ook die van jouw nage-
slacht.’ Iris keek om haar heen. ‘Jouw eetgewoonten kun-
nen de gezondheid van je kleinkinderen bepalen. Jij bent
wat je grootouders aten. We weten dat het allemaal van
invloed is op een mens, maar we wisten niet dat die in-
vloeden generaties later overgedragen kunnen worden.
Ons team bestudeert de negatieve effecten van deze veran-
deringen: is er een hogere kans op diabetes of op hart- en
vaatziekten? Zijn de nakomelingen meer vatbaar voor de-
pressie en schizofrenie? Hoe gaan mensen om met stress?’
   ‘En...?’ vroeg een van de studenten. 
   ‘Nou. In de eerste weken van de bevruchting is de pla-
centa zich nog aan het ontwikkelen. Er zijn enzymen die
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het DNA tegen stress beschermen. Maar in dit vroege sta-
dium werken de enzymen die zich afschermen tegen de
stresshormonen nog niet zo goed. En slechte voeding
maakt het erger. Mensen die onder deze omstandigheden
worden geboren, hebben een hogere bloeddruk als reactie
op stress dan anderen.’
   Ze keek naar haar leerlingen om hun reactie te peilen.
De nieuwe student haalde z’n vingers door z’n haar, een
lichte frons op z’n gezicht.
   ‘Niet alleen dieet heeft een effect. Wat nog meer?’ vroeg
Iris.
   ‘Verdovende middelen, medicijnen?’ 
   ‘Goed.’ Iris knikte. ‘We staan op de rand van nieuwe
informatie die dit met Epigenetica probeert uit te leggen.’
   De nieuwe student viel haar in de rede. ‘Als stress ver-
oorzaakt is door angst of woede en van het ene leven op
het andere kan worden overgedragen, geldt dat dan ook
voor, laten we maar zeggen, geluk of liefde?’
   Iris verwachtte deze gedachtegang niet. ‘Ja. Ik hou van
de manier waarop je denkt. Het is waar dat beslissingen
en ervaringen generaties lang kunnen nagalmen, maar je
vraag of geluk, of liefde, kan worden overgedragen is er
meer een voor een filosofische discussie. Het klopt inder-
daad dat welzijn en gezondheid een effect kunnen hebben
op de genen. Afhankelijk van je leefstijl kunnen we de ge-
nen manipuleren, de chemische vlaggetjes ervan afhalen
en ze leesbaar maken.’
   De nieuwe jongen mompelde iets.
   ‘Wat zei je?’ vroeg Iris.
   ‘Herinneringen? Wat betekenen herinneringen?’
   Frappant dat de jongen dezelfde vraag stelde die zij
zichzelf gisteren had gesteld. ‘Vanuit epigenetisch stand-
punt zou het betekenen dat we onze genen met terugwer-
kende kracht kunnen aanpassen waardoor we herinnerin-
gen kunnen reproduceren, maar ook toestaan dat ze
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vergeten kunnen worden. Ik las ergens over taxichauf-
feurs in Londen, die bepaalde beter ontwikkelde kennis
hebben in sommige delen van hun hersenen die weer na
hun pensioen achteruitgaat. Misschien geldt het voor al-
les: hoe meer we oefenen hoe groter het langetermijn -
effect op onze hersenen via Epigenetica.’ 
   ‘Is dat waarom sommige mensen meer veerkrachtig
trauma te boven komen dan anderen?’
   Iris kreeg het gevoel dat ze de draad van haar les aan
het verliezen was. Ze voelde zich licht in het hoofd, alsof
ze praatte en liep als een vrouw in een droom. Concen-
treer je nou, spoorde ze zichzelf aan en knipperde een
paar keer met haar ogen. Ze nam een slokje water uit het
flesje dat ze had meegebracht.
   De jongen raakte haar ziel, maar ze wilde professioneel
blijven. ‘Dat is een enorme sprong. Ik zou willen geloven
dat dat waar was. Maar het is niet alleen hoe iemand
trauma overleeft. Het is ook hoe het DNA trauma over-
leeft. De focus van mijn studie is op de gevolgen van hon-
ger. Ik noteer verklaringen van de vrijwilligers in mijn on-
derzoeksgroep. Ik verzamel data. Tastbare informatie.
Hongersnood. Zwangere vrouwen. Kinderen. Depressie.
Ik verifieer ze en suggereer een uitleg. Maar het is nog te
vroeg om conclusies te trekken.’
   Ze had zijn onverdeelde aandacht, dus ze ging verder.
‘Zoals ik zei, spoorden we zo’n tweeduizend baby’s op,
die in een ziekenhuis in Amsterdam zijn geboren. We heb-
ben medische testen gedaan en de afgelopen dagen heb-
ben we interviews gedaan met mensen die nu eind vijftig
zijn. We zijn bezig de resultaten te analyseren om te zien
of deze mensen meer last hebben van hart- en vaatziekten,
diabetes of geestelijke afwijkingen dan degenen die gebo-
ren zijn vlak voor of na de catastrofale winter...’ 
   Ze voelde zich weer beter en vervolgde haar college. De
studenten maakten aantekeningen en hielden discussies.
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Hoofdstuk 5

Pretoria, 8 december 1900

Clara wist niet dat ze een tante Josephine en een oom Pat
had. Dit was voor het eerst dat moeder hen noemde. Ze
wist wel dat vader een Britse moeder had. Soms, bij een
liefkozing, sprak hij tegen hen in het Engels, maar wan-
neer ze met z’n allen samen waren, spraken ze Afrikaans. 
   ‘Heeft tante Josephine kinderen?’ vroeg ze.
   ‘Ik heb je tante al heel lang niet gezien. Ik weet niet ze-
ker of ze kinderen heeft, maar ik denk van niet.’ 
   Clara vroeg zich af waarom ze nooit eerder over vaders
zuster spraken. Moeder stapte stevig door en had duide-
lijk geen tijd om Clara’s vragen te beantwoorden.
   ‘Ik heb dorst.’ Tony zei wat Clara voelde.
   ‘We stoppen later weer. Kom, we moeten ons haasten.
We hebben geen tijd voor getreuzel.’
   Tony schopte in frustratie wat kiezels weg, maar klaag-
de niet. De dag liep ten einde. Clara hield altijd zo van
deze tijd van de dag, het stille moment waarop struiken
vervaagden.
   De tas die ze droeg, werd steeds zwaarder. Ze bleef de
tas van hand verwisselen. Een verdovende pijn schoot
door haar armen van de zware vracht. Isaac had al een
andere tas van haar overgenomen, en ze wilde hem niet
nog meer belasten. Ze zag dat z’n blik naar de lucht ge-
richt was. Een adelaar zweefde in de wind. ‘Wist je dat
adelaars, net als uilen, hun hele lichaam moeten draaien
om achterom te kijken?’ 
   Ze snelden langs brandende hoeven. De staken van ver-
brande bomen deden Clara denken aan koedoegeweien.
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Zwartgeblakerd gras en de absolute stilte, zoals de pauze
tussen tjirpende krekels, maakten het landschap onheil-
spellend. Ongeveer een half uur later liepen ze langs een
veeboerderij en daar verbrak het gehuil van dieren de stil-
te. Vliegen deden zich tegoed aan half geslachte, blatende
schapen. Clara probeerde het geluid van de dieren in
nood met haar twee handen over haar oren buiten te slui-
ten. ‘Moeder, kunnen we niet wat doen?’ smeekte ze. De
stank van gedroogd bloed en rottende kadavers maakte
haar misselijk en haar keel was dik van de tranen die ze
niet kon wegslikken.
   ‘Er zijn er te veel, lieveling, we moeten doorgaan.’
   Nu was het enige wat Clara voelde de angst die door
haar heen smolt. Angst voor de onduidelijke schaduwen
om haar heen en de vlekken in de lucht. Haar hart spande
zich tegen haar borst, als een gevangen vogeltje fladde-
rend in een kooi. Het sloeg zo hard, alsof het met haar er-
vandoor wilde gaan. Geen lucht in haar longen. Ze had
het gevoel dat ze niet kon ademhalen. Ze trilde. Ze klap-
pertandde. Ze dacht dat ze dood zou gaan. Tony keek
haar met grote ogen aan.
   Moeder herkende de paniekaanval en zette de tassen
neer. Ze hield twee vingertoppen over Clara’s lippen.
‘Kijk eens naar me,’ vroeg ze en tilde Clara’s kin omhoog.
‘Kijk naar me. Kijk me in de ogen.’ 
   Clara concentreerde zich op moeder. 
   ‘Adem in en uit, zoals ik nu doe, door je neus. Fluit nu
zachtjes tegen mijn vingers.’ 
   Clara’s borst zette in en uit. Ze haalde diep adem en
blies uit. Langzaamaan daalde de angst en kon ze weer
normaal adem halen. 
   ‘Zo, zo,’ fluisterde moeder, haar stem steeds zachter.
‘Zo, zo,’ en ze schommelde met haar heen en weer, zacht-
jes over haar haren strijkend. Clara kwam min of meer
tot rust en moeder liet haar gaan. 
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   Uit de lucht stortten regendruppels neer en mengden
zich met de tranen op Clara’s gezicht. De weg werd mod-
derig en drab kleefde aan de zolen van haar laarzen. De
natte as vormde groezelige strepen op haar kleren. Ze
renden naar een verlaten schuurtje waar ze konden schui-
len. Tony spreidde een kleed op de grond en ze gingen
dicht tegen elkaar aan zitten. 
   Isaac keek naar buiten. ‘Over een kolibrie…, wisten
jullie dat…’ maar voor hij verder ging, excuseerde hij zich
en stapte naar buiten. 
   Hij mompelde over z’n schouder dat het kolibrietje
buiten iets had om Clara te helpen. ‘Niemand kan voor
een ander medicijnen innemen.’
   ‘Ben ik ziek?’ vroeg Clara.
   ‘Nee, lieveling,’ Moeder onderdrukte een glimlach.
‘Het is maar een uitdrukking. Het betekent dat Isaac alles
ervoor overheeft om je weer sterk te doen voelen.’ Ze trok
Clara tegen zich aan. Clara haalde diep adem en rook de
vertrouwde geur van moeder.
   ‘Vertel me eens. Vertel me wat je zo eng vindt?’ fluister-
de moeder. ‘Ik weet dat je bang bent, maar kun je in
woorden zeggen waarvoor?’
   Clara kneep zo hard in moeders hand dat die later ze-
ker blauwe plekken zou krijgen. Eerst kon ze geen woord
uitbrengen. Maar toen legde haar broer het voor haar uit.
   ‘Ze is bang voor het donker. Voor ratten. Voor wat er
met ons zal gebeuren,’ zei Tony met een bibberige stem.
De gedachte aan duisternis en ratten alleen al deed haar
buik ineenknijpen.
   Moeder probeerde haar te troosten door te zeggen dat
ze er bijna waren. Tony keek Clara aan, veel wijzer dan
zijn leeftijd deed vermoeden. Nu had hij het alleen tegen
haar: ‘Ik begrijp waarom je angstig bent. Ik ben dat
ook..., maar..., weet je wat mij helpt?’
   Clara haalde haar schouders op. Natuurlijk wist ze dat.
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   ‘Weet je nog hoe we ons altijd dingen verbeeldden? Nu
doe ik alsof ik een krijger ben. Ik heb een korte speer en
een schild van impalavacht, net zoals Isaac in zijn kamer
had.’
   ‘Hoe kan ik nou een krijger zijn?’ vroeg ze, en haar
stem echode een beetje in de lege schuur.
   ‘Nee. Jij hoeft geen krijger te zijn. Jij kan een koningin
zijn met bijzondere krachten. Weet je nog die keer dat
Isaac ons het verhaal vertelde van de machtige regenma-
ker? Sluit je ogen en stel je voor dat jij haar bent. En weet
dat ik altijd naast je zal staan.’
   De regen was uitgedrupt en door de open deur zag Cla-
ra een regenboog. ‘Ik zal de Regenboogkoningin zijn.’
   ‘Wees gegroet Regenboogkoningin, ik ben blij je te le-
ren kennen,’ en hij knielde voor haar.
   ‘Wees gegroet, Krijger,’ antwoordde ze met een glim-
lach.
   Isaac kwam terug met wat wortels. Hij waste ze in het
regenwater en vroeg aan moeder of hij Clara er een mocht
geven om op te kauwen.
   ‘Wat is het?’ vroeg moeder. 
   ‘Dit neemt ons hongergevoel weg. Kanna. We kauwen
erop, ook als we bang zijn voor iets.’ Om te bewijzen dat
het veilig was, stopte hij zelf een stukje in z’n mond. Hij
bood het ook aan moeder en Tony aan. Het smaakte bit-
ter, maar Clara voelde de spanning uit haar lichaam trek-
ken. Ze raapten hun spullen bij elkaar en sjokten voort de
maanloze nacht in; de Kruidendokter, de Krijger, de Re-
genboogkoningin en moeder, zij aan zij.
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