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I 

u ze achttien wordt, is Thea te oud om haar verjaar- 

dag te vieren. Rebecca Bosman is in december dertig 

geworden en heeft daar met geen woord over gerept – dat is ver- 

fijning. Het is nu januari, en in de donkere dageraad huivert Thea 

in haar bed. Beneden, in de ontvangkamer, hoort ze haar tante 

en Cornelia kibbelen en schuift haar vader de tafel weg voor een 

ontbijt op het kleed. Op de ochtend van Thea’s verjaardag gaan 

ze altijd op dat kleed zitten. Een traditie waaraan niet te tornen 

valt: ze spelen voor de grap dat ze avonturiers zijn die zich moe- 

ten behelpen met de mondvoorraad die ze hebben verzameld. 

Tegenwoordig is dat een meelijwekkend spelletje, want ze zijn 

in geen jaren de stad uit geweest. En wat is er trouwens mis met 

een tafel? Ze hebben de mooiste gehouden, en ze zouden hem 

moeten gebruiken. Volwassenen zitten aan een tafel. Als Rebecca 

Bosman zich een verjaardagsontbijt moest laten welgevallen, zou 

ze zeker aan een tafel gaan zitten. 

Maar dat kan Thea niet tegen hen zeggen. Ze zou er niet tegen 

kunnen als haar tante zich omdraaide en een ruk gaf aan de goed- 

kope papieren slinger die ze ongetwijfeld voor de ijsbloemen op 

de enorme ramen heeft gehangen. Ze wil niet dat haar vader naar 

het versleten kleed staart of dat Cornelia, haar oude verzorgster, 

treurig naar de poffertjes kijkt die ze de hele nacht heeft geperfec- 

tioneerd. Thea wil hen niet verdrietig maken, maar ze weet niet 

hoe ze kan ontsnappen aan de rol die ze haar, hun gezamenlijke 

kind, hebben toebedeeld. Ook al is ze vandaag een vrouw gewor- 

den, in dit huis is vreugde altijd verweven met angst voor verlies. 

En daar komt het, in de vorm van voedsel, de kruidige, zoete 

lucht die onder haar deur door drijft. Met rozenwater doordrenk- 

te poffertjes, die ongetwijfeld haar naam spellen voor het geval 

ze die zou vergeten. Cornelia’s roereieren met komijn, die haar 

gevangen moeten houden, en hete beboterde broodjes om haar 



14 

 

 

 

te verwarmen. Delftse boter, als traktatie, en een klein glaasje 

zoete wijn voor de volwassenen. Thea gooit de lakens van zich af, 

maar ze kan zich er nog niet toe zetten om op te staan. Ze knapt 

niet op van de gedachte aan bijzondere boter. Ze kan alleen maar 

hopen dat ze kaartjes voor de schouwburg voor haar hebben ge- 

kocht, zodat ze Rebecca Bosman weer kan zien spelen. En na het 

toneelstuk kan ze wegglippen om naar Walter te gaan, de enige 

persoon voor wie ze uit bed wil komen. 

Binnenkort, denkt Thea. Binnenkort zijn we bij elkaar en is 

alles goed. Maar voorlopig: een verlenging van de kinderjaren 

waarop ik ben uitgekeken. 

Als ze eindelijk genoeg moed heeft verzameld om haar muiltjes 

en haar ochtendjas aan te trekken, loopt ze langzaam en zo stil- 

letjes mogelijk naar beneden. Ze dwingt zichzelf dankbaar te zijn 

en neemt zich voor haar familie niet teleur te stellen. Vroeger er- 

gerde ze zich nooit aan hun overdreven vrolijke verjaardagsstem- 

ming, maar er zit een wereld van verschil tussen kind zijn en acht- 

tien worden. Het wordt tijd dat ze haar als een volwassene gaan 

behandelen. En misschien krijgt ze dit jaar voor het eerst van haar 

leven wel een geschenk dat ze écht wil hebben: misschien wordt  

er over haar moeder gepraat, trakteren ze haar op een verhaal, al 

is het maar een amusante belevenis! Ja, we weten allemaal dat dit 

voor de familie Brandt de zwaarste dag van het jaar is. Ja, het is  

achttien jaar geleden dat Maren Brandt in dit huis Thea baarde 

en daarbij zelf het leven liet. Maar ik ben moederloos opgegroeid, 

denkt Thea, terwijl ze over de tegels in de gang loopt. Voor wie is 

deze dag nu zwaarder dan voor mij? 

Elk jaar zeggen ze alleen maar dat Thea in die twaalf maan- 

den flink is gegroeid, heel mooi is geworden of veel heeft geleerd, 

alsof Thea elke keer een totaal andere persoon is. Alsof ze op 8 

januari – een dag die altijd koud en grauw is – net uit een ei is 

gekropen. Thea wil echter niet horen dat ze is gegroeid, dat kan 

ze zelf wel in de spiegel zien. Op haar verjaardag wil ze in haar 

spiegelbeeld Maren herkennen, ze wil horen wie haar moeder 

was en waarom haar vader nooit over haar praat. Ze wil weten 
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waarom bijna al haar vragen worden beantwoord met een uitwis- 

seling van sombere blikken en getuite lippen. Even blijft ze nog 

met haar rug tegen de muur talmen. Misschien hebben ze het nu 

wel over Maren Brandt. 

In de schaduwen bij de ontvangkamer blijft ze wachten. Ze is 

een zeer bedreven luistervink, en ze houdt hoopvol haar adem in. 

Nee. Ze kibbelen over de vraag of ze Lucas, de kat, bereid kun- 

nen vinden een feestelijke verjaardagskraag te dragen. ‘Dat vindt 

hij vreselijk, Cornelia,’ zegt haar tante. ‘Moet je zien hoe hij kijkt. 

Straks braakt hij nog op het kleed.’ 

‘Maar feestkragen maken haar aan het lachen.’ 

‘Niet als ze haar poffertjes naast een hoopje braaksel moet  

eten.’ 

Lucas, hun kliekjesheld met de gele ogen, miauwt verontwaar- 

digd. ‘Korenbloem,’ zo komt Thea’s vader tussenbeide, ‘laat Lu- 

cas bij het ontbijt maar onaangekleed. Gun hem dat maar. Mis- 

schien kan hij zich voor het avondeten netjes aankleden.’ 

‘Jullie hebben geen idee wat feestelijk is,’ zegt Cornelia. ‘Hij  

draagt hem graag.’ 

Deze bekende ritmen, deze stemmen: veel meer heeft Thea 

nooit gekend. Ze doet haar ogen dicht. Vroeger luisterde ze graag 

naar Cornelia, haar tante Nella, haar vader. Ze vond het fijn om 

aan hun voeten te zitten, haar armen om hun hals te slaan en 

geadoreerd, geknuffeld, omhelsd en geplaagd te worden. Maar 

tegenwoordig gaat haar belangstelling uit naar andere muziek, 

en ze wil haar armen om een andere hals slaan. En na dit gesprek 

over de vraag of hun enorme kat een kraag moet dragen, zou ze 

het liefst ergens anders willen zijn. Ze wil weg uit dit huis, ze wil 

een eigen leven leiden, want geen van drieën weten ze wat het is 

om achttien te zijn. 

Ze haalt diep adem, zucht en gaat naar binnen. Haar vader, tan- 

te Nella en Cornelia draaien zich tegelijkertijd naar haar om en 

beginnen te stralen. Ondanks zijn gewicht trippelt Lucas gracieus 

op haar af. De papieren slingers hangen inderdaad voor de ramen. 

Net als Thea hebben haar familieleden hun nachtkleding nog aan – 
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ook een traditie op Thea’s verjaardag –, en ze vindt het gênant om 

de contouren van hun oude lijven te zien. Goed, tante Nella ziet 

er op haar zevenendertigste nog wel redelijk uit, maar haar vader 

is eenenveertig, en een man van eenenveertig hoort zich volledig 

aan te kleden voordat hij komt ontbijten. Cornelia heeft heel brede 

heupen – schaamt ze zich niet dat het licht door haar nachthemd 

heen schijnt? Ik zou me erg opgelaten voelen, denkt Thea. Het zal 

mij niet gebeuren dat ik er zo kwabbig uit ga zien. Maar goed, ze 

kunnen er niets aan doen. Cornelia zegt altijd: ‘Je wordt oud, dijt  

uit en gaat dood.’ Maar Thea wordt net zo’n vrouw als Rebecca 

Bosman, die nog in de kleren past die ze op Thea’s leeftijd droeg. 

Het geheim, zegt Rebecca, is dat je elke bakkerij met gezwinde pas 

moet passeren. Cornelia denkt daar anders over. 

‘Hartelijk gefeliciteerd, Theepot!’ zegt Cornelia met een brede 

lach. 

‘Dank je.’ Thea doet haar best om niet ineen te krimpen bij het  

koosnaampje. Ze tilt Lucas op en loopt naar het kleed, waar de  

anderen al zijn. 

‘Wat ben je toch groot!’ zegt haar vader. ‘Ben jij ooit uitge- 

groeid? Ik kan het niet meer bijhouden.’ 

‘Papa, deze lengte heb ik al twee jaar.’ 

Hij neemt haar in zijn armen en drukt haar even tegen zich aan. 

‘Je bent perfect.’ 

‘Ze is Thea,’ zegt haar tante. 

Thea kijkt haar tante aan en zet Lucas neer. Tante Nella wil  

altijd voorkomen dat haar vader haar te veel prijst. Altijd is zij de  

eerste die wat aan te merken heeft. 

‘Kom, we gaan eten,’ zegt Cornelia. ‘Lucas, nee!’ De kraagloze, 

vrijelijk bewegende kat heeft al wat roerei te pakken. Zijn achter- 

poten vormen een rossige pofbroek als hij naar de hoek van de 

kamer snelt. De meeste Amsterdammers willen geen huisdier, 

uit angst dat het meubels vernielt, vuile poten op fris geschrobde  

vloeren zet of op schone plekken uitwerpselen achterlaat. Lucas  

heeft geen last van hun mening. Op zijn manier is hij volmaakt,  

en hij is Thea’s trouwe trooster. 
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‘Het gulzigste wezen van de hele Herengracht,’ zegt tante  

Nella. ‘Wil geen muizen vangen, maar doet zich graag tegoed  

aan ons ontbijt.’ 

‘Laat hem toch,’ zegt Thea. 

‘Theepot,’ zegt Cornelia, ‘hier zijn je verjaardagspoffertjes.’  

Ze geeft ze aan Thea. Ze zijn zo op het bord gelegd dat ze de 

woorden thea brandt spellen. ‘Er is rozenwatersiroop, maar 

als je er liever iets hartigs bij wilt...’ 

‘Nee, nee, het is goed zo. Dank je wel.’ Thea gaat op het kleed 

zitten. Ze vouwt haar benen onder haar lichaam en propt achter 

elkaar twee poffertjes in haar mond. 

‘Niet zo snel!’ zegt Cornelia bestraffend. ‘Otto, een broodje  

met boter en ei?’ 

‘Graag,’ zegt hij. ‘Met die knieën van mij kan ik niet op het 

kleed gaan zitten. Als jullie het niet erg vinden, pak ik een stoel.’ 

‘Je bent toch geen tachtig,’ zegt tante Nella, maar Thea’s vader 

doet of hij het niet hoort. 

De vrouwen gaan op het kleed zitten. Thea voelt zich belache- 

lijk en is blij dat niemand hen vanaf de straat kan zien zitten. ‘Wil 

je een bodempje wijn?’ vraagt tante Nella. 

Thea gaat rechtop zitten en laat haar bord op haar knie rusten. 

‘Meent u dat?’ 

‘Je bent nu achttien. Geen kind meer. Alsjeblieft.’ Tante Nella  

reikt haar een glaasje aan. 

‘Uit Madeira,’ vertelt haar vader. ‘Bij de voc hadden ze een vat 

dat van niemand leek te zijn, voor de halve prijs.’ 

‘En dat is maar goed ook,’ zegt haar tante. ‘We kunnen ons niet 

zomaar vaatjes madera veroorloven.’ 

Er glijdt een geërgerde blik over zijn gezicht, en tante Nella 

bloost en staart naar de krulpatronen in het kleed. 

‘Laten we een feestdronk uitbrengen,’ vervolgt Thea’s vader.  

‘Op onze Thea. Dat ze maar altijd veilig mag blijven…’ 

‘… en goed gevoed,’ zegt Cornelia. 

‘… en gelukkig,’ zegt Thea. 

‘En gelukkig,’ herhaalt haar tante. 
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Thea slikt de wijn door, een flinke schok die in haar maag gloeit 

en haar moed geeft. ‘Vertel me eens over de dag dat ik geboren 

werd,’ zegt ze. 

Stilte op het kleed, stilte op de stoel. Cornelia pakt nog een 

broodje en vult het met roerei. ‘Waarom zeggen jullie niets?’ zegt 

Thea. ‘Jullie waren er alle drie bij.’ 

Tante Nella draait zich naar Thea’s vader. Ze kijken elkaar aan. 

‘U was er toch bij, papa?’ vraagt Thea. ‘Of ben ik in mijn eentje 

ter wereld gekomen?’ 

‘We komen allemaal alleen ter wereld,’ zegt haar tante. Cor- 

nelia heft haar ogen ten hemel. Thea’s vader zegt niets. Het is  

altijd hetzelfde. 

Thea zucht. ‘Jullie waren niet blij met mijn geboorte.’ 

Nu komt er wel een reactie: ze kijken ontzet naar haar. ‘Jawel,’ 

zegt Cornelia. ‘We waren heel blij met je. Je was een zegen.’ 

‘Ik was het einde van iets,’ zegt Thea. 

Tante Nella sluit haar ogen. 

‘Je was een begin,’ zegt haar vader. ‘Het beste begin ooit. En 

nu wordt het tijd voor geschenken.’ 

Thea weet dat ze weer met een kluitje in het riet wordt ge- 

stuurd. Het is het makkelijkst om nog een beboterd broodje te 

eten en hun geschenken uit te pakken. Van Cornelia krijgt ze een 

doosje kaneelkoekjes, haar lievelingslekkernij. Van haar vader en 

haar tante – gelukkig, ze hebben in elk geval nog oog voor een deel 

van haar ziel – krijgt ze voor die middag een paar kaartjes voor de 

voorstelling van Titus. ‘Stoelen op het balkon?’ zegt ze met groei- 

ende opwinding. Dat is heel royaal van hen. ‘O, dank jullie wel!’ 

Haar vader glimlacht. ‘Je wordt niet elke dag achttien.’ 

‘We kunnen er een dagje uit van maken,’ zegt Cornelia. ‘Jij en  

ik.’ 

Thea kijkt naar hun opgeklaarde blikken. Ze ziet dat ze al heb- 

ben afgesproken wie haar zal vergezellen. Dat viel ook wel te ver- 

wachten, want haar vader moet zo naar zijn werk als voc-klerk en 

haar tante houdt niet van de schouwburg. ‘Dank je, Cornelia,’ zegt 

ze. Haar oude verzorgster geeft haar een kneepje in haar hand. 
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Titus is een zeer gewelddadig stuk, maar Thea kijkt het liefst 

naar liefdesverhalen. Onschuldige liefdes tegen een bosrijke ach- 

tergrond en romantische dromen op een eiland, waarin alles in 

de war loopt voordat het allemaal goed komt. Al sinds haar der- 

tiende sleept Thea haar tante of Cornelia van tijd tot tijd mee naar 

de stadsschouwburg. Ze arriveren ruim op tijd, betalen hun toe- 

gangskaartjes plus de extra twee stuivers voor een staanplaats – 

ze kunnen zich beslist geen plaats op het balkon veroorloven, laat 

staan een loge – en wachten tot de ruimte zich vult met nog eens 

zeshonderdnegenennegentig mensen. Haar ontsnappingen naar  

komedies of tragedies voelen op een bepaalde manier als thuisko- 

men. Na lang aandringen en soebatten – en ondanks Cornelia’s 

heftige protesten – kreeg ze het op haar zestiende voor elkaar dat 

ze de tien minuten durende wandeling naar de schouwburg bij 

tijd en wijle in haar eentje mocht maken, op voorwaarde dat ze 

na afloop van het stuk meteen naar huis zou komen. Thea hield 

zich altijd keurig aan de afspraak, totdat ze een halfjaar geleden 

achter de schermen Walter ontmoette. Nu gaan de zaken anders. 

Ze heeft haar toevlucht moeten nemen tot bedrog. Om extra tijd 

met hem te krijgen, liegt ze over de duur van de toneelstukken. 

Ze heeft zelfs titels en data van voorstellingen verzonnen om hem 

achter de schermen te kunnen opzoeken. Haar familieleden heb- 

ben nog nooit aan haar getwijfeld. Ze controleren nooit of een 

bepaalde klucht of tragedie daadwerkelijk wordt opgevoerd. En al  

voelt Thea zich af en toe schuldig, de liefde tussen haar en Walter 

is te belangrijk voor haar. Hun romance is een ongeschreven stuk 

dat in de achtergangetjes van de schouwburg wordt opgevoerd. 

De tekst ervan staat in haar hart gegraveerd en kan nooit worden 

uitgewist. Thea weet dat ze deze liefde nooit zal opgeven. 

‘Vergeet niet dat we vanavond weg moeten,’ zegt haar tante. 

Thea kijkt op van de kaartjes in haar hand. ‘Vanavond?’ 

Ze ziet het: het lichte zuchtje van haar tante, een blijk van er- 

gernis. ‘Was je het vergeten?’ vraagt tante Nella. ‘Het driekonin- 

genbal van de Sarragons. Thea, het is al een wonder dat we zijn 

uitgenodigd. Ik probeer al vanaf Sint-Michiel bij Clara Sarragon 
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in het gevlij te komen om het voor elkaar te krijgen.’ 

Thea kijkt even naar haar vaders onbewogen blik en besluit het 

te vragen. ‘U mag die mensen niet eens. Waarom gaan we dan  

naar dat feest?’ 

‘Omdat het moet.’ Tante Nella schrijdt naar de hoge, brede ra- 

men van de ontvangkamer om over de Herengracht uit te kijken. 

‘Waarom moet dat?’ dringt Thea aan. 

Niemand geeft antwoord. Thea besluit haar laatste troefkaart 

uit te spelen. ‘Clara Sarragon bezit toch plantages in Suriname?’ 

De sfeer in het vertrek wordt gespannen. Thea weet dat haar 

vader naar die kolonie is getransporteerd en daar tot slaaf is ge- 

maakt. Op zijn zestiende is hij naar Amsterdam gekomen met 

haar oom, die inmiddels dood is. Het enige verhaal dat Corne- 

lia haar over die tijd heeft verteld, is dat Amsterdamse vrouwen 

vroeger zangvogeltjes in haar vaders haar zetten. Dat beeld heeft 

Thea altijd heel onaangenaam gevonden, maar verder weet ze 

niets van haar vaders leven. Zijn verleden schuilt in een put die ze 

niet kan uitbaggeren. Ze heeft geen idee waar haar vader woonde 

voordat hij naar Suriname werd overgebracht, of hoe zijn tijd in 

de kolonie eruitzag. Hij praat er nooit over. Zijn verleden is even 

moeilijk te doorgronden als de stilte rond haar witte moeder, ook 

al zo’n onuitgesproken geschiedenis die als mist in dit huis hangt. 

Otto Brandt had ook uit een ei kunnen komen. 

Thea is hun stiltes beu. Telkens wanneer ze bij Cornelia aan- 

dringt, krijgt ze hetzelfde antwoord: ‘Ik kwam uit het weeshuis 

en je vader is uit zijn ouderlijk huis weggehaald. Zo ging dat met 

ons. Dit huis is een veilige haven. Dit is de plek waar we blijven 

en thuishoren.’ 

Maar stel dat je niet meer in de haven wilt zijn, denkt Thea. Die 

gedachte durft ze nooit hardop uit te spreken. Wat moet je doen 

als je het gevoel hebt dat je hier niet thuishoort? 

‘Eventuele bezittingen van Clara Sarragon gaan jou niet aan,’ 

zegt haar tante op harde toon. Niemand kijkt naar Thea’s vader. 

‘Denk erom: zes uur vanavond. Dan verzamelen we ons in de  

gang, in onze mooiste kleding.’ 
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‘Wat daarvan over is,’ zegt Thea. 

‘Precies,’ verzucht haar tante. 

‘Ga je aankleden, Theepot,’ zegt Cornelia opgewekt. ‘Ik kom 

je wel helpen met je haar.’ 

Thea werpt een vluchtige blik op haar vader, die nu uit het raam 

kijkt. Ze draait zich enigszins beschaamd om en laat haar fami- 

lieleden in de ontvangkamer aan hun lot over. Op de trap naar 

de schemerige gang van de eerste verdieping zet ze het bal van 

de Sarragons en haar onachtzame opmerking over Suriname uit  

haar hoofd en denkt ze aan haar echte verjaardagsgeschenk. Ze 

kijkt uit naar de magie die Rebecca op de planken creëert, maar  

achter die beschilderde toneelschermen wacht iets veel waar- 

achtigers. Thea’s grote liefde, haar bestaansreden. Zelfs een saai  

feest van een voorname Amsterdamse dame kan het vooruitzicht 

op een samenzijn met Walter Riebeeck niet bederven. 
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II 

egen halftwaalf zijn Thea en Cornelia in een opgewon- 

den vlaag van sjaals en gekwetter vertrokken. Nella en 

Otto blijven samen achter, uitgeput door het veeleisende ontbijt, 

en ze treffen elkaar aangekleed weer in de ontvangkamer om het 

puin van hun pogingen op te nemen. Om hen heen voelt het huis  

leeg en stil, en Lucas is met zijn buik vol ei in diepe rust, een kus- 

sen op een kussen. Nella kijkt naar de kale wanden om haar heen, 

het armzalige vuurtje in de haard. Ze zijn al maanden niet meer 

in dit grote vertrek geweest, want het is niet warm te stoken en er 

zijn te veel harde oppervlakken. Eind december zijn de grachten 

bevroren, en de verkleumde, teruggetrokken sfeer van de stad 

lijkt tot binnen te zijn doorgedrongen. 

Het is een beproeving om naar buiten te gaan, waar de regen 

wollen kappen doorweekt en de wind een bevroren vinger vormt. 

Nella verlangt naar lichtere ochtenden, langere middagen, naar 

de tijd dat ze haar versleten bontkraag weer voor een jaar tussen 

de schaafkrullen van cederhout kan leggen. Na het feestje van 

vanochtend is het stapeltje van hun beste brandhout flink ge- 

slonken, maar doorgaans gebruiken ze alleen de haarden in de  

kookkeuken en hun slaapkamers. Het is zinloos om te stoken in 

de rest van het huis, een geraamte met te veel ruimte en te veel  

echo’s sinds ze een deel van het meubilair hebben weggedaan en  

de wandkleden hebben verkocht. Ze hebben een voorraad turf, 

maar die stinkt vreselijk. Ze verlangt naar de lente. 

‘Ik zie ons dit niet meer doen als ze negentien wordt,’ zegt ze. 

‘Zag je die blik op haar gezicht?’ 

‘Ze had het naar haar zin,’ zegt Otto. 

‘We moeten vaker in deze kamer gezien worden.’ Nella ver- 

andert van onderwerp en staart door de enorme ramen aan de 

voorkant van het huis. ‘Om de burgerij van de stad te verzekeren  

dat hierbinnen alles zijn gangetje gaat.’ 
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‘Het begint vervelend te worden om de schijn op te houden,’  

zegt hij. 

‘Dat weet ik maar al te goed.’ 

‘We moeten verstandiger met ons huishoudgeld omgaan, Nel- 

la. Hebben de waskaarsen ons weer een hele gulden gekost?’ 

‘Ze waren voor haar verjaardag,’ zegt Nella, maar ze kijkt Otto 

niet aan. Ze wil niet toegeven dat ze die kaarsen voor haarzelf  

heeft gekocht, als herinnering aan de tijd dat het hele huis vaag  

naar honing rook. Omdat ze weet dat Otto niet graag herinnerin- 

gen ophaalt, vraagt ze met enige aarzeling: ‘Weet je nog dat we 

vroeger rozenolie brandden?’ 

‘Deden we dat?’ 

‘De allerbeste olie van de stad, van een koopman die hem uit 

Damascus meenam. Het hele huis rook ernaar.’ Nella zwijgt even. 

‘Ik heb er geen spijt van. Of misschien ook wel.’ Ze gebaart naar 

de muren. ‘Want nu verkopen we onze schilderijen om de slager  

te betalen.’ 

Otto zucht. Nella klopt een van de overgebleven kussens op, 

waardoor er verborgen stof door de kamer dwarrelt. Ze gaat zit- 

ten en legt het kussen op haar schoot, alsof ze het als een kindje 

op haar knie wil laten rijden. Op de armleuningen van de stoel 

krommen haar handen zich om de uitgesneden leeuwenkoppen, 

waarvan de manen zijn omkranst met acanthusbladeren. Terwijl  

ze haar ogen sluit en met haar vingers de contouren van de houten 

leeuwenmuilen volgt, stuurt ze in gedachten een schietgebedje 

naar God, en ook – waarom ook niet? – naar Aphrodite: laat de 

avond slagen. Laat iemand voor haar vallen. 

Als ze haar ogen opent, ziet ze Otto afkeurend naar haar kijken. 

‘Ik weet dat je niet naar het bal wilt,’ zegt ze. 

‘Je kunt me niet wijsmaken dat je het gezelschap van Clara Sar- 

ragon prettig vindt.’ 

‘Het doet er niet toe wat ik prettig vind. En wat Clara Sarra- 

gon betreft, ik zal haar zo veel mogelijk ontlopen. We gaan voor 

Thea.’ 

‘Om te zorgen dat ze wordt aangestaard? Dat de mensen achter 
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hun hand over haar fluisteren? Heel haar leven heb ik mijn best  

gedaan om mijn kind niet te kijk te zetten. Vanavond staat ze te  

kijk, en dat is onze schuld.’ 

‘Misschien is het wel goed als de mensen haar zien. Thea is 

mooi, ze heeft veel talenten. Ze verdient een kans.’ 

‘Waarop?’ 

Nella durft het grote woord niet in de mond te nemen: een hu- 

welijk. Otto staart naar de lege haardijzers en heeft zijn mond tot 

een streep vertrokken. ‘Je hebt geen idee hoe de mensen naar mij 

kijken, of hoe ze Thea bekijken,’ zegt hij. ‘Dat is echt heel anders  

dan je denkt.’ 

Nella zegt niets. Ze wonen in een havenstad vol diversiteit. Er 

wonen Franse hugenoten, gevlucht voor katholieke moordzucht, 

en het zakelijk ingestelde Amsterdam omarmde de vakkennis 

waarmee deze Franse wevers de toestroom van zijde uit de Oost 

verwerkten tot prachtige kleding waarin Amsterdammers kon- 

den paraderen. Er zijn rondreizende arbeiders uit Duitsland, De- 

nemarken, Zweden en Engeland, op zoek naar werk als dienst- 

meisje of bouwvakker. Er zijn rijke Portugese Joden, kooplieden 

die de onbegrijpelijke melodieën van twee talen over de straten 

laten dansen en vanaf hun plantages in Brazilië hierheen reizen 

om huizen in de buurt van de Gouden Bocht te kopen. Aan de 

havens houden mannen uit Java en Japan verblijf – zeelieden, art- 

sen, kooplieden, handelsreizigers, sieradenverkopers. En in de 

Joodse wijk wonen meisjes en jongens die ter wereld kwamen op 

het Afrikaanse continent, in oorden waarvan Nella nooit de na- 

men heeft geleerd, en die nu over de Hollandse kinderkopjes ren- 

nen om boodschappen te doen, of met muziekkoffers onder hun 

armen op weg zijn naar een volgend feest, waar ze muziek maken 

en door de gasten als een spannend extraatje worden beschouwd. 

Maar ondanks deze afwisselende veelsoortigheid is Nella zich 

heel Thea’s leven bewust geweest van de schielijke blikken, het 

gestaar naar Thea’s hoofd als haar mutsje losraakt en haar don- 

kere, kroezige krullen tevoorschijn springen, de manier waarop 

het meisje heimelijk of schaamteloos van top tot teen wordt be- 
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keken. Thea, met haar donkerbruine ogen en haar okerkleurige 

huid, die in de zomerzon donkerder wordt terwijl Nella en Cor- 

nelia alleen maar rood kleuren. Nella heeft al die starende blikken 

gezien, maar niet gevoeld, en deze waarheid trekt al achttien jaar  

een scheidslijn tussen haar en Otto. 

‘In deze stad houden de mensen elkaar in de gaten,’ zegt hij. 

‘Met de ene hand handhaven ze de vrede, en met de nagels van 

de andere hand krabben ze aan dingen die onder de oppervlakte 

liggen. Vergeet dus niet wat dit voor haar betekent.’ 

‘Dat ben ik niet vergeten, Otto. We hebben ons best gedaan. 

We hebben geen andere keuze! Moeten we haar soms voor altijd 

verbergen? Ze is het enige kind dat we ooit zullen hebben, en bij 

haar geboorte hing er geen kloppertje met kant en papier aan de 

voordeur als aankondiging dat we een meisje hadden gekregen.’ 

Hij kijkt haar aan. ‘“We”?’ 

Nella doet alsof ze het niet hoort. ‘Voor jou was er geen kraam- 

herenmuts die tot plagerijen en klopjes op de rug leidde. Er was 

geen tijdelijke vrijstelling van stadsbelastingen. Er werd niet ge- 

feest, gedanst, muziek gemaakt. Niemand hield haar achter de 

ramen omhoog naar buren die ons gelukwensten met haar mol- 

ligheid en haar schoonheid. En er was ook geen moeder.’ 

Ze is te ver gegaan, en nu staat Thea’s moeder kaarsrecht en 

met opgeheven hoofd bij hen in het vertrek. Met haar milde grijze  

ogen kijkt ze naar hen. Maren, die een paar uur na Thea’s geboorte 

stierf en hen liet dobberen op de zee van een nieuw leven, zonder 

kaart, kompas of bestemming. In gezelschap van buitenstaanders 

hebben ze het nooit over de identiteit van Thea’s moeder gehad. 

Voor zover de stad weet, is Thea een moederloze erfgename met 

een getinte huid, een mysterie dat ze tegen elke prijs in stand wil- 

len houden. Ze hebben nooit de behoefte gevoeld om iets uit te 

leggen, en dat is ook nooit nodig geweest. Maar Nella blijft het  

verbazend vinden dat er steeds sporen van Maren over Thea’s  

gezicht glijden. De manier waarop haar nichtje haar hoofd draait,  

haar lip naar voren steekt of een zucht slaakt, roept de geest van 

haar afwezige moeder op. 
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Toen Thea een maand of zes was, spraken Nella, Otto en Cor- 

nelia af dat het tegenover Thea het verstandigst en het barmhar- 

tigst zou zijn om haar niet te veel te vertellen over de ongepaste 

omstandigheden waaronder ze was verwekt, de manier waarop 

haar moeder was gestorven en hun besluit om met niemand over  

haar afkomst te praten. Het was moeilijk om zulke dingen met 

een kind te bespreken, en na een aantal jaren probeerden ze het 

ook niet meer. Ze wilden Thea niet in verband brengen met het 

schuldgevoel en de schande van die tijd, en al helemaal niet met  

de ontsteltenis. Of het nu een goede beslissing was of niet, Thea 

werd enkel de dochter van haar vader, het nichtje van haar tante 

en het kind dat Cornelia moest verzorgen. Ze was niet ongepast. 

Ze was Thea. Laat Thea maar gewoon Thea zijn. 

Ze leerden leven met het onbesproken onderwerp Maren, tot 

de stilte in het niets oploste, in de lambrisering verdween, in de 

meubels werd opgenomen. Ze duwden Maren de schaduwen in. 

Thea had heel even een moeder gehad, een vrouw die nu dood 

was. Er konden geen vragen worden gesteld, want er viel niets 

te vragen. Het was een beslissing die voortkwam uit de panische 

angst voor het leven in een maatschappij die altijd haar oordeel  

klaar had. Maren was niet getrouwd toen ze van haar dochter be- 

viel. Maren en Otto hadden in die wereld nooit kunnen trouwen, 

en ze verwekten een kind met een uiterlijk dat aan de Gouden 

Bocht heel ongewoon was. Ondanks die onmogelijke omstandig- 

heden moesten ze zorgen dat het meisje in zichzelf geloofde en 

stevig in haar schoenen stond. 

Ik weet niet wat ons bezielde, denkt Nella. Je kunt een moeder 

niet begraven en dan verwachten dat ze nooit meer verrijst. Ik 

kan het weten. 

Thea vraagt haar tante nooit rechtstreeks wat voor een vrouw 

haar moeder was. In plaats daarvan begint ze over zichzelf: jullie 

wilden me niet. Jullie waren niet blij met me. In veel opzichten is dat 

nog erger. In veel opzichten zijn ze helemaal niet in hun opzet  

geslaagd. 

‘We hebben het allemaal gedaan om haar te beschermen,’ zegt 
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Otto, alsof hij Nella’s gedachten kan lezen. 

‘En nu heeft ze een andere vorm van bescherming nodig. Geef 

me een kans om die voor haar te zoeken, Otto. Laat me wat fees- 

ten en muziekavonden voor haar regelen. Het heeft lang geduurd 

voordat we in deze stad weer welkom waren. Ik heb het afgelopen 

jaar heel hard gewerkt. Ik heb theegedronken met mensen die ik 

het liefst in de gracht zou duwen.’ 

Nella is de wanhoop nabij. Dit onderwerp hebben ze al zo vaak 

besproken. ‘Nu ze groot is, wordt het erger,’ zegt hij. ‘De men- 

sen zijn brutaler geworden. Minder nieuwsgierig, eerder gecho- 

queerd. Zij en ik zijn niet de enigen in deze stad die er zo uitzien. 

Er zijn er veel meer. Maar misschien kunnen ze niet verkroppen 

dat we tot de weinigen behoren die zo goed gekleed gaan.’ 

Nella denkt terug aan die keer dat Thea, destijds hooguit een 

jaar of zes, zich op de groentemarkt stevig aan Cornelia’s rokken  

had vastgehouden. Een vrouw naast hen, die ook boodschappen 

deed, had omlaaggekeken met een nieuwsgierige blik die al snel 

bijna hongerig werd. ‘Kijk nou eens, wat een schepsel!’ had ze uit- 

geroepen, terwijl ze haar vingers brutaal in de zwarte krans van 

Thea’s haar stak. ‘Ik kan haar niet thuisbrengen. Is ze… Nee, dat  

kan toch niet?’ ‘Ze is iemand met wie jij je niet moet bemoeien,’ 

had Cornelia gezegd. Ze had Thea van haar weggeleid en een van 

de kolen als een granaat in haar hand genomen. 

Gedurende die achttien jaar hebben ze veel koolvrouwen en 

-mannen ontmoet, mensen met grote, bleke gezichten en de intel- 

ligentie van een groente. Het waren er tallozen. En dan zijn er nog 

de jongens en meisjes die donkerder zijn dan Thea, de Afrikaans- 

Braziliaanse dienstmeisjes, die al vroeg bij de synagogen staan 

om goede zitplaatsen te reserveren voor hun meesteressen, de 

Portugese koopmansvrouwen. Als kind vond Thea het geweldig 

om de meisjes naar elkaar te horen roepen met hun Portugees 

of Hebreeuws klinkende namen – Francisca, Yizka, Gracia. Meer 

dan eens trok ze aan Nella’s hand omdat ze wilde blijven staan om 

naar hen te kijken. Toen Thea ouder werd, zag Nella dat ze hun 

aandacht wilde trekken, hopend op iets van herkenning in hun 
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blik, maar de meisjes kijken meestal niet naar haar, een enkele  

uitzondering daargelaten. Nella vermoedt dat ze geen problemen 

willen. Door de witheid van haar moeder ziet Thea er niet uit als 

een van hen. Of misschien ligt het aan Thea’s kleren, zoals Otto 

zegt: eenvoudig van snit, maar van mooiere, duurzamere kwa- 

liteit. Misschien ligt het wel aan iets totaal anders. Nella denkt  

altijd dat ze van zulke dingen geen verstand heeft. 

‘Stel dat Thea op het bal rijkdom vindt. Geld zou haar be- 

schermen,’ zegt Nella. Ze aarzelt even. ‘Een huwelijk zou haar  

beschermen.’ 

‘Een huwelijk,’ herhaalt Otto schamper. ‘Een huwelijk is geen  

garantie dat je het redt. Niemand weet dat beter dan jij.’ 

Ze kijken elkaar aan. Ze begeven zich op glad ijs. ‘Het is beter 

voor mijn dochter als ze hier blijft,’ zegt Otto. 

‘Heb je wel aan haar gevraagd of zij dat wil? Je ziet onze kas- 

boeken. Je weet hoe slecht we ervoor staan. Jij en ik zullen er niet 

altijd voor haar zijn,’ zo dringt Nella aan. ‘Wat moet ze dan? Wil 

je dat ze alleen achterblijft in deze reusachtige graftombe, zonder 

inkomen of bescherming?’ 

Hij staat op. ‘Natuurlijk niet.’ 

‘Nou ja,’ vervolgt ze, in een poging de spanning te doorbreken. 

‘In elk geval gaat Cornelia nooit dood. Cornelia zal ons allemaal 

overleven.’ 

Ondanks alles moet Otto glimlachen, en dat maakt de sfeer 

even ontspannen. De laatste achttien jaren zijn haar en Otto aan  

te zien, maar Cornelia laat de pannen in de keuken nog steeds 

kletteren alsof ze twintig is en maakt zich klaar voor de strijd met 

gevogelte, vis en halsstarrige knollen. Het lijkt best geloofwaardig  

dat Cornelia nooit dood zal gaan. 

‘Thea is er niet om ons te redden, Petronella,’ zegt Otto. ‘Ze is 

niemand iets verschuldigd.’ 

‘Goeie genade. Dat besef ik heel goed.’ 

‘Weet je het zeker?’ Otto kijkt haar recht in de ogen. ‘Waarom 

trouw je zelf niet als je zo zeker weet dat een huwelijk haar toe- 

komst veilig zal stellen? Je hoeft je geen zorgen meer te maken 
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over haar opvoeding. Jij bent zevenendertig, zij is pas achttien.’ 

‘Ik ben op mijn achttiende getrouwd.’ 

‘En moet je kijken waar dat toe leidde.’  

‘Otto…’ 

‘Je bent een goede partij. Sarragon heeft je voor haar bal uitge- 

nodigd. De mensen zien je als een rijke weduwe met een vleugje 

schandaal en een huis aan de Herengracht…’ 

‘Een huis dat Johannes aan jou heeft nagelaten! Zelf bezit ik 

niets.’ 

Otto zucht. ‘Er is echt wel iemand die je geeft wat je wilt.’ 

Hij loopt naar het raam, en Nella springt op om naast hem te 

gaan staan. ‘Wat wil ik dan?’ vraagt ze. 

Otto zegt het niet, maar Nella weet wat hij denkt. Dat ze kin- 

deren wil. Zijn veronderstelling steekt, en misschien weet hij dat. 

Nella weet hoe anderen in de stad haar zien: geen jong meisje  

meer, maar een vrouw van zevenendertig. Al vele jaren weduwe, 

ongetrouwd, kinderloos. Gereserveerd, beheerst, sober gekleed. 

Maar in veel opzichten heeft Nella geen idee wie ze is. Ze dacht 

dat ze stevig en zelfverzekerd met beide benen op de grond zou 

staan. Inwendig is ze waterig, iemand die weggevaagd kan wor- 

den of een meer in kan worden gesleept. Zou een arts haar zwaar- 

moedig noemen? Haar leeftijd is vloeibaar en stroomt tussen 

haar vingers door. Haar brein is traag, geen koortsachtig mirakel. 

Vroeger had ze het idee dat haar gedachten in een nautilusschelp 

zaten, oneindige glanzende spiralen die uit het bed van haar sche- 

del werden getild. 

‘Je wilt een eigen huis,’ zegt Otto. 

‘Ik woon hier. Mijn huwelijk met Johannes heeft mijn leven 

beter gemaakt.’ 

‘Doorgaans hoor ik je wat anders zeggen.’ 

Ze negeert zijn opmerking. ‘Ergens is een man die hetzelfde  

zal doen voor Thea.’ 

‘Hij heeft je voorgelogen over het leven dat je te wachten stond, 

en met die leugen moet je nu al achttien jaar leven. Dacht je dat 

hij de enige was die dat deed?’ 
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Die klap is raak, en Nella incasseert hem. ‘Maren loog ook, 

maar je geeft haar nooit de schuld.’ 

Otto loopt terug naar het midden van de ontvangkamer. 

‘Waarom verkoop je de bouwval niet?’ vraagt hij. ‘Dan hebben  

we weer wat geld.’ 

Nella’s maag begint onaangenaam te kloppen. Nee. De bouw- 

val niet. Van tijd tot tijd vindt Otto het nodig om haar ouderlijk 

huis in Assendelft erbij te halen. Daar is ze niet meer geweest 

sinds de dag dat haar werd opgedragen naar Amsterdam te gaan 

en de echtgenote van Johannes Brandt te worden. Ook al zijn er 

vier jaren verstreken sinds de dood van haar laatste familielid, 

haar jongere zuster Arabella, Nella weigert nog steeds naar het 

verleden te reizen. Ze heeft het huis niet zelf bezocht, maar heeft 

een makelaar betaald om erheen te gaan en een verslag te schrij- 

ven. Dat verslag was vernietigend, zoals Otto heel goed weet:  

grote gaten in het dak, de bovenverdieping onbewoonbaar, een 

verstikte vijver vol wier en mogelijk onvruchtbare boomgaar- 

den. In de vroegere kruidentuin graasden koeien, en de makelaar 

had de indruk dat er in de keuken en de vertrekken op de begane 

grond maandenlang struikrovers hadden gezeten, die ruiten had- 

den ingeslagen en op de vloerkleden vuurtjes hadden gestookt. 

Buurtgenoten hadden beweerd dat het er spookte. Nella wist ge- 

noeg en gaf opdracht om het huis te laten dichtspijkeren. Ze is 

niet van plan om er ooit nog naartoe te gaan. 

Maar zelfs vele jaren geleden, in de tijd dat ze haar ouderlijk 

huis verliet, was het al een plek vol verdriet, angst en verval, en 

ze heeft Otto en Cornelia nooit verteld waarom. Ze heeft hard 

haar best gedaan om de Nella uit Assendelft te veranderen in de 

vrouw die hier woont. Ja, dat oude huis is haar eigendom. Het is 

een molensteen om haar nek, maar het is háár steen, niet die van 

een ander. 

‘Assendelft is niet te koop, dat heb ik je al eerder gezegd,’ zegt 

ze tegen hem. 

‘Nella, je gaat er nooit naartoe.’ 

‘Het huis is niet te koop.’ 
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‘Waarom niet? Geef me eens één goede reden.’ 

Nella gaat op de stoel zitten en legt haar hoofd in haar handen. 

‘Ik begrijp niet waarom je er nooit over praat,’ dringt Otto aan. 

Ze kijkt abrupt op. ‘Ik praat niet over Assendelft, dat klopt, 

maar jij praat niet over Maren. Of over je tijd in Suriname, of over 

je kinderjaren in Dahomey. We hebben allebei een verleden, Otto. 

We hebben allebei dingen waarover we niet praten. Ik vraag jou 

er nooit naar, dus waarom wil je dit nu wel van mij weten?’ 

Hij draait zich naar haar om. ‘Dat zijn heel verschillende din- 

gen. Je vergelijkt een huis op het platteland met mijn leven.’ 

‘We torsen allemaal een molensteen mee.’ 

‘Wat bedoel je daarmee?’ 

Nella bijt op haar lip. ‘Niets.’ Zijn blik wordt afstandelijk.  

‘Otto,’ probeert ze nog eens, ‘niemand wil dat huis kopen. Het is 

onbewoonbaar. Het land is dood.’ 

Hij loopt naar de deur. ‘Ik moet naar mijn werk.’ 

‘Je begint laat vandaag.’ 

‘Bert Schippers heeft mijn dienst overgenomen, zodat wij hier 

konden ontbijten.’ 

‘Waar werk je momenteel aan?’ 

‘Een vracht nootmuskaat, in consignatie. Net binnen uit de 

Molukken.’ 

‘En ga je…’ 

Otto is echter al weg, en Nella hoort dat hij in de gang zijn 

jas en zijn hoed pakt. Dan klinkt het geluid van de voordeur, een 

teken dat ze is ingesloten. ‘Vergeet het bal niet,’ zegt ze tegen de  

kale muren. 

Ze leunt achterover en tilt een verraste Lucas op. Deze gesprek- 

ken met Otto maken haar van streek. Ze rakelen oude herinne- 

ringen op die ze liever wil laten rusten, maar het lijkt onmogelijk 

om niet aan het verleden te denken als je voor een toekomst vecht. 

Vóór hun dood, nu achttien jaar geleden, hadden haar man 

Johannes en zijn zuster Maren allebei een testament opgesteld, 

want al hadden ze beiden geheimen, ze waren ook verstandige, 

rechtschapen burgers. Het huis aan de Herengracht was aan Otto 
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nagelaten, en hun voc-aandelen, lapjes grond buiten de stad en 

roerende goederen gingen naar Nella. Een poosje had het erop 

geleken dat de weduwe Brandt, Otto, Cornelia en Thea ondanks 

het verlies van Johannes en Maren nog redelijk welgesteld zouden 

blijven, maar die hoop was naïef geweest. 

Hoewel Otto bijna tien jaar met Johannes had samengewerkt, 

kon hij niet rekenen op de sympathie van de kooplieden die met 

Johannes zaken hadden gedaan, en ook niet op de steun van bin- 

nen- en buitenlandse klanten die goederen van hem hadden afge- 

nomen. Contacten en contracten vielen weg. Minder privédiners, 

geen uitnodigingen meer van het gilde. De vermeende inferio- 

riteit van Otto en de manier waarop Johannes was gestorven, 

waren rampzalig voor hun financiën. Als haar echtgenoot een 

andere man was geweest, was Nella wellicht serieus genomen 

als executeur-testamentair van zijn financiële erfenis, want dat 

kwam wel voor onder Amsterdamse weduwen. Haar echtgenoot 

was echter in ongenade gevallen. Hij was een sodomiet genoemd 

en in het openbaar te schande gemaakt, en schande glimt. De 

weerspiegeling ervan scheen recht in de ogen van anderen, die 

erdoor verblind raakten en zich van hen afkeerden. 

Zo’n drie jaar nadat ze aan hun lot waren overgelaten en veel 

aanzien in de stad hadden verloren, waren ze door hun geld heen, 

en dat terwijl Thea over de geboende vloeren waggelde en ge- 

kleed en gevoed moest worden. Ze verkochten de stukjes grond 

en de voc-aandelen, en uiteindelijk zei Cornelia dat er niets an- 

ders op zat dan bidden. Otto kreeg werk als inventarisatieklerk 

in een pakhuis van de voc, dat hem werd aangeboden door een  

functionaris daar. Die man herinnerde zich hoe moeilijk de 

Brandts het hadden en kon meer sympathie voor Thea’s vader 

opbrengen dan de rest van de voc en de gilden bij elkaar. Otto  

was eigenlijk overgekwalificeerd voor de baan, maar het was de  

enige die hij kon vinden. Een paar van de jongens met wie hij  

werkte waren pas dertien, en waarschijnlijk zagen ze hem als 

Methusalem. Want wat was hij anders dan een pakhuis vol ken- 

nis dat ze konden gebruiken om er zelf beter van te worden? De 
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familie was echter wanhopig, en in veel opzichten hielden ze het 

hoofd boven water dankzij het geld dat Otto binnenbracht. Kort 

nadat hij de baan had aangenomen, begon Otto te opperen dat 

Nella kon hertrouwen om hun toekomst veilig te stellen. Tijdens 

de afgelopen achttien jaren is het een refrein geworden dat hij 

vaker herhaalt dan Nella lief is. ‘Misschien moet Nella maar met  

een rijke man trouwen,’ zegt hij dan. 

Nu de jaren voorbij zijn gekropen en hun wereldje steeds schra- 

ler en kleiner wordt, kan Nella dit alles maar op één manier zien:  

Maren heeft Nella’s huwelijk met Johannes geregeld om zichzelf 

te beschermen, en ze beschouwde Nella als een ongewenste, maar 

noodzakelijke bijkomstigheid van haar plan. Johannes, die zich 

te veel met andere zaken bezighield en te egoïstisch was om het  

tegen zijn krachtige zuster op te nemen, had zich de liefde van 

zijn jonge echtgenote laten aanleunen en geen rekening gehouden 

met de prijs die zij daar wellicht voor moest betalen. Als Nella in 

de maanden na de dood van Johannes en Maren al kon slapen, 

droomde ze niet van een verdrinkende man die met een steen om 

zijn nek naar de zeebodem zakte. Nee, ze had het gevoel dat er een 

steen op háár schouders lag. Door de geboorte van Thea is haar 

eigen leven een offer geworden, een offer dat Maren en Johannes 

wel wilden brengen. Wat heeft zij de afgelopen achttien jaar ge- 

presteerd? Ze is inwoonster van een land dat prat gaat op zelf iets  

opbouwen, maar zij heeft niets opgebouwd, niet in haar hoofd en 

niet met haar handen. En toch doet het altijd pijn dat Otto meent 

dat ze met alle plezier uit het huis aan de Herengracht zou ver- 

trekken en Thea zou achterlaten. Waarom is hij ervan overtuigd 

dat ze opnieuw wil beginnen? 

In werkelijkheid keek ze in de jaren na Johannes’ dood met be- 

langstelling naar de rijke weduwen. Vrouwen die ervoor kozen 

om niet te hertrouwen, omdat ze dat niet hoefden. Ze beschikten 

over hun eigen geld en het fortuin van hun dode echtgenoot. Als 

weduwen waren ze geen wettelijke partners meer over wie een 

echtgenoot zeggenschap had. Nella passeerde hen aan de Gouden 

Bocht of zag hen in hun sloepen, met parels zo groot als kippenei- 
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eren om hun hals of bungelend aan hun oren, weer op weg naar de 

rustige perfectie van hun herenhuizen en hun bestaan zonder ver- 

plichtingen. Door hun passieve aandelen konden deze vrouwen 

tot aan de dag dat zij ook voor hun Schepper moesten verschijnen 

op het ruwe water van Amsterdam blijven drijven. Ze hoefden in 

bed geen man te behagen. Ze hoefden geen levensgevaarlijke be- 

vallingen te doorstaan. Nella kon die vrouwen niet uit haar hoofd 

krijgen, ook al wist ze dat zij niet over reusachtige parels en aan- 

delen beschikte en een leven vol zorgen en verplichtingen had. 

Waarom zou ik toestaan dat er nog een onbekende man op 

de oever van mijn huishouden aanmeert en eist dat ik hem het 

beheer erover geef? Dat had Nella gedacht toen ze weer een ge- 

parfumeerde vrouw achter haar gigantische voordeur zag ver- 

dwijnen. En hoe zou hij Thea behandelen? Hoe zou hij naar Otto 

kijken, of naar Cornelia? Waarom zou ze het risico nemen? Haar 

leven was allesbehalve makkelijk, maar het was wel van háár. Ze 

had gevochten en de prijs betaald voor haar piepkleine domeintje. 

Maar de medaille heeft natuurlijk ook een keerzijde. Als ze eer- 

lijk is, heeft ze nooit meer iemand ontmoet met wie ze had willen 

trouwen. Er heeft geen enkele fatsoenlijke man haar pad gekruist. 

Door hun geslonken sociale kring en alle aandacht voor Thea is 

het aantal huwelijkskandidaten door de jaren heen erg klein ge- 

weest. Wegens haar achternaam en de bijbehorende erfenis van 

schande en financieel verval worden het er nog minder nu ze ou- 

der wordt. Ze voelt een stille eenzaamheid waarvan anderen niets 

weten, en ze ziet geen toekomst voor zichzelf. Otto gaat ervan uit 

dat ze kinderen wil, maar wat weet hij nu van haar verlangens? 

Die kent ze zelf nauwelijks. 

Nella zet Lucas op haar stoel en loopt vlug door de galmende 

gang naar de trap, en dan nog verder naar boven, naar de smallere 

zolderverdieping en de ladder naar de vliering. Ze kijkt goed uit 

dat ze niet op haar rokken trapt en loopt met een kaars in haar  

hand voorovergebogen door de duisternis, omringd door vocht  

en kou. Niemand weet dat ze hier op elke sterfdag van Maren 

naartoe gaat. Ook dat is een geheim. 
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In de hoek, in de schaduwen, staat Marens hutkoffer. Cornelia 

zou het waarschijnlijk ziekelijk en schadelijk vinden om hem te 

openen. Otto zou zeggen dat ze buiten haar boekje gaat. Thea 

weet niet eens van het bestaan van deze koffer, en ook niet dat de 

verborgen kunstvoorwerpen erin welhaast een belichaming van 

haar moeders mysterie vormen. Nella en Cornelia waren voor- 

nemens haar de inhoud te laten zien en haar erover te vertellen, 

maar op de een of andere manier is het er nooit het goede mo- 

ment voor geweest. Het biedt Nella troost om de enige te zijn die 

voor Marens hutkoffer knielt, de twee oude sloten aan de uitein- 

den openklikt en het deksel optilt. 

De geur van cederhouten schaafkrullen stijgt op, en Nella’s  

hart bonkt in haar borstkas. Kijken in Marens hutkoffer is als  

een blik in een kleine doodskist, al is het lichaam uit deze kist 

ontsnapt en treft ze geen lijkwade aan, maar een paar papieren 

rollen. Als Nella haar kaars opheft, ziet ze hier en daar de ver- 

trouwde zaden en felgekleurde veren die ooit Marens slaapkamer  

versierden. Haar gedroogde bloembladeren, haar dierensche- 

dels. Daar liggen Marens boeken, de banden op elkaar gedrukt 

en met een touwtje bijeengebonden. Nella ziet de bovenste titel, 

Ongeluckige Voyagie, van’t Schip Batavia, een van Marens lieve- 

lingsboeken, een verhaal over reizen en muiterij, bloeddorst en 

knechting. Ze haalt het beduimeldste boek uit de koffer, Iovrnael 

ofte Gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische Reyse van 

Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn, en terwijl ze met haar vin- 

ger over de houtsneden van oude, vertrouwde scheepswrakken 

en kustlijnen strijkt, stelt ze zich voor dat Maren haar slanke hand 

op haar schouder legt. Steek je je neus weer in andermans zaken, 

Petronella? Deze dingen zijn niet voor jouw ogen bestemd. 

Marens stem bevindt zich niet meer tussen deze muren, maar 

op de een of andere manier is het altijd o f ze diep in Nella’s li- 

chaam begraven zit. 

Daar zijn Marens kaarten. Nella rolt ze allemaal uit en bedekt 

de vloerplanken met de wereld. In de stilte van de vliering ziet  

ze Afrika, en daar de Molukken. Daar liggen Java en Batavia. Ze 
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kijkt naar Engeland, Ierland, Frankrijk, Noord- en Zuid-Ame- 

rika. En daar ziet ze Marens handgeschreven woorden: Weer? 

Voedsel? God? Vragen waarop Maren nooit antwoord heeft ge- 

kregen. 

Nella staart ingespannen naar het continent Afrika, naar de 

grillige lijnen die de pen van de kaartenmaker heeft getekend om 

rotsachtige kusten en bergen, woestijnen en meren weer te ge- 

ven. Op dit onbekende terrein speuren haar ogen naar een sleutel 

tot Otto’s aanhoudende stilzwijgen over zijn leven voordat hij in 

Amsterdam arriveerde. Ze pakt de kaart van Suriname en strijkt  

met haar vinger over de naam. Ze denkt aan hem, aan suiker die  

de lucht karamelliseert, aan een bal vanavond, vol warmte en mu- 

ziek. Clara Sarragon bezit toch plantages in Suriname? 

Nella zet haar kaarsenhouder neer. Ze steekt haar hand tussen 

de schaafkrullen en voelt de voorwerpen waarnaar ze eigenlijk 

op zoek was. 

Door de jaren heen heeft ze deze drie miniaturen keurig be- 

waard. De poppen van Otto en Maren, en de wassen zuigeling 

die ze uit een werkplaats heeft gestolen, achttien jaar geleden, 

op de dag dat haar wereld op zijn kop kwam te staan. Ze haalt ze 

een voor een uit de koffer. De tijd heeft hun lijfjes niet aangetast. 

Heeft ze Otto’s veiligheid misschien gewaarborgd door zijn beel- 

tenis zo netjes te houden? Ze is er altijd van overtuigd geweest dat 

het werk van de miniatuurmaakster macht had, maar na achttien 

jaar lijkt dat arrogant, en dat zou Otto ook zeggen. Zijn bestaan 

is al die jaren net als dat van Nella geweest: verre van veilig. 

De miniatuur van Maren, ook perfect bewaard gebleven, staart 

omhoog naar haar schoonzuster. Haar gezicht is smal, haar ogen  

zijn grijs, dat hoge voorhoofd, die geheven, slanke hals. Wat ziet 

ze er levensecht uit. Ze is gekrompen, dat is alles: ze is niet echt 

dood. Marens jurk is sober maar duur, zwarte wol en fluweel.  

Nella raakt de stof aan, die is gevoerd met sabelbont. De hals is  

afgezet met een grote, eenvoudige kanten kraag in een stijl die al 

jaren niet meer in de mode is. Ze kan haar blik niet losscheuren 

van de indringende blik. Deze poppen waren altijd al te knap ge- 
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maakt, te accuraat, te liefdevol gecreëerd om genegeerd te wor- 

den. Ze voelt een rilling over haar rug lopen. 

‘Wat moeten we nu doen, Maren?’ fluistert ze. 

Ze wacht, maar de miniatuur blijft zwijgen. 

Nella is niet ontmoedigd en legt Otto en Maren voorzichtig on- 

der in de koffer, op de plaats waar ze hen heeft gevonden. Daarna 

volgen de kaarten, de schedels, de glanzende zwarte zaden, de 

gedroogde bloemen, de misvormde peulen en de iriserend blauwe 

en robijnrode veren. Ze legt Marens boeken terug en controleert 

alle touwtjes, om er zeker van te zijn dat de banden goed op elkaar 

blijven liggen. Maar als het moment aanbreekt om de zuigeling te- 

rug te leggen, wacht ze even. Ze laat het kindje op haar handpalm 

liggen. In haar ogen heeft dit wezentje altijd Thea voorgesteld, 

en al weegt het bijna niets, het lijkt te gonzen op Nella’s huid. 

Het is zo perfect gemaakt, zo zorgvuldig vervaardigd, de kleding 

genaaid uit restjes van het mooiste gebleekte batist. Nella vindt  

het fijn om het vast te houden. Toen Thea geboren werd, was het 

voor haar een teken dat Thea’s bestaan was voorbestemd. Een 

korreltje hoop. Een geruststelling. Een toonbeeld van de vakkun- 

digheid van de miniatuurmaakster. Een belofte van een mogelijk 

nieuw begin. 

Nella knijpt heel zachtjes in de pasgeborene, alsof ze zoekt naar 

het geheim van haar kracht. Zo klein, zo grondig ingebakerd, half 

zo groot als Nella’s pink, met een gezicht dat als een nootje door 

de witte windsels naar buiten steekt. Thea is al lang geen pasge- 

borene meer, maar voor Nella voelt het alsof ze niets anders heeft  

dan dit, deze gestolen uiting van troost en wijze raad, het gevoel 

gezien te worden. 

‘Kom bij me terug,’ zegt ze in het donker. 

Maar het kindje ligt onaangedaan op haar hand. Het is stil op 

de vliering. Het enige geluid komt van Lucas, die aan de onder- 

kant van de vlieringtrap krabt, bezorgd wat zijn bazin daar in 

de schaduwen doet. Nella loopt naar het raam en staart naar de 

bevroren gracht, maar er is nergens een vrouw te bekennen die 

in haar eentje naar het huis staat te kijken. Nergens ziet ze een 
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glimp van een ontbloot blond hoofd. Alhoewel, misschien is het 

haar van de miniatuurmaakster inmiddels al grijs. Achttien jaar 

is een lange tijd. Te lang. Het mag nooit meer gebeuren zoals het  

toen ging. Er is helemaal niemand op de straat naast de gracht. 

Nella hakt de knoop door en laat het kindje in haar zak glij- 

den, want als ze zich zou afvragen wat Cornelia en Otto zouden 

zeggen als ze erachter komen wat ze doet, zou ze het niet meer 

durven. Ze sluit Marens deksel en daalt in het licht van haar ene 

kaars langzaam de vlieringtrap af. Ze veegt de spinnenwebben 

van haar rokken, en Lucas loopt om haar heen. Ondanks zijn  

dwaze vraatzucht is hij een wijze kat. Hij weet dat er sprake is 

van een verstoring, een volgende diefstal, een verandering, maar 

net als zijn bazin kan hij niet zeggen wat de gevolgen daarvan 

zullen zijn. 
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