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HOME PLACE

SEPTEMBER 1939

Iemand had de radio uitgezet, en hoewel de kamer vol mensen 
zat, was het doodstil – waardoor Polly haar eigen hart voelde, en 
bijna hoorde, bonzen. Zolang niemand iets zei en niemand be-
woog, was het nog het allerlaatste moment van vrede…
 De generaal, haar opa, bewoog. Ze zag hoe hij – nog altijd in 
stilte – langzaam overeind kwam, even bleef staan, met zijn ene 
hand bevend op de rugleuning van zijn stoel terwijl hij de andere 
langzaam over zijn wazige ogen haalde. Vervolgens liep hij de 
kamer door en gaf hij zijn twee oudste zonen, Polly’s vader Hugh 
en oom Edward, één voor één een zoen. Ze zat te wachten tot hij 
oom Rupe een zoen ging geven, maar dat deed hij niet. Ze had 
hem nog nooit een man een zoen zien geven, maar dit leek eer-
der een verontschuldiging en een respectvolle groet. Dat is voor 
alles wat ze hebben doorstaan tijdens de vorige oorlog, en omdat 
het voor niets is geweest, dacht ze.
 Polly zag alles. Ze zag dat oom Edward haar vaders blik ving 
en vervolgens naar hem knipoogde, en dat haar vaders gezicht 
vertrok alsof hij zich iets herinnerde waarvan hij het nauwelijks 
kon verdrágen om het zich te herinneren. Ze zag haar oma, de 
baronie, kaarsrecht zitten, starend naar oom Rupert met een 
soort kille woede. Ze is niet kwaad op hém, ze is bang dat hij 
moeten gaan meedoen. Ze is zo ouderwets dat ze denkt dat al-
leen mannen moeten vechten en sterven; ze begrijpt het niet. 
Polly begreep alles.
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 Mensen gingen op hun stoel verzitten, begonnen te mompe-
len, staken een sigaret op, zeiden tegen de kinderen dat ze buiten 
moesten gaan spelen. Hun grootste vrees was bewaarheid en ze 
gedroegen zich allemaal vrijwel hetzelfde als ze zouden hebben 
gedaan wanneer dat niet was gebeurd. Dat deed haar familie 
wanneer het niet goed ging. Een jaar geleden, toen het een eer-
volle vrede was geweest, hadden ze er wel allemaal anders uitge-
zien, maar Polly had geen tijd gehad om dat goed op te merken, 
want op het moment dat ze was overvallen door haar verbazing 
en vreugde, leek het alsof ze was neergeschoten. Ze was flauw-
gevallen. ‘Je trok helemaal wit weg en het was net of je blind 
werd en je ging van je stokje. Het was ontzettend interessant,’ 
had haar nichtje Clary gezegd. Clary had het genoteerd in haar 
Boek met ervaringen dat ze bijhield voor wanneer ze schrijfster 
zou zijn. Polly voelde Clary’s blik nu op haar rusten, en net toen 
ze elkaar aankeken en Polly even instemmend knikte dat ze al-
lebei moesten maken dat ze daar wegkwamen, begon in de verte 
het stijgende en dalende geloei van een sirene, en haar neef Ted-
dy riep: ‘Het is het luchtalarm! Jeetje! Nu al!’, en iedereen stond 
op, en de generaal zei dat ze hun gasmasker moesten gaan halen 
en in de hal moesten wachten om naar de schuilkelder te gaan. 
De baronie ging het tegen het personeel zeggen en haar moeder 
Sybil en tante Villy zeiden dat ze naar Pear Tree Cottage moes-
ten gaan om Wills en Roly te halen, en tante Rach zei dat ze naar 
Mill Farm moest vliegen om de directrice te helpen met de ge-
evacueerde baby’s – in feite deed vrijwel niemand wat de gene-
raal had gezegd. 
 ‘Ik draag je masker wel als jij je schrijfwerk wilt meenemen,’ 
zei Polly terwijl ze in hun slaapkamer zochten naar de karton-
nen dozen met hun gasmaskers. ‘Verdikkeme! Waar hebben we 
ze gelaten?’ Ze waren nog steeds aan het zoeken toen de sirene 
opnieuw ging, nu niet huilend omhoog en omlaag, maar gewoon 
gestaag loeiend. ‘Alles veilig!’ riep iemand vanuit de hal.
 ‘Het zal wel vals alarm zijn geweest,’ zei Teddy; hij klonk te-
leurgesteld.
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 ‘Hoewel we niets zouden hebben gezien, weggestopt in die 
vreselijke schuilkelder,’ zei Neville. ‘En jullie zullen wel hebben 
gehoord dat ze de oorlog als excuus gebruiken om niet naar het 
strand te gaan, wat me ongeveer het oneerlijkste lijkt wat ik ooit 
van mijn leven heb gehoord.’
 ‘Doe niet zo dom, Neville!’ zei Lydia vernietigend. ‘Als het 
oorlog is, gá je niet naar het strand.’
 Er hing een algemene twistzieke stemming in de lucht, dacht 
Polly, hoewel het buiten een zachte zondagochtend in september 
was, met de geur van brandende bladeren van McAlpines vuur, 
en alles er hetzelfde uitzag. De kinderen waren allemaal uit de 
salon weggestuurd: de grote mensen wilden praten en iedereen 
die daar niet toe werd gerekend was er uiteraard gepikeerd over. 
‘Je kunt moeilijk zeggen dat ze doorlopend leuke grappen ma-
ken en in een deuk liggen als we er wel zijn,’ zei Neville toen ze 
achter elkaar aan de hal in liepen. Voor iemand daarmee kon in-
stemmen of hem de mond kon snoeren, stak oom Rupert zijn 
hoofd om de hoek van de salondeur en zei: ‘Iedereen die zijn 
masker niet kon vinden, gaat dat nu als de gesmeerde bliksem 
zoeken, en voortaan worden ze bewaard in de wapenkamer. 
Schiet op.’

‘Het zit me echt hoog dat ik tot de kinderen word gerekend,’ zei 
Louise tegen Nora toen ze op weg waren naar Mill Farm. ‘Ze 
zitten daar urenlang voor ons allemaal plannen te maken alsof 
we louter pionnen in het spel zijn. We horen op zijn minst de 
kans te krijgen bezwaar te maken tegen de afspraken voordat 
het faits accomplis zijn.’
 ‘Je moet er gewoon mee instemmen en dan doen wat je juist 
vindt,’ antwoordde Nora, wat volgens Louise vermoedelijk in-
hield dat ze deed wat ze wilde.
 ‘Wat ga jij doen als we van onze kookschool komen?’
 ‘Dáár ga ik niet meer naar terug. Ik ga de opleiding voor ver-
pleegster volgen.’
 ‘O nee, doe dat niet. Blijf alsjeblieft tot Pasen. Dan kunnen we 
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allebei weggaan. Ik zal het zonder jou echt vreselijk vinden. En 
bovendien moet je vast ouder dan zeventien zijn om verpleegster 
te worden.’
 ‘Ze nemen me wel aan,’ zei Nora. ‘Jij redt het ook wel. Je hebt 
tegenwoordig lang niet meer zoveel heimwee. Je hebt het ergste 
gehad. Het is pech dat je een jaar jonger bent, want daardoor 
moet je wachten voordat je echt nuttig kunt zijn. Maar je zult 
een veel betere kokkin worden als ik…’
 ‘Dan ik,’ zei Louise automatisch.
 ‘Dan ik dan, en dat zal ontzettend nuttig zijn. Je kunt gaan ko-
ken bij de krijgsmacht.’
 Een uitermate onaanlokkelijk vooruitzicht, vond Louise. Ze 
wilde eigenlijk helemaal niet núttig zijn. Ze wilde een beroemde 
toneelspeelster worden, iets wat Nora, zoals ze inmiddels heel 
goed wist, frivool vond. Tijdens de vakantie hadden ze hierover 
één keer serieus… niet echt geruzied, maar gediscussieerd, en 
daarna was Louise behoedzamer geworden over haar ambitie. 
‘Toneelspeelsters zijn niet nódig,’ had Nora gezegd, al had ze 
toegegeven dat het niet veel zou uitmaken wat Louise deed als er 
geen oorlog zou uitbreken. Louise had de bal teruggekaatst door 
te vragen wat het nut was van nonnen (Nora’s uitverkoren be-
roep, dat nu op de lange baan was geschoven – deels omdat ze 
vorig jaar had beloofd geen non te worden als er geen oorlog zou 
uitbreken, en nu was het op korte termijn uitgesloten door de 
behoefte aan verpleegsters). Maar Nora had gezegd dat Louise 
geen idee had van het belang van het gebed, en de behoefte aan 
mensen die hun leven daaraan wijdden. Het probleem was dat 
het Louise niet kon schelen of de wereld toneelspeelsters nodig 
had of niet, ze wilde gewoon toneelspelen: daardoor verkeerde 
ze moreel gezien in een inferieure positie ten opzichte van Nora 
en werd het een onaangename kwestie om hun karakters te ver-
gelijken op waarde. Maar Nora was elke mogelijke bedekte kri-
tiek altijd voor door een veel grotere en onaangenamere spijker 
op de kop te slaan. ‘Het is voor mij een vreselijk probleem dat ik 
zo pedant ben,’ zei ze dan, of: ‘Als ze ooit ook maar van plan zijn 
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mij als novice te aanvaarden, zal mijn ellendige zelfgenoeg-
zaamheid me wel de das om doen.’ Wat kon je daarop zeggen? 
Louise had er opnieuw werkelijk geen behoefte aan zichzelf te 
kennen met de afschuwelijke vertrouwelijkheid die Nora bezig-
de.
 ‘Hoe kunt je het verdragen als je denkt dat je zo bent?’ had ze 
na afloop van de ruzie/verhitte discussie gezegd.
 ‘Er zit niets anders op. Maar het betekent in elk geval dat ik 
weet waaraan ik moet werken. Daar ga ik weer. Ik weet zeker dat 
jij je fouten ook kent, Louise, de meeste mensen kennen die, diep 
van binnen. Het is de eerste stap.’
 Omdat Louise Nora nog steeds wilde overtuigen van de waar-
de van acteren, had ze dat geprobeerd met groten als Shakespea-
re, Mozart en Bach. (Bach had ze er sluw aan toegevoegd – het 
was algemeen bekend dat hij vroom was.) ‘Je denkt toch zeker 
niet dat je een van hén zult worden!’ En Louise was tot zwijgen 
gebracht. Want een klein, geheim hoekje van haar wist zéker dat 
ze een van hen zou zijn – of in elk geval een Bernhardt of een 
Garrick (want ze hunkerde altijd al naar de mannenrollen). De 
discussie eindigde, net als elke discussie die ze ooit met iemand 
had gevoerd, volkomen onbeslist, waardoor zij koppig nog ze-
kerder wist wat ze wilde, en Nora des te vastberadener was dat 
ze dat niet zou moeten willen.
 ‘Je oordeelt de hele tijd over me!’ had ze uitgeroepen.
 ‘Dat doe jij ook,’ had Nora gepareerd. ‘Dat doen mensen over 
elkaar. Bovendien weet ik niet precies of het wel oordelen is, het 
is eerder iemand vergelijken met de norm. Dat doe ik de hele tijd 
met mezelf,’ had ze eraan toegevoegd. 
 ‘En je voldoet natuurlijk altijd.’
 ‘Natúúrlijk niet!’ De ontkenning in de onschuldige woedende 
blik bracht Louise tot zwijgen. Maar vervolgens, bij het zien van 
de zware, overhangende wenkbrauwen en de vage maar onmis-
kenbare tekenen van een snor op haar bovenlip, had ze beseft 
dat ze blij was dat zij er niet zo uitzag als Nora, en dát was in 
zekere zin een oordeel. ‘Ik ben van oordeel dat jij een veel beter 
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mens bent dan ik,’ had ze gezegd, zonder eraan toe te voegen dat 
ze desondanks liever zichzelf was.
 ‘Ja, ik zou waarschijnlijk wel ergens kunnen gaan koken,’ zei 
Louise toen ze samen de oprijlaan van Mill Farm op liepen waar 
ze, tot twee dagen geleden, hadden gewoond. Op vrijdagmorgen 
was verordonneerd dat alle bewoners moesten verhuizen naar de 
nieuwe cottages van de generaal, die nu waren verbouwd tot een 
behoorlijk groot huis dat Pear Tree Cottage heette vanwege één 
stokoude boom in de tuin. Er waren acht slaapkamers, maar toen 
die eenmaal onderdak boden aan Villy en Sybil, met Edward en 
Hugh in het weekeinde, en Jessica Castle, die net als elk jaar 
kwam logeren met Raymond (die naar Londen was om juffrouw 
Milliment en lady Rydal op te halen), was er alleen nog ruimte 
over voor Lydia en Neville en de kleintjes, Wills en Roland.
 De verhuizing naar Pear Tree Cottage had de hele dag in be-
slag genomen, en de oudere kinderen waren naar Home Place 
overgeplaatst, waar Rupert en Zoë zich ook al hadden genesteld, 
samen met de oudtantes en Rachel. Op zaterdag was het Baby-
hotel gearriveerd: vijfentwintig kinderen onder de vijf en zestien 
leerling-kinderverzorgsters, met de directrice en zuster Crouch-
back. Ze waren gearriveerd in twee bussen, die werden gereden 
door Tonbridge en door Rachels vriendin Sid. De kinderver-
zorgsters moesten slapen in de squashbaan, die nu was voorzien 
van drie chemische toiletten en een buitengewoon onwillige 
douche. De directrice en de zuster verbleven in Mill Farm met 
de baby’s en de kinderverzorgsters die op dat moment in de 
wacht zaten. Op zaterdagmiddag had Nora voorgesteld om sa-
men met Louise de avondmaaltijd voor de kinderverzorgsters 
klaar te maken, een aanbod dat heel dankbaar was aanvaard 
door tante Rachel, die al vanaf de vroege ochtend op de been 
was en volkomen aan haar eind was door haar inspanningen om 
van de squashbaan een plek te maken waar je niet alleen kon sla-
pen, maar ook je persoonlijke bezittingen kon bewaren. Het 
bleek buitengewoon lastig te zijn om te koken, aangezien het 
kookgerei van Mill Farm naar Pear Tree Cottage was verhuisd 
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en de uitrusting van het Babyhotel zou worden bezorgd door 
een vrachtwagen van Cazalet die pas om negen uur ’s avonds 
verscheen omdat hij de weg was kwijtgeraakt. Ze moesten de 
maaltijd koken in Pear Tree Cottage en Villy bracht het eten met 
hen per auto naar Mill Farm. Dat hield in dat er moest worden 
gekookt onder de bijna beledigend neerbuigende blikken van 
Emily; haar opvattingen over dames en hun kinderen luidde na-
tuurlijk dat die met de beste wil van de wereld nog geen ei kon-
den koken; ze voelde er ook weinig voor hun te vertellen waar 
alles was om de dubbele reden dat ze zelf de kluts volkomen 
kwijt was door alle heisa en ze bovendien niet wilde dat de twee 
meisjes haar spullen gebruikten. Louise moest toegeven dat 
Nora geweldig tactvol en ogenschijnlijk ongevoelig voor kleine-
ringen was. Ze maakten twee reusachtige filosofen en Louise 
bakte een hele partij koffiebroodjes omdat ze net had geleerd 
hoe dat moest en ze er bijzonder goed in was. De avondmaaltijd 
was heel dankbaar ontvangen en de directrice had hen twee 
kleine keien genoemd.
 Ze hoorden baby’s huilen toen ze bij het huis kwamen. Nora 
zei dat hun ochtendslaapje moest zijn verstoord door het lucht-
alarm, waarna ze hadden moeten worden overgebracht naar de 
schuilkelder die de generaal had laten bouwen. ‘Hoewel ik me 
niet kan voorstellen hoe de kinderverzorgsters daar vanuit de 
squashbaan op tijd kunnen komen als er ’s nachts luchtaanvallen 
zijn,’ voegde ze eraan toe. Louise dacht aan bommen die in het 
donker vanuit het niets neervielen en huiverde. Zouden de Duit-
sers dat kúnnen doen? Vast niet, dacht ze, maar ze zei niets, wil-
de het niet echt weten.
 De directrice en tante Rach waren in de keuken. Tante Rach 
was keukengerei aan het uitpakken uit theekisten. De directrice 
zat aan de tafel lijsten te maken.
 Eén leerling was voedingen aan het afmeten uit een enorm 
blik Cow & Gate en een andere was flessen aan het steriliseren 
in twee steelpannen op het fornuis. Er heerste een sfeer van op-
gewektheid ten tijde van crisis.
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 ‘Waar een wil is, is een weg,’ zei de directrice. Ze had het ge-
zicht van een soort koningin Victoria als buitenmens, vond 
Loui se: dezelfde nogal uitpuilende lichtblauwe ogen en kleine 
haakneus, maar haar bolle, peervormige wangen hadden de 
kleur van een bloempot en een craquelé van gesprongen ader-
tjes. Haar gestalte was daarentegen puur koningin Mary: de ge-
vulde s-vorm van kort na de eeuwwisseling. Ze droeg een mari-
neblauwe serge japon met lange mouwen, een knisperend wit 
schort en een kap met een gesteven sluier.
 ‘We komen helpen met het middageten,’ zei Nora.
 ‘Jullie zijn schatten,’ zei tante Rachel. ‘Er staat wat eten in de 
provisiekamer, maar dat heb ik nog niet echt gesorteerd. Een 
ham, geloof ik, ergens, en Billy heeft wat sla gebracht.’
 ‘En dan zijn er nog de gedroogde pruimen die de zuster gister-
avond in de week heeft gezet,’ zei de directrice. ‘Ik wil graag dat 
mijn meisjes hun gedroogde pruimen krijgen – dat bespaart een 
fortuin aan vijgensiroop.’
 ‘Maar ze moeten wel worden gestoofd,’ zei Nora. ‘Ik weet niet 
of ze op tijd voor het middageten zullen zijn afgekoeld.’
 ‘Lieverkoekjes worden niet gebakken,’ zei de directrice, die 
haar vulpen boven aan haar schort klemde en krakend overeind 
kwam.
 Louise zei dat ze de pruimen zou stoven.
 ‘Haal die flessen nog niet van het vuur. Ik mag een boon zijn 
als ze er al twintig minuten op staan. Waar zouden we zijn, juf-
frouw Cazalet, zonder onze hulpjes? O, doe dat niet, juffrouw 
Cazalet, u krijgt nog een hernia!’ Rachel probeerde niet langer 
een theekist opzij te zetten en liet Nora helpen. Ze hoorden nog 
meer baby’s huilen.
 ‘Onze dagelijkse gang van zaken is in de war gestuurd door 
meneer Hitler. Als hij zo doorgaat zal ik hem een kaartje moeten 
sturen. De ochtend is een belachelijke tijd voor een luchtaanval. 
Maar ja – mánnen!’ voegde ze eraan toe. ‘Ik zal even kijken of de 
zuster iets aan deze lijst heeft toe te voegen – maar het is natuur-
lijk zondag, hè? Er zijn geen winkels open. Nou ja, liever laat dan 
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nooit’, en ze zweefde het vertrek uit, om bij de deur bijna in bot-
sing te komen met een leerling die twee emmers dampende lui-
ers droeg. ‘Kijk uit waar je loopt, Susan. En breng die naar bui-
ten als je ze in de week zet, anders heeft niemand meer trek in de 
warme maaltijd.’
 ‘Ja, directrice.’ Alle leerlingen droegen zwarte kousen en een 
mauve en wit gestreepte katoenen jurk met korte mouwen.
 ‘Wil je even gaan kijken of je Sid kunt vinden, kindje?’ zei tan-
te Rachel. ‘We moeten zo veel mogelijk theekisten uit de keuken 
zien weg te krijgen voor de meisjes gaan eten. Ze is boven bezig 
met de verduistering.’

De verduistering van alle ramen in alle drie de huizen en de be-
woonde bijgebouwen – waar ook het dak van de squashbaan bij 
hoorde – hield de generaal inmiddels al enkele dagen bezig, met 
als gevolg dat Sid en Villy aan het werk waren gezet om houten 
latten te maken waarop verduisteringsmateriaal kon worden ge-
spijkerd. Sybil, Jessica en de baronie, die elk een naaimachine 
hadden, waren aan de slag gegaan om gordijnen te maken voor 
de ramen waarvoor latten uitgesloten waren, en Sampson, de 
aannemer, had een hoge trap uitgeleend zodat de tuinjongen het 
dak van de squashbaan kon verven, maar hij was er al heel snel 
van afgevallen en in een reusachtig waterreservoir beland, wat 
McAlpine had omschreven als een bof waar hij geen recht op 
had, terwijl hij Billy’s gebroken arm en verlies van twee voortan-
den had afgedaan als louter brutaliteit. Sampson had de op-
dracht gekregen de squashbaan af te maken in combinatie met 
zoveel andere dingen dat er nog maar weinig vooruitgang was 
geboekt op zaterdagochtend, de dag waarop het Babyhotel zou 
arriveren. Teddy, Christopher en Simon werden allemaal ge-
strikt om een man van Sampson te helpen met de steigers en ver-
volgens het schuine glas te bedekken met donkergroene verf, 
terwijl binnen, op de benauwde en donkerder wordende plaats 
van handeling, Rachel en Sid veldbedden neerzetten, en Lydia 
en Neville knorrig vanaf de tribune toekeken (ze waren zoge-
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naamd boodschappers, maar tante Rachel stelde hen teleur door 
niet genoeg boodschappen te bedenken). Iedereen was die zater-
dag hard aan het werk, behalve Polly en Clary, die ’s morgens 
waren weggeglipt en met de bus naar Hastings waren gegaan…
 ‘Aan wie heb jij het gevraagd?’ 
 ‘Ik heb het niemand gevráágd. Ik heb het tegen Ellen gezegd.’
 ‘Heb je gezegd dat ik ook ging?’
 ‘Ja. Ik zei: “Polly wil naar Hastings, dus ga ik met haar mee.”’
 ‘Jij wilde er ook heen.’
 ‘Natuurlijk, anders was ik hier toch niet?’
 ‘Nou, waarom heb je dan niet gezegd dat wíj erheen wilden?’
 ‘Daar heb ik niet aan gedacht.’
 Clary was weer eens zo glad als een aal, waar Polly niet van 
hield, maar uit ervaring wist ze dat er alleen maar ruzie van 
kwam als ze dat zei, en als dit de laatste dag van de vrede was, 
wilde ze geen ruzie hebben, of iets anders doen om hem te be-
derven.
 Maar op de een of andere manier was het geen leuke dag. Polly 
wilde zo geboeid worden door wat ze op dat moment aan het 
doen was, dat ze geen kans kreeg om na te denken over wat er 
zou kunnen gebeuren. Ze gingen naar Jepson, gewoonlijk een 
winkel waar Polly van hield, maar toen Clary er alle tijd voor 
bleek te nemen om te kiezen welke vulpen ze zou kopen (het uit-
stapje was onder andere bedoeld om Clary’s verjaardagsgeld uit 
te geven), maakte het haar ongeduldig en kwaad dat Clary zoiets 
banaals zo serieus kon nemen. ‘In het begin heb je altijd dat ze 
piepen en hard zijn,’ zei ze. ‘Je weet dat je de penpunt moet ge-
brúíken om hem goed te krijgen.’
 ‘Dat weet ik wel. Maar als ik nu een brede penpunt neem, zal 
die vast té breed worden, maar bij de middelfijne punt heb ik niet 
het gevoel dat hij ooit goed zal worden.’
 Polly keek naar de winkelbediende – een jonge man in een 
glanzend, versleten pak – die stond te kijken hoe Clary aan elke 
penpunt likte alvorens de pen in een flesje inkt te dopen en haar 
naam op papiertjes op de toonbank te krabbelen. Hij maakte 
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geen ongeduldige indruk, zag er alleen verveeld uit. Hij zag er 
ook uit alsof dat zijn meest voorkomende gezichtsuitdrukking 
was.
 Ze bevonden zich in de boekhandel op de afdeling schrijfwa-
ren, nogal dorps, want er werd niets anders verkocht dan schrijf-
papier, drukwerk zoals briefpapier met je adres, uitnodigingen 
en trouwkaarten, en vulpennen en potloden. ‘Het is heel belang-
rijk om aan een nieuwe pen te likken voor je hem gebruikt,’ zei 
Clary, ‘maar ik neem aan dat je dat tegen de mensen zegt. Mag ik 
die Waterman – die kastanjebruine – nog even zien?’ Die kostte 
twaalf shilling en zes penny en Polly wist dat ze die niet zou ko-
pen. Ze keek naar de jongen terwijl Clary de ene pen na de an-
dere uitprobeerde, en ten slotte staarde hij gewoon voor zich uit. 
Hij piekerde er vast over of het oorlog zou worden.
 ‘Wat zie je,’ vroeg Polly hem, ‘voor je geestesoog, bedoel ik?’
 ‘Ik heb geen geestesoog wanneer ik pennen uitprobeer,’ zei 
Clary heel kwaad.
 ‘Ik had het niet tegen jou.’
 Ze keken allebei naar de winkelbediende, die zijn keel schraap-
te, zijn hand over zijn haar vol Brylcreem haalde en zei dat hij 
niet wist wat ze bedoelde.
 ‘Dat kan ik je niet kwalijk nemen,’ zei Clary. ‘Ik neem de mid-
delfijne Relief…’
 ‘Dat is zeven shilling en zes penny,’ zei hij, en Polly zag dat hij 
graag van hen af wilde.
 Buiten kibbelden ze wat over Polly’s idiote opmerking, zoals 
Clary het noemde. ‘In het beste geval vond hij je bevoogdend,’ 
zei ze.
 ‘Dat was ik niet.’
 ‘Hij dácht dat je dat was.’
 ‘Hou je mónd!’
 Clary keek naar haar vriendin – nou ja, eigenlijk eerder haar 
nichtje, ze vóélde niet als een vriendin…
 ‘Neem me niet kwalijk. Ik weet dat je gespannen bent. Moet je 
horen, Poll. Het zou nog steeds goed kunnen komen. Denk maar 
aan vorig jaar.’

AC_ HOWARD_(Aftellen)_bw_v04.indd   27 30-08-17   16:49



28

 Polly schudde haar hoofd. Ze fronste haar wenkbrauwen: ze 
leek ineens op tante Rach wanneer die probeerde niet te huilen 
bij Brahms.
 ‘Ik weet het,’ zei Clary vriendelijk, ‘je wilt niet alleen dat ik je 
begrijp, je wilt gewoon dat ik hetzelfde vóél. Is dat het niet?’
 ‘Ik wil dat íémand dat doet!’
 ‘Volgens mij geldt dat voor onze vaders.’
 ‘Ja, maar het probleem met hen is dat ze maar tot op zekere 
hoogte rekening houden met onze gevoelens.’
 ‘Ik weet wat je bedoelt. Het is net of onze gevoelens hetzelfde 
formaat hebben als ons lichaam: kleiner zijn. Dat is idioot van 
hen. Ze zullen zich wel niet meer kunnen herinneren dat ze zelf 
kind waren.’
 ‘Op hún leeftijd niet meer! Volgens mij kunnen ze zich niets 
herinneren dat langer dan vijf jaar geleden is gebeurd.’
 ‘Nou, ik ga ervoor zorgen dat ik me dat wél herinner. Het komt 
natuurlijk goed in hun kraam te pas om te zeggen dat ze voor 
ons verantwoordelijk zijn.’
 ‘Verantwoordelijk! Terwijl ze niet eens een afgrijselijke oorlog 
kunnen voorkomen waardoor we wel allemaal kunnen dood-
gaan! Dat lijkt me toch wel het toppunt van onverantwoordelijk 
gedrag!’
 ‘Je begint weer gespannen te raken,’ zei Clary. ‘Wat zullen we 
nu gaan doen?’
 ‘Dat kan me niet schelen. Wat wil jij doen?’
 ‘Wat schriften kopen en een cadeautje voor Zoës verjaardag. 
En jij zei dat je wat wol wilde hebben. We kunnen tussen de mid-
dag donuts eten. Of witte bonen in tomatensaus?’ Ze waren al-
lebei dol op witte bonen in tomatensaus omdat Simon en Teddy 
die op school heel vaak aten, maar zij thuis nooit, aangezien het 
een nogal ordinair gerecht werd gevonden.
 Ondertussen waren ze naar de boulevard gewandeld. Er wa-
ren niet veel vakantiegangers, al waren er enkele op een stukje 
strand, waar ze ongerieflijk met hun rug tegen het zilverige hout 
van de golfbrekers op de kiezels zaten, terwijl ze een boterham 
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of een ijsje aten, starend naar de grijsgroene zee die op een doel-
loze, stiekeme manier heen en weer deinde.
 ‘Wil je zwemmen?’
 Maar Polly haalde slechts haar schouders op. ‘We hebben onze 
zwemspullen niet bij ons,’ zei ze, hoewel dat haar er niet van zou 
hebben weerhouden, wist Clary, als ze het wel had gewild. Ver-
derop – voorbij dat stukje strand – waren enkele soldaten bezig 
enorme rollen prikkeldraad uit een vrachtwagen te halen en op 
gezette afstanden neer te leggen langs de kust, waar halverwege 
het strand al betonpalen te zien waren, die in een rechte lijn en 
op vaste afstand van elkaar in de grond waren geslagen.
 ‘Laten we wat gaan eten,’ zei Clary vlug.
 Ze namen elk witte bonen in tomatensaus met geroosterd 
brood, heerlijk sterke Indiase thee (die kregen ze thuis ook niet), 
een donut met jam en een roomhoorntje. Daar leek Polly van op 
te fleuren, en ze praatten samen over doodgewone dingen, zoals 
met wat voor iemand ze zouden trouwen; Polly vond een ont-
dekkingsreiziger wel leuk als hij de warme delen van de aarde 
ontdekte, want ze had een hekel aan sneeuw en ijs en ze zou na-
tuurlijk met hem meegaan, en Clary zei een schilder, want dat 
zou mooi samengaan met het schrijven van boeken en door haar 
vader was ze al vertrouwd met schilders. ‘Bovendien kan het 
schilders kennelijk niet zoveel schelen hoe mensen eruitzien; ik 
bedoel dat ze je gezicht om heel andere redenen leuk vinden, dus 
zou hij zich niet zo storen aan dat van mij.’
 ‘Je ziet er goed uit,’ zei Polly. ‘Je hebt mooie ogen en die vor-
men het belangrijkste kenmerk van het gezicht.’
 ‘Jij ook.’
 ‘O, de mijne zijn veel te klein. Vreselijk eigenlijk. Kleine don-
kerblauwe laarzenknoopjes.’
 ‘Maar je hebt een prachtige huid – ontzettend wit en dan 
zachtroze, net als een heldin in een roman. Is jou weleens opge-
vallen,’ vervolgde ze dromerig, terwijl ze de laatste spoortjes 
room van haar vingers likte, ‘dat romanschrijvers er eindeloos 
over doorgaan hoe hun heldin eruitziet? Dat moet afschuwelijk 
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voor juffrouw Milliment zijn om te lezen, in de wetenschap dat 
zij er nooit een zou kunnen zijn.’
 ‘Ze zijn niet allemaal beeldschoon,’ bracht Polly te berde. 
‘Denk maar aan Jane Eyre.’
 ‘En je boft geweldig met je haar. Hoewel koperkleurig haar 
lijkt te verschieten als je ouder wordt,’ voegde ze eraan toe, den-
kend aan Polly’s moeder. ‘Dan wordt het meer flets rood. O, Jane 
Eyre! Meneer Rochester heeft het er steeds over dat ze zo elf-
achtig en klein is. Dat is een vernuftige manier om te zeggen dat 
ze er alleraardigst uitzag.’
 ‘Mensen willen zulke dingen weten. Ik hoop dat je niet al te 
modern gaat schrijven, Clary. Zodat niemand meer weet wat er 
gebeurt.’ Polly had Ulysses uit haar moeders boeken gepikt en 
kwam er maar moeilijk doorheen.
 ‘Ik zal op mijn manier schrijven,’ zei Clary. ‘Het heeft geen zin 
om me te vertellen hoe ik moet schrijven.’
 ‘Goed. Laten we de rest van de spullen gaan halen.’
 De lunch kostte vier shilling en zes penny, meer dan waarop 
ze hadden gerekend, en Clary betaalde royaal alles. ‘Je kunt me 
terugbetalen als je jarig bent geweest,’ zei ze.
 ‘Ik denk dat juffrouw Milliment er inmiddels wel aan gewend 
is. Het verlangen om te trouwen slijt al op vrij jonge leeftijd, ge-
loof ik.’
 ‘Jeetje! Is dat zo? Nou, dan zal ik wel níét trouwen. Ik heb er nu 
geen uitgesproken mening over en vrouwen van boven de twin-
tig worden snel oud. Kijk maar naar Zoë.’
 ‘Mensen worden oud van verdriet.’
 ‘Mensen worden overal oud van. Weet je wat die lijzige lady, 
lady Knebworth, die vriendin van tante Villy, tegen Louise heeft 
gezegd?’ Toen Polly zweeg, voegde ze eraan toe: ‘Ze heeft tegen 
haar gezegd dat ze nooit haar wenkbrauwen moest optrekken, 
omdat ze daardoor rimpels in haar voorhoofd zou krijgen. Dat 
is voor jou heel goed om te weten, Polly, want je fronst altijd je 
voorhoofd als je probeert na te denken.’
 Inmiddels hadden ze de theesalon verlaten en Clary zei: ‘Wat 
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zal ik voor haar verjaardag kopen?’
 ‘Van tante Zoë? Ik weet het niet. Zeep, lijkt me, of badzout. Of 
een hoed,’ voegde ze eraan toe.
 ‘Je kunt geen hoed voor iemand kopen, Poll. Mensen houden 
alleen van de vreselijke dingen die ze zelf hebben uitgekozen. Is 
dat niet raar?’ vervolgde ze terwijl ze weer met Polly van de bou-
levard terugwandelde naar de winkels. ‘Als je mensen in winkels 
hun kleren en schoenen en zo ziet uitkiezen, doen ze daar tíjden 
over – alsof alles wat ze kiezen fantastisch en perfect zal zijn. En 
moet je hen vervolgens zien. Meestal zien ze er domweg afschu-
welijk uit – of gewoon alledaags. Ze hadden hun kleren net zo 
goed uit een grabbelton kunnen halen.’
 ‘Binnenkort zal iedereen een of ander uniform dragen,’ zei 
Polly treurig; ze begon zich weer ellendig te voelen.
 ‘Ik vind het een interessante waarneming,’ zei Clary nogal in 
haar wiek geschoten. ‘Ik denk dat die ook van toepassing kan 
zijn op andere dingen van mensen – en het zou weleens een se-
rieuze beschouwing van de menselijk aard kunnen zijn.’
 ‘De menselijk aard is niet veel soeps, als je het mij vraagt. An-
ders zou er nu geen oorlog dreigen uit te breken. Laten we de wol 
en zo gaan kopen en naar huis gaan.’
 Ze kochten hun spullen: Clary kocht een doos zeep voor Zoë, 
rozengeranium van Morny, en haar schriften, en Polly wat hya-
cintblauwe wol om een jumper voor zichzelf te maken. Daarna 
gingen ze op de bus wachten.

Die zaterdag waren Hugh en Rupert na het middageten met een 
gigantische boodschappenlijst vertrokken op een expeditie naar 
Battle. Rupert had zich vrijwillig voor de klus gemeld en Hugh, 
die zowaar bijna ruzie met Sybil had gehad, had vervolgens aan-
geboden met zijn broer mee te gaan. Er werden bij alle drie de 
huizen lijsten met talloze uiteenlopende benodigdheden opge-
haald en ze vertrokken, met Rupert achter het stuur van de 
Vauxhall die hij had aangeschaft sinds hij afgelopen januari bij 
de firma was gaan werken.
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 ‘We zullen verdorie knap voor schut staan als het toch vrede 
blijft,’ zei hij.
 Na een korte stilte keek hij naar zijn broer, en Hugh keek hem 
aan. ‘We zullen niet voor schut staan,’ zei hij.
 ‘Heb je weer last van je hoofd?’
 ‘Nee. Ik vroeg me alleen af…’
 ‘Wat?’
 ‘Wat je van plan bent.’
 ‘O. O – tja, ik wilde de marine proberen.’
 ‘Dat dacht ik al.’
 ‘Maar dan zul jij in je eentje op de winkel moeten passen, hè?’
 ‘Ik heb de oude heer.’
 Het was even stil: Rupert wist door zijn maanden bij de firma 
dat hun vader zowel obstinaat als autocratisch was. Edward was 
de man die hem aankon; als Hugh het niet eens was met een 
edict, confronteerde hij zijn vader met onomwonden, koppige 
eerlijkheid: het lag niet in zijn aard om te manipuleren, of tactvol 
te zijn, zoals het soms werd genoemd. Ze kregen ruzie, wat de 
helft van de tijd uitliep op een onaangenaam compromis waar 
niemand wat mee opschoot – de zaak al helemaal niet. Rupert, 
die nog bezig was de kneepjes van het vak te leren, had slechts 
een onwillige getuige kunnen zijn, en van de zomer, toen Ed-
ward weg was geweest op een vrijwilligerscursus, had alles veel 
erger geleken. Edward was terug, maar tijdelijk, hij wachtte al-
leen op zijn oproep. Rupert, die ongeveer op hetzelfde moment 
had besloten bij de zaak te gaan werken als waarop Zoë zwanger 
was geraakt, vroeg zich nog steeds af of het de juiste keus was 
geweest. Het had altijd een tussenstation geleken om teken leraar 
te zijn – een soort leertijd totdat hij van het schilderen zou kun-
nen leven; de overstap naar het zakenleven bleek in te houden 
dat hij nooit meer een schilderij zou maken. Het vooruitzicht 
van de ophanden zijnde oorlog, die de kans bood om te ontsnap-
pen, vervulde hem met opwinding, hoewel hij dát moeilijk kon 
toegeven – zelfs niet tegenover zichzelf.
 ‘Maar ik zal je natuurlijk missen, ouwe jongen,’ zei Hugh met 
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een bestudeerde nonchalance die hem ineens ontroerde: Hugh 
werd net als hun zus Rachel altijd nonchalant wanneer hij het 
meest ontroerd was.
 ‘Het zou natuurlijk kunnen dat ze me niet willen hebben,’ zei 
Rupert. Dat geloofde hij niet, maar het kwam het dichtst in de 
buurt van troost.
 ‘Natuurlijk wel. Ik wilde dat ík nuttiger kon zijn. Die arme Po-
len verdorie nog aan toe. Als de Russen dat verdrag niet hadden 
getekend, geloof ik niet dat hij had durven zijn waar hij nu is.’
 ‘Hitler?’
 ‘Natúúrlijk Hitler. Nou ja, we hebben een jaar respijt gehad. Ik 
hoop dat we het goed hebben gebruikt.’
 Ze waren in Battle en Rupert zei: ‘Zal ik maar bij Till parke-
ren? Daar lijken we verdraaid veel te moeten halen.’
 Ze waren het uur daarop bezig met de aanschaf van vier dozijn 
weckpotten, een desinfecterend middel voor buiten, petroleum, 
vierentwintig kleine zaklantaarns met reservebatterijen, drie 
zinken emmers, enorme hoeveelheden groene zeep en Lux, vier 
primussen, een liter spiritus, zes warmwaterkruiken, twee do-
zijn gloeilampen, een pond spijkers van twaalfenhalve milli-
meter en twee pond vertinde kopspijkertjes. Ze probeerden nog 
een rol verduisteringsmateriaal te kopen, maar de winkel had 
nog maar drie meter. ‘Laten we dat toch maar kopen,’ zei Hugh 
tegen Rupert. Ze kochten zes klosjes zwart garen en een pakje 
naaimachinenaalden. Bij de drogist kochten ze een windver-
drijvend drankje, magnesiumoxide, babyolie, zeep van Vinolia, 
sham poo van Amami, arrowroot en zuiveringszout, en Rupert 
kocht een haarspeld van schildpad voor Clary, die haar pony liet 
groeien en er een groot deel van de tijd uitzag als een trouwe 
hond, zei hij. Ze haalden twee dozen kruidenierswaren op die  
’s morgens waren besteld door respectievelijk de baronie en Vil-
ly. Ze kochten sigaretten van Goldflake en Passing Cloud – op-
nieuw voor Villy, en voor Rachel. Rupert kocht de Tatler voor 
Zoë, en Hugh kocht How Green Was My Valley voor Sybil – ze 
las graag de nieuwste boeken en dit was goed ontvangen. Ver-

AC_ HOWARD_(Aftellen)_bw_v04.indd   33 30-08-17   16:49



34

volgens raadpleegden ze de lijst nogmaals en beseften ze dat de 
winkel de bestelling bronwater van de baronie er niet bij had ge-
daan.
 ‘Nog meer?’
 ‘Iets wat er uitziet als schepenheester?’
 ‘Schapenhersenen,’ zei Hugh deskundig. ‘Voor Wills. Sybil 
denkt dat hij doodgaat als hij die niet eens per week krijgt.’ Dus 
gingen ze naar de slager, die zei dat mevrouw Cazalet senior net 
had gebeld dat ze een ossentong wilde hebben, waar hij er toe-
vallig nog een van had en hij had hem nog maar net in de pekel 
gelegd, dus zou hij niet te lang hoeven weken, zeg dat tegen de 
kokkin. ‘Als u dat niet erg vindt, meneer,’ voegde hij eraan toe. 
Hij was gewend dat meneer Tonbridge binnenkwam voor het 
vlees als de dames niet zelf kwamen, wat zelden gebeurde. Als er 
iets nodig was om hem het gevoel te bezorgen dat er een rare 
toestand heerste, was het wel dat heren boodschappen deden, 
dacht hij terwijl hij de hersenen in vetvrij en vervolgens in bruin 
papier verpakte. De jongen was de vloer aan het vegen – ze zou-
den zo sluiten – en hij moest hem scherp toespreken om geen 
zaagsel op de broeken van de heren te laten komen.
 Buiten op straat was het drukker dan normaal: diverse zwan-
gere moeders kuierden met bleek uitziende kinderen op sleep-
touw op en neer, staarden ongelukkig naar de etalages en liepen 
vervolgens een paar meter door.
 ‘Evacués,’ zei Hugh. ‘Het zal wel een bof zijn dat we die niet 
hebben. Het Babyhotel is een stuk gemakkelijker. Baby’s hebben 
in elk geval geen neten en luizen, en ze klagen er niet over dat het 
te stil is en dat ze het eten niet lekker vinden.’
 ‘Doen ze dat?’
 ‘Volgens Sybil zegt mevrouw Cripps dat meneer York zegt dat 
juffrouw Boot dat zegt.’
 ‘Goeie genade!’
 Toen ze in hun zwaar beladen auto stapten, zei Hugh: ‘Wat 
vind jij ervan dat de kinderen blijven waar ze zijn?’
 Enigszins geschrokken zei Rupert: ‘Dat stel van ons, bedoel 
je?’
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 ‘Ja.’
 ‘Tja, waar moeten ze anders heen? Ze kunnen in geen geval in 
Londen zijn.’
 ‘We zouden hen verder landinwaarts kunnen sturen. Bij de 
kust vandaan. Stel dat er een invasie komt?’
 ‘O, ik geloof eerlijk niet dat we zo ver vooruit kunnen kijken. 
Steek eens een sigaret voor me op, wil je? Wat vindt Sybil er-
van?’ vervolgde hij nadat Hugh dat had gedaan.
 ‘Ze doet een beetje vervelend over alles. Ze wil zelf naar Lon-
den komen om voor mij te zorgen. Dat kan ik natuurlijk niet toe-
staan. We hebben bijna ruzie gehad,’ voegde hij eraan toe, op-
nieuw verbaasd over dat vreselijke, ongewone feit. ‘Ten slotte 
heb ik haar tot zwijgen gebracht door te zeggen dat ik bij jou 
ging wonen. Dat ben ik helemaal niet van plan,’ zei hij, ‘boven-
dien wist ik dat je niet in Londen zou zijn. Maar zij niet. Ze is 
gewoon een tikje gespannen. Het is veel beter voor de familie 
om bij elkaar te blijven. En ik kan per slot van rekening in het 
weekeinde hierheen komen.’
 ‘Houd je je huis open?’
 ‘Dat zie ik nog wel. Het hangt ervan af of ik iemand kan vinden 
om voor me te zorgen. Zo niet dan kan ik altijd naar mijn club 
gaan.’ Er verschenen visioenen van eindeloze saaie avonden 
waarop hij at met kerels met wie hij helemaal niet de avond wil-
de doorbrengen.
 Maar Rupert, die wist dat zijn broer een huismus was en zich 
de arme Hugh even in zijn eentje in een club voorstelde, zei: ‘Je 
kunt altijd met de oude heer met de trein op en neer reizen.’
 Hugh schudde zijn hoofd. ‘Er moet ’s nachts iemand in Londen 
zijn. Dan zullen ze hun bommen laten vallen. Ik kan de werf niet 
alleen aan de mannen overlaten.’
 ‘Je zult Edward missen, hè?’
 ‘Ik zal jullie allebei missen. Maar goed, oude kneuzen hebben 
het niet voor het uitzoeken.’
 ‘Iemand moet het vuur thuis brandend houden.’
 ‘Eigenlijk, ouwe jongen, denk ik dat de mensen liever hebben 
dat ik de brand blus.’
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 Even later voegde hij eraan toe: ‘Jij bent de enige die ik ken die 
het letterlijk uitgilt van het lachen.’
 ‘Erg, hè? Op school noemden ze me de fabriek.’
 ‘Dat heb ik nooit geweten.’
 ‘Je was het grootste deel van de tijd weg.’
 ‘Nou ja, de rollen zullen weldra omgedraaid zijn.’
 Hughs toon, zowel bitter als nederig, ontroerde Rupert en hij 
wierp instinctief een blik op de zwarte stomp die op de knie van 
zijn broer lag. God! Het idee om zonder linkerhand door het le-
ven te gaan omdat iemand anders hem eraf had geschoten. Maar 
goed, het is wel zijn línkerhand. Maar ik ben links – voor mij zou 
het erger zijn geweest. Enigszins beschaamd over zijn egoïsme 
en omdat hij Hugh wilde opbeuren zei hij: ‘Jouw Polly is een pa-
rel. En ze wordt elke dag mooier.’
 En Hugh, wiens gezicht opklaarde, zei ogenblikkelijk: ‘Ja, hè? 
Maar zeg dat alsjeblieft niet tegen haar.’
 ‘Dat was ik niet van plan, maar waarom niet? Ik zeg altijd zulk 
soort dingen tegen Clary.’
 Hugh deed zijn mond al open om te zeggen dat dat anders was, 
en deed hem weer dicht. Het was naar zijn mening prima om 
tegen mensen te zeggen dat ze mooi waren als ze dat niet waren; 
als ze dat wél waren, moest je je mond houden. ‘Ik wil niet dat ze 
zich dingen in haar hoofd haalt,’ zei hij vaag, en Rupert, die wist 
dat dit Cazalets was voor verwaand worden, het je-bent-niet-al-
leen-op-de-wereldsyndroom waarmee hij ook was opgevoed, 
vond het beter, of gemakkelijker, om ermee in te stemmen.
 ‘Natuurlijk niet,’ zei hij.

Raymond Castle zat met zijn oudste dochter in Lyons’ Corner 
House in Tottenham Court Road.
 ‘Voor de honderdste keer, papa, het gaat prima met me. Eer-
lijk.’
 ‘Dat geloof ik graag, maar je moeder en ik hebben je liever bij 
ons en de rest van de familie in Sussex.’
 ‘Ik wilde werkelijk dat u me niet langer als een kind behandel-
de. Ik ben twíntig.’
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 Dat weet ik, dacht hij. Als hij haar als een kind had behandeld, 
had hij haar domweg gezégd dat ze potverdorie haar koffers 
moest pakken en samen met hem en de oude tang en de gouver-
nante in de auto moest stappen. Nu moest hij zich beperkten tot 
‘hebben liever’… 
 ‘En bovendien kan ik vandaag onmogelijk meegaan: ik heb 
vanavond een feestje.’
 Het was even stil terwijl hij als altijd plichtmatig zijn best deed 
om zijn drift in toom te houden, vaak zonder succes, en toen be-
sefte hij vermoeid dat er geen drift in toom gehouden hoefde te 
worden. Hij kon niet tegen haar op – door haar uiterlijk, een ver-
warrende mengeling van Jessica toen hij met haar was getrouwd, 
maar zonder de romantische onschuld en pure, onbeproefde 
jóngheid die hij zo betoverend had gevonden. Angela’s goud-
blonde haar, dat een jaar geleden zo charmant in een lange page-
kop had neergehangen, was nu met een scheiding in het midden 
streng bij haar voorhoofd vandaan getrokken en vastgezet met 
een smal vlechtje van haar eigen haar (nam hij aan), waardoor 
haar gezicht helemaal te zien was met de perfect geëpileerde 
wenkbrauwen, de gladde, lichte make-up en de klaproosrode 
mond. Ze droeg een lichtgrijze linnen aangemeten jas, met een 
zweem van een sjaaltje van geelbruin chiffon bij haar blanke 
hals. Ze zag er modieus uit (hij noemde het chic), maar uiter-
mate gereserveerd. Dat was de andere reden waardoor hij niet 
tegen haar op kon: door de totale, onverschillige manier waarop 
ze elke communicatie met hem ontweek die verder ging dan zin-
loze, afgesleten clichés in reactie op zijn vragen. ‘Het gaat goed, 
‘Niemand die ú kent’, ‘Ik ben geen kind meer’, ‘Niet veel’, ‘Wat 
dóét het ertoe?’
 ‘Een leuk feest?’
 ‘Dat weet ik niet. Ik ben er nog niet geweest.’ Ze gaf antwoord 
zonder hem aan te kijken. Ze pakte haar koffiekopje op en dronk 
het leeg, waarna ze nadrukkelijk naar dat van hem keek. Ze wil-
de dat hij vertok – een eind maakte aan iets wat ze volgens hem 
louter zinloze nieuwsgierigheid vond. Hij riep het dienstertje en 
betaalde hun rekening.
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 Het idee om bij haar langs te gaan in de flat die ze deelde met 
een onbekende vriendin en om haar mee uit eten te nemen was 
in hem opgekomen toen hij over Waterloo Bridge reed op zijn 
missie om lady Rydal en de gouvernante op te halen. ‘Met die 
goede daad zul je wel ongeveer een week toe kunnen, ouwe jon-
gen,’ had Edward die ochtend gezegd, maar hij had deze taak 
heel graag op zich genomen: hij hield niet van situaties waarbij 
hij de leiding niet had en in Sussex voerde de oude heer het bevel. 
Als hij gewoon ineens op de stoep stond, kon hij erachter komen 
wat zich daar afspeelde, want hij kon met de beste wil van de 
wereld niet inzien waarom ze zo geheimzinnig zou doen als er 
niet iets was om geheimzinnig óver te doen. Hij vroeg zich af of 
hij niet beter eerst kon bellen, maar kwam tot de conclusie dat 
hij daardoor zijn doel voorbij zou schieten. En het doel was…? 
Nou, hij was haar váder en ze kon onder deze omstandigheden 
echt niet alleen in Londen blijven. Hij moest haar proberen over 
te halen met hem mee te gaan. Dáárom ging hij naar haar toe. 
Hij zou zich verdorie knap ellendig voelen als hij hier helemaal 
naartoe was gereden en haar vervolgens gewoon in de stad had 
achtergelaten met de kans dat ze zou worden opgeblazen. Het 
enigszins onaangename gevoel werd gevolgd door deugdzaam-
heid; hij was iemand voor wie zelfingenomenheid vaak een ze-
gen was. Hij drukte bij het huis in Percy Street op de bovenste 
bel en wachtte eindeloos, maar er kwam niemand. Hij zette zijn 
vinger op de bel en hield hem daar. Wat gebeurde daar verdui-
veld nog aan toe, bleef hij zich maar afvragen terwijl er uiteenlo-
pende duivelse gebeurtenissen in hem opkwamen. Tegen de tijd 
dat een meisje – niet Angela – haar hoofd uit een bovenraam 
stak en ‘Wie is daar?’ riep, was hij heel kwaad.
 ‘Ik kom voor Angela,’ riep hij terug, terwijl hij het stoepje af 
strompelde om het meisje te kunnen zien.
 ‘Ja, maar wie is het?’ antwoordde ze.
 ‘Zeg haar dat het haar vader is.’
 ‘Haar váder?’ Een ongelovige lach. ‘Goed. Wat u wilt.’ Hij wil-
de net het stoepje weer op gaan – lastig, vanwege zijn been – toen 
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hij de stem van het meisje opnieuw hoorde. ‘Ze slaapt.’ Ze liet 
het klinken alsof de kous daarmee af was.
 ‘Nou, laat me binnen en maak haar wakker. In die volgorde,’ 
voegde hij eraan toe.
 ‘Goed.’ De stem klonk nu gelaten. Tijdens het wachten keek hij 
op zijn horloge, alsof hij niet wist hoe laat het was. Nou, dat wist 
hij ook niet, niet precies, maar het was ruim na twaalven. ’s Mid-
dags nog in bed? Goeie god!
 Het meisje dat kwam opendoen was jong, met sluik bruin haar 
en kleine bruine ogen. ‘Het is een heel eind naar boven,’ zei ze 
zodra ze zag dat hij mank liep. 
 Hij liep achter haar aan twee trappen op die gestoffeerd waren 
met versleten linoleum en flauw naar katten roken, en ten slotte 
een kamer in met daarin, naast veel meer, een onopgemaakt 
bed, een blad op de vloer voor de gaskachel met de restanten van 
een maaltijd, een kleine gootsteen met een druppende kraan, 
een zeegroen tapijt vol vlekken en een kleine doorgezakte leun-
stoel met een grote rode opgerolde poes. ‘Weg, Orlando. Gaat u 
zitten,’ voegde ze eraan toe. De gaskachel vol gebroken en gebla-
kerde elementen loeide. ‘Ik was brood aan het roosteren,’ zei het 
meisje. Ze keek hem weifelend aan, nam niet aan dat hij wat 
wilde. ‘Het is in orde. Ik heb haar wakker gemaakt. We zijn gis-
teravond naar een feestje geweest en het was behoorlijk laat, al-
leen ben ik vroeg opgestaan omdat we geen melk hadden en bo-
vendien verging ik van de honger.’
 Er volgde een zeer lange stilte.
 ‘Eet gerust verder,’ zei hij.
 Ze begon meteen in het schuin aflopende brood te hakken. 
Vervolgens zei ze zonder op te kijken: ‘U bent écht haar vader, 
hè? Ik herken u nu. Neem me niet kwalijk,’ voegde ze eraan toe. 
Wat niet, vroeg hij zich af. Haar ongelovige lach? Dat Angela 
zo’n oude kneus van een vader had die zonder waarschuwing op 
de stoep stond?
 ‘Is er een grote toeloop van nepvaders?’
 ‘Niet echt een tóéloop…’ begon ze, maar ze werd onderbroken 
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door Angela, die wonderbaarlijk genoeg – in zijn ogen – was op-
gemaakt en een ingewikkeld kapsel had. Ze droeg een peignoir 
en was op blote voeten.
 ‘Ik kom je halen om je mee uit eten te nemen,’ zei hij, wat hij 
zelfverzekerd en feestelijk probeerde te laten klinken.
 Ze stond toe dat hij haar een zoen gaf en zei vervolgens, terwijl 
ze een enigszins afkerige blik naar de kamer wierp, dat ze zich 
even ging aankleden en dat ze dan kon gaan.
 Op straat zei hij: ‘Waar zullen we naartoe gaan?’
 Ze haalde haar schouders op. ‘Ik hoef niets te eten. Waar u 
maar naartoe wilt.’
 Ten slotte liepen ze Percy Street uit en door Tottenham Court 
Road naar Lyons’ Corner House, waar hij zich door een bord 
gebraden lamsvlees, aardappels en worteltjes heen werkte en zij 
kleine slokjes koffie dronk.
 ‘Kan ik je echt niet verleiden met een sorbet?’ vroeg hij. In 
haar jonge jaren, Joost mocht weten hoe lang geleden, was dat 
groteske brouwsel haar grootste traktatie geweest. Maar ze keek 
hem slechts aan alsof hij gek was en zei nee dank u. Daarna zat 
hij koortsachtig te kletsen, vertelde hij haar dat hij haar oma en 
juffrouw Milliment ging ophalen, en toen haar gezicht opklaar-
de bij het noemen van die laatste naam besefte hij pas hoe kwaad 
ze tijdens de hele maaltijd was geweest. ‘Ik mocht juffrouw Mil-
liment graag,’ zei ze, en er gleed een ondefinieerbare uitdruk-
king over haar gezicht, die bijna alweer was verdwenen voor hij 
er erg in had. Op dat moment bood hij zijn excuses aan dat hij 
zonder waarschuwing op de stoep had gestaan.
 ‘Waarom bént u trouwens gekomen?’ zei ze. Het was een soort 
vage aanvaarding van zijn excuses, en hij stak van wal dat het 
een opwelling was geweest en vervolgde dat hij haar uit Londen 
weg wilde halen. Nu stonden ze op het punt te vertrekken, en de 
hele ontmoeting was een echec geweest. Toen ze bij zijn auto 
kwamen, die voor haar huis stond geparkeerd, zei hij: ‘Nou, mis-
schien wil je mama af en toe eens bellen? Ze zit in het nieuwe 
huis. Watlington drie vier.’
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 ‘We hebben geen telefoon, maar ik zal het proberen. Bedankt 
voor de koffie.’ Ze hield hem haar wang voor, draaide zich om en 
rende het stoepje naar haar huis op, draaide zich in de deurope-
ning voor zijn gevoel alleen om omdat ze zeker wilde weten dat 
hij echt in zijn auto stapte en vertrok. Wat hij deed.
 Gedurende de rest van die zware dag – die hij op diverse dom-
me manieren verkeerd aanpakte: zijn schoonmoeder ophalen 
vóór juffrouw Milliment was de eerste, want lady Rydal leek het 
zelfs al een soort belediging te vinden om in een automobiel 
naar Stoke Newington te worden gereden, en toen juffrouw 
Milliment oppikken met bagage die bijzonder moeilijk in de 
auto te pakken was bij die van lady Rydal (hij moest het impe-
riaal opzetten, wat tijden duurde), en toen een lege tank hebben 
voordat hij zelfs maar door de Blackwall Tunnel heen was en 
toen een lekke band krijgen op de heuvel vlak voor Sevenoaks 
(daar kon hij niets aan doen, maar het werd door lady Rydal, een 
autoriteit op dit gebied, als de laatste druppel beschouwd) – tij-
dens die hele afschuwelijke, vervelende dag piekerde hij over de 
ellendige ontmoeting met zijn oudste dochter. In haar gedrag 
jegens hem zag hij een weerspiegeling van zichzelf die hij niet 
kon verdragen en evenmin kon verwerpen: een man van mid-
delbare leeftijd, opvliegend en teleurgesteld, die niets terecht-
bracht van wat hem interesseerde, die mensen koeioneerde om 
hen te besmetten met zijn eigen gevoel van onbehagen – met 
name, wist hij, zijn kinderen. Jessica koeioneerde hij niet; hij ver-
loor zijn geduld tegen haar, maar hij koeioneerde haar niet. Hij 
hield van haar – was dol op haar. Als het eens voorkwam, toonde 
hij zich altijd berouwvol, was hij de volgende uren, of zelfs da-
gen, bezig haar kleine, toegewijde attenties te bewijzen, hekelde 
hij zichzelf tegenover haar vanwege die vreselijke drift en dat 
gebrek aan geluk, en zij, de engel, vergaf hem altijd. Altijd… Het 
viel hem nu op dat die gelegenheden wel heel veel overeenkom-
sten vertoonden; het was een soort vast ritueel geworden. Als 
een van beiden zijn tekst was kwijtgeraakt, zou de ander die heb-
ben voorgezegd. En was het hem sinds ongeveer een jaar niet 
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opgevallen dat haar antwoorden aan hem nogal automatisch 
klonken? Gaf ze nog wel echt om hem? Was hij misschien een 
beetje saai geworden? Hij was al zijn hele leven bang dat anderen 
hem niet zouden mogen: hij was niet intelligent genoeg geweest 
voor zijn vader, en zijn moeder had alleen Robert aanbeden, zijn 
oudere broer, die in de oorlog was gesneuveld. Maar toen hij Jes-
sica had leren kennen, ogenblikkelijk smoorverliefd op haar was 
geworden, en ze zijn liefde had beantwoord, had hij zich er abso-
luut niet meer om bekommerd of andere mensen hem mochten 
of niet: hij was volkomen vervuld geweest van en overweldigd 
door de liefde van dat mooie, bekoorlijke wezen. Tientallen 
mannen zouden met Jessica hebben willen trouwen, maar ze 
was de zijne geworden. Hij had destijds vol dromen gezeten, was 
een en al geestdrift geweest om ter wille van haar te slagen in het 
leven! Wat had hij een plannen bedacht om geld te verdienen, 
om haar een leven vol luxe en romantisch gerief te bieden! Er 
was niets geweest dat hij niet voor haar had willen doen, maar 
op de een of andere manier waren al zijn plannen telkens stuk-
gelopen. Het pension, de kippenboerderij, de champignonkwe-
kerij, de baan als repetitor voor domme jongetjes, het waagstuk 
van de hondenkennels: elk plan was kleiner en onbezonnener 
geweest doordat het volgde op een eerder fiasco. Hij was geen 
zakenman – was daar domweg niet voor opgevoed – en hij moest 
toegeven dat hij niet erg goed met mensen kon omgaan, met nie-
mand behalve Jessica. Toen de kinderen waren gekomen, was hij 
jaloers geweest op de tijd die ze van hem afpakten. Na Angela’s 
geboorte, net een jaar nadat hij als invalide uit het leger was ge-
komen, had Jessica kennelijk aan niets anders kunnen denken; 
Angela was een lastige baby geweest, die nooit langer dan een 
uur of twee achter elkaar sliep, wat inhield dat ze geen van bei-
den ’s nachts goed konden slapen, en toen Nora was gearriveerd, 
had Angela dat zo erg gevonden dat Jessica hen nooit een minuut 
alleen had kunnen laten, en ze hadden zich natuurlijk nooit een 
kindermeisje kunnen veroorloven, of meer dan wat dagelijkse 
hulp. Na Christophers komst had hij gedacht dat hij in elk geval 
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een zoon had, maar de jongen was de ergste van het stel gebleken 
– er had hem altijd wat gemankeerd, slechte ogen, een zwakke 
maag, en op zijn vijfde was hij bijna doodgegaan aan mastoïditis, 
en Jessica had hem verwend, waardoor hij nog veel meer een 
papkindje was geworden, bang voor alles – en hij had daar niets 
aan kunnen veranderen, wat hij ook deed. Hij herinnerde zich 
nu dat hij een vuurwerkshow voor hen had georganiseerd toen 
ze nog klein waren, en Christopher had gebruld omdat hij niet 
van het geknal hield, en hij had hen meegenomen naar de dieren-
tuin en op een olifant laten rijden, en Christopher had niet op 
het dier willen gaan zitten, had een vreselijke scène gemaakt – in 
het openbáár. Jessica bleef maar zeggen dat hij gevoelig was, 
maar hij was domweg een huilebalk, wat het ergste in Raymond 
wakker riep. Ergens, diep vanbinnen, wist hij dat hij Christo-
pher had gekoeioneerd, en daarom verfoeide hij hen allebei. De 
jongen had erom gevráágd: zijn bevende handen, zijn onhandig-
heid, zijn stilzwijgen met een wit gezicht wanneer de draak met 
hem werd gestoken prikkelden Raymond tot onweerstaanbare 
razernij die hij slechts kon temperen tot irritatie. Toen zijn vader 
hém had bekritiseerd omdat hij niet intelligent was, had hij zich 
er gewoon op toegelegd om andere dingen te doen – deksels 
goed. Hij had zijn universiteit vertegenwoordigd bij rugby en bij 
het roeien; hij was een eersteklas schutter, de beste duiker van 
zijn school, waardoor er volop dingen waren waar zijn oude heer 
trots op had kunnen zijn als hij dat had gewild. Dat had hij na-
tuurlijk nooit gewild, zijn vader was hem domweg het gevoel 
blijven geven dat hij een idioot was omdat hij geen dingen wist 
waar hij niet om gaf. Het leger was voor hem een geweldige uit-
weg geweest. Hij had het verdraaid goed gedaan, was kapitein bij 
het uitbreken van de oorlog, was vervolgens majoor geworden, 
was onderscheiden en met Jessica getrouwd en had tijdens zijn 
verlof twee zalige weken met haar doorgebracht in Cornwall – 
en toen Ieper, de derde slag, waarin hij zijn been was kwijtge-
raakt. Dat had aangevoeld als het einde van de wereld, het was 
zonder meer het einde van zijn carrière geweest. Hij had einde-
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loos gestreden tegen zelfmedelijden, en alles bij elkaar dacht hij 
dat hij had gewonnen, hoewel hij aannam dat hij daardoor har-
der was geworden voor andere mensen – voor al die geluksvo-
gels met twee benen die konden doen wat ze wilden; hij had 
nooit het idee gehad dat een van hen ook maar het geringste idee 
had hoe het voor hém was. Het was nooit de bedoeling geweest 
dat Judy zou komen: hij had een baan op school moeten nemen 
om het schoolgeld omlaag te krijgen, leraren hoefden veel min-
der te betalen, en dat had in elk geval bij Christopher geholpen. 
Tante Lena was af en toe wat bijgesprongen voor de meisjes; het 
was alleen een probleem geweest dat ze hem nooit van te voren 
had verteld wat ze zou doen, waardoor Jessica en hij nooit had-
den geweten waar ze aan toe waren. Nu tante Lena was overle-
den, hadden ze in elk geval wat geld en een veel mooier huis, 
maar het was nogal aan de late kant om het verschil te maken dat 
vroeger mogelijk was geweest. Zijn kinderen, die in hun jonge 
jaren bang voor hem waren geweest, besefte hij nu, begonnen 
onverschillig te worden.
 Ze gedroegen zich in dat opzicht niet hetzelfde: Angela keek 
hem met de nek aan, liet er geen twijfel over bestaan dat hij haar 
verveelde; Christopher ging hem zo veel mogelijk uit de weg en 
was angstvallig beleefd wanneer dat niet ging; Nora en Judy ge-
bruikten allebei een aparte stem om met hem te praten, een op-
gewekte, inschikkelijke stem – hij vermoedde dat Judy Nora na-
deed, en dat ze allebei Jessica imiteerden, die overging op een 
soort vastberaden sereniteit wanneer hij eens prikkelbaar was. 
Dit had tot gevolg dat hij zich geïsoleerd voelde van het gezinsle-
ven dat ze met elkaar leidden en waarvan hij leek te zijn buiten-
gesloten. Inmiddels had hij de band verwisseld, de lekke band in 
de overvolle kofferbak gepropt en zat hij weer in de auto met zijn 
zwijgende inzittenden. Juffrouw Milliment keek hem glimla-
chend aan en betuigde hem mompelend haar spijt dat ze niet van 
enig nut was geweest, en lady Rydal, die nog nooit van haar leven 
op het idee was gekomen dat ze iemand van nut zou kunnen zijn, 
zei vernietigend: ‘Werkelijk, juffrouw Milliment! Ik geloof niet 
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dat het verhelpen van een lekke band van een áúto tot het reper-
toire van een gouvernante kan worden gerekend.’ Na een pauze 
voegde ze eraan toe: ‘Een lekke band is niets vergeleken met wat 
we vermoedelijk zullen moeten doorstaan.’ De hele verdere reis 
wenste hij fel en wanhopig dat hij alleen op weg was naar tante 
Lena’s huis in Frensham, waar Jessica (en niemand anders) met 
thee op het gazon op hem zou zitten wachten, en dat hij niet de 
oude tang en een gouvernante terugbracht naar Vakantiekamp 
Cazalet.

Op zaterdagmiddag moesten Sybil en Villy om vier uur hun ver-
duisteringsactiviteiten staken omdat ze door hun materiaal 
heen waren. Sybil zei dat ze snakte naar een kop thee, en Villy 
zei dat ze de keuken zou trotseren om die te gaan zetten.
 ‘Trotseren was het juiste woord,’ zei ze een paar minuten later 
toen ze een blad naar het gazon bracht, waarop Sybil twee lig-
stoelen voor hen had neergezet. ‘Louise en Nora zijn een gigan-
tische maaltijd voor de kinderverzorgsters aan het klaarmaken 
en Emily zit domweg in haar rieten stoel te doen alsof ze er niet 
zijn. Ze zijn werkelijk heel dapper; ik geloof niet dat ik ertegen 
zou kunnen. Ik heb al tegen haar gezegd dat het een noodsituatie 
is, maar ze kijkt me gewoon aan alsof ik het verzin.’
 ‘Denk je dat ze haar ontslag zal indienen?’
 Villy haalde haar schouders op. ‘Dat is heel goed mogelijk. Dat 
heeft ze al eerder gedaan. Maar ze is dol op Edward, dus heeft ze 
zich altijd bedacht. Maar Edward zal hier natuurlijk niet zijn, en 
ik betwijfel of er van de combinatie van het platteland en koken 
voor een hele schare vrouwen en kinderen een blijvende aan-
trekkingskracht zal uitgaan.’
 ‘Gaat Edward echt?’
 ‘Als het maar enigszins kan wel. Dat wil zeggen, als ze hem 
aannemen. Ze zullen Hugh niet aannemen,’ voegde ze eraan toe 
zodra ze het gezicht van haar schoonzuster zag. ‘Ze zullen be-
slist zeggen dat hij nodig is om de zaak te leiden.’
 ‘Maar hij zegt dat hij in Londen blijft wonen,’ zei Sybil. ‘Ik heb 
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tegen hem gezegd dat ik hem niet alleen in dat huis zal laten wo-
nen. Ik zou gek worden van ongerustheid over hem.’
 ‘Maar je kunt Wills toch niet in Londen hebben!’
 ‘Dat weet ik. Maar Ellen kan toch voor Wills en Roland zor-
gen? En jij bent toch hier? Vanwege Roland?’ Het idee dat ie-
mand een baby van zes maanden zou kunnen achterlaten was in 
haar ogen kennelijk uitgesloten.
 Villy stak een sigaret op. ‘Daar heb ik eerlijk niet over nage-
dacht,’ zei ze. Wat niet waar was. Ze had er de afgelopen weken 
wel degelijk over nagedacht, voortdurend, dat als ze zich niet 
met een baby had opgezadeld, ze nu allerlei nuttige – en interes-
sante – dingen had kunnen doen. Ze hield van hem, natuurlijk 
híéld ze van hem, maar hij was volkomen gelukkig met Ellen, die 
opgetogen was dat ze weer baby’s kon verzorgen in plaats van 
Neville en Lydia, die in sommige opzichten te veel voor haar 
werden en in andere verre van genoeg waren. Het leek haar zo-
wel saai als belachelijk om de oorlog door te brengen als een on-
bestorven weduwe die een huishouden bestierde. Door haar 
grote ervaring bij het Rode Kruis was ze gemakkelijk in staat te 
verplegen, of vrijwilligsters van het hulpkorps op te leiden, of 
aan het hoofd te staan van een herstellingsoord of in een kantine 
te werken… Het zou veel beter zijn als Sybil op het huis paste: 
het was haar enige ambitie om voor haar man en kinderen zor-
gen. Villy keek over de theetafel naar Sybil, naar de blauwe sok-
ken die ze aan het breien was op haar schoot, het witte zakdoek-
je verfrommeld tussen haar vingers.
 ‘Ik kán Hugh niet alleen in Londen laten,’ zei ze. ‘Hij houdt 
niet van clubs en feestjes zoals Edward, en hij kan het alleen 
thuis niet redden, maar als ik er met hem over probeer te praten, 
wordt hij alleen maar nijdig en zegt hij dat hij in mijn ogen ken-
nelijk nergens voor deugt.’ Ze keek Villy aan met haar vrij licht-
blauwe ogen en wendde vervolgens haar blik af toen er tranen in 
opwelden. ‘Lieve deugd,’ zei ze. ‘Zo meteen zet ik mezelf nog 
voor schut.’ Ze porde met haar zakdoek in haar ogen, snoot haar 
neus en dronk wat thee. ‘Het is allemaal zo afschúwelijk! We 
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hebben haast nooit ergens ruzie over. Hij heeft me er bijna van 
beschuldigd dat ik niet genoeg om Wills geef!’ Ze schudde hef-
tig haar hoofd om zo’n idee te ontkennen, en haar slordige haar 
begon neer te vallen.
 ‘Lieverd, ik weet zeker dat er een oplossing komt. Laten we 
eerst afwachten wat er gaat gebeuren.’
 ‘Er zit niet veel anders op, hè?’ Ze pakte enkele haarspelden 
van haar schoot en begon de staart van haar haar blindelings tot 
een wrong te draaien.
 ‘Het maakt het nog érger,’ zei ze met een mond vol haarspel-
den, ‘dat ik terdege besef dat het een onbeduidend probleem is 
vergeleken met wat de meeste mensen zullen moeten verduren.’
 ‘Door te denken aan mensen die het beroerder hebben dan jij 
voel je je alleen maar des te beroerder,’ zei Villy: ze kende het 
probleem. ‘Ik bedoel dat je je dan alleen maar ellendig voelt om-
dat je je ellendig voelt, waar niemand wat aan heeft.’
 Louise kwam het huis uit met een schaal waarop twee dam-
pende koffiebroodjes lagen.
 ‘Ik dacht dat u mijn broodjes misschien zou willen proberen,’ 
zei ze. ‘Het eerste baksel is net uit de oven gekomen.’
 ‘Nee dank je, lieverd,’ zei Villy ogenblikkelijk. Na Roland was 
ze aangekomen.
 ‘Ik wil er héél graag een,’ zei Sybil: ze had Louises gezicht ge-
zien toen haar moeder het broodje had afgeslagen. Villy had er 
een moeten nemen, dacht ze.
 Ze zou geen koffiebroodjes moeten eten, dacht Villy. Sybil was 
ook aangekomen na Wills maar vond dat kennelijk niet erg: ze 
lachte er gewoon om wanneer ze niet meer in haar jurken paste 
en kocht grotere.
 ‘Lieve deugd! Wat heerlijk! Net als die uit de winkel, maar dan 
lekkerder.’ 
 ‘U mag ze allebei hebben, als u wilt. Ik maak er een heleboel 
voor de kinderverzorgsters. Emily wilde ook niets,’ voegde ze 
eraan toe, waarbij ze haar moeder resoluut in Emily’s categorie 
stopte in de hoop dat dit haar zou irriteren. ‘Ze kan het niet uit-

AC_ HOWARD_(Aftellen)_bw_v04.indd   47 30-08-17   16:49



48

staan dat ik ze kan maken. Ze doet vreselijk tegen Nora over de 
filosofen, maar Nora laat alles van zich afglijden. Ik wilde dat ik 
dat kon. Ze merkt het niet eens wanneer mensen vreselijk tegen 
haar doen.’
 ‘Jullie ruimen alles toch netjes op, hè?’
 ‘We hebben gezégd dat we dat zouden doen.’ Louise ant-
woordde overdreven geduldig, in de hoop dat het vernietigend 
klonk, en ging weer naar binnen, met haar lange, glanzende 
haar springend tegen haar magere schouders.
 ‘Wat is ze het afgelopen jaar omhooggeschoten, hè?’
 ‘Ja, ze is vrijwel overal uitgegroeid. Ik ben bang dat ze te lang 
zal worden. Ze is vreselijk onhandig. Op die huishoudschool 
heeft ze kennelijk het record gebroken voor het kapot laten val-
len van aardewerk.’
 ‘Dat krijg je als je zo snel groeit, hè? Ze zijn niet gewend aan 
het formaat dat ze ineens hebben. Voor jou is het anders, Villy, jij 
bent altijd heel klein geweest – en gracieus. Simon is net zo: bij 
hem gaat ook altijd van alles mis.’
 ‘Ach, ja, jongens! Van hen verwacht je dat ze dingen omgooien. 
Zelfs Teddy breekt weleens wat. Maar Louise is domweg non-
chalánt. Ze is voor mij altijd lastig geweest, maar ze doet nu zelfs 
ongemanierd tegen Edward. Het was gewoon een opluchting 
dat ze naar die school ging, hoewel ik niet weet of ze er veel aan 
zal hébben.’
 ‘Nou, de koffiebroodjes zijn een groot succes.’
 ‘Ja, lieverd, maar wanneer is er ooit van je verlangd dat je kof-
fiebroodjes bakte? Ze leren er in elk geval hoe je een sollicitatie-
gesprek met personeel moet voeren, maar dingen als een super-
plie plooien – ik wil maar zeggen, héús! Wanneer kun je dat een 
nuttige vaardigheid noemen?’
 ‘Van onschatbare waarde als je met een geestelijke trouwt.’
 ‘Dat zie ik Nora eerder doen.’
 ‘Ze zou er geknipt voor zijn, hè? Aardig en goed en zo verstán-
dig.’ Ze konden het in elk geval eens zijn over alle andere deug-
den die aan alledaagse meisjes werden toebedeeld.
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 ‘Louise zou veel te egoïstisch zijn,’ besloot Villy. ‘Waar denk je 
dat die kinderen zijn gebleven? Ik heb tegen hen gezegd dat ze 
terug moesten zijn voor de thee.’

‘Welke?’
 ‘Lydia en Neville. Ze lijken doorlopend in Home Place te zit-
ten: ze zijn vrijwel nooit hier.’

‘Ach, ze waren woedend dat ze hier zaten bij de kleintjes…’ be-
gon Sybil, maar Villy viel haar in de rede: ‘Ja, dat weet ik. Maar 
ik wilde dat er geen plaats was voor Zoë en Rupert, omdat het 
me voor Zoë heel moeilijk leek om bij onze kleintjes te zijn.’
 ‘Je hebt volkomen gelijk. Die arme kleine Zoë. Ik moet zeggen 
dat het ook niet echt helpt dat het Babyhotel hierheen is geëvacu-
eerd, hè?’ 

‘Nee. Maar misschien is ze…’ 
‘Dénk je dat?’
‘Ik weet het niet. Maar Edward heeft tegen Rupert gezegd dat 

het maar het beste zou zijn om een volgende te krijgen, en daar 
was Rupert het kennelijk mee eens, dus is het mogelijk.’
 ‘O, mooi zo.’ Sybil zei niet dat Rupert Hugh had gevraagd wat 
hij ervan vond, en dat Hugh een tussentijd van zes maanden had 
aangeraden om Zoë de tijd te geven over haar verlies heen te ko-
men, en dat Rupert dat schijnbaar een fantastisch idee had ge-
vonden.
 Maar Villy keek haar aan en zei: ‘Hij zal het wel aan Hugh heb-
ben gevraagd, die hem precies het tegenovergestelde heeft ge-
zegd?’

‘Hoe raad je dat zo?’ 
 ‘Die lieve Rupe,’ zei Villy tijdens het verzamelen van de thee-
boel.

‘Toch denk ik dat het beter zou zijn als hij het gewoon aan Zoë 
vroeg,’ zei Sybil.
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