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Hoofdstuk I
Mijn naam is Wilhelmina Jantina Heze, en ik ben 19 jaar. Omdat ik zo'n dot van een
baby was - als Moeder daarover spreekt, is haar stem immer omfloersd, - werd ik
Pimmetje genoemd. Later is dit verkort tot Pim. In de volksmond heet het, dat schatten
van babies opgroeien tot lelijke mensen, en ik ben, jammer genoeg, daar het sprekende
voorbeeld van. Want, ik ben lelijk, en als ik in de spiegel kijk, merk ik pas, hòe lelijk
ik ben. Mijn haar, dat als baby goudblond en kruivend was - altijd volgens Moeder
- heeft nu een onbestemde, touwachtige kleur. En de heetste kapperstangen kunnen
slechts een golf fabrieken, die er na twee uur weer totaal uit is. Permanent is te duur!
Ik weet trouwens ook niet, of zelfs permanent in staat zou zijn om in het touw, dat
mijn hoofd siert, een krul voort te brengen.
Mijn ogen, die diep-donkerblauw waren - alweer volgens Moeder - zijn opgebleekt.
En mijn neus is zo maar een vleesknobbeltje, dat niet eens recht in mijn gezicht is
gegooid. Mijn mond is alleen maar tand. Die staan als bij een konijn vooruit, en als
Vader een goeie bui heeft, noemt hij mij ‘Zo knaagdier.’ Ik wou, dat hij ze - de tanden
- recht had laten zetten, toen het nog kon.
Wanneer U nu onder dit hoofd, wat ik beschreven heb, een lichaam denkt, dat
mager en benig is, met lange armen en dunne benen, dan hebt U het portret van
Wilhelmina Jantina Heze ten voeten uit. Toen ik gister bij den tandarts was, want
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ik had een kies, die moest worden geplombeerd, eigenlijk zonde in dat
knaagdieren-gebit, las ik in een tijdschrift, dat er in den Haag een vrouwelijke dokter
is opgestaan, die je vervormt naar eigen keuze. Ik heb het tijdschrift op mijn knie
laten zakken, en ik heb gedacht, wat die vervorming bij mij dan wel niet kosten zou.
En, daar permanent al te duur is, zal die vrouwelijke dokter helemaal wel te duur
zijn. Toen heb ik het tijdschrift maar weer opgenomen, en gelezen, wat je aan je
gezicht moet doen, wil je een prachtig teint hebben. Nu heb ik mee-eters en hier en
daar, kwistig neergeworpen, vetpuistjes. De dame, die er verstand van scheen te
hebben, begon met ‘veel wassen.’ Nu, dat doe ik wel, omdat water goedkoop is. Wij
hoeven het tenminste niet te betalen. En een vette huid kan ik thuis behandelen.
Tenminste, dat schreef die dame. Eerst stomen, en dan koud douchen. Vijf minuten
stomen, en dan vijf minuten douchen. Een half uur achter mekaar. Ik zag me al in
de badkamer bezig, aldoor maar stomende en douchende, terwijl er een ongeduldige
Gijs aan de deur morrelde, en schreeuwde, of ik verdronken was. Neen, zo'n
schoonheids-beweging zou bij ons uit den boze zijn. Om de dood-eenvoudige reden,
dat ik voor elk half uur rekening en verantwoording moet afleggen. Behalve op mijn
slaapkamer. Maar, daar kan ik niet douchen.
We wonen in Amersfoort, waar Vader al dertig jaar chef de bureau is op het
effectenkantoor van Wille & Co. Dat klinkt vrij behoorlijk, maar de malaise heeft
ook al aan Vader's salaris geknabbeld - zegt Moeder in andere termen - en daar ik
bovendien nog twee studerende broers heb, is voor mij permanent te duur. Maar
misschien als ik een ander gezicht zou hebben, zou het niet te duur zijn. Wij wonen
mijlen van de Berg af. Dat geeft mij so wie so al een
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minderwaardigheidscomplex. Ik heb op school altijd de kinderen, die ‘op de Berg’
woonden, benijd!
Ja, ik heb allemaal oudere broers. En Grethe Hofstra, die bij mij in de klas zat,
jubelde, toen ze dit hoorde: ‘O kind, vind je het niet zalig?!!!’ Ik zou niet weten, wat
er voor zaligs aan moet zijn, als je thuiskomt, en je vindt niet één Vader, maar vijf
stuks! En het hadden er zes kunnen zijn, wanneer mijn oudste broer niet als baby
van een half jaar gestorven was. Moeder zegt, dat ze daar nooit overheen gekomen
is, en dat ik mij niet kan voorstellen, wat het betekent een kind te verliezen. Kan ik
ook niet.
Ik vorm met mijn broers een opklimmende rekenkundige reeks, tenminste, als ik
dit van school goed heb onthouden. Mijn broer Gijsbertus, die gestorven is, zou nu
29 zijn. Op hem volgt weer een Gijsbertus van 27 die Bert wordt genoemd, en in
Haarlem leeraar Engels is. Hij is sedert een half jaar getrouwd met Toos Buitink, en
ik heb er een keer gelogeerd, wat ik maar matig vond, omdat ik altijd net de kamer
binnenkwam, waar Toos op Bert's knie zat. Dan konden ze mij wel wegkijken.
Op Bert volgt Willem van 25, die boekhouder is op het kantoor van Fromijn &
Co, in Amersfoort zeer bekend - tenminste, dat zegt Willem, - en die verloofd is met
Dien de Heer. Ze denken sterk over trouwen, en Dien heeft haar hele uitzet al klaar.
En zanikt daarover.
Op Willem volgt Frans, van 23, die in Utrecht voor dokter studeert, en braaf is.
Al die broers dragen uilebrillen. Vader en Moeder ook.
En op Frans volgt weer een Gijsbertus van 21. Het is net, alsof Vader en Moeder
bang waren, dat een van die Gijsberten hun weer zou ontvallen - het is de naam van
Vader's
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Vader, dus dè stamnaam, zegt Vader - en dat ze daarom, voor het breken nog maar
een Gijsbertus hebben aangeschaft. We noemen hem Gijs, hij is ondegelijk, studeert
in Utrecht voor tandarts, is net als Frans spoorstudent, maar komt altijd later thuis,
omdat hij andere college's heeft. Zegt hij. Mij noemt hij altijd ‘konijn’ of ‘stoetel’,
maar van hem kan ik het best verdragen, omdat hij mij wel eens in mijn wang knijpt,
of over mijn touw aait. Dan moet ik wel altijd wat voor hem doen, zoals een knoop
aannaaien of een jaszak maken, of hem heel laat stiekem nog inlaten. ‘En val niet
van de trap stoetel, want dan maak je de ouwelui wakker.’ Nee, Gijs heeft geen
minderwaardigheidscomplex. En het kan hèm niets schelen, of hij onder, of in of
boven op de Berg woont.
Nu, en dan kom ik van 19. Ik kan best aannemen, als ik mooi of charmant of alleen
maar leuk en geestig was, dat dan het bezit van al die broers plus de vrienden, die
ze af en toe meenemen naar huis, wel aanlokkelijk zou zijn. Maar, daar ik voor de
vrinden lucht ben, moet ik alleen maar wat meer theeschenken 's avonds. Bovendien
hebben ze geen aardige vrinden. Alleen Gijs. Maar die neemt ze haast nooit mee
naar huis. Hij zegt: ‘In die dooie boel hier! Dank je wel! Ik blijf wel bij Dolf of Frits
of Dick in Utrecht.’ En ik kan hem geen ongelijk geven.
Vader en Moeder zeggen, dat ze ‘alles opgeofferd hebben voor de kinderen.’ Ik
vind dit een uitdrukking, om spoorslags zelfmoord te plegen. Nu ja, dat is overdreven
natuurlijk, maar als ik ooit trouw - wat wel nooit zal gebeuren natuurlijk - en ik moet
voor mijn kinderen kantoren gaan schoonmaken of kranten gaan bezorgen, dan zal
ik hun nooit onder hun neus wrijven, dat ik me voor hen heb opgeofferd. Alsof zìj
er wat aan kunnen doen!
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Eert Uwen Vader en Uwe Moeder, opdat het U welga! O, ik eer mijn Ouders wel.
Ik eer in Vader zijn buitengewone werkkracht, ik eer in Moeder haar steeds weer
klaar staan voor haar kinderen, al gebeurt dit dan met een tragisch gezicht. Maar...
ik heb ze niet lief. Nu ik dit neerschrijf, klinkt het hard. Misschien heeft mijn gezicht
me wel hard gemaakt. Want, als ik de rij van mijn broederen naga, dan is er niemand,
die ik eer, en helemaal niemand, die ik liefheb. Of het gevoel, dat ik voor Gijs heb,
zou nog aan affectie kunnen worden toegeschreven. En het is wel gek, dat juist de
broer, die Vader en Moeder slapeloze nachten geeft - zoals zij zelf zeggen - en voor
wien ze het allermeest zullen moeten opofferen, dat het juist die broer is, die met een
plagend woord en met een luttele streling zo iets warms brengt in mijn kille hart.
Klinkt goed ‘kille hart’. Het verruimt om dit te denken, maar nog meer verruimt het,
om dit neer te schrijven. Vooral na de brief van Bert en Toos vanmorgen.
Toen ik vanmorgen beneden kwam, en het ochtendblad uit de bus haalde, keilde
net tegelijkertijd de post twee brieven naar binnen. Een lila geurend briefje voor Gijs,
wat ik in de zak van mijn witte huishoudjas stopte, en een brief van Bert aan Vader.
Ik legde krant en brief op tafel en ging toen voor thee zorgen. En allerwegen in huis
hoorde ik ontwaakgeluiden, behalve bij Gijs. Ik toog dus naar boven om hem te
roepen, want hij mòet aan het ontbijt verschijnen, anders zwaait er wat.
Ik bonsde op zijn deur. Geen antwoord. Alleen riep Frans, die in het cabinetje
slaapt: ‘Zeg schop asjeblieft niet zo'n lawaai zo vroeg in de morgen.’ Ik stak mijn
tong uit tegen zijn dichte deur, en ging bij Gijs binnen, terwijl ik me even afvroeg,
of hij gisteravond wel thuisgekomen was. Maar ge-
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lukkig, Gijs lag in bed, en zijn boven- en ondergoederen lagen verspreid door de
kamer. Ik raapte een broek en een vest op en ik zei: ‘Gijs!’
‘Mmmmmmmmmm.’
‘Gijs!!!’
‘Ja, wat mot je?’
‘Je moet opstaan. En, zeg Gijs...’
Gijs deed een lichtblauw oog open. ‘Zeg, schiet je op stoetel!’
Ik raapte een boord en een das op. ‘Was je laat gisteravond?’
Het eene lichtblauwe oog was weer dichtgevallen.
‘Mmmmmmmmmmm.’
Ik tastte in mijn zak, en haalde het lila-geurende epistel te voorschijn. ‘Er is een
brief voor je Gijs.’
Alsof ik naast zijn bed een kanon had afgeschoten, zo plotseling vloog Gijs in zijn
lila pyjama overeind.
‘Geef je hier?’
‘Zeg, ik was toch niet anders van plan.’
Zijn haar stond in een wilde blonde kuif omhoog. Hij trachtte het glad te strijken,
terwijl in zijn andere hand het lila briefje gevaarlijk dicht bij zijn hart kwam.
‘Kleurt wel bij je pyjama.’
‘Wat ezel?’
‘Jouw billet d'amour.’
Gijs, de ondegelijke, Gijs, de onverschillige, kleurde.
‘Praat, waar jij verstand van hebt. En je fluitketel loeit.’
‘Denk je, dat ik doof ben?’
‘Nou, schiet dan op.’
Al verdwijnende, zag ik nog net, hoe Gijs zijn ondegelijk ruikende epistel
openroetste, en te lezen begon. En, terwijl ik
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de trap afliep naar beneden, wenste ik vurig, dat toch ook eens de post voor mij een
liefdesbrief in de bus zou deponeren. Dagen zou ik zo'n brief meedragen in mijn
schort, als ik kamers deed, en in mijn blouse, als ik 's middags zat te kousstoppen.
En op mijn hart, bij mijn nachtpon in, als ik 's nachts in de eenzaamheid van mijn
kamer zou zijn.
Maar in de gang liep ik voorbij de spiegel, en hoewel ik daar bij voorkeur niet in
kijk, werden mijn blikken er nu heengetrokken!!! Ik zag mijn haar, dat, na een half
uur al piekte, ik zag mijn tanden, die gewoon wreed naar voren staken - ze steken
ook wel eens als bij een gemoedelijk knaagdier vooruit - en de last van de wereld
viel pal bovenop mij. Voor mij nooit een liefdesbrief, voor mij nooit een...
‘Pi-im.’ Dat was Moeder's tragische stem, vlak achter mij.
Ik schonk het theewater op. ‘Ja Moeder.’
‘Waarom laat je die fluitketel zo lang...’
‘Fluiten? Ja, ik was even boven bij Gijs.’
‘Waarom was je bij Gijs?’
Ik brandde mijn vinger aan de stop van de fluitketel.
‘Verroest,’ zei ik.
‘Pi-im...’
‘Hij lag nog in bed.’
‘Lag hij nù nog in bed?’
‘Ja. Ik heb hem wakker gemaakt.’
‘Als hij maar niet te laat aan het ontbijt is.’
‘O nee,’ zei ik hoopvol, denkend aan de lila opkikkeraar.
Naar de huiskamer. Achter me aan Moeder.
‘Kind, wat zit je haar slordig. Doe het toch eens wat netter. Doe een netje over je
haar...’
‘Ja, puu,’ zei ik. ‘Als ik helemaal gek word.’
‘En heb je nog geen tafel gedekt?’ kreet Moeder.
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‘Nee. Maar U bent zo vroeg vanmorgen.’
Moeder keek op de klok. ‘Het is kwart voor acht. Dan hoòrt de tafel gedekt te zijn.
Hoe kom je zo laat! O, een brief van Bert. Toe, maak een beetje voort Pim.’
Ik zwaaide het tafellaken met zo'n vaart over de tafel, dat het er aan de andere kant
weer afwoei.
Moeder ving het op, en terwijl ik voor het buffet knielde voor de kaas en de koek
- we eten 's morgens nooit jam of hagelslag offe marmelade - had Moeder het al
keurig over de tafel gevleid.
Ik ging broodsnijden aan het buffet op een servetje. De kruimels spatten tot bij de
theetafel, die in de andere hoek staat.
‘Pim, wees toch niet zo onhandig. Laat ik maar broodsnijden.’
‘Zal ik dan Vader's ei koken?’ zei ik aarzelend. Want, dat is helemaal geen pretje,
om Vader's ei te koken. Het is te hard of te zacht, het is altijd té! En dan is Vader
niet makkelijk. En direct aan het ontbijt een Vader te hebben, die kijft, is gewoon
om te huilen.
‘Neen, dat zal ik wel doen. Zo iets eenvoudigs als een ei koken, kan ik jou niet
overlaten. Hoe dat moet, als jij later een eigen huishouding hebt, begrijp ik niet. Ik
kan er soms 's nachts niet van slapen.’
‘O, daarom zou ik maar gerust gaan slapen.’ Ik liet het brood in de broodbak
neerkletteren - ‘niet zo wild Pim, niet zo wild’ - ‘want ik krijg toch nooit een eigen
huishouding,’ zei ik opstandig tegen de deur, waarachter Moeder verdwenen was.
Ik hoorde Willem naar beneden komen rennen. Hij doet alles ‘efficient’. Hij zegt
zelf, dat hij door zijn eigen ‘effi-
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ciency’ bereikt heeft, dat hij op 25-jarige leeftijd de positie heeft bij Fromijn & Co,
die hij heeft. En dat hij al aan trouwen kan denken.
‘Mogge.’ Kortaf, als tegen een niet graag geziene dienstbode. Willem is altijd zeer
nors 's morgens. Hij klaart feitelijk alleen maar op zo tegen tien uur 's avonds. En ik
stel me plezierig voor, hoe hij later aan het ontbijt tegen Dien zal zijn, wanneer ze
eens getrouwd zijn. Nu noemt hij haar nog ‘lief’.
‘Goeiemorgen,’ zei ik.
‘Je bent laat vanmorgen. Hoe kom je zo laat?’
‘Weet niet,’ zei ik, terwijl ik de vingerdoekjes over de tafel strooide. Want die
vergeet ik altijd. ‘En Vader is er nog niet.’
‘Nee, dat zie ik. Geef me maar een kopje thee. En wat zie je eruit.’
‘Hmm.’
Moeder kwam binnen met Vader's ei, dat ze als een kostbaar juweel onder het
oranje mutsje vleide.
‘Mogge Moeder.’
‘Morgen Willem.’
‘Een brief van Bert, hè?’
‘Ja.’ De brief lag keurig naast Vader's bord, in een beeldige, rechte hoek. Frans
kwam naar beneden gewaad. Die zei, ons allen in een groet omvattend:
‘Goeiemorgen.’ Hij dacht er niet aan Moeder een zoen te geven. Trouwens, dat doet
geen van de jongens ooit. Of het moest nog eens een keer Gijs zijn. Die pakt Moeder
soms onverwacht vast. Dan zegt hij: ‘Zo ouwetje.’ En dan weert Moeder hem altijd
af, maar ze kijkt, of ze het best leuk vindt.
‘Thee.’ Dit was voor mij. Willem is blond als Gijs, Frans is touwkleurig als ik. Ik
kan me niet voorstellen, dat hij ooit
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een prettige dokter zal worden. Hij voelt zichzelf geweldig, is zo absoluut overtuigd
van zijn eigen volmaaktheid èn als mens èn als toekomstig dokter, dat ik soms op
hem schieten kan. En er is geen sprankje meegevoel in hem. Hij zal nooit later
genoeglijk bij het bed van een zieke gaan zitten, en met een meelevende stem zeggen:
‘Vertelt U nu maar eens, wat mankeert er aan?’ Aandachtig luisteren, dat bestaat
voor hem gewoonweg niet. Neen, hij, Doktor Frans Heze - hij zal natuurlijk
promoveren - zal elke zieke een kwartier van zijn kostbare tijd gunnen, of nog minder,
en hij zal bij voorbaat al weten, wat iedereen mankeert.
Ik voel, dat ik mijn broers geweldig aan het afkammen ben, maar wie kan ooit een
betere kijk op haar broers hebben dan een lelijke, stoetelige zuster.
‘Brief van Bert?’
‘Ja.’
Toen kwam Vader binnen. Hij bezit het touwkleurige haar, wat Bert en Frans en
ik van hem geërfd hebben. Gijs en Willem zijn blond als Moeder. De gestorven
Gijsbertus was ook blond. Van dat fijne, zachte haar, zegt Moeder.
‘Morgen. Morgen. Een brief van Bert?’ Het leek wel een wereldgebeuren. Ik stond
al bij de theetafel. Twee schepjes suiker, weinig melk. De melkkan heeft, voor mij
dan altijd, een beroerde tuit. De melk plenste erin. Ik keek schichtig achterom. Nee,
Vader las de brief. Dan zou ìk die thee maar opdrinken. Gauw een nieuw kopje voor
Vader.
Ik zette geruisloos de thee bij Vader neer, want hij las met aandacht Bert's brief.
Toch wiebelde een beetje thee in het schoteltje, en Moeder, die het zag, had een
verschrikt manuaal: ‘Geef een ander schoteltje.’ Wat ik op mijn manier behoedzaam
deed.
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Vader vouwde de brief dicht. Gaf hem aan Moeder.
‘Gijs er nog niet?’
‘Daar komt hij net aan,’ zei ik maar vlug.
Frans, de medicus, dronk thee.
‘Kijk nu eens Moeder. Wat onsmakelijk.’ Ik had bij hem ook op het schoteltje
geplenst. ‘Hè, wat ben jij toch altijd een stoetel, Pim.’
‘Sorry,’ zei ik. Dit is wel uit de mode, maar ik zeg het nog.
‘Jij bent laat,’ zei Vader met zijn chef-de-bureau stem tegen Gijs, die toch al 21
is, en in Utrecht niet studeert.
‘Tja-a.’ Gijs keek met een zeer welwillend gezicht Vader aan. ‘Dat kan zo
voorkomen.’ Ik sidderde bij zijn opgewekte brutaliteit. ‘Ik had me verslapen. Hier,
de stoetel, heeft me nog wakker gemaakt.’ Hij knipoogde tegen mij. Ik wist, dat hij
aan het lila brief je dacht.
En Vader, die van zijn zoons èn zijn dochter - dat zou ik haast vergeten - absolute
onderdanigheid eist, Vader sloeg met zijn hand op tafel, zodat overal de thee danste,
en zei: ‘Ik verkies niet gebrutaliseerd te worden Gijs. Als jij 's avonds vroeger naar
bed gaat, behoef jij je niet te verslapen. Wanneer jij je studie eens ferm aanpakte...’
Moeder keek afwezig op van Bert's brief.
‘Wat prettig nieuws Vader,’ zei ze. Dat moet wel ontzettend prettig nieuws zijn,
als het begin van Vader's donderbui zo absoluut aan haar was voorbijgegaan.
‘Hier thee,’ zei ik.
‘Daar zullen wij het straks over hebben.’ Vader keek Moeder wenkbrauwfronsend
aan. Maar, omdat het altijd moeilijk is een geïnterumpeerde donderbui zo maar, mir
nichts dir nichts, voort te zetten, rommelde het nog wat in
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Vader's keel, en hij besloot: ‘Dus, jij denkt er wel aan in het vervolg.’
Ik schopte Gijs onder de tafel. ‘Zeker Vader,’ zei hij toen tam.
Ik bedacht, al kauwend, terwijl ik de tafel rondkeek, wat een in-genoeglijk gezin
we hadden kunnen zijn. Er bestaan Vaders, die de vrinden zijn van hun grote zoons.
Dit is geen sprookje. Ik heb ze zelf meegemaakt. Er zijn ook Moeders, die jong en
jolig blijven, en mee-genieten van grapjes. En die Moeders kun je alles en alles
vertellen. Maar bij ons... Wij zijn een echt-kribbige familie. Vader met zijn absolute
gehoorzaamheid en zijn volstrekte onderdanigheid, kan toch nooit een prettige sfeer
om zich heen scheppen. En Moeder kijkt Vader zo helemaal naar de ogen, dat zij in
de dertig jaar, dat zij getrouwd zijn, een afschaduwing van Vader geworden is. En
Bert en Frans en Willem hebben zoveel van Vader's eigenschappen geërfd - daarvoor
kan ik dankbaar zijn, zegt Moeder - dat zij ook later gezinnen zullen vormen, die
gewoonweg antiek van gehoorzaamheid en onderdanigheid zullen zijn. Waar het
innige vertrouwen tussen Ouders en kinderen verre zal zijn, en de gulle, vrolijke
lach...
‘Waar denk jij aan? Ik heb je al vier keer om thee gevraagd,’ zei Frans.
‘Aan mijn zonden.’
‘Dat is geen antwoord, Pim.’ Vader keek me wenkbrauwfronsend aan. Zonden
bestaan niet in onze familie. En er wordt zeker maar niet zo gekscherend over
gesproken. De zonden, die je bij Gijs vermoedt, die buldert Vader er uit.
Willem was de eerste, die opstond. Hij gaat nog even langs ‘lief’ voor hij naar
kantoor gaat. Gelukkig ligt ‘lief’ op zijn weg.
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Frans en Gijs gingen gelijk. Het trof mij, dat niemand informeerde naar het prettige
in de brief van Bert.
Ik bleef alleen met Vader en Moeder. Ik zette alvast de bordjes in mekaar.
‘We zullen het haar nu maar vertellen, vind je niet, Moeder?’
‘Ja, best Vader.’
Vader keek me plechtig aan.
‘Bert deelt ons de verheugende tijding mee, dat To een baby verwacht.’
Ik trachtte meelevend te kijken, maar vond dit niet zo geweldig.
‘En nu is hun verzoek, of jij een tijdje bij hun komen kunt, omdat To zich niet al
te goed voelt.’
‘Jakkes, dat hoef ik toch niet,’ zei ik direct.
‘Wat is dat voor een opmerking?’
‘Ik vond het helemaal niet leuk bij To en Bert. Dat heb ik Moeder nog verteld. En
nu ze een baby moet hebben...’ Mijn stem stokte. ‘Nu zit ze natuurlijk de hele dag
op Bert z'n knie. Tenminste als hij thuis is,’ zei ik.
‘Je moet denken, voor je spreekt.’ Vader keek zéér berispend.
‘O, maar dat doe ik wel. Ze keken me weg uit elke kamer.’
Vader stond op. ‘Nu, je gaat natuurlijk. Overleg maar met Moeder, wanneer ze je
missen kan. Goeden morgen.’
Nooit een zoen. Nooit een streling. De huisdeur viel achter Vader dicht.
‘Moeder, ik hoef toch niet!’
‘Je hebt gehoord, wat Vader gezegd heeft Pim. En ik moet je zeggen, dat ik je niet
begrijp. Andere meisjes zouden het
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heerlijk vinden om naar een getrouwden broer te gaan logeren.’
‘Maar U weet toch, hoe náár het er was,’ jammerde ik.
‘Ja, dat vond jij. Dat kan ik me natuurlijk niet voorstellen. Bert is een brave serieuse
jonge man. En To is lief.’
‘Liè.. ièf,’ zei ik minachtend.
‘Ja, of niet soms.’
‘Nee. Ze is niet lief. Ze stelt de dingen altijd anders voor, dan ze zijn. Dat weet U
toch! En ze doet zoo weëig tegen Bert. En ik geloof, dat ze er niets van meent. Ik
geloof, dat ze helemaal niet van hem houdt,’ besloot ik triomfantelijk.
‘Dus...’ Moeder aarzelde even. ‘Het is nu Woensdag. Dan kan Vader schrijven,
dat jij Zaterdagmiddag komt.’
‘Ik denk er niet aan,’ jammerde ik. ‘U kunt er me niet heen slepen.’
‘Doe de messen niet tegen mekaar aan’ zei Moeder. ‘Dat geeft krassen.’
Ja, toen voelde ik wel, dat ik me niet meer hoefde te verzetten. De tranen sprongen
me in de ogen. Ik heb eens in een schoonheidsrubriek bij den tandarts gelezen, dat
je moet trachten om nooit te huilen. Omdat tranen vroegtijdig rimpeltjes veroorzaken
onder je ogen. Ik had maling aan de rimpels. Die kunnen er ook nog bij...
‘Daar belt Lena. Doe jij haar even open,’ zei Moeder. Ze keek op de klok. ‘Ze is
weer drie minuten te laat. Waarom kan ze toch niet op tijd komen!’
En, terwijl ik naar de voordeur liep, wenste ik vurig, dat ik Lena kon zijn. Uit dat
jolige, onbezorgde gezin van negen kinderen. Maar ik veegde mijn tranen af met de
punt van mijn witte jas. Die tranen hoefde Lena niet te zien.
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Hoofdstuk II
Zaterdagmiddag om 4 uur reed mijn trein Haarlem's overkapping binnen. Het heeft
iets koninklijks, zoals ik dit neerschrijf, maar toen ik de trein uittuimelde met mijn
rietmand - wat is er minder koninklijk dan een rietmand - en een ouwe heer op zijn
tenen trapte, en met de punt van de rietmand een jongedochter met geverfde lippen
aanhaakte, toen voelde ik mij bijna tot tranen bewogen.
In de meeste boeken heeft een reis altijd iets geëmotioneerds. Er gebeuren vaak
de wonderlijkste dingen, zelfs met meisjes met tanden en touw voor haar. Ik bedoel,
dat je er - in boeken altijd - romans beleeft. De ouwe heer in de hoek is niet maar zo
een ongezellig uitziende man met een pet en een hangsnor, die kauwgummie vermaalt,
nee, hij blijkt een Amerikaans millionnair te zijn. Die, wanneer je behulpzaam zijn
koffers uit het net vist, dadelijk je naam moet weten, en je later rijkelijk bij testament
bedenkt. En de vlammende, donkere, jonge man, die in de andere hoek troont blijkt
een prins incognito te zijn, die onmiddellijk wèg is van je bloeiend uiterlijk, en
waarmee je dan later een morganatisch huwelijk sluit. Gijs zegt, dat ‘truth stranger
is than fiction.’ En, gedachtig aan die uitspraak, liep ik zelfs enigszins opgewonden
naast Vader en rietmand naar de trein. Ik had zelfs even het verborgen idee, dat
niettegenstaande Vader een derde Haarlem nam, het toch ten slotte van mij moest
afhangen, of ik wel Haarlem als einddoel zou
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beschouwen. Het geld, dat ik bij mij had voor onvoorziene uitgaven en eens wat
lekkers voor To, zou mij toch zeker tot Brussel kunnen brengen! Daar zou ik
doodgoedkoop op een zolderkamer kunnen wonen en me doodgoedkoop kunnen

‘U hoeft niet te wachten,’ zei ik nog.

voeden met sla - met of zonder mayonnaise - en pommes frites. En ik zou overdag
uit schoonmaken kunnen gaan en...
‘Dus Pim, je weet het, in Amsterdam overstappen. En doe de groeten aan Bert en
To.’
‘Ja Vader,’ zei ik. En, na een kille zoen, werd ik door Vader in een derde klas
damescoupé geloodst, waarin drie dames zaten. De ene las, de andere breide een pull
over, en de derde sliep.
En niemand keek zelfs op, toen ik binnenstrompelde.
‘Je schrijft wel direct of je goed bent overgekomen?’
‘Ja Vader. U hoeft niet te wachten,’ zei ik nog. Want dat is zo naar, als je wacht
tot een trein weggaat, en je zegt van louter narigheid drie, vier keer hetzelfde. ‘Dag
Vader.’
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‘Dag Pim.’
De dame, die breide, keek nu even op van haar pull over, monsterde mij, trok haar
wenkbrauwen op - waarom weet ik niet - en ging door met breien. En ik hoopte maar,
dat de slapende schone, toen onze trein aantrok, niet in Amersfoort had moeten
uitstappen. Ik nestelde mij in de vierde hoek, waar de Amerikaanse millionnair had
moeten zitten of de prins-incognito, en nam mij voor Gijs bij de eerste de beste
gelegenheid te vertellen dat, voor mij zeer zeker, ‘fiction stranger is than truth!’
Ik strekte mijn benen, en schopte de dame, die las.
‘Sorry,’ zei ik.
Ze keek even op van haar boek, beschouwde mij vluchtig, bekeek haar schoen,
die ik had geraakt, en ging met lezen door. Ik stopte mijn benen onder de bank en
keek naar buiten, waar een September-sluier over de landen hing, en waar bomen en
lantaarnpalen druipend stonden. Niet erg opwekkend. Daarom misschien kreeg ik
het opgewekte idee, wanneer ik in Amsterdam moest overstappen, alle damescoupés
te vermijden. Het was toch immers ook onmogelijk om een millionnair of een prins
in een saaie damescoupé te verwachten!
Wanneer Vader niet zo nadrukkelijk had gezegd: ‘Dus Pim, je weet het, in
Amsterdam overstappen,’ dan had ik de moed wel gehad in Hilversum, waar de trein
voor de eerste maal stopte, een gezelliger omgeving op te zoeken. Maar ik had zo'n
idee, dat de breiende en de lezende en de slapende dames haar zes oren wijd hadden
opengehouden, toen Vader afscheid van mij nam. En ik ben zo'n uil, ik dùrfde
gewoonweg niet met rietmand en al over zes benen te struikelen, toen Hilversum in
de verte opdoemde. Maar in Amsterdam...
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daar rende ik heen. Natuurlijk enterde ik toch weer eerst bij vergissing ‘dames’. Ik
dook gewoonweg achteruit.
En toen, ja, toen kwam ik ‘mixed’ te zitten. Een jonge man, die een Marlene
Dietrich meisje in een zachte, tedere omvatting gesloten hield, twee brutaal uitziende
kinderen, die proestten, toen ik binnen zeilde en in een hoek ‘de Prins’. Ik zat, ik was
kokend, ik veegde steels over mijn gezicht, ik kruiste mijn benen, maar omdat ik
lage hakken onder mijn schoenen had, ontkruiste ik ze weer en stopte ze onder de
bank, en dan trachtte ik vrijmoedig en argeloos rond te kijken, terwijl ik mijn bovenlip
ver over mijn tanden boog, om ze, de tanden, een weinig weg te werken. En mijn
onderlip stak ik als Maurice Chevalier vooruit.
‘Zit je goed, lieveling?’ vroeg de jonge man. Niet eens fluisterend.
‘Zalig, Ted,’ zei Marlene Dietrich, en kroop nog wat dichter in zijn schouder,
terwijl ze mij aankeek.
De twee gigelende kinderen begluurden de idylle van op zij. Ik had eigenlijk een
nieuwe proest-uitbarsting verwacht. Maar neen, er was benijding in de gezichten en
een wonderlijk meeleven. Het ene kind bleek de bontjas van Marlene, die luchtig
openhing, te bewonderen, en de andere staarde geanimeerd naar Marlene's linkerhand,
die in Ted's hand gevangen was, maar waaraan toch ons aller ideaal - de verlovingsring
- gewoonweg blonk! Ik bekeek eerst Ted. Hij zag er niet uit, zoals je een
Dietrich-partner verwachten zou. Hij had puistjes, een allerschamelst blond snorretje
en een geplakte blonde kuif. Maar veel gouden tanden en een das, die paste bij zijn
sokken. Toen hij merkte, dat ik naar hem keek, blikte hij mij zo uit de hoogte aan,
dat ik van kleur verschoot, hoestte, en het spoorwegreglement ging lezen.
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Maar ik voelde toch, dat Dietrich wat smoezelend tegen hem zei, waarna hij zijn kin
op haar kruin vleide - haar hoed lag in het net - en ze me beiden, zo'n beetje
glimlachend bezagen, alsof ik familie van de Fratellini's was. Maar dan een zeldzaam
lelijk, clownesk familielid. Moeder heeft eens gezegd, toen ik mij in overmaat van
zelfbeklag tegen haar uitte: ‘Kind, dat verbeeld jij je toch allemaal. Je ziet er heel
gewoon uit. Ik begrijp niet, waarom iemand om jou zou moeten lachen.’ Toen heb
ik maar gezwegen. Want, ik snap het best.
Ik geef toe, als ik een fierling was, die gladweg maling aan iedereen had, en dat
toonde ook, dan zou ik veel gemakkelijker door het leven gaan. Dan zou ik de
hooghartige blik van Ted, het gemompel van Dietrich, het geproest van de beide
H.B.S.'ers, want zo zagen zij eruit, met een onverschillig getoon van mijn tanden
hebben beantwoord. Zo iets van een vriendschappelijke buldog, die je vooral niet op
zijn tenen trappen moet. Maar eilacie, ik werd eerst kokend, dan koud, en ten slotte
liet ik, wat ik aan oogfranje bezat, maar langzaam over mijn ogen zinken. Ik deed,
alsof ik sliep, en pas in Haarlem kwam ik weer bij. En, terwijl ik mijn rietmand
vastgreep, zag ik dat de Prins in stomme, mateloze verrukking naar Marlene staarde...
Bert, die bijziende is, zag ik al van verre komen aanschuiven. Hij blikt in alle
coupé's, en lichtte zijn hoed voor een dame, die hem rakelings voorbijging.
‘Hallo,’ zei ik, toen ik hem bereikt had.
‘O, dag Pim. Hoe gaat het? En hoe is het thuis?’
‘Best. Je moet de groeten hebben. En, hoe is het met Toos?’
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‘Hier, geef mij je mand maar. Toosje..., ach ja, wat zal ik zeggen... Weet jij, dat zij...’
‘Ja,’ zei ik flink en kortaf. Ik had een gevoel, dat ik dit ‘ja’ geheimzinnig had
moeten fluisteren.
‘Ach zo. Tja, ze moet zich heel erg in acht nemen. Ze is vaak verre van prettig.’
‘Dat kan,’ zei ik wijs.
‘Nerveus is ze ook. Ik stel me zo voor,’ zei Bert, terwijl hij me kippig en
onderzoekend bekeek, ‘ik stel me zo voor Pim, dat jij een goede afleiding voor haar
zult zijn.’
Ik stopte mijn handen diep in mijn zakken. Ik dacht aan de vorige keer toen ik bij
Bert en Toos had gelogeerd. Ziedend had ik Toos gemaakt door mijn stoeteligheid.
Een keer had ze zelfs in overmaat van kwaadaardigheid een vaasje met bloemen van
de tafel gekeild. ‘Jij kunt iemand tot razernij brengen,’ had ze getierd. ‘En, asjeblieft,
kijk mij niet zo stom aan. Ga weg! Ga weg!!!’
Ik was naar mijn kamertje gerend, en had in de spiegel geblikt, of ik ‘stom keek’.
‘Jammer, dat Toos zelf geen zusters heeft,’ zei ik. En ik geloof, dat dit tragisch
klonk.
‘Ja, zeg dat wel. Zeg dat wel,’ haastte Bert zich om dit te beamen. ‘Maar, jij kunt
toch veel voor haar doen, Pim. Als je bedenkt...’
Drie jongens in plus fours en zonder hoofddeksel bogen in het voorbijgaan, terwijl
ze mij en de rietmand critisch opnamen.
‘Dag Mijnheer.’
Bert had al half zijn hoed gelicht, ‘Bonjour, Bonjour.’
‘Wie waren dat?’ vroeg hij mij verbaasd.
‘Misschien jongens van je school?’
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‘O ja, natuurlijk. Dat zal wel. Ik zei, dat als je bedenkt..’
Drie ineengehaakte meisjes op drie fietsen reden voorbij. Ze riepen: ‘Dag
Mijnhéér!’
‘Bonjour. Bonjour,’ zei Bert, terwijl hij weer zijn hoed haastig-schuw lichtte.
‘Waren dat kinderen van je school?’
‘Ja, dat neem ik wel aan. Ik kan niet zo gauw in het voorbijgaan gezichten
onderscheiden.’
‘Zal ik mijn rietmand zelf dragen? Geef maar hier. Geen gezicht voor een leeraar.’
‘Rietmand? Och wel nee, we zijn direct thuis,’ zei Bert. En, terwijl hij mij even
van op zij aankeek, voelde ik mij plotseling aan hem verwant. Want in zijn gebaren
en in zijn kijken was de lichte schuwheid, die in mij tot stoeteligheid is ontaard. Ik
nam mij meteen voor, om verschrikkelijk goed mijn best te doen. Omme...
‘Ik zei, dat als je bedenkt, dat Tootje het grootste deel van de dag op de divan moet
doorbrengen...’ (prachtige leraarszin, bedacht ik goedkeurend) ‘dan begrijp jij wel,
hoe jij haar met duizend en een dingen kunt behulpzaam zijn.’
Ik knikte maar. Ik versprong, om met Bert in de pas te komen. We zeilden de straat
in, waar het geluk van Toos en Bert woont. Hun huisje doemde op: twee ramen
beneden, drie ramen boven, daarboven een dakraam.
‘We zijn er,’ zei Bert.
Ik veegde nauwgezet in het vestibuletje, waar je precies met je tweeën in past,
mijn voeten, en schoof dan achter Bert de huiskamer binnen. Op de divan lag To.
Bert boog zich zo aandoenlijk-liefdevol over haar heen.
‘Hoe is het nu vrouwtje?’
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‘O, toen jij weg was, ben ik zó naar geweest.’
‘Hoe naar, lieveling?’
‘Náár!!’ zei Toos.
Ik stond de idylle een beetje klungelig aan te kijken. Ik trok mijn drie kwart
mouwen waaruit mijn armen bol en paarsbleek te voorschijn kwamen, wat naar
beneden. O ja, ik had mijn jas en mijn hoedje in de gang afgedaan. Maar toen kwam
er enige speling in het divan-tafereel. Bert richtte zich kuchend op, en ik had een
onbeperkt gezicht op To. Ze zag er slecht en ontevreden uit.
‘Hallo,’ zei ik. ‘Dag To. Hoe is het met je?’
‘Dat hoorde je toch. Ik voel me allernaarst.’
‘Zal ik gauw een kopje thee gaan zetten?’ Ik dacht aan Moeder, die voor alle
kwalen direct een kopje thee klaar heeft. ‘Staat het theebusje niet in de keuken?’
To sloot haar ogen, alsof deze vraag te veel van haar vergde. Maar Bert zei vlug
en fluisterend: ‘Hier op de theetafel toch!’
Ik greep naar de ketel, die op het gasje stond, maaide het theetafelkleedje op de
grond. Ik bukte me.
‘Bert?’
‘Ja, vrouwtje?’
‘Nee, kom wat lager, ik moet het je influisteren.’
‘Hé Pim.’
‘Ja?’
‘Zet maar thee in de keuken, zeg. Niet hier. En, niet te sterk. En, doe je zacht de
deur dicht?’
Daar zat ik op het aanrecht. Ik keek in het September-tuintje. Een autoritaire kip
liep achter bij de schutting langs. Een kip van de buren natuurlijk. En wat paarse
herfstasters
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druilden. Waar was de zon? Waar was de vreugde? Ik trok mijn schouders op. Het
leven was moeilijk...
De trekpot had ik vergeten. Ik sloop weer naar binnen. Maar Bert zat bij de tafel,
hij wachtte natuurlijk op thee, en To hield haar ogen gesloten.
‘De trekpot,’ fluisterde ik.
‘Wat heb je op je rok?’ fluisterde Bert.
To's ogen vlogen open. Ik trachtte mij vanachter te zien.
‘Jij hebt op een stuk zeep gezeten,’ zei To. Haar stem was fors.
‘Zeep?’ Ik keek verwilderd. ‘Ik op zeep?’ Toen zag ik het. Een klein stukje Sunlight
kleefde aan mij vast. ‘O, dat?’ Ik plukte het van mij af. In de keuken loeide de
fluitketel. Met de trekpot vloog ik er heen. De deuren liet ik openstaan, maar ik
hoorde, hoe Bert ze zachtjes sloot. Toen zette ik langzaam en bedachtzaam thee. En
het stukje zeep deponeerde ik in het zeepbakje. Daarmee konden ik en de hit van
8-12 nog zeker twee weken onze handen reinigen.
Toen ik binnenkwam, hoorde ik nog net To zeggen: ‘Ze irriteert mij zo geweldig.’
En, terwijl ik het lichtje aanstak, waarvan de pit scheef in een slordige massa
Verkadevet hing, dacht ik met weemoed eraan, waarom Bert mij toch had laten
komen...
Net een week ben ik nu hier. To heeft die week, gehuld in een kimono, op de divan
verdaan, en de hit van 8-12, die Marie heet - hoe kan het anders - en ik, hebben het
huis aan kant gemaakt. Wij hebben zelfs twee grote kamers en het kamertje, waar
de baby eens zal komen te staan, een goeie beurt gegeven. Op hoog bevel natuurlijk.
En ik heb bovendien nog gezorgd, dat om een uur het eten op tafel
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stond. Al was het dan niet altijd eetbaar. En nu heb ik een gevoel, dat, als dit nog
een week zo door moet gaan, dat ik dan een felle en gedecideerde amok zal maken.
To is ongenietbaar. Zelfs Bert, die straks op het voeteneind van de divan zat, met
To's sloffen in zijn hand, zelfs Bert zei weemoedig: ‘Je bent zo veranderd vrouwtje.
Wat scheelt er dan aan? Dokter zei toch gister, dat jij niet zo moet toegeven aan je
stemmingen.’
‘Dokter!!’ To lachte minachtend. ‘Och, heeft die enig begrip, hoe ik me voel?’
‘Nee, dat weet ik wel. Maar hij zei toch...’
To keerde haar gezicht naar de muur.
‘Het kan mij niets schelen, wat hij zegt! Hij weet toch niet, hoe meer dan miserabel
ik ben?’
‘Maar hij zei toch, dat meer jonge vrouwtjes klachten hebben. En hij zei toch...’
To trok zo gedecideerd de reisdeken over haar oren, dat Bert maar zweeg. Hij keek
als om hulpzoekend mij aan. Ik kon hem toch moeilijk vertellen gaan, dat dit To's
ware aard was. Zo kribbig en snauwerig en ontevreden. Trouwens, dat zou Bert van
mij nooit hebben aangenomen.
En toen werd er gebeld. Met enige verlichting liep ik naar de deur. Het zou de
eierenboer wel zijn of het kippenmannetje. Ik blikte eerst door het luikje. En toen
hield ik er mij maar steunbehoevend aan vast. Want op de stoep stond Gijs. En een
zeer mondain jong meisje met rood haar. Het was natuurlijk het meisje van het lila
briefje.
Gijs stak zijn stok door het luikje.
‘Zeg, zou je niet eens opendoen, stoetel?’
Ik deed open.
‘Dag Gijs.’
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‘Bonjour. Even voorstellen: mijn zuster Pim. Of de stoetel. Non van Hoven. Nee, je
hoeft haar niet te zoenen Non. Dat verwacht ze niet. De familie thuis?’
‘Natuurlijk,’ zei ik. En ik liet de vestibule vrij.
En toen stonden ze in de kamer, waar To als een egel ineengerold lag. En waar
Bert, op sloffen, kippig naar de deur keek.
‘Gauw wat verse thee zetten,’ bromde ik, terwijl ik naar de keuken schoot. Er hing
een geur van Yardley in de gang. Dat weet ik, omdat ik, verleden jaar met Sinterklaas
van Gijs een stukje Yardleyzeep gekregen heb, waarmee ik me bij hoogst feestelijke
gelegenheden was.
Terwijl ik er op wachtte, tot het water kookte, dacht ik aan het meisje, dat Gijs
maar zo kalm bij zijn broer binnenloodste. Ze zag er zo anders uit dan Dien van
Willem. Ze zag er ook heel anders uit dan To. Wat zou het voor een meisje zijn?
Mijn gedachten sprongen op haar af, en rukten aan haar. Maar, voor ik de kamer
weer binnenging, had ik toch een akelig gevoel van verlegenheid te overwinnen.
Tegenover dat meisje van Gijs voelde ik me de werkster.
‘Non moest vandaag bij haar broer zijn. Dokter van Hoven. Kennen jullie hem?
Nee? En toen ben ik maar meegegaan.’
‘Suiker en melk?’ vroeg ik aan Non.
‘Geen suiker,’ zei ze.
‘Haal een paar kussens, Pim. Ik wil overeind zitten,’ drong To opeens.
Ik naar boven gerend en van hun bedden twee kussens afgerukt. Daarmee tuimelde
ik weer naar beneden.
‘Heb jij Juffrouw van Hoven... begon Bert.
“O, zeg maar Non,” zei die vlot.
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Maar: “De waanzin,” gilde To bijna. “Niet die kussens. Er liggen toch boven in Bert
z'n kamer op zijn divan...”
Ik was al weer verdwenen. Ik graaide vier aandoenlijkheden van Bert's divan bij
elkaar. Ik wilde de vraag, die Bert zo plechtig aan het stellen was, niet graag missen.
En gelukkig, toen ik binnenkwam, zei Bert weer: “En heb jij Non al thuis
voorgesteld?”
“Nee,” zei Gijs, terwijl hij zijn sigaret aftipte. “Stel je voor. Ik moet toch zeker
eerst examens doen!” Hij keek naar Non. Hij glunderde. “Maar ik ben nu wel hard
aan 't werk. Deze laatste week.” Hij lachte opeens. “Ik kon toch niet werken, toen ik
niet wist, hoe zij over me dacht.”
Bert keek enigszins berispend. Maar To, gans opgeleefd, vroeg:
“Studeert U... studeer jij ook?”
En Non, terwijl zij een sigaret aannam, die Gijs voor haar had aangetrokken, zei:
“Ja. Ook voor tandarts.”
“Ze is mij zelfs twee jaar voor,” deed Gijs bedrukt. “Zo'n vluggert als zij is!!” Dan
keek hij mij opeens aan. “En als wij klaar zijn stoetel, dan zullen wij jouw tanden
rechtzetten.”
Ik kleurde over de hele linie. Ik wist niet, waarheen ik kijken moest. To lachte.
Maar Non zei:
“Ze zijn mooi wit jouw tanden, Pim.”
Ik voelde letterlijk de genegenheid voor Non in mijn hart opbloeien.
“Ja, dat wel. Dat wel,” zei Gijs met een tandarts-blik. “Wat denk je, hart, zou ze
niet te oud zijn om die tanden nog achteruit te brengen? Hoe oud ben jij?”
“Negentien,” zei ik stroef.
“Och natuurlijk niet.” Non keek me ook met een dokters-
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blik aan. “Als ze dan 's nachts maar een.... in haar mond doet.”
Wat ik 's nachts in mijn mond moest doen, verstond ik niet, en ik keek zeker zo
knullig Gijs en zijn geliefde aan, dat Gijs zei:
“Och zo'n bandje, stoetel.”
“O, ja,” zei ik. Ik bedacht, dat het zeker nog enige jaren moest duren, voor ze
samen op mijn gebit zouden kunnen worden losgelaten. En dan had je nog kans, dat
Vader en Moeder dit niet goed zouden vinden.
“Zeg, wat zie jij er raar uit,” zei Gijs.
“Ik?” Ik kleurde. “Waarom?”
“Een rare jurk heb jij aan. Rood staat je niet. Vin je wel, Nomp? En waarom zijn
die mouwen niet af?”
Ik trachtte weer mijn driekwart mouwen naar beneden te trekken. Maar Non
schaterde opeens. “Gekke jongen. En mìjn mouwen dan. Die zijn nog korter. En...”
“Maar jij hebt mooie armen,” zei Gijs. Hij zoende haar rechterarm met vlugge,
vederlichte kusjes. Bert kuchte.
“Weet je, groen is een kleur, die je staan zal Pim,” zei Non. “Heb jij wel eens dat
resedagroen gedragen?”
“Nooit,” bekende ik somber.
“Ja, resedagroen. En dan met een fijn, wit kraagje...”
“En met mouwen, die af zijn,” vulde Gijs aan, die nu heel triomferend rondkeek.
“En een lange rok,” zei hij, terwijl hij zich onder de tafel bukkend naar mijn benen
keek.
“En Pim, dan moet jij er ook een groene mantel bij nemen met een leuke bontkraag.
En een hoedje in dezelfde kleur. Ik wil wel best meegaan om het met jou uittezoeken.”
Non schudde haar rooie, gegolfde pruik naar achteren.’
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‘A study in green,’ giechelde To. ‘Ik zie je nog niet Pim.’
‘O, ik ook niet,’ bromde ik.
‘Maar als zìj het toch wil...’ begon Non.
‘Och, als jij eerst maar bij ons thuis geweest bent hart, dan praat je wel anders,’
zei Gijs opeens vaderlijk.
En meteen wist ik, dat Non thuis niet in de smaak zou vallen, al had zij een broer
die dokter was. En al was haar Vader notaris in 's Hertogenbosch. Ze zouden alles
in haar afkeuren, het gezichtje, dat een beetje was opgemaakt, de ogen, die een tikje
waren aangezet, de leuke, vlotte bewegingen van haar slanke handen, en haar stem,
die vol en jolig en zelfs een beetje aandoenlijk was.
Resedagroen... Een groene jurk en een groene mantel, en bont, dat tegen je hals
opkruifde. Een hoedje in de kleur... Thuis kreeg ik f 0.50 zakgeld per week. Ik zou
het nooit kunnen bereiken.
‘Nog thee?’
Ja, allemaal wilden ze nog.
Maar To zei: ‘Toe Pim, haal een paar ons lekkere bonbons bij Greve. Die saaie
Maria's.’
‘Dan ga ik eerst maar even,’ zei ik.
Door de saaie Zaterdagmiddagstraat naar den banketbakker. Een muts, waar geen
haarlokje onderuit krulde. Een muts als een tulband.
Ik kocht voor 80 cent bonbons. Ik had er toch het geld van thuis voor meegekregen.
‘Voor eens een snoepje voor To.’
De juffrouw in de winkel presenteerde mij met een snoezig geheven arm een
schaaltje ananas. ‘Snoept u dame?’
Ja, de dame greep naar een ananasje, strooide er drie op de grond.
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‘O, laat U maar liggen,’ verzocht mij de winkeldochter.
Ik verdween schielijk.
Toen ik thuiskwam, zetten Gijs en Non opnieuw water op voor de thee. Ze zaten
op de keukentafel in mekaars armen.
‘Lieve lieveling,’ fluisterde Gijs.
En, als een speelse poes, wreef Non haar gezicht tegen het zijne.
‘Weet jij wel,’ zei ze zacht, ‘wat jij voor me bent?’
Tien dagen was het geleden, dat ik Gijs 's morgens haar lila briefje had gebracht.
Even bonsde mijn hart. Het zou toch wel Nòn's briefje zijn geweest?
Ik sloop de kamer in. Mij hadden de twee op de keukentafel helemaal niet gemerkt.
To had een kleur, en ze poeierde met zorg haar neus. Bert had weer zijn schoenen
aan.
‘Waar zijn ze?’ vroeg To vol interesse.
‘Ze zetten thee samen.’ Ik stortte de bonbons in een bonbonmandje. ‘Laat eens
kijken?’ vroeg To.
‘'t Is een tractatie van mij,’ zei ik.
‘Gunst, wat lief Pim.’
Ik bromde wat. Toen kwamen Gijs en Non gearmd met de trekpot binnen.
En, terwijl ik nog eens thee inschonk, kwam het gevoel om amok te maken,
overweldigend bij mij op. Waarom kon ik niet meelachen en meeschertsen en mee
dwaasdoen? Omdat ik me lelijk en onaantrekkelijk voelde in mijn rooie jurk? En zo
weinig charmant?
Nee, omdat ik voorvoelde, dat ik over twintig jaar als veertigjarige Tante nog
kopjes thee in zou schenken. En bonbons presenteeren. Ik zou dan vermoedelijk een
veertigjarige stoetel zijn, maar niemand zou het dan meer tegen mij zeggen.
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‘Waar denk je aan, Pim?’ vroeg Non.
Ik kon toch niet zeggen: ‘Er moet iets gebeuren. Ik wil mijn leven zelf in handen
nemen. Ik wil gaan werken voor die groene jurk met het witzijden kraagje.’ Ik zei:
‘Schreef jij hem die lila briefjes?’ En, toen ik het gevraagd had, begreep ik de
tactloosheid van die vraag.
Maar Non jubelde: ‘Ja, natuurlijk. Vier maal per week. Keek hij verrukt, als hij
ze kreeg, Pimmie?’
Pimmie!!! ‘Hij keek mij de kamer af,’ zei ik.
‘En nu gaat hij hard aan het werk hè jongetje?’ vleide Non.
‘Volgend jaar doe ik candidaats,’ zei Gijs, de ondegelijke. Gijs, die boemelde.
Waardoor Moeder niet kon slapen. En hij legde jongensachtig en vertrouwend zijn
hoofd in Non's hals.
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Hoofdstuk III
Boven in mijn koude kamertje wachtte ik, tot Bert's leerling de trap afbolderde. Zo
noemt To het. Dan zou ik Bert nog in zijn heiligdom kunnen verrassen. Want het
plan, dat ik in twee waakzame nachten had uitgebroed, moest ik Bert alleen
voorleggen. Het licht had ik niet opgestoken. Ik keek door de donkere ruit naar buiten.
De lantaarn voor het huis brandde, en ik zag Mevrouw van Dalen, tegenover ons,
haastig thuiskomen. Ze had natuurlijk boodschappen gedaan, want haar armen waren
met pakjes beladen, en zich verlaat. Toen ze de buitendeur opensloot, hoorde ik een
gejoel van stemmen, en ik zag nog net, hoe Piet van zeven haar in de nauwe vestibule
omklemde. Mevrouw van Dalen hield dwaas en uitbundig haar armen wijd uitgespreid.
De pakjes wipten opgewonden op en neer. Toen viel voor mijn starre blikken de
buitendeur dicht. En terwijl beneden de Westminster kwart over acht sloeg, hoorde
ik de leerling van 7-8 fluitend naar beneden ‘bolderen’, en vlug en behoedzaam liep
ik de zoldertrap af. Nu de baby moet komen, is de zolderkamer tot logeerkamer
ingericht. Het doet een beetje arm aan. Alsof het er voor logé's niet op aankomt.
Ik klopte aan bij Bert.
‘Jà!’
Ik deed de deur open. Bert zat nog voor zijn bureau. Hij keek een beetje verschrikt
om.
‘O, ben jij het maar.’
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‘Ja, ik ben het.’ Een knullig antwoord, maar op zo'n gezegde van Bert moet je feitelijk
zwijgen. Alleen, dat vond ik toch het juiste gebaar niet in mijn positie.
‘Waar is To?’
‘To sliep. Ik heb haar nog een extra deken gehaald.’
‘Als Hiddink haar nu maar niet wakker gemaakt heeft.’
‘Dan had ze toch wel geroepen.’
Bert veegde zijn bril lang af met een zijden zakdoek. Zette hem dan voorzichtig
op. ‘We zullen maar eens naar beneden gaan. Als ze nu zo lang slaapt, kan ze
natuurlijk vannacht niet...’
‘Ik moet je wat zeggen Bert.’ Mijn stem sloeg over van een plotse zenuwachtigheid.
‘Ik moet je ergens in kennen.’
Bert keek mij zo verwonderd aan, alsof ik hem een wufte bioscoop, wij met z'n
tweetjes, had voorgesteld.
‘Moet jij mij...’ Hij drukte zijn bril nog wat vaster.
‘Ja,’ zei ik maar gauw. ‘Weet je, ik kan niet naar huis terug.’
‘Kun jìj niet naar huis terug? Wat betekent dat?’
‘Laat mij dan toch ook uitspreken,’ smeekte ik opeens.
‘Ik dacht, dat jij uitgesproken was.’
‘'t Is pas het begin,’ zei ik. Ik leunde tegen zijn bureau. De electrische kachel met
een pit brandde warm tegen mijn scheenbeen. Ik zocht verwoed naar de schuwheid,
die ik toch eens in Bert's blikken gezien had. Maar hij bekeek mij verwonderd en
misprijzend. En zelfs een beetje achteloos.
‘Bert,’ zei ik toen krampachtig, ‘ik kan heus niet naar huis terug. ‘En nu die nicht
van Toos hier volgende week komt, moet ìk natuurlijk weer naar huis. En ik kan
niet...’
‘Ja, dat weet ik nu al,’ vond Bert. ‘Alleen begrijp ik die plotselinge afkeer van je
ouderlijk huis niet.’
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‘'t Is toch ook joùw ouderlijk huis.’
‘Wat doet dat er toe?’ wilde Bert weten. Nee, het deed er ook niets toe. Riep To
daar? Nee. Gelukkig.
Toen zei ik opeens, kortaf en bits: ‘Ik ga me een betrekking zoeken. Nu weet je
het.’ Waar waren al mijn mooie, nachtelijk-overdachte zinnen gebleven?
‘Wat bezielt je?’ vroeg Bert.
‘Ik wil mijn eigen geld verdienen,’ zei ik. Ik verzweeg wijselijk, dat ik ook mijn
eigen leven wilde leven. En dat dat heel anders zou zijn dan thuis in Amersfoort.
Tenminste, dat hoopte ik.
‘Eigen geld verdienen? Weten ze dat thuis al?’
‘Nee, natuurlijk niet. Maar, als ik een betrekking heb, zal ik het schrijven.’
Bert's mond viel open.
‘Wat bezielt je?’ zei hij weer. ‘En jij, die het thuis zo prettig hebt... En wat voor
betrekking?’
‘O, als hulp in de huishouding. Of bij kinderen misschien.’
‘Denk jij, dat ze dat thuis zullen goedvinden?’
‘Och...’
‘Jij, enig meisje thuis. Die kan doen, wat ze wil... En wat moet Moeder, als jij in
betrekking gaat?’
‘Ik kost dan toch niets meer. Dan kan Moeder Lena voor de hele dag nemen. Die
wil dat best.’
Bert stond op. ‘Kom, we gaan eens naar beneden.’ Hij ordende een stapel schriften
op zijn bureau. ‘Ik zal er maar niet eens met To over spreken...’
‘O, asjeblieft niet,’ kreet ik.
‘Want het is natuurlijk maar een hersenschim van jou.’ Hij kuchte. ‘Er zal
vanzelfsprekend niets van komen.’
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Als een geslagen hond liep ik achter Bert de trap af naar de nog in duisternis gehulde
kamer, waar To met een geeuw wakker schrok. Ik zette me braaf, doch inwendig
opstandig, aan de kousenmand. Een paar bruine sokken van Bert viste ik er uit. Een
groot gat op zijn teen. Lam zou dat gelopen hebben. Bruine stopwol was er. Precies
in de kleur. Bert was het feitelijk niet waard, die hoorde een bruine sok met paarse
wol gestopt te krijgen...
‘En waar was jij de héle avond?’ klaagde To.
‘Ik heb op mijn kamertje gezeten. Jij sliep toch immers.’
To gaapte weer. ‘Zo ongezellig ben jij. Ik denk wel, dat Lied gezelliger zal zijn.’
Lied is de nicht, die komt. Ze rekte haar armen. ‘Oei, wat een pijn krijg ik daar. In
mijn rug. Ooooo... Bert!’
Maar Bert zat al op de divan. Steunde de rug, die pijn deed. Fluisterde woordjes,
die ik gelukkig niet verstond. En To, die vermoedelijk een Bert-bui had, liet zich
verwennen en koesteren. Ik voelde me zo onmogelijk overcompleet, dat het slikken
me pijn deed.
Bert en To lazen later samen de krant. Ik kon er geen blik in werpen. Ik wist ook,
dat Bert dit niet wilde. Maar, toen ik 's nachts in bed lag, trok die krant mij als een
magneet. Het was laat. De Westminster had net twee diepe slagen door de stilte
gegooid, toen ik mijn benen op het matje voor mijn bed pootte. Ik ging de krant
halen.
Toch nooit had ik geweten, dat de zoldertrap zo afgrijselijk kraakte. Toch nooit
had ik geweten, dat een huis 's nachts zo'n heel ander aanzien krijgt. Ik sloop langs
de kamer van Bert en To. Daar werd licht en genoeglijk gesnurkt. Op mijn blote
teenspitsen sloop ik de benedentrap af. De huiskamerdeur stond open. Gelukkig. Dan
ging er haard-
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warmte naar boven, zei Bert. En toen stond ik in de huiskamer, en mijn hart hamerde.
In die donkere huiskamer, die toch levend was. De divan, die ik niet kon
onderscheiden, was levend. Richtte To zich daar niet op, terwijl ze fanatiek gaapte?
En was dat haar stem niet, die zei: ‘Oei, zo'n pijn. Zo'n pijn in mijn rug... Bert...’

... zochten mijn gretige ogen de betrekkingen na.

Mijn ogen staarden. En dan knipte ik het huiskamerlicht op. De kamer was opeens
dood. De divan stond daar berustend en verwoeld. Het kleed over de tafel hing wat
scheef. En in de krantenhanger achter de divan stak de krant.
Met de krant onder mijn arm ijlde ik naar boven. Uit de slaapkamer klonk nog dat
tevreden gesnurk. Begeleid door een zacht geblaas pu-pu-pu-pu. Dat zou Toos zijn.
En dan kroop ik in mijn bed en onder de armelijke lichtstraling van mijn niet
bedekte peertje, zochten mijn gretige ogen de betrekkingen na. De oogst was schraal.
Een Mevrouw van Doren op de Jan van Goyenkade zocht bij haar drie
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telgen van 2-6 een bekwame juffrouw met acte lager en acte sloyd. En een Mevrouw
Spits, Alexander Boersstraat 86 boven vroeg een hulp in de huishouding. De andere
Mevrouwen wensten meisjes, katoen en zwart dragend, en v.g.g.v. Dat scheen
Mevrouw Spits niet nodig te vinden, tenminste het stond er niet bij. Ik bedoel v.g.g.v.
Wat mij erg toelokte, omdat ik helemaal geen getuigschriften had.
Ik wipte van mijn legerstede, en knipte het peertje uit. Dan, terwijl ik onder mijn
dekens nog een beetje schamele warmte terug trachtte te vinden, bedacht ik, hoe ik
de volgende dag naar Amsterdam zou kunnen komen bij een Mevr. Spits, die
vermoedelijk al voorzien zou zijn. Ik wist geen enkele oplossing. Ik zou het To
natuurlijk moeten vertellen, die het idioot zou vinden. Ik gooide me om en om, ik
voelde mijn haar gewoonweg pieken, en mijn gedachten aan Bert werden vijandig
en verraderlijk.
Was Non er maar. Zou die het begrijpen? Och, vermoedelijk ook niet. Maar ze
zou wel olijk op mijn wens mijn eigen geld te willen verdienen, ingaan. Tenminste...
De Westminster gooide drie zware slagen de stilte in. Hoe zou ik er uitzien morgen?
Afgrijselijk gewoonweg, en wanneer Mevrouw Spits een jaloerse inslag had, zou ze
mij grif en onmiddellijk nemen. En bij die plezierige gedachte ben ik dan toch
eindelijk in slaap gesukkeld en ik heb gedroomd van een groot huis in een grote tuin,
waar een kwijnende dame in een hangmat me door een lorgnon bekeek. Ze leek op
een filmster. De ganse omgeving was trouwens ook filmisch. Ze bekeek me op zij,
van voren en van achteren. Dan liet ze het lorgnon zakken, en zei achteloos: ‘Ach
nee...’ Ik zag nog, hoe een statige butler een theetafel door de tuin reed, en terwijl
ik niet wist, of ik blijven moest, of me onop-
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vallend terugtrekken, liep mijn wekker af. Het was kwart voor zeven.
En 's middags zat ik in de trein naar Amsterdam. Om twee uur al. Bert had om twee
uur school. Hij kwam niet voor half zeven thuis, omdat hij een zieke leerling in
Heemstede had, die hij van 4-6 moest bijwerken. 's Morgens had ik mijn moed in
beide handen genomen, en To over mijn plannen ingelicht. Ze vond het natuurlijk
om te brullen idioot. Ze lachte dan ook zo hartelijk en tegelijk smalend, dat mijn
bloed in mijn schedel prikte.
‘O, bespottelijk,’ zei ze, ‘wie wil jou hebben?’
Ik zweeg.
‘Nee, zeg zelf. En jij hebt geen enkel getuigschrift. En als ze zouden weten, hoe
stoetelig je bent...’ Ze lachte weer. ‘Och nee zeg, begin jij er niet aan.’
Ik zweeg weer.
Toos legde een hand in haar zij. ‘Is dat lachen? Zeg, dat moet ik Bert vertellen.
Die...’
‘O, dat hoef je niet. Die heb ìk het al verteld.’
‘En? Wat zei hij?’
‘Och, hij vond het natuurlijk niet goed. Hij zei, dat ik toch zo'n prettig thuis had
en...’
‘Zei hij dat?’
‘Ja.’
‘Nou ja, mannen zijn idioot,’ ontdekte Toos optimist. ‘Hoe hij daar bij komt!’ Ze
staarde vanaf de divan voor zich uit. ‘Het is natuurlijk afgrijselijk saai voor jou thuis.’
Bij dit buitensporige medeleven richtte ik mijn hoofd. ‘Ik wil zo graag voor mezelf
zorgen,’ zei ik. Ik kon toch tegenover To mijn huis niet afkammen.
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To lachte weer. ‘Bespottelijk.’ Dan staarde ze voor zich uit.
‘Ik heb een betrekking uit de krant geknipt. Daar wou ik graag even op af.
‘Waar?’
‘In Amsterdam. Als hulp in de huishouding.’
‘Nou, dan ga je vanmiddag. Bert heeft tot zes uur les. In Heemstede. Wat zal die
ophoren, als je het krijgt.’ Weer dat smalende, minachtende trekje om haar mond.
Ik wist niet, of ik me dat kon aantrekken, of de afwezige Bert. Maar bij To's
plotselinge frontverandering vermoedde ik wel Bert.
Toen ik 's middags, nadat Bert zijn hielen gelicht had, klaar stond voor de trein,
zei To nog zeer opwekkend van de divan: ‘Jammer, dat ìk jou geen getuigen geven
kan. Maar dan zou ik mij hopeloos blameren.’ Dit snapte ik wel. Maar toen ik in de
trein zat, en een late Septemberzon me koesterde, vond ik opeens dat avontuurlijke
leven best de moeite waard. Avontuurlijk... Ja, misschien... Je kon er toch van maken,
wat je wilde. En misschien was die Mevrouw Spits een van leven tintelende vrouw,
die avonturen om zich heen strooìde. Dan kon het leven toch niet saai en gewoon
zijn. Maar toen ik het Centraal Station uitkroop, kwam de drukte van de grote stad
me onheilsvol tegemoet. Een dame met een band om haar arm vroeg ik welke tram
ik nemen moest naar de Alexander Boers. Ze zei lijn twee. Er kwam een volle lijn
twee aan, die bij het station leegliep, en die ik als eerste beklom. Voorbij een
onverschillige conducteur.
Tegen de conducteur stak ik een vinger op. Hij hield elegant en uitnodigend zijn
duim en wijsvinger boven de verzameling kaartjes.
‘Gewoon?’ Ik wist wel niet, wat hij met ongewoon be-
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doelde, maar ik knikte van ‘ja’. En ik vroeg armzalig blozend, of hij mij wilde
waarschuwen bij de Alexander Boers. Hij knikte genadig, en ik liet hem 4 cent fooi.
Wanneer je 19 jaar in Amersfoort hebt gewoond, vind je Amsterdam een
wereldstad. Tenminste wanneer nog nooit je weg je naar Londen of Parijs heeft
geleid. Ik vond het zo merkwaardig, dat alle gezichten van de mensen, die ik zag op
haast stonden. Leuke, vlotte meisjes, waarbij ik me een doorgefourneerde provinciaal
voelde, tripten vlug, vlug, vlug voorbij. Mannen met actetassen liepen te hard voor
hun bloeddruk. Mannen in auto's leken te racen met een frons tussen hun
wenkbrauwen. En zelfs de tram belde haastig en opgewonden. In de Leidsestraat
keek ik mijn ogen uit naar de winkels. En mijn mond sprong open van verrukking,
toen ik opeens ergens een reseda-groene mantel zag staan. Met een hoedje in de
kleur. De jas kostte f 85.-. Ik moest even diep opademen. Zou ik ooit, ooit zo iets
duurs bereiken? Onwillekeurig trok ik mijn grijze raglanjas wat af. Die werd naast
die f 85.- zelfs wat dierbaarder. Die had maar f 18.75 gekost. P.C. Hooftstraat zag ik
op een bordje. Plotseling kreeg ik kippekoorts. Natuurlijk waren wij de Alexander
Boers al voorbij. En mijn conducteur keek zoemend en onverschillig naar buiten.
Naar mij keek hij helemaal niet. En ik durfde ook niet met een bedeesd ‘psst’ zijn
aandacht trekken. We zwierven de van Baerle in. En de Willemsparkweg. Ik keek
onrustig van de straatbordjes naar de straten. Op de Willemsparkweg stonden de
bomen roerloos in het zonlicht.
Er kwam een dame de tram binnen, omhuld door een grote vos. In haar rechterarm
knelde zij een hondje. Ik dacht, dat dat niet mocht in een tram. Maar de conducteur
keek haar zelfs bewonderend na. Dus het mocht wel natuurlijk. Zijn
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blik dwaalde niets-ziend over mijn benauwde gezicht. Ik trachtte die blik
vasttehouden.
‘Conducteur!’ Ja, natuurlijk was mijn stem veel te luid. ‘De Alexander Boers?’
De conducteur belde zo haastig een reeds afgebelde tram weer af, dat wij met een
schok stopten.
‘U moet er hier uit, dame. Even terug. Dan de eerste zijstraat.’
En toen liep ik in de zon op de Willemsparkweg. Nu weet ik wel, dat ze alleen
maar Parkweg zeggen. Er liep een dame met een baby, er reed weer een lijn 2 voorbij,
maar nu de andere kant uit. Een oude meneer, die voorbijkwam, zwaaide opgewekt
zijn stok rond. En een meisje op een fiets joelde tegen een ander meisje, die ons
tegemoetkwam, ook op een fiets: ‘Dol gisteravond, wat?’
Toen stevende ik de A.B. in, en ik zocht naar 86. Het was een bovenhuis. Op het
koperen naamplaatje stond fier en onverschillig: Spits. Ik belde. Ik belde nog eens.
Mijn hart zonk. Natuurlijk was Mevrouw Spits geslaagd met een hulp in de
huishouding. Natuurlijk had de zon haar en Mijnheer Spits naar buiten gelokt. Toen
belde ik voor de derde keer. De deur werd met zo'n vaart opengetrokken, dat ik even
knullig op de stoep bleef staan.
‘Wie daar?!!!’ Ik hoopte vurig, dat dit niet de stem van Mevrouw Spits mocht zijn.
Ik schoof naar binnen. Een herenfiets bungelde vlak boven mijn hoofd. Om de
fiets heen, trachtte ik de stem te zoeken. Ik riep: ‘Ik kom op de advertentie van
gisteravond. Voor hulp in de huishouding.’
Een misprijzend gegrom uit een onverzorgd zwart hoofd met ponney.

Cissy van Marxveldt, Pim 'de stoetel'

45
Dit hoofd verdween. De deur viel zeer beslist achter mij dicht. Ik stond onder de
fiets.
‘Of U maar boven komt,’ riep het hoofd.
Bedachtzaam klom ik de cocosloper op naar boven. Ik haat cocoslopers. Maar
thuis zwelgen wij erin. En Toos heeft een cocosloper zwart met oranje. Ze noemt
dat artistiek. Deze, die onder mijn voeten knarste, was geel met bruin. Zo saai en
doods.
Het hoofd, dat mij nog wachtte, en dat bovenop een blouse zonder mouwen, en
een blauwe rok thuishoorde, behoorde vermoedelijk aan een werkster. Ze monsterde
me even kwaadwillig en deed dan de deur van een achterkamer open. Ze sloot die
deur zo haastig weer, dat ze mij er bijna tussenkneep.
In een stoel bij de open verandadeuren zat een dame te naaien.
‘Mevrouw...’ zei ik aarzelend.
‘Juffrouw... e.. e..’
‘Heze.’
‘Juffrouw Heze. U kwam op de advertentie?’
‘Ja Mevrouw.’
‘Gaat U even zitten. Ik ben nog niet voorzien.’
Dus het was Mevrouw Spits. Ze was lang en heel mager. Haar gezicht was weinig
bloeiend en spits. Ze zag eruit, alsof ze niet genoeg te eten kreeg. Maar dat kon
natuurlijk ook dieet zijn.
Ik zat op een stoel. Ik durfde niet rond kijken. Al had ik reeds lang gezien, dat het
een huiskamer was, die in millioenen gezinnen hèt toppunt van gezelligheid moest
verbeelden. Een buffet, een theemeubel, een Vierkante tafel, een divan
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en een grote stoel bij de verandadeuren. Natuurlijk een stoel voor Mijnheer Spits,
als hij thuis zou zijn.
‘En vertelt U mij eens Juffrouw, hoe oud bent U?’
‘Negentien Mevrouw.’
‘Dat is rijkelijk jong. Vindt U niet.’
‘Ja,’ zei ik deemoedig.
‘Bent U nu in betrekking?’
Ik nam met een vaart de pijnlijke sprong.
‘Ik ben nog nooit in betrekking geweest Mevrouw.’
‘Nog nooit in betrekking...’ Er ging een mismoedige en tegelijk ook berustende
flits over het gezicht van Mevrouw Spits. Zo iets van: ‘Ja, zo iets kan ìk natuurlijk
verwachten.’
‘Maar ik ben altijd in de huishouding geweest, toen ik van school kwam. En ik
neem nu de huishouding waar - een beeld van een zin, dacht ik - bij mijn broer en
schoonzuster. Mijn schoonzuster verwacht een baby,’ eindigde ik opgewekt.
‘Hier in Amsterdam?’
‘Nee, in Haarlem Mevrouw. Daar is mijn broer leeraar.’
‘Hoe leeraar?’
‘Aan de H.B.S.’
‘Juist. Ja zo.’ Mevrouw monsterde mij von Kopf bis Fuss. ‘Juist. Dus U bent van
alle werkzaamheden op de hoogte?’
‘Ja Mevrouw.’
‘Kunt U de was behandelen?’
‘De grote was?’
‘Ja.’
‘Ja, dat heb ik nog nooit gedaan,’ moest ik bekennen. ‘Maar ik heb wel eens
gewassen thuis. Blouses en ondergoed.’
‘Waar woont U?’
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‘In Amersfoort Mevrouw.’
‘En Uw Vader... Wat doet Uw Vader?’ Ja, daar hoorde bij ‘voor de kost.’
‘Vader is chef de bureau. Op een effectenkantoor.’
Mevrouw keek mij aan, alsof ik er niet erg chef-de-bureau-erig uitzag. Ik haalde
mijn bovenlip over mijn tanden.
‘Zo. En, houdt U van kinderen?’
Ik schrok. Ik houd niet van kinderen. Ik zei: ‘Nja Mevrouw.’
‘U bedoelt?’
‘Ja Mevrouw.’
‘Ik heb één zoontje. Van drie jaar. Paultje.’ Ik dacht: ‘Ze zegt “ik”. Zou er geen
Mijnheer Spits zijn?’
‘Het is een schattig jongetje,’ zei Mevrouw Spits voldaan en trots. ‘Kookt U goed.’
‘Nja Mevrouw. Ja Mevrouw,’ zei ik.
‘Ik werk natuurlijk met U op. U werkt toch zeker netjes nietwaar?’
‘Ja Mevrouw.’ Ik keek steels om mij heen. Moeder zou zeggen, dat het er ‘niet
proper’ uitzag. Ik voelde mijn opgewektheid met sprongen naar boven gaan.
‘Wanneer zou U in betrekking kunnen komen?’
‘Wanneer zou U mij verwachten?’
‘1 October. Schikt dat U?’ Schikt dat mij!!! Volgende week zou Lied bij Toos
komen. Dan moest ik toch ook nog een paar dagen naar huis. Gevechten zou ik
moeten leveren..
‘7 October zou misschien mij beter...’ begon ik aarzelend.
Van boven klonk een schel, doordringend gehuil. Mevrouw rekte haar spitsheid
uit. En, vermoedelijk vanuit de keuken,
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kwam een lawaai, alsof twintig emmers door mekaar heentuimelden.
Mevrouw Spits stond op. ‘Nu laat ze hem toch maar weer huilen. Dat hoort zìj
toch ook. O, je kunt zo'n last hebben met je personeel.’
Ik zweeg. Ik zou ook tot dat personeel gaan behoren. Met mij zou ze zo goed als
zeker ook last hebben. En ik wist, dat ik so wie so, niet met die zwarte, verwilderde
ragebol op zou kunnen schieten. Al kon ik nog niet bevroeden, welk onderdeel van
het personeel die zou uitmaken.
De zon dartelde over de Spitsenstoel, die bij de verandadeuren stond. De zon pikte
het stof uit, dat op de zwarte schoorsteenloper lag. Moeder zou zeggen: ‘Die is er
natuurlijk in maanden niet afgeweest.’ Ja, je zag genoeglijk veel stof. Op het
theemeubel en op het buffet en op...
‘Och, hij had zo'n dorst, die schat.’ Mevrouw Spits was weer binnengekomen.
Onhoorbaar, want ze liep op zwarte gympjes.
‘Hebben wij nog iets te bespreken, Juffrouw?’
Mijn hart sloeg een roffel opeens. Moest ik zo weggaan. Zou er helemaal niet over
salaris worden gesproken? Ik klemde mijn tas steviger in mijn handen. Ik zei: ‘Ja...
en wat dacht U voor salaris te geven Mevrouw?’
Mevrouw trok ruige wenkbrauwen op tot onder heur haar, dat slordig om haar
hoofd hing. Dat had ik niet eens eerder gezien.
‘Salaris? En U bent nog nooit in betrekking geweest.’
‘Maar ik... ik kan toch niet zonder salaris werken Mevrouw.’
‘Ja... maar ik weet niet, hoe Mijnheer Spits daarover denkt.’ Dus, er was een
Mijnheer Spits. We keken mekaar
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vragend aan. ‘Wat zou U ervan zeggen, om te beginnen f 10.- in de maand?’
‘Om te beginnen?’ zei ik.
‘Ja, om te beginnen.’
‘Nnnnn... goed Mevrouw. Dag Mevrouw.’
‘Tot 7 October. En U hoeft geen katoen te dragen. Dag Juffrouw.’
Ik kreeg een klamme hand. Opgewekt daalde ik voorbij de fiets de cocosloper
weer af. En uit de keuken klonk mij een uitbundig gezang na:
Arme kikolo... mooie kikolo...
Denk je nog wel aan die tijden...

Cissy van Marxveldt, Pim 'de stoetel'

50

Hoofdstuk IV
Het was begin November, het was Donderdag, en ik wreef het zeil. Mijn haar hing
als het Spitsenhaar om mijn gezicht, en op mijn witte jas waren twee grote vlekken,
op elke knie één. Ik deed de huiskamer voor het ontbijt. Mevrouw Spits had mij
gezegd, dat ‘haar personeel dat altijd gewend was om te doen.’ Van boven klonk
gedrens van Paultje, Mijnheer's zware, grove stem, die om letterlijk niets in gebulder
kon uitbarsten, en Mevrouws geluid, dat altijd tegenover Mijnheer theatraal en temend
klonk.
Het regende en het woei. Een lange, magere boom in de tuin zwiepte armzalig
heen en weer. Ik was tot bij de tuindeuren gekropen en had er nu een onverhinderd
gezicht op.
‘Morgen Juffrouw.’
Ik schrok. Vanaf mijn knieën zei ik: ‘Goeiemorgen Mijnheer.’
‘Bent U nog niet klaar? Is de krant er nog niet? En waarom is de tafel niet gedekt?’
Crescendo. Wanneer je niet beter wist, zou je kunnen aannemen, dat Mijnheer een
niet-meer-in-bloei zijnde operazanger was.
Onelegant kwam ik overeind. ‘Ik zal de krant wel even..’ mompelde ik.
‘Nee, laat U maar. Zorgt U maar, dat de boel hier in orde komt. En waarom moeten
de deuren open?’
‘Voor het stof,’ zei ik braaf.
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De deuren kletterden dicht. Ik sloop naar de keuken, waar ik mijn witte jas aan een
haakje hing, en in een spiegeltje-met-weer mijn lokken opkamde. Het keukenraam
sloot niet goed, en het regende naar binnen op het kozijn. Het spetterde op het
aanrecht. Maar och, alles was zo verveloos en zo armoedig, dat dit niet hinderde.
Wel een voordeel, dacht ik vrij optimist.
Toen ik in de eetkamer de tafel dekte, en het ouwe hompje kaas en de appelstroop
- voor Mijnheer werd een eitje gekookt met een zandloper - op het zeiltje deponeerde,
dacht ik, of er iets minder opwekkend voor de eetlust was dan zo'n klam-wit, rafelig
zeil. Neen, ik zou later frisse, oranje-wit geblokte ontbijtlakens aanschaffen, offe...
rose met groen. Later? Wanneer later? Als er in mijn eigen huiskamer mijn eigen
ontbijt-tafel zou worden gedekt? Och eend!!!!
Een hand je draaide aan de kamerdeur. Kon de kruk niet omkrijgen.
‘Nou, moet de boel kapot?’ informeerde Mijnheer met een frons tussen zijn
wenkbrauwen.
‘Morgen mannie,’ zei Mevrouw, die binnenkwam. Ze zag bleek en verwaaid, alsof
ze al in de regen gelopen had. Ze boog zich over Mijnheer heen, en streelde liefderijk
zijn hoofd, dat hij onmiddellijk en nors wegtrok. ‘Kom Paultje, zeg Pappie
goeimorgen.’ Paultje, die een vies beest achter zich aantrok, en daarvoor al zijn
aandacht had, zei in een onverschillige en vochtige omhelzing: ‘Dag Paps.’
‘En, zeg je de juffrouw niet goeiendag?’
‘Dag juppou,’ zei Paultje.
Mevrouw lachte vermoeid-vriendelijk tegen mij: ‘Juffrouw.’
Ik snelde naar de keuken voor het ei, dat in een vochtige
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doek lag af te koelen. Het was koel, maar niet koud. Zo wenste Mijnheer het.
Daar zaten wij. De magere boom zwiepte. De regen kletterde. Het licht was op.
Was het door het licht, dat door de dunne, geel-zijden kap viel, dat wij er zo berooid
en gelig uitzagen? Paultje met zijn wit-blonde haar en zijn magere, met appelstroop
getooide snuitje, was zo armetierig. Alleen Mijnheer met zijn forse kop, zijn blinkende
ogen en zijn vele goud in zijn mond, zat gezond daar als der Herrlichste von Allen.
Mevrouw zei:
‘Kom lieveling niet zo knoeien. En, eet een beetje door. Och mannie, hij eet toch
zo slecht.’
Mijnheer, die de krant onverschillig naast zijn bord, tegen de kaasstolp zonder
knop had gespreid, gaf geen antwoord.
‘Mannie dan toch...’
‘Ja, hij eet slecht. Dat weten wij nu al lang. Geef hem levertraan.’ Mijnheer vouwde
de krant in een driftige, valse plooi. ‘En zeur niet altijd over hetzelfde.’
Mevrouw trok tegen mij haar ruige wenkbrauwen op. Met een gezicht van: ‘Zo
zijn nu de mannen.’ En, terwijl ik mijn brood zonder iets vermaalde, bedacht ik, dat
ik feìtelijk nog weinig aanlokkelijks op het gebied van man had meegemaakt. Of het
moest Gijs zijn. Die thuis was geweest en geschaterd had over mijn ‘hulp in de
huishouding.’
‘Gelijk heb je konijn,’ had hij gezegd. ‘Misschien word je dan nog eens mens.’
‘Maar wat zal Vader zeggen,’ had Moeder geklaagd. Ik was wel zo verstandig
geweest Moeder met mijn plan aantevallen, terwijl Vader een avondvergadering had.
‘En ik vind het zeer onaardig van je Pim, om alvast een betrekking aan te nemen. En
ons daarin niet eens eerst te kennen.’
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‘Laat de stoetel maar lopen,’ prees Gijs. ‘Die wist ook wel wat ze deed. Nu kan ze
niet meer terug, of ze krijgt contractbreuk.’
‘Nou...’ aarzelde Moeder.
Maar Gijs, die met een sigaret in de mond, naast Moeders werkmandje op de tafel
zat, Gijs zei: ‘Ik zal het den ouwen heer wel aan zijn verstand peuteren. En...’
‘O, asjeblieft niet,’ zei Moeder. ‘Vader zal natuurlijk naar de familie Spits willen
informeren. En, als het geen degelijke familie is, dan ga je er niet heen. Als je dat
maar weet Pim.’
‘Ik geloof, dat de stoetel beter bij een ondegelijke familie in de leer kan gaan,’
ontdekte Gijs, terwijl hij achteloos de as van zijn sigaret aftipte in het mahoniehouten
bakje, waarin Moeder alle mogelijke soorten wol bewaart. ‘Nee, Moeder zeg zelf,
daar krijgt ze misschien dat gewild-nonchalante...’
Maar Moeder had het mahoniehouten bakje al leeggemaakt, en keerde het om
boven de asbak, die op tafel stond.
Gijs sprong op. ‘Ik ga werken,’ zei hij. Met de handen in de zakken van een oude,
witte jas, die op was, maar die hem zoals hij zei, machting inspireerde, verdween hij
naar boven.
Vader had naar de familie Spits geïnformeerd. De informaties waren goed. Mijnheer
had agenturen. Dat wist ik toen nog niet eens. En zo zat ik nu aan een zeiltje met het
Spitsenontbijt, en vermaalde traag een ouwe bruine boterham. En vroeg mij wrang
af, hoe ik in deze omgeving het ondegelijke gewild-nonchalante van Gijs ooit zou
kunnen bereiken.
Mijnheer stond op. Hij rekte zich familiaar.
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‘Och, wat een weer,’ zuchte Mevrouw. ‘Dat je daar nu in uit moet, schat.’
‘Ja, wat wou je dan?’ zei de schat.
Mevrouw lachte bleek. ‘Ik had ook liever, dat je thuis bleef. O Paultje, wat heb jij
gedaan? Juffrouw, kijkt U nu eens, wat Paultje gedaan heeft?’
Ja, Paul had de kop van het vieze beest met appelstroop ingesmeerd. Het beest,
dat eens een hond of een kat geweest was, of misschien wel een konijn, zag er
armzalig uit. En Mijnheer zei: ‘Kunnen twee vrouwen nog niet eens op een kind
letten! Is mijn regenjas droog Marie?’
Mevrouw stond al op. ‘Ik heb hem gisteravond uitgehangen op de zolder. Hij is
natuurlijk droog schat.’ Ik hoorde Mevrouw naar boven lopen. Ik had maar niet eens
aangeboden om de geliefde jas te halen. De glorie om voor ‘mannie’ te rennen, liet
Mevrouw zich in geen geval ontnemen.
Mijnheer schoof de schuifdeuren open, en liep naar de voorkamer. Hij stond bij
zijn bureau, dat bezaaid was met knopen en gespen, overhemden en bretels, de lading
van zijn agentuur. En, terwijl ik in de keuken Paultje's beest van appelstroop reinigde,
bedacht ik, dat Mijnheer mij zeker nog wel enige vlotte woorden gewijd zou hebben,
wanneer ik een leuk, pittig type geweest zou zijn. Ik zuchtte. Ik liep naar de eetkamer
om het ontbijt te verzamelen. Uit de eetkamer kwam gefluister.
‘Dus, je zorgt ervoor!’
‘Ja, ik zal zèlf gaan, schat.’
‘Geweldig. Alsof het zo iets bijzonders is.’
‘Mmmm,’ snoof Mevrouw, en hing aan de kraag van schat's regenjas. Schat zat
erin.
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‘Nu, adieu.’ Een peuk op Mevrouw's wang. Een peuk op Paultje's kruinhaar. ‘Dag
Juffrouw.’ ‘Meneer.’ En Mevrouw, die zich tegen de voorkamerramen nog platter
drukte dan haar platte figuur al aangaf, om nog een glimp van Mannie op te vangen.
Ze wuifde verwoed en enthousiast. Hoewel ik wist, dat dat maar ‘show’ was, om
vooral tegen mij te laten uitkomen, hoe gelukkig zij was in haar gehuwde staat. Met
zo'n knàppe man! Mijn fatale intuïtie zei mij, dat Mannie geen enkele keer had
omgekeken...
Mevrouw kwam terug, gehuld in een bleke glimlach.
‘Juffrouw, luistert U eens.’
‘Ja Mevrouw.’
‘Nee, toe gaat U even zitten. Ik moet iets met U bespreken. U bent nu een lid van
ons gezin.’ Mevrouw keek mij aanmoedigend aan. Ik knikte. ‘Ziet U.. e.. e.. Nee
lieveling, ga maar in de gang spelen. Ga lief spelen met je konijntje.’ Dus 't beest
wàs een konijn, dacht ik welvoldaan.
‘Ziet U Jufrouw, de tijden zijn slecht tegenwoordig. Dat weet U ook wel
natuurlijk?’ Een vragend wenkbrauwoptrekken. Ik knikte weer. Ik dacht: ‘Zou er op
mijn f 10.- beknibbeld moeten worden?’ ‘En Mijnheer werkt zo hard! Mijnheer werkt
veel te hard...’ Ik blies meelevend. ‘En het is zo ellendig, dat hij toch ziet, dat zijn
zaken achteruitgaan. Daarom kan Mijnheer wel eens.. e.. uit zijn humeur zijn. Begrijpt
U?’
Ja, dat begreep ik volkomen.
‘Nu hebben wij besloten, Mijnheer en ik, om de voorkamer en de zijkamer af te
staan.’
‘Beneden?’
‘Ja. Mijnheer staat zijn werkkamer af!!’ Met trots! Ik haalde mijn bovenlip over
mijn tanden, en ik trachtte in mijn
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blik, die ik armoedig van interesse vond, ook enige hoovaardigheid te leggen, bij het
idee zó'n opofferende Mijnheer te bezitten.
‘Wij hebben gisteravond samen de advertentie opgesteld. Wilt U hem nu even
naar de Telegraaf brengen. Hij moet er vanavond in.’ Mevrouw wrong in het
potsierlijk afstaande haar, dat aan haar achterhoofd een krul moest verbeelden,
langzaam en aandachtig een grove haarspeld. Ze zei met een zweempje coquetterie:
‘Ik had zelf willen gaan Juffrouw. Maar dat wilde Mijnheer niet hebben. Omdat het
weer zo slecht is.’ Mevrouw keek naar de zwiepende boom in de tuin. Ze legde haar
ene gympje achter haar andere. Dan, met de plotselinge overgang, die mij al niet
meer verbaasde: ‘Wij hopen een dàme op onze kamers te krijgen. Gaat U nu maar
gauw Juffrouw. Een heer is ook goed.’
In mijn lakjas kwam ik weer binnen.
‘Geld voor de tram?’ vroeg Mevrouw.
‘En de advertentie,’ zei ik.
In de tram zat ik tussen late, haastige zakenmannen, die verstopt waren achter het
Ochtendblad. Die hopeloos onverschillig, terwijl ze bleven lezen hun abonnement
lieten zien, waarna ze het weer in een gewoontegebaar in hun borstzak lieten
wegglijden. Een jong kind met sproeten bungelde aan een lus, terwijl ze haar les
leerde. Ze repeteerde met dichte ogen. Af en toe keek ze in het hooggeheven boek.
Haar blikken dwaalden niet weg.
Ik dacht: ‘Die komt te laat op school.’ Het was al bij negenen.
Het was donker in de tram en vochtig. Er hing een bijna vijandige sfeer. Ik tuurde
naar buiten, zonder feitelijk iets te zien. Dan schokte ik opeens rechtop. Want in een
auto, die
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voor het stopbord wachten moest, zag ik Mijnheer. Hij leunde gemakkelijk achterover,
en met een stijlvol gebaar bracht hij zijn sigaret naar zijn mond. Dan schoot de taxi
voorbij, gezond leek Mijnheer, welverzorgd en zorgeloos. En ik zat in mijn ouwe,
zwarte lakjas in de tram, met een advertentie voor een dame of een heer in mijn beurs,
en met een gevoel in mijn maag, alsof ik honger had.
Toen ik de advertentie had opgegeven, en wachtte op de tram, die mij terug zou
brengen, bepeinsde ik, waarom Mijnheer zó laat nog, in een taxi zat. En, dat ik niet
genoeg te eten kreeg. Ik dacht eraan, hoe woest Vader zou zijn, als hij dit wist. En,
hoe verontwaardigd Moeder. Het was toch feitelijk belachelijk, dat de eerste
betrekking, waar ik aanlandde, zo schriel en armetierig moest zijn. En zo zonder
enige vreugde... Mijn schouders trokken krom. Zou ik hier jaren moeten blijven?
Kamers doen, al was het dan maar met de befaamde Franse slag, en cocoslopers
schuieren, en de was in water zetten, en 's avonds doodlam neervallen op je bultige
matras? Dat zou ik toch niet kunnen volhouden... Jaren had deze maand geduurd. In
dit tempo zou ik oud zijn, zonder een dag te hebben geleefd.
Maar toen ik weer in de lege tram zat, die mij terugvoerde naar de Alexander
Boers, bedacht ik plotseling, dat toch in het Spitsenhuis alles zou gaan veranderen.
Er zou een dame op kamers komen wonen. Misschien zou die meelevend zijn en
jong en vrolijk. Ik zou haar natuurlijk op haar kamers moeten bedienen, dat had
Mevrouw zo terloops en achteloos gezegd. Ze zou zich voor mij gaan interesseren,
ze zou mij mee uitnemen. Wij zouden naar de Schouwburg kunnen gaan misschien,
of naar een concert. Of wij zouden een blouse maken samen, een witzijden blouse,
of nee... een groen-
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zijden natuurlijk, op mijn zwart fluwelen rok...
Een dame met een ontevreden gezicht, trapte in het voorbijgaan tegen mijn schoen.
Ze keek mij hooghartig en verachtelijk aan. Ik stak mijn onderlip vooruit. En dan,
terwijl wij de P.C. in zwaaiden, met een woedend geknoers van remmen, bedacht
ik, dat de dame op kamers ook een heer zou kunnen worden. Ik zou zijn schoenen
moeten poetsen, ik zou zijn overhemden en flanelletjes moeten uitzoeken, ik zou het
rookvlees voor hem moeten draperen op een schaaltje en met zo'n weids en tegelijk
zorgzaam gebaar de aardappelen en spruitjes gestampt moeten binnenbrengen, alsof
het een kreeften-cocktail kon zijn. Tenminste Gijs heeft eens beweerd, dat dìt het
meest fantastische op culinair gebied is. Daarnaast heb je van het leven weinig meer
te verwachten. Volgens Gijs.
En dan, terwijl ik bij de Spaarbank uitstapte, langs den bloemenman liep, die met
een zak bevallig over zijn schouders gedrapeerd, naast zijn nu al verregende stalletje
stond, zag ik in een visioen een jongen man. Een jonge man op kamers. Een, die 's
winters onverschillig in een nethempje liep en zonder hoed. Die het rookvlees achter
mekaar aan zijn vork zou opprikken. Die kranten en brieven en dassen zou laten
slingeren, en die eens in de twee maanden amicaal zou zeggen: ‘Och, strijkt U mijn
pantalon even op.’ En die... Ik beklom de stoep Alex B. 86. Ik belde. Voorbij de
fiets, die nog altijd daar hing. Mevrouw's stem, die zei: ‘U bent lang weggebleven.’
En Paultje, die met een zwierige zwaai zijn beest over de trapleuning keilde, dat mij
gevoelig trof in mijn linkeroog!
De Mijnheer is er. Sedert half November. Er hebben zich
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ook twee dames voor de ‘luxueuze kamers in een besch. gez.’ aangeboden. Maar de
eene was jong en geverfd, en stond Mevrouw niet aan - gelijk had ze - en de andere
was veertig, dat zei ze tenminste, en had diëet. Dus het is de heer geworden. Van 65.
Alleen, wanneer mannen over de vijftig komen, kun je ook niet zo goed op hun
leeftijd meer aan. Deze Mijnheer de Rijk kan ook 75 zijn. Hij heeft geen vlokje haar
meer op zijn kruin, is van wenkbrauwen gespeend, heeft magere, vochtige ooghaartjes,
en oude handen. Maar bovenmatig welverzorgd. En hij heeft het over zijn vader van
acht en tachentig. Ja, dan kan hij welbeschouwd geen 75 zijn.
Onze Mijnheer had het bureau uit de voorkamer willen slepen, omdat hij dat nodig
had. Maar Mijnheer de Rijk heeft zich daartegen verzet. Hij had het óók nodig, en
hij betaalde ervoor. En nu zit onze Mijnheer aan de slaapkamertafel, die Mevrouw
bij de verandadeuren heeft gepoot, te werken. Hij stalt daarop zijn knopen en gespen
en bretels uit, en zegt: ‘Wat bliksem, in je eigen huis heb je geen plaats meer om je
te roeren.’ En hij maait de aandoenlijke rooie leeslamp, die Mevrouw daar voor hem
heeft neergezet, op de grond.
‘Maar mànnie!’ kreunt Mevrouw.
Ja, Mijnheer de Rijk is er. Hij is geweldig netjes. Wanneer hij nog haar zou hebben,
dan zou op zìjn kruin letterlijk geen haartje uit zijn fatsoen zijn. Ik kruip zelfs elke
morgen achter zijn bureau, laat zijn bed vijf uur afstaan, en pers twee maal per week
zijn pakken. Hij noemt mij Wilhelmina voluit, en hij is verloofd. Zijn verloofde is
een zo om te zien vrij aftandse dame, die vermoedelijk zo vaak heur lokken zwart
geverfd heeft, dat ze nu groenig aandoen. Mijnheer de Rijk
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noemt haar Pé, en heeft mij eens in een vertrouwelijk moment bekend, dat ‘zijn
verloofde dicht.’
Pé woont hier drie huizen vandaan op 92, en 's avonds zitten zij elk in een stoel
voor de haard. Waneer ik dan, na een schuchter klopje, de thee binnenbreng, dan
converseert Mijnheer de Rijk. Hij praat veel. En Pé luistert. Ik weet niet, of Pé dichten
kan. Ik heb nooit iets van haar gelezen. Maar luisteren, dat kan ze wel. En daar dit
ook een gave is, neem ik aan, dat ze daardoor het hart van Mijnheer de Rijk gestolen
heeft. Dat nu vermoedelijk, op deze leeftijd, niet meer af zal dwalen naar iemand,
die jonger en bekoorlijker is.
Altijd vraag ik: ‘Zal ik vast een kopje thee inschenken?’
Maar Mijnheer de Rijk antwoordt stereotiep: ‘Nee, dank je. Dat doet Juffrouw
Schoen.’
Struikel ik dan onze achterkamer weer binnen met ònze thee, die ik onder een
vaalgrijze muts trek, dan vraagt Mevrouw fluisterend: ‘Hoe is het daar?’
‘Goed,’ zeg ik. ‘Ze zitten voor de haard.’
Mijnheer rommelt ongeduldig in zijn bretels. Soms kijkt hij ongeduldig achterom.
‘Ja, wat dacht je dan?’ snauwt hij.
Ik haal, bij de grote tafel zittend, sokken naar mij toe, en de kousjes van Paultje.
De sokken van Mijnheer de Rijk moet ik mazen. Ik heb nooit goed mazen kunnen
leren op handwerkles, dus mijn hals wordt warm. Gelukkig is hij ook op zijn sokken
erg netjes. De gaten zijn klein, en ik maas onbekommerd alles recht dicht.
De bel uit de voorkamer pingde.
‘Wat zouden ze nu willen?’ zei Mevrouw verschrikt.
Ik stond al op. De idylle in de voorkamer was nog dezelfde. Mijnheer de Rijk in
een stoel. Pé in een stoel. En twee kopjes thee op het tafeltje tussen hen in.
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‘Wilhelmina,’ zei Mijnheer, ‘Kom jij niet uit Amersfoort?’
Ja, dat kwam ik.
‘Ken jij daar een kapitein bij de Generale Staf, van Swinderen? Jonkheer van
Swinderen!’
Nee, die kende ik niet. In zulke hoge kringen had onze conversatie thuis mij niet
gevoerd.
‘Zie je nu wel,’ zei Mijnheer bestraffend tegen Pé.
‘Het had toch gekund,’ verdedigde die zich. Maar niet met vuur.
‘Ja, alles kan,’ zei Mijnheer bestraffend. ‘Is jouw Vader niet op een kantoor?’
‘Ja. Chef op een effectenkantoor.’ Ik keek in de lamp, die voluit zijn licht gaf. Als
ik nog ooit eens met een liefde voor een haard zou zitten, dan zou ik een paar kwistige
schemerlampjes branden... ik zou...
‘Wilhelmina, ik vroeg je wat!’
‘Ja Mijnheer.’
‘Waarom ben jij dan in betrekking?’
‘Dat hoeft U toch zeker niet?’ zei Pé zacht.
‘Och nee... Maar het was thuis... Ze hadden me thuis niet nodig.’
‘Dwaasheid,’ zei Mijnheer de Rijk. ‘Ouders hebben kinderen altìjd nodig. Je kunt
je nergens meer verdienstelijk maken dan in je eigen huis.’
Pang. Ik toonde mijn tanden. Ik zweeg.
‘Weet je wat Cor,’ zei Pé. ‘Weet je, wat we zullen doen? Wanneer wij eens naar
de schouwburg gaan, wanneer er eens een aardig stuk gaat, dan nemen wij de juffrouw
mee.’
Daar had ik de illusie al bereikt, die ik enige weken geleden gedroomd had in mijn
lakjas in de regen. Naar de
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schouwburg in mijn zwartfluwelen rok en de groenzijden blouse, die ik nog kopen
moest.
Ik keek liefdevol naar Pé. Maar Cor ging maar niet zo vlot op het schouwburgplan
in. Vooral niet, waar hij pas een paedagogische stelling had gelanceerd, die Pé maar,
mir nichts dir nichts, had over het hoofd gezien.
‘Ik zei, dat je je nergens meer verdienstelijk kan maken dan in je eigen huis. Is dat
wel goed tot je doorgedrongen, Wilhelmina?’
Och man, waai op met je Wilhelmina. Wat waren mannen toch lastig.
‘Jawel Mijnheer,’ zei ik.
‘Heb jij wel bedacht, dat je Moeder en Vader je natuurlijk elke dag zullen missen?’
‘Nee Mijnheer. Ja Mijnheer.’ Ik kreeg een ongelooflijke neiging om te gapen.
‘Als ik bedenk, dat mijn Vader van acht en tachentig als een kind zo blij is, wanneer
hij mij ziet, àls eèn kìnd zò blìj, hoe moeten jouw ouders zich dan wel gevoelen,
wanneer ze bedenken, dat hun dochter...’
‘Enige dochter,’ vulde ik, plots opgewekt, aan.
Nu nam Cor zijn lorgnet, dat aan een zwart zijden koord bungelt, ontdaan van zijn
kleine, wat glimmende neus.
‘Ben jij hun enige dochter?’
‘Ja, Mijnheer.’
‘Maar dan hóór je toch thuis. Ik hoop niet...’ hij stak waarschuwend een wijsvinger
op, ‘ik hoop niet, dat jij tot die moderne wézens behoort, die overal elders beter thuis
zijn dan thùis!’
Ik voelde mij beslist opgewonden worden bij deze schone toespraak. Al was Cor
natuurlijk absoluut geen mensen-
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kenner, anders had hij mij niet tot de moderne wezens gerekend, een feit was het
toch maar, dat een man van 65 mij in zijn onschuld moderniteit aanwreef. Misschien
zag hij mij zelfs mooi! Nu ja, mooi was te schoon. In elk geval niet leelijk. Ik rechtte
mij.
Ik zei blij: ‘O nee Mijnheer.’
Cor greep weer naar de krant. ‘Denk maar eens over mijn woorden na, meisje.’
Zijn lorgnet stond weer op zijn neus. Hij keek er vaderlijk-welwillend en toch streng
overheen.
‘Je hadt mijn dochter kunnen zijn...’
‘O, makkelijk,’ leefde ik mee.
En Pé, die zeker plotseling een verleden zag, waarin een dochter van Cor en haar
had kunnen rondhuppelen, Pé zei onopvoedkundig: ‘Wij zullen de krant nakijken
voor een aardig stuk.’
‘Dank U wel,’ zei ik.
Toen ging Cor met de krant ritselen, een bewijs van ontstemming bij elke man,
die ik ken, en ik verdween.
's Avonds stond ik op mijn slaapkamer voor mijn bultige spiegel, die het gezicht als
een lachspiegel iets bespottelijks geeft. Ja, de spiegels in het Spitsenhuis zijn niet
bepaald vleiend. Mijn gezicht was bolrond, zonder kleur, zonder frisheid. Mijn haar,
dat in veertien dagen niet gewassen was, hing droevig naar beneden. En, onder mijn
ogen leken wel traanzakken te groeien...
Ik kleedde me uit, en ging in mijn dikke kimono gehuld op het bed liggen. Toen
alles stil was in huis, en een torenklok twaalf diepe slagen over de stad gegalmd had,
liet ik me van het bed glijden, en liep zacht naar beneden. Zoals ik eens -
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was het nog maar twee maanden geleden - bij To en Bert naar beneden geslopen
was.
In de keuken klom ik op een stoel. In het bovenste aanrechtkastje stond het
overgebleven eten van Cor. Koude aardappelen, koude witte kool, en een klein stukje
griesmeelpudding. Ik greep een keukenvork uit de la. En staande genoot ik van de
koude aardappelen, van de koude witte kool en van de helft van de miniatuurpudding.
Had ik ooit zo'n honger gehad?
Terwijl ik later bedachtzaam de vork weer afwaste, peinsde ik: ‘Hier kan ik niet
blijven. Ondanks Pé met de schouwburg, en niettegenstaande Cor mijn Vader kon
zijn.’ En terwijl ik voorzichtig de vork weer in de messenbak liet glijden, wist ik,
opeens manhaftig: ‘De laatste van de maand zeg ik op!!!’
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Hoofdstuk V
Het is tweede Kerstdag. Gelukkig op een Zondag, zei Mevrouw Spits. Ik ben thuis,
en zit voor het raam in de salon. Moeder noemt altijd de voorkamer de salon, en ze
zegt het met iets plechtigs. Ik snuif de geuren op, die tegelijk met Moeder uit de
keuken komen. We eten konijn. En, al heb ik pas koffiegedronken, ik watertand
gewoonweg. Ik bedenk, dat als er niets meer voor me overblijft, ik nog altijd
materialiste worden kan.
Aan de koffietafel, die ik buitengewoon veel eer heb aangedaan, zei Vader: ‘Ik
begrijp niet, dat jij er zo slecht uitziet, Pim. Jij eet toch uitstekend.’
‘Ze gaat natuurlijk te laat naar bed,’ zei Moeder. ‘Ze hebben geen begrip van naar
bed gaan in Amsterdam.’
‘Lief zegt,’ beweerde Willem, ‘dat iedereen het idioot vindt, dat Pim in betrekking
gegaan is.’
‘Wie iedereen?’ wilde Vader weten.
‘Nu, iedereen, die zij kent.’
‘Als ik nu nog in een circus optrad...’ mompelde ik.
‘Het is niet aardig van Dien, om daar met haar kennissen over te spreken,’ vond
Moeder.
‘O, hebt U weer wat op Lief tegen?’ Willem werd vuurrood.
Maar Vader hief zijn hand. ‘Deze stemming verkies ik niet op Kerstmis,’ oreerde
hij.
Frans had afwezig doorgegeten. Gijs logeerde bij een
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vrind in den Bosch. Hoe hij toch overal zulke zeldzaamgeschikte vrinden wist te
ontdekken, was mij soms een raadsel. Nu zou hij toch elke dag bij Non kunnen zijn,
en ik had zo'n idee, dat Non hem wel bij haar thuis zou brengen, al had hij dan nog
geen candidaats gedaan.
Ik soesde voor het raam, een heerlijke, behagelijke soes, die je hele lichaam zalig
doortrekken kan. Ik dacht aan Cor en Pé, die de Kerstdagen doorbrachten bij den
vader van achtentachentig. Ik dacht aan Mevrouw Spits, die met dit mooie weer zou
wandelen met Paultje. En aan Mijnheer Spits, die een borrel zou drinken bij
Americain.
En ik dacht aan mezelf. Dat ik zo'n ongelooflijke stoetel geweest was, en niet had
opgezegd de laatste November. Waarom niet? Omdat Mevrouw Spits er zo mager
en berooid had uitgezien? Of omdat Cor me met een elegant gebaar een trosje druiven
geschonken had, toen ik de thee had binnengebracht? In elk geval, ik maakte nog
deel uit van het Spitzen gezin. En, ik zou onmogelijk op Oudjaarsavond kunnen
opzeggen. Wèl keek ik 's avonds de kranten na. Ook wist ik al lang, dat ik niet meer
als hulp in de huishouding zou gaan. Want, waarvoor was ik geschikt? Feitelijk
nergens voor. Maar, als dienstmeisje met een werkster voor het ruwe werk, dat zou
nog wel gaan. Als ik maar niet hoefde te koken! Mevrouw Spits kookte zelf, nadat
ze de eerste dag al ontdekt had, dat ik veel te veel vet gebruikte. Ik zou wel...
Met een schrik schoot ik wakker.
‘Jij bent in slaap gevallen, Pim,’ zei Moeder. ‘Je gaat natuurlijk veel te laat naar
bed.’
‘Toch niet,’ zei ik.
‘Vertel me eens, blijven Mijnheer en Mevrouw aardig voor je?’
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‘O, bar aardig.’
‘Heeft Mevrouw ook linnen theedoeken?’
‘Ja, natuurlijk,’ loog ik opgewekt.
‘En aparte onder- en bovenlakens?’
‘Ook dat.’
Moeder keek ins blaue hinein.
‘Nu, dan heb je het wel getroffen.’ Ze gaapte bescheiden achter haar hand. ‘Vader
maakt een ommetje. Kom, we zullen maar eens thee zetten.’
Toen ik 's avonds naar de trein ging - Vader bracht me - kwam ik dicht bij het
station Grethe Hofstra tegen. Ze liep met een vaandrig, en schoot plus vaandrig op
me af.
‘Dag Pi-im. Was je vandaag thuis? Mag ik je even mijn verloofde voorstellen.
Rudolf Haanstra - Pim Heze.’ Een hand, die salueerde, een hand, die de mijne drukte.
Lachende blauwe ogen, die mij aankeken. En Grethe Hofstra, die ik nooit had kunnen
uitstaan.
‘Ben jij niet in Amsterdam in betrekking?’
‘Ja.’
‘En, hoe vind je het?’
‘O, 't bevalt me best.’
‘Gelukkig maar,’ vond Grethe. ‘Ken jij Ru nog?’
Kon ik zeggen, dat ik vroeger als de dood voor Ru geweest was, toen ik nog op
de lagere ging? Omdat hij gooide met wat het jaargetijde opleverde? Eikels en
beukenootjes en kastanjes en sneeuwballen?
‘Nee-ee,’ zei ik aarzelend, ‘ik geloof niet...’
‘Maar ik ken U nog wel. U bent niets veranderd,’ zei de lachende vaandrig.
‘Rudolf Háánstra,’ zei Grethe. ‘Hij woonde toch op het begin van de
Utrechtscheweg.’
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‘O ja, nu weet ik het,’ ontdekte ik valselijk.
‘Nu, kom, wij moeten weg. We gaan uit met Ru's ouders. Waar zit je in
Amsterdam? Alexander Boersstraat 86? Dat is achter het Concertgebouw hè? Als ik
eens in Amsterdam kom, dan zoek ik je op. Dag Mijnheer. Da-ag.’
Ru salueerde beeldig. ‘Da-ag,’ zei ik, ook met een uithaal.
En kinderachtig wrevelig bedacht ik: ‘Hofstra-Haanstra, o nee, Haanstra-Hofstra,
dat klìnkt niet. Gelukkig!’
Het is 10 Januari, en ik ben opgezegd! Cor is daarvoor de onmiddellijke aanleiding
geweest.
Het was Maandag, en ik had het razend druk. Maandags is niet mijn geluksdag,
dan ben ik altijd extra-stoetelig, vermoedelijk onder de invloed van de extra-vreugden
op Zondag. Ik had de loper van de ondertrap moeten nemen, omdat Mijnheer zei,
dat het een schandaal was, zo stoffig als de trap er uitzag. Boven op het dak, want
het was niet de door B. en W. vastgestelde klopdag, stond ik te kloppen, met een
handdoek over mijn hoofd, - ik leek een beetje op een zeer verpieterde witte non en terwijl de weinig soepele cocosloper zich als een dood beest voor mijn voeten
opstapelde, bedacht ik wat deze gezegende Maandag nog allemaal voor mij in petto
had. Ik snoof, ik haastte, stofwolken omringden mij van alle kanten, en mijn rechteren mijn linkerarm waren nagenoeg lam. Toen de loper weer lag, moest de zitkamer
van Cor een goeie beurt hebben.
Cor was naar Pé, en voor hij wegging, had hij tegen mij gezegd: ‘Voorzichtig met
de antieke vazen, Wilhelmina. Die zijn een fortuin waard.’
Dus was het eerste, wat ik uit zijn zitkamer naar zijn slaapkamer droeg, voorzichtig,
dood-voorzichtig als een kranke
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baby, de vazen van Cor. Ik vleide ze neer op zijn legerstede, en dekte ze nog tot
overmaat van zorgvuldigheid, met de sprei toe.
Dat was dat. Toen begon ik met de kamer. Ik stofte alle portretten, gevat in zilveren
lijst, met animo af. Er was ook een portret van Pé. En profiel. Met een soort
honden-halsband om, vermoedelijk om haar ingevallen nek forser te doen lijken. En
er was een zeer aandoenlijk portret van Cor en Pé samen. Pé in een stoel, en Cor
bevallig op de leuning. Zijn rechtervoet stak coquet naar voren, en bij een aandachtig
beschouwen, ontdekte ik, dat hij sokken droeg, die ik nog niet had gemaasd. Dus die
glorie kregen wij nog.
De vader van achtentachtig was er in alle toonaarden. Ook een gestorven moeder
met een buste. Ik vleide overal dood-voorzichtig de stofdoek overheen, en ik had
weer net den vader te pakken, rokende uit een lange pijp - Cor zei altijd: ‘Ja, zijn
pijpie,’ (dat sprak hij merkwaardig ordinair uit) ‘ja, zijn pijpie is zijn alles. Daar kan
hij niet buiten,’ toen uit de zijkamer een wild gerinkel opklonk. Ik verstijfde letterlijk
op de plek, waar ik stond. Toen liet ik vader onbeheerst uit mijn handen vallen, en
ik ijlde naar de zijkamer. Daar stond Paultje. Aan zijn voeten lag in vele diggels een
antieke vaas.
Hij zei: ‘Vielie.’
Mevrouw kwam aansnellen op viltpantoffels.
‘Wat gebeurt hier? Wat is hier gebeurd?’
Mijn keel was als leer. Ik kon niet eens slikken. ‘De vaas...’ zei ik. Mevrouw greep
in haar krul. Het was niet eens theatraal, het was wanhopig.
‘Wat d-d-deed U? Hoe k-k-kwam dat?’
‘Ik deed niets. Ik was bezig in de voorkamer. Paultje...’
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‘Vielie,’ zei die weer opgewekt, en bukte zich naar een grote scherf.
‘Jij blijft eraf... jij blijft eraf... o. o. o. o...’ En Mevrouw zakte op het bed, naast de
andere vaas neer, en huilde opeens gierend. Paultjes onderlip ging ook trillen.
‘Mammie,’ snikte

Hij zei: ‘Vielie.’

hij. En toen, ja toen stond opeens Cor in de deur van de zijkamer; achter hem stond
Pé.
‘Wat is...?’
Ik zei het maar vlug. Ondanks het leer in mijn keel, ondanks mijn bonzende hart.
‘Een van Uw vazen is gebroken.’
‘Wat is dat? Heb jij... ondanks alles wat ik heb gezegd.. heb jij.. ben jij..’
‘O help, zijn bloeddruk,’ dacht ik. Ik wist wel niets van Cor's bloeddruk af, maar
65 is so wie so geen leeftijd, waarop heftige emoties je ongestraft voorbijgaan. Cor
zag vuurrood, en een dikke, blauwe ader op zijn voorhoofd klopte onheilspellend.
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Mevrouw snikte nog steeds oorverdovend.
‘He.. eb jij...’ begon Cor nog eens.
‘Ja, Mijnheer,’ zei ik.
Cor bukte zich. Ik wilde me ook bukken, maar hij zei: ‘Jij blijft eraf. Blijf jij eraf?’
Hij veegde Mevrouw letterlijk van zijn bed. En op zijn sprei legde hij teder en
behoedzaam de stukken van de gebroken vaas.
Dan bette hij zijn voorhoofd. ‘Een antiek stuk. Een erfstuk. Vijfhonderd gulden
minstens. En het is niet te remplaceren. Een èrfstuk.’
Cor bleef voor zich uit mompelen. Ik dacht wanhopig: ‘Zou zijn geest al zijn
aangetast?’
Toen zei Paultje, terwijl de tranen nog ongestoord over zijn gezichtje rolden:
‘Vielie.’ Waarop Mevrouw hem de gang indrong. Ik voelde haar angst, dat hij in zijn
kinderlijke brabbeltaaltje te veel zeggen zou.
Pé kwam ook bij de scherven staan. ‘Misschien kan het nog gelijmd,’ zei ze.
‘Gelijmd? Idioot,’ zei Cor.
‘Ik weet een adres, ik heb het thuis, daar lijmen ze onzichtbaar. Mevrouw Quack
had een vleesschotel, een antieke vleesschotel. Die heeft het meisje gebroken. Hij
was in... o, wel vijftig stukken misschien. Heus Cor! En toen heeft ze hem bij dat
adres laten lijmen. Onzichtbaar Cor, absoluut onzichtbaar.’
‘Kletskoeken.’
‘Nee Cor. Vraag het Mevrouw Quack. Ze kan er natuurlijk geen vlees meer op
serveren. Maar, dat hoeft niet in een vaas,’ zei Pé, de schat, hoopvol.
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‘Zanik niet,’ zei Cor. ‘Allemensen, zanik niet zo aan mijn hoofd.’
‘Ik wil je toch hèlpen,’ veronderstelde Pé naïef.
En ik, die geen kans had gezien, om uit het kamertje der drama's te vluchten, ik
zei opeens boud: ‘Ik wil het U graag vergoeden, Mijnheer de Rijk.’ Ik zag wel in de
verste verte niet, hoe ik dat ooit zou kunnen, of Vader zou mij een voorschot moeten
geven op mijn latere erfdeel. Wat Vader natuurlijk erg cru en liefdeloos zou vinden.
‘Welnee,’ zei Pé. ‘Welnee juffrouw, hoe komt U daarbij?’
‘Welja,’ tierde Cor opeens. ‘Bemoei jij je er niet mee. Waarom bemoei jij er je
mee? Het is wel niet te vergoeden. Een erfstuk! Maar U vergoedt het mij. Natuurlijk.
Natuurlijk. Ik heb U nog zo gewaarschouwd.’
‘Maar de juffrouw heeft het toch niet met opzèt gedaan,’ vond Pé, de hoopvolle.
‘En jij kunt het toch laten lijmen.’
Cor zakte opeens, als een ballon, die leegliep, naast de scherven op het bed neer.
En toen kon ik verdwijnen.
Op de grond in Cor's zitkamer lag het portret van den vader van acht en tachentig.
Het glas was gebarsten. De barst liep scheef over zijn gezicht over zijn pijp. Ja, dit
was de druppel, die de beker deed overlopen. Nu zag ik ook geen uitkomst meer...
Later kwam Pé bij mij in de zitkamer van Cor. Ik zeepte zonder animo het
houtwerk. Ik had dat onafgebroken gemurmel van stemmen in de slaapkamer moeten
aanhoren.
Ze kwam naast de trap staan, die wankel was, en waarop ik balanceerde.
‘Mijnheer zal het laten lijmen,’ zei ze zacht en haastig. ‘Maak maar gqen zorgen
kind. Dat kan niet zoveel kosten. En dat krijg je dan van mij.’
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Ja, daar waren geen woorden. Ik daalde als een berouwvolle engel van de trap.
‘En dit is ook gebroken,’ zei ik. Ik hield met moeite mijn tanden in bedwang.
‘Geef maar hier. Dat is niets. Ik heb wel een ander glaasje. Geef maar hier.’ In
Pé's grote tasch verdween de vader. ‘Kom kind, nu niet zo sip meer kijken. 't Komt
alles in orde.’ Ze gaf mijn schouder een kneepje.
‘Kom je nog?’ vroeg Cor, in de deur staand.
‘Ja. Ja.’
En later, toen ik het linoleum, wat volgens Mevrouw precies parket was, wreef,
kwamen ze toch nog weer terug om de wandelstok te halen, waarom Cor voor de
eerste keer thuisgekomen was, middenin het vazen-drama.
Die dag ontliep Mevrouw mij, wat ik best begreep. Zelfs Paultje werd angstig bij
mij vandaan gehouden.
's Avonds, mijn rug kraakte, perste ik in de ijzige keuken een pak van Cor, zwart
met een groen streepje. Ik hing bijna met mijn tong op de strijkbout. En toen gebeurde
het. Natuurlijk streek ik Cor onder een doek, die ik bevallig over zijn colbertje had
gevleid. Ik streek ongehinderd, ik streek, ik rook niets. Tot Mevrouw de keuken
binnenstoof.
‘Juffrouw, wat schroeit hier? Ruikt U niets?’
Ik rook niets. En Cor schroeide. Een grote, bruine schroeiplek bij zijn revers.
De doek, die walmde, had ik opgetild.
‘U zegt het maar zelf aan Mijnheer de Rijk. En ik heb er nog eens over nagedacht.
Dat Paultje die vaas gebroken heeft, is Uw schuld. U hadt de kamerdeur op slot
moeten doen.’
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Ik zweeg. ‘De deur van het zijkamertje,’ verduidelijkte Mevrouw.
Ik zweeg nogmaals.
‘En nu gaat U zelf naar Mijnheer de Rijk. En U vertelt het hem zelf.’ Mevrouw
boog zich over Cor heen. ‘Wat een schandelijke schroeiplek,’ zei ze.
Met Cor over mijn arm naar de voorkamer. Het noodlot wilde, dat Pé niet aanwezig
was. Cor had Mevrouw, die gedekt, gediend en afgeruimd had, met luider stemme
verkondigd, dat Juffrouw Schoen met een doek om haar hoofd in bed lag. Zo'n
verschrikkelijke hoofdpijn. ‘Wat geen wonder was,’ zei Cor.
En dus kwam ik de voorkamer binnen, waar Cor alleen voor de haard de krant zat
te lezen.
‘Mijnheer,’ zei ik zacht.
‘Ja, wat is er?’ Kort.
‘Mijnheer, het spijt me zo, maar ik heb Uw pak geschroeid. Met het oppersen.’
Cor schoot zo vlug overeind, dat ik achteruit deinsde. Hij greep het jasje uit mijn
handen. Met een paar passen was hij onder de lamp. En dan, voor ik nog besefte,
wat hij van plan was, had hij de schuifdeuren al opengetrokken, en stond in de
achterkamer.
‘Moet U dit eens kijken Mijnheer,’ joelde Cor. ‘Mijn hele pak naar de maan.
Vanmorgen een antieke vaas gebroken. Een erfstuk. Vijfhonderd gulden waard.
Minstens. En nu mijn pak naar de maan...’
Ik trok de deur van de voorkamer zacht dicht. Zacht liep ik naar de keuken, maar
toch verstond ik, dat Mijnheer vroeg:
‘Een antieke vaas gebroken? Wat was dat?’
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Ja, nu kwam natuurlijk het hele verhaal. Zo geschikt, dat Mijnheer dit hoorde. Ik zat
op het keuken-krukje. Er was geen stoel. Ik leunde met het krukje tegen de muur.
Opeens raasde Mijnheer: ‘Die meid moet weg. Wij kunnen die meid niet langer
houden. Jij zegt haar meteen op, Marie.’ Een onverstaanbaar gemompel van Mevrouw,
en dan Mijnheer weer: ‘Ja, daar heb ik maling aan. Die meid moet zo gauw mogelijk
weg. Ze kan nog wel van alles breken en vernielen...’
Ik bedacht met een zuur optimisme, dat ìk nu niet meer hoefde op te zeggen. En,
dat ik een betrekking zou zoeken, niet meer als hulp in de huishouding, maar desnoods
als vierde meisje in een omgeving, waar ik tenminste genoeg te eten zou krijgen.
Mevrouw kwam binnen.
Ze zei: ‘Juffrouw het spijt mij werkelijk. Maar Mijnheer de Rijk staat erop, dat
wij U opzeggen.’
Ik dacht: ‘Och schaap, ik begrijp toch wel, dat jij het op Cor schuift.’ Ik schoof
het krukje weg. ‘Goed Mevrouw,’ zei ik.
‘En Juffrouw, Mijnheer de Rijk wenscht, dat U zo gauw mogelijk vertrekt.’
‘Goed Mevrouw.’
‘Tegen de vijftiende? Ik zal dan vermoedelijk nog wel geen hulp hebben. Maar
Mijnheer de Rijk staat er op!’
‘Goed Mevrouw.’ Ze stond al bij de keukendeur, toen zei ik zacht: ‘Wilt U mij
getuigen geven?’
Haar ogen keken mij aan. Haar ogen dwaalden schichtig weg.
‘Ja, dat zal ik doen. Morgen.’ Ze kwam een paar stappen
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dichterbij. ‘Maar, zegt U niets tegen Mijnheer,’ zei ze fluisterend.
‘Neen Mevrouw.’
‘Wij hebben het toch altijd goed kunnen vinden juffrouw.’
‘O ja Mevrouw.’
‘Nu, ik zal er voor zorgen hoor.’
‘Dank U.’
‘Marie.. ie...’ Mijriheer's grof geluid uit de achterkamer.
‘Ik kom al mannie.’
Ik ruimde de rest van Cor, die nog op het aanrecht lag, op, bracht het voorzichtig
naar zijn slaapkamer. En dan trok ik mij in mijn eigen appartement terug, met het
bevrijdende gevoel, dat spoedig een andere matras mijn moede leden 's avonds in
ontvangst zou nemen. Een matras, die vermoedelijk niet zo bultig zou zijn...
‘Koningslaan,’ dacht ik. ‘Waar is de Koningslaan?’ Het klonk vrij vorstelijk. Ik stond
op de Parkweg rond te kijken, peinzend welke kant ik uit moest. Mevrouw van Ede
Pijnaer, Koningslaan 233. Dat was de advertentie, die ik had overgeschreven. Een
derde meisje, dat goed kon werken en linnen-stoppen, salaris f 25.- per maand.
Linnenstoppen had ik wel nooit gedaan, maar als ik de sokken van Cor kon mazen,
zou ik toch zeker in staat zijn het linnen van Mevrouw van Ede Pijnaer te stoppen.
Een agent kwam doodbedaard aanfietsen.
Ik versperde zijn weg. ‘Kunt U mij de weg zeggen naar de Koningslaan?’
De agent stapte af. Zijn beenkappen roken doordringend naar leer.
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‘Dan loopt U rechtuit...’ Hij legde het vrij duister uit, maar ik snapte hem. Ik liep
rechtuit, ik liep niet de Koninginneweg op, ik verzeilde in de Koningslaan, die strak
en deftig daarheen liep, zoals bij ons in Amersfoort de statige lanen op de Berg.
Koningslaan 233. Een groot huis. Logisch dat daar een derde meisje nodig was.
Ik beklom aarzelend een stoep, gedragen door twee machtige leeuwenkoppen. Ik
belde.
Een lange, magere huisknecht deed mij open. Toen hij mij zag, trok hij alleen
maar zijn wenkbrauwen op.
‘Ik kom op de adverentie,’ zei ik. Het restje moed, dat ik nog bezat, zakte
onverwijld in mijn schoenen.
‘Dan had U aan de keuken moeten bellen.’
O, prettig. ‘Zal ik nog?’ aarzelde ik.
‘Nee, kom maar binnen. U kunt hier wachten.’
Er stond een massieve, gebeeldhouwde vestibulebank. Zou ik daar op durven gaan
zitten. Mijn minderwaardigheidscomplex kwam met golven boven. Natuurlijk durfde
ik niet.
Naast een prachtige Pers bleef ik staan. Ik kauwde mijn tanden naar binnen.
De huisknecht schreed weer te voorschijn. Hij had aanbiddelijke lokjes naast zijn
oren, als wijlen Rudolf Valentino. Hij zei:
‘Bent U Duits?’ Ik wist niet, of dit een aanbeveling kon zijn.
Ik zei: ‘Neen Mijnheer,’ en dan aarzelend... ‘maar ik kan het wel spreken.’ Ik
dacht: ‘Hij kan nooit Johan heten, of Karel of Piet. Hij heet natuurlijk Armand of
Emile offe.. Michèle.’
‘Volgt U mij.’
Door een hal, waarin de hele beneden Alex B. had kunnen
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zwemmen, een trap op. Zou ik dat alles stoffen gaan? Mijn adem kwam onregelmatig.
Een zeer bescheiden klopje aan een donker-mahoniehouten deur. Een deur, die
geopend werd.
In een stoel bij een haard lag een dame. Die zat niet, zoals Moeder bijvoorbeeld.
Moeder zit, zelfs in de makkelijkste crapeau, stijf rechtop. Deze dame lag, waarin
ik haar groot gelijk gaf. Gezien de stoel. Mevrouw van Ede Pijnaer, tenminste ik
vermoedde, dat zij dat was, was heel knap. Iets te fors voor de heersende mode. Te
breed in de schouders, te zwaar om de heupen, tenminste wat ik er zo liggende van
kon zien. Maar haar gezicht was prachtig, donker, met violet-blauwe ogen. Tenminste,
dat concludeerde ik, violet-blauw onder het flatterende licht.
Ze keek mij aan, zoals wij een hond, die we willen kopen, bekijken.
‘Je naam?’
‘Wilhelmina Heze Mevrouw.’
‘Ouderdom.’
‘Negentien jaar Mevrouw.’
‘Getuigschriften?’ Haar stem was laag en zacht, ik kreeg toch helemaal geen idee,
dat zij die korte vragen afbeet.
‘Ja Mevrouw.’ Ik haalde stuntelig het valse Spitsengetuigschrift uit mijn tas. Mijn
spiegeltje viel, en een kammetje met drie tanden eruit. Ik keek angstig naar de schoone
in de stoel. Maar geen spier van haar gezicht bewoog. Ze keek niet eens gramstorig.
‘Astublieft Mevrouw.’
Het getuigschrift was zeer vals. Mevrouw Spits had er koelbloedig in geschreven,
dat ik ruim een jaar bij haar in betrekking was geweest, ze had daarna alle mogelijke
deug-
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den van mij opgesomd, èn dat ik uit eigen vrije wil haar verliet. De engel!
Mevrouw van Ede Pijnaer las dat getuigschrift. Ze keek me daarna onderzoekend
aan, alsof ze twijfelde aan de daarin vervatte deugden.
‘Heze,’ zei ze. ‘wanneer zou jij in betrekking kunnen komen?’
‘O, direct Mevrouw. De 15de.’
Ze keek mij weer aan. ‘Mevrouw Spits heeft telefoon?’
‘Ja Mevrouw. 22334.’ Ik hoopte vurig, dat zij niet zou opbellen, wanneer Mijnheer
thuis was. Die behandelde immer de telefoon, en hij zou natuurlijk dat vlotte
getuigschrift onmiddellijk gaan ontzenuwen.
Nog eens las ze de schone woorden, die Mevrouw Spits over mij had gedicht.
‘Och nee...’ zei ze, na een adembeklemmende stilte. ‘Ik verwacht je de 15de, Heze.
's Avonds om 8 uur. Korting, de keukenmeid, zal je inwerken.’ Ze zuchtte even, ze
staarde even peinzend voor zich uit. ‘De uniform is 's morgens een bruin linnen
japonnetje, 's middags een bruin zijden met een klein wit schortje. De mutsjes verschaf
ik.’
Weg illusie van een groen zijden jurk met een kanten kraagje. Weg de illusie van
een mantel in die kleur, met bont. En het groene hoedje, zoals Non mij voorgetoverd
had. Mijn opgespaarde geld zou opgeslokt worden door de uniform, die Mevrouw
mij zo achteloos opgedragen had.
‘Ik zei: ‘Ja Mevrouw. Goed Mevrouw.’ Ik dacht: ‘Ik moet achteruit de kamer zien
uit te komen.’ Ik keek even schichtig achterom, of iets mij de weg belemmerde.
‘Heze!’ ‘Ja Mevrouw.’
‘Ik wens niet, dat jij je opmaakt, wanneer jij dienst hebt.’
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Opmaakt? O, òpmaakt! Ik zei: ‘Neen Mevrouw.’ Ik was scheef schuifelend bij de
deur aangeland.
‘Dag Mevrouw.’
‘Heze.’
De huisknecht stond bij de deur. Had hij op mij gewacht? Dat zou wel niet.
Zwijgend leidde hij mij de trap af, de hal door, de vestibule. Hij ontsloot de
buitendeur.
‘Dag meneer,’ zei ik schuchter.
‘Goeiendag.’ Voorbij de leeuwenkoppen. Weer in de Koningslaan. Verlicht en
verbijsterd liep een kromme, ontdane Heze terug naar huis.

Cissy van Marxveldt, Pim 'de stoetel'

81

Hoofdstuk VI
Het was 15 Januari. Het was half negen. Ik stond Koningslaan 233 in de zitkamer
van het personeel. In mijn bruinzijden japonnetje. Met het kleine kanten schortje
voor. Korting had mij het mutsje, kant met een smal bruinzijden lint erdoor, om mijn
hoofd gebonden. Ik zag, hoe zij en Hendrik (de huisknecht heette nòch Armand,
nòch Eugène nòch Michèle) mekaar even lachend hadden aangekeken. Ik voelde mij
gewoonweg verschrompelen.
‘Oooooooo,’ riep Korting, ‘mens, waar zijn jouw mansjetten?’
‘Manchetten? Maar daar heeft Mevrouw niets van gezegd.’
Korting wendde zich tot Hendrik. Met een zekere berusting zei ze: ‘Ja, da's weer
wat voor haar. Ze moest maar eens zo veel aan d'r hoofd hebben als wìj!!!’ Ze greep
naar het flodderige kraagje, dat de bruinzijden jurk, die mij te ruim over de schouders
viel, sierde. ‘Zei zij ook niks van een stijf wit kraagje?’ Ze hief haar kin. ‘Daar ben
ik mee gezegend. En dat is wat in die hitte voor 't fornuis.’
‘Nee, daar heeft Mevrouw ook niets van gezegd,’ zei ik verlegen.
‘Nou ja,’ zei Korting, ‘morgen ken je wel mansjetten van mij lene. En overmorgen
heb je een vrije middag. Ken je ze koopen. En stijve, witte kraagjes.’
‘Ja goed juffrouw.’
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‘Zeg maar Korting. En ga zitten mens. Zitten is vrij.’
Ik ging zitten aan een grote, ronde tafel, waaraan ook Korting zat. Hendrik troonde
naast de verwarming in een stoel, een tweelingbroeder van de stoel, waarin Vader
thuis zat. De zitkamer van het personeel was niet samengesteld uit afgedankte,
onbruikbare meubels, nee, er was iets solide aan de tafel, aan de stoelen; de grote,
rose omkapte lamp was behagelijk, en het radio-toestel, dat in de hoek stond, leek
vertrouwd. Korting, groot, zwaar, breed, met een kin, die in plooien over het stijve
witte kraagje viel, Korting schatte ik een dikke veertiger. Ze had de krant uitgespreid,
en las hoorbaar.
‘Ze moorde maar raak,’ zei ze. ‘Heb je 't gelezen Hendrik? Die metselaar in
Schiedam? Die heb zijn vrouw vermoord. En heb je 't gelezen, Hendrik? Die weduwe
in Alblasserdam? Die...
‘Ik lees,’ zei Hendrik, zonder van zijn boek op te zien.
De deur ging open. Bus, het tweede meisje vermoedelijk, aangezien ik het derde
was, kwam binnen, mantel en hoed over de arm. Ze keek mij even aan. Ze proestte
opeens. Ze sprak in schoon Hollands:
‘Zeg Heze, dat staat je helemaal niet.’ Ze deed haar hand voor haar mond. ‘O zeg,
dat mutsje staat je bespottelijk!’
‘Ze moet d'r haar krulle,’ zei Korting. ‘Heb je nooit een slag in je haar?’
‘Nooit,’ bekende ik somber.
Bus opende haar tas, en pootte zich voor de spiegel. Haar rode jas met een enorme,
bruin-bonten kraag en manchetten, was op een stoel gegooid. Daar bovenop een
onmogelijk klein rood hoedje.
‘Je neemt natuurlijk een permanent weef,’ zei ze achte-
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loos. Ze duwde haar gezicht bijna tegen de spiegel aan. ‘'k Heb weer een puisje,’
merkte ze op. ‘Op zij van mijn neus. 'k Zal maar flink poeieren.’
‘Welja,’ vond Korting. Hendrik las door, alsof hem al dit uiterlijk schoon niet
aanging.
Bus keerde haar tas om op het tafeltje onder de spiegel. Ik kon er mijn blikken
niet van losmaken. Rood, wit, zwart.. ik had nog veel te leren. Bus poeierde zich. Ze
trok haar wenkbrauwen bij. Ze trok een zwarte streep onder haar ogen. Ze drukte
een rooie dot op haar kaakbeenderen. Ze wreef dat uit, terwijl ze zich aandachtig van
voren en opzij bekeek.
‘'k Wou, dat je boven die rommel op je gezicht smeerde,’ zei Korting boven de
krant.
‘Er is hier toch veel beter licht,’ zei Bus.
Ze schoot in de mantel met bont. Ze plakte het rooie hoedje scheef op haar hoofd.
Haar pikzwarte haar kwam er in een bevallige golf onderuit. Ze zag er opvallend uit,
een beetje clownesk en zeker tweederangs.
‘Nou, adieu,’ zei Bus.
‘Bus. Bus.’ Hendrik's zware stem: ‘Bùs.’
‘Nou, as die 'es trouwt...’ Korting schudde haar hoofd. ‘Ik beklaag haar man. Dat
weet ik wel.’
Er lag een krant op tafel. Ik greep ernaar. Maar de woorden en de zinnen gingen
me voorbij. Ik voelde me nòg oneindig veel eenzamer dan in huize Spits. En oneindig
veel lelijker.
Hendrik draaide aan de radio. Een golf van muziek, een gillende damesstem, een
kinderkoor, en dan de vrede van een nasaal geluid, dat over postduiven sprak.
‘Moete wij dat anhore,’ vroeg Korting. ‘Is er niks beters?’
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‘Nee. En ik stel hier belang in,’ zei Hendrik.
‘Maar ik niet.’ Korting liet verwoed haar onderkin zakken. ‘'t Is te gek om los te
lopen. Duìven,’ zei ze verachtelijk.
‘Jij krijgt om negen uur een operaconcert. Is 't nou goed?’
Korting snoof. Ze trok het theeblaadje, dat oer-gezellig op de grote tafel stond,
naar zich toe. Ze keek mij aan. ‘Je wilt wel een kopje, is 't niet? Ik zal je maar veel
suiker geven. Jij bent veel te mager. En hier, een koekje. Eigengebakken.’
Nu kwam er toch iets van vertrouwdheid in de sfeer. Mijn koffer stond daar zo
vertrouwd in de hoek. Ik had me bij Spits al in mijn bruine uniform gehuld. Ik had
mijn mantel mee naar mijn kamertje genomen, en die aangetrokken, voor ik naar
beneden was gegaan. Ik roerde langzaam mijn thee. De duiven gingen nietszeggend
over me heen. Als ik nu het geld had overgespaard voor een permanent wave...
‘Ik zou maar gauw naar bed gaan,’ klonk Korting's stem. ‘Mens, wat zie je d'r uit.
En 't is morgen weer vroeg dag. Ik ga wel even met je mee naar boven.’
Langs zwaar-beloperde trappen, waar je voeten in verzonken. Door een prachtig
glas-in-lood raam op een bovengang, gluurde de maan naar binnen. Korting klom
door, alsof dat voor haar niets bijzonders was.
Op de vierde verdieping deed zij een witte deur open.
Ze knipte het licht op. ‘Asjeblieft,’ zei ze.
Ik zag een grote kamer. Twee witte bedden, een vaste wastafel, een grote
spiegelkast, wit, twee toilettafeltjes - ik versteende - ook wit, en voor het raam een
tafel met twee stoelen. De spreien waren blauw met wit, de gordijntjes waren blauw
met wit. Zo had ik mij altijd in mijn dromen een meisjeskamer voorgesteld. Er lagen
matten op de grond. Voor elk bed lag een wit met blauw kleedje.
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‘Nou, wat zeg je d'r van?’
‘Snoezig. Maar.. e..., wie slaapt hier?’
‘Bus. Ik slaap hier naast. En Hendrik slaapt beneden. Ja, da's alles piekfijn in orde
hier.’
Ik zette mijn koffer op de grond. ‘Hoelang bent U hier al?’
‘Tien jaar. Hendrik is hier twaalf jaar. En Bus drie. Voor Bus moet je oppasse.
Da's een krengetje.’
Ja, dat had ik wel gedacht. Korting deed de spiegelkast open. ‘De helft is voor
jou.’
‘Dank U.’
‘Nou, slaap ze maar lekker.’
‘Dank U.’
Wat verwezen bleef ik staan, toen Korting was weggebeend. Dan liep ik naar het
raam, sloeg de wit-blauwe overgordijnen terug, en keek uit in de laan. Zo stil en
vorstelijk stonden de huizen, zo rustig glansde de maan. In de verte belde een tram,
en een grote auto reed bijna geluidloos voorbij.
Ik liet de gordijnen zakken. Ik trok mijn koffer naar me toe, en begon uittepakken.
Korting leek wel geschikt, en Hendrik... och Hendrik leek zwijgzaam. Alleen de
lach, die tussen hen vervluchtigd was. Ik had nog niet eens in de spiegel durven
kijken.
Maar toen alles in de kast hing, op mijn afdeling, draaide ik me om naar de spiegel,
die ik vreesde. Ik keek; het bloed vloog naar mijn wangen. Ik leek, ondanks mijn
negentien jaar, een komische Alte. Een komische alte Hit. Ik rukte het mutsje af,
trachtte mijn haar losser te maken, dat onmiddellijk en vijandig ging pieken. Mij zou
de permanent ‘weef’ redden, tenminste dat hoopte ik. Mijn tranen drong ik terug.
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Had die edele dame niet in de krant verkondigd, dat tranen rimpeltjes gaf onder je
ogen? Stil en bedrukt gleed ik in mijn nachtpon, stil en bedrukt kroop ik in bed, waar
een heerlijke matras me omving. Ik trok de twee zachte, wollen dekens op tot mijn
kin. Ja, dat was toch wel iets anders dan in het Spitzenhuis. En, daar had ik toch
immers zo vurig naar verlangd...
Ik schrok op, doordat het licht werd opgedraaid. In de kamer stond een hijgende
Bus.
‘Heb jij de verwarming afgedraaid?’
‘Verwarming? Daar weet ik niets van,’ zei ik bijnaontdaan.
‘Och, dan is 't natuurlijk weer die misselijke Korting geweest. Het is hier om te
sterven. Zo koud.’ Ze boog zich over pijpen, die onder de gordijnen doorliepen. ‘Lig
je er al lang in?’
‘Ja, nogal.’
Bus gooide haar hoed en mantel op het bed. ‘Eerst mijn schoenen uit,’ zei ze.
‘Jasses, wat heb ik een pijn aan mijn voeten.’ Ze bewoog haar tenen vlug op en neer.
‘En ik heb moeten hollen. Want je moèt 's avonds om elf uur binnen zijn.’ Bus
knoopte, zittend, haar rose-zijden blouse los. ‘Zìj waren wel naar de schouwburg,
maar ik wist niet, hoe laat die uitging. En je krijgt op je falie zeg, wanneer je te laat
bent.’
‘Hmmm,’ zei ik.
Bus sprong opeens van haar bed. Op kousen liep ze naar mij toe. Ze sloeg de
dekens wat weg. ‘Gossie zeg, draag jij nog een pon?’ Ze gierde opeens, met haar
hand voor haar mond. ‘Jij lijkt Korting wel.’ Ze stapte ui haar rokje. Ze lachte nog.
‘Nee, ik draag al jaren pyamas.’
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Voor de spiegel trok ze voorzichtig een rose kapje over haar lokken, strikte de rose
linten in een zwierige, bevallige strik.

Het is niet goed, doceerde zij, dat die smurrie op je gezicht blijft...

‘Ik ben doodlam,’ zei ze. ‘Doodlam. Ik was me wel morgenvroeg. Het is niet
goed,’ doceerde zij, ‘dat die smurrie op je gezicht blijft. Dat moet je afwassen. En
dan moet je je gezicht invetten met koold kriem. Snap je?’ Ik vond het best. Al had
Bus zich ganselijk in de koold kriem gezet.
Bus stond in haar pyjama. Een blauw gebloemde, zoals ik in vele advertenties had
gezien.
Ze stapte in bed. ‘Ik trek het licht wel uit. Kun jij goed wacht houden? Afijn, dat
hoeft hier niet. Korting bonst wel om half zeven.’ Dan fluisterde ze: ‘Zeg Heze, voor
Korting moet je oppassen. Dat is een kreng, zeg. En die slomeduikelaar van een
Hendrik... Nou, je moet het zelf maar ondervinden. Na-acht.’
‘Welterusten,’ zei ik. Mijn hoofd bonsde opeens. Wie moest ik nu vertrouwen...
‘Zeg Heze,’ klonk de fluisterstem van Bus weer.
‘Ja?’
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‘Weet jij, dat ik verloofd ben?’
‘Nee.’ En moedig in het donker: ‘Hoe zou ìk dat sweten?’
‘Korting had het jou toch kunnen vertellen.’
‘Nee, ze heeft niets gezegd.’
‘Echt weer wat voor Korting,’ zei Bus minachtend. Ploef, het licht weer op. ‘Wil
je mijn ring eens zien, Heze?’ Ja, dat ontbrak alleen nog aan mijn geluk. Bus was al
uit bed gesprongen, stootte zich tegen een stoel. ‘Au verdikkeme.’ Ze duwde me
haar linker ringvinger onder de neus, waarop dik een vuurrooie nagellak prijkte.
‘Moet ik er nog afwasse met aketon. Nu, hoe vin je 'm?’ Ik keek verbluft naar de
grote, groene steen, die de helft van haar vinger omsloot.
‘Prachtig,’ zei ik.
‘'t Is nog niet pebliek,’ zei Bus. ‘Zijn ouders hebben er op tegen, zie je. Zijn vader
heeft een grote zaak in de Kalverstraat. Hij is bij zijn Vader in de zaak. Maar hij is
gèk op mij!’
Dit trachtte ik te verwerken. Bus liep naar haar toilettafeltje, greep watten uit de
la, greep een flesje, waarop stond Aceton, ging wrijven. Het rood verdween
spoorslags.
‘'t Scheelt me morgenvroeg weer vijf minuten.’ Ze zat op haar bed, de benen
gekruist. ‘En, hij is zo knap Heze. Blond, prachtig blond. Hij heeft gewoon, zo om
te zien, een permanent weef in zijn haar. Ik plaag hem ermee.’ Ze proestte opeens.
‘En ogen, oei!!! Mooie, blauwe ogen!!!’ Achteloos zei ze: ‘Jij bent zeker niet
verloofd?’
‘Neen,’ bekende ik schuldbewust.
De watten in een klein, rieten mandje. Bus weer in bed. Het licht weer uit. ‘Hè,’
zei Bus, ‘nu had ik me nog best kunnen wassen. En invetten met koold kriem. Nou
affijn, 'k ben toch ook te lam. Nacht Heze.’
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‘Welterusten Bus.’
Ik sloeg de wollen dekens terug. Het werd warm in de kamer. Ach, natuurlijk, Bus
had de verwarming aangezet. Nu, al was het beestachtig ongezond, kou zou ik
tenminste niet lijden.
‘Zeg Heze.’
‘Ja?’
‘Weet je, hoe hij heet? Philip, heet hij. 'n Mooie naam, wat?’
‘'n Hele mooie naam.’
‘Weet je, hoe ik hem noem?’ Nee, keine Ahnung. Ik verrekte bijna mijn kaken
om niet te opvallend te gapen. ‘Ik noem hem Fil. Leuk, wat? 't Is echt een tiep om
Fil te heten.’
‘Vin je 't hier niet te warm worden,’ zei ik vanuit het beschermend duister.
‘Je bent gek,’ zei Bus. ‘En, weet je hoe hij mij noemt? Ik heet Annie zie je. Hij
noemt mij Frans.’ Fil en Frans, dacht ik, mijn zegen hebben ze.
‘Zeg, Heze, wij waren in een dansing vanavond. Een dure gelegenheid, nou!! Fil
danst zo prachtig. Gewoon een beroepsdanser...’ Ik sufte in. Van heel ver scheen de
stem van Bus te komen. Die scheen uit te schieten bij de woorden: ‘'n Ongezellig
dieraasj ben jij. Net zo'n ongezellig dieraasj ben je, als Hofman...’ Hofman zou
vermoedelijk mijn voorganger zijn geweest... die in dit bed geslapen had... onder
een simpel laken, middenin de winter... omdat Bus 's nachts de verwarming aanwilde.
Ik draaide me om, ik soesde in...
De volgende avond - ik had die dag duizend en een fouten gemaakt - schreef ik
naar huis:
‘Lieve Ouders, U zult vermoedelijk verwonderd zijn een
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ander adres als afzender op deze brief te vinden. Ik woon nu op het ogenblik
Koningslaan 233, bij Mevr. van Ede Pijnaer. Ik ben daar voor de huishouding, en,
wat ik na een dag al zeggen kan, het lijkt mij uitstekend. Het is een prachtige laan,
net als wij in Amersfoort hebben, op de Berg, en Mijnheer van Ede Pijnaer is directeur
van een grote Scheepvaartmaatschappij, een erge Kei. Het is een groot huis en prachtig
ingericht. Het is zeker een betere omgeving dan bij de familie Spits. Ik heb er met
Kerstmis maar niet over willen spreken, maar het eten daar was ook niet voldoende.
Hier is een keukenmeisje, dat verrukkelijk kookt. Dat heb ik na een dag wel door.
Ik denk, dat U mij niet zult herkennen, wanneer ik nu thuiskom, opgeblazen wangen
en geen middel meer.
Het is laat en ik ben moe, maar nu weet U toch mijn adresverandering. Laat gauw
eens wat van U horen. Veel liefs,
Pim.
Ik likte de brief dicht. Ik keek de zitkamer rond. Korting zat op haar oude plaats
achter het theeblad. Een nuchteren, welgedane Korting. Een enorm verschil met de
haastige, zenuwachtige vrouw, die je de hele dag had afgesnauwd. ‘Mens, ga op zij.
Loop me niet in de weg. Je ziet toch, dat ik bezig ben. Wat wil je weten? Waar de
Vim is? Dat moet je Bus vragen. Zanik niet, Heze.’
En Bus? In haar bruine japonnetje vloog ze geruisloos de trappen op, ze was dan
hier, dan daar. Een bleke Bus, zonder poeier, zonder rouge, met iets slaafs in haar
gebaren. Met een onderdanige stem. Ik hoorde haar zeggen, toen ik voorbij een kamer
sloop: ‘Ja Mevrouw. Nee Mevrouw. Ik zal er direct voor zorgen Mevrouw.’ Een
Bus, die de ring met de grote,
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groene steen verstopt had onder haar uniform, omdat Mevrouw dit liefdepand van
Fil te opvallend vinden zou...
Dan was er 's morgens, toen wij koffiedronken, een zeer correcte chauffeur de
keuken binnengekomen.
‘Heb je een kopje leut voor mij Korting?’ Hij keek mij aan, hij trok zijn
wenkbrauwen op. ‘Wie hebben wij hier?’
Bus zei: ‘O, een aardig meisje voor jou, Adolf.’ Ze giegelde. ‘Dat is Heze.’
Hij salueerde. ‘Aangenaam. Zo, is dat Heze.’
Waarom wist ik nu niets pittigs te zeggen? Waarom voelde ik mij zo absoluut en
hopeloos niet op mijn plaats? Ik bloosde, ik keek verlegen weg.
‘En, waar kom jij vandaan Heze?’ Adolf trok langzaam en bestudeerd zijn
handschoenen uit. Ik zag hoe hij knipoogde tegen Bus.
‘Amersfoort,’ zei ik kortaf.
‘Jé, kom jij uit Amersfoort?’ gilde Bus. ‘Ik vond je al zo helemaal niet stads.’
‘Een beetje zachter is ook goed,’ zei Hendrik.
‘Je kunt wel zien, dat zij van buuten komt. Vin je niet Adolf?’
Adolf legde zijn hoofd op zij. Hij taxeerde mij met halfdichte ogen. Ik voelde mij
als een jeugdige groen, die door een oudere jaars langzaam en prettig vernield werd.
Hij glimlachte opeens wreed. ‘Je moet je wel een beetje gaan opknappen Heze. Er
zijn hier genoeg schoonheidssalons in de stad. Vraag Bus maar.’
De tranen prikten opeens achter mijn ogen. Ik boog mijn hoofd.
‘Nou, zo is 't goed, zou ik zeggen,’ merkte Korting op.
Gelukkig, ik kon de tranen terugdringen. Maar toen ik
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opkeek, waren daar nog Adolf's spottende ogen, die mij aankeken. En de sarcastische,
minachtende glimlach om zijn dunne mond...
Ik kreeg van thuis een brief terug, dat zij zich niet konden voorstellen, dat ik zo
plotseling bij de familie Spits was vandaangegaan. Ik schreef nu wel, dat het eten
niet voldoende geweest was, maar daarover had ik toch nooit geklaagd. Ze hielden
niet van die plotselinge veranderingen. Als ik van plan was een zwerfster te worden,
was het veel beter, dat ik maar weer thuis kwam. Mijnheer Wille, de directeur van
Vader's effectenkantoor had gelukkig gehoord van een Mijnheer van Ede Pijnaer,
die directeur van een scheepvaartmaatschappij was. Anders was Vader onmiddellijk
naar Amsterdam gekomen, om te zien, waar ik beland was. Ik moest toch maar
bedenken, dat het zéér, zéér tegen hun zin was, dat ik bij de familie Spits was vandaan
gegaan. En ik moest ook bedenken, dat op den duur menige verandering geen
verbetering behoefde te zijn...
Met dit liefdevolle epistel zat ik op mijn kamer. Bus was weer weggesneld. Ik had
haar de tuin door zien lopen, gehuld in de jas met bont, een zwart hoedje met een
haneveer achter op haar hoofd. Bij de lantaarn had Fil gestaan. De innige begroeting
had ik niet kunnen voorbijzien; ik had het misschien ook niet gewild. Om negen uur
was de auto het tuinhek binnengereden. Adolf zat aan het stuur. Hij leek een Pruisische
jonker. Gingen die spottende, onmeedogende ogen langs alle ramen? Ik trok me
onwillekeurig terug. De auto reed weg. Mijnheer knipte in de wagen het licht uit. Ik
had Mevrouw nog gezien, half verborgen in een kostelijke cape van bont. Haar mooi,
donker gezicht was opgeleefd. Zij zei
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wat, en ik zag Mijnheer lachen, zijn tanden heel wit onder zijn korte, Engelse snor.
En boven in het huis zat Heze. Heze, de stoetel. Heze, die naast al haar leelijkheid,
nu nog een pijnlijke angst meedroeg door de dagen: de angst voor bespotting. Adolfs
wetende, onhebbelijke glimlach, en de vaak vertrouwelijke woorden van Bus... Er
school toch altijd een addertje onder al die vertrouwelijkheid.
Ik had meegesmuld van de zwezerik, ik had roomsoep gegeten en een stukje
pudding verorberd, zoals ik niet wist, dat er op aarde een pudding bestond. En ik was
zo diep rampzalig, als ik nooit in het Spitzenhuis was geweest. Daar had ik toch
mezelf kunnen zijn. Mijn stoetelige, onaantrekkelijke zelf! Maar hier... De tranen
stroomden over mijn wangen. ondanks de sombere voorspelling van rimpeltjes,
ondanks het weten, dat ik nu morgen helemaal niet om aan te kijken zou zijn. Dan
opeens wist ik het. Energiek draaide ik de verwarming af. Maling, dat Bus, als ze
thuiskwam, weer kijven zou. Ik wilde veranderen, ik wilde hoog en ongenaakbaar
langs al die venijnige speldeprikken gaan, ik wilde niet alleen meer Heze zijn. Ik was
Wilhelmina Jantina. Dat was nu wel niet een naam om over te krijsen, maar het wàs
een naam. Wilhelmina Jantina Heze, met een vader, die chef was op een
effectenkantoor, een broer, die leeraar was, een broer, die een toekomstig dokter,
een broer, die een toekomstig tandarts zou zijn. Ik zou...
Een auto, die het hek weer binnen reed. Even later een stem, die galmde door het
trappenhuis. Korting's stem.
‘Heze, kom je theedrinken?’
Ik zweeg.
‘Heze! Adolf is er ook. Kom je theedrinken Heze?’
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Ik riep: ‘Ik lig al in bed.’
‘Wat is dat nou? Kom je niet?’
‘Nee. Ik ben zo moe. Welterusten Korting.’
Een mopperige stem, die ik niet verstond. Een deur, die heel in de verte werd
dichtgedaan. Theedrinken met Adolf? Voor geen goud!!! Ongenaakbaar zijn bij zijn
speldeprikken? Ja morgen. Vanavond kon ik het niet... Vanavond? Och, kleintjes,
en zo volmaakt overtuigd van mijn eigen onmacht, trok ik langzaam mijn bruine
uniform uit.
Twee weken daarna gaven Mijnheer en Mevrouw van Ede Pijnaer een groot diner.
Korting mopperde: ‘Netuurlijk. Net op Zaterdag. Het kan háár schelen, dat het
Zaterdag is. Dat mijn kop omloopt van de drukte. Da'k niet weet, waar ik eerst
beginnen moet.’
's Morgens stofte ik de trap, toen ik Mevrouw zag afdalen. Ik wist niet, of ik als
een haas naar beneden moest lopen. In Engelse society boeken drukt een dienstmeisje
zich tegen de muur, als Mevrouw voorbijgaat. Hier was geen muur, hier was een
leuning. Dus drukte ik me tegen de leuning. Mevrouw keek mij aan. Even.
‘Mevrouw,’ mompelde ik.
‘Heze, je manchetten zijn vuil.’
‘Ja Mevrouw.’ Wat was het toch, dat je zo oneindig bedeesd maakte bij die zachte,
lage stem?
's Middags, ik had net mijn bruine zijdje aangetrokken, en voorzichtig mijn mutsje
gestrikt over mijn wave, die ik er twee dagen inhad, en die al aan het uitzakken was,
's middags werd er gebeld. Aan de voordeur. Bezoek? Ik deed mijn kleine witte
plakje voor. Ik bleef even staan, omdat ik Hendrik naar boven hoorde lopen.
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Hij klopte aan mijn deur, ja, goeie manieren heeft Hendrik.
‘Heze, daar is bezoek voor jou.’
Mijn mond sprong open. ‘Voor mij?’
‘Ja, je Vader.’
En toen was het mij, alsof de zolder op me neerviel. Vader!!! En net op een
Zaterdag, dat er 's avonds een groot diner zou zijn. Dat Korting opgegeten werd door
de zenuwen, en Bus bijdehander dan ooit.
‘Zeg maar, dat ik kom Hendrik.’
‘Ik zal je Vader maar in de zitkamer laten, Heze.’
‘Goed Hendrik.’
Was ik ooit zo langzaam naar beneden gegaan? Had ik ooit met zo'n innige weerzin
de deur van de zitkamer voor het personeel geopend? Vader zat in een rechte stoel
bij de tafel. Zijn parapluie stond tussen zijn knieën. Zijn hoed daar bovenop. Toen
ik binnenkwam bleef hij zitten. Ik pootte voorzichtig een scheve zoen op een
grijs-bebaarde wang.
‘Wat leuk Vader, dat U mij komt opzoeken.’
Vader bekeek mijn uniform. Van mijn mutsje tot mijn in-de-kleur kousen. ‘Zo,’
zei hij, ‘vin jij dat leuk?’
‘Tja...’ begon ik. Maar toen zei Vader - hij had zijn overjas nog dicht en zijn
handschoenen aan -: ‘Moeder en ik hebben wel goed gedacht, dat jij ons voor de mal
hield. Assistente in de huishouding!!!’ Hij lachte. Hij had een verachtelijk gebaar
naar mijn mutsje, naar mijn schortje. ‘Schaam jij je niet?’ Ik wist niets te zeggen.
‘Heb je dan helemaal geen schaamte meer?’ Ik zweeg nog steeds. ‘Maar dit zal ik
jou zeggen. Ik wil je Mevrouw spreken. Direct. En vanavond ga je nog mee naar
huis.’
‘Naar Mevrouw... dat gaat niet Vader. Er is een diner
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vanavond. 't Is ontzettend druk. Nee werkelijk, dat gaat niet Vader,’ zei ik angstig.
‘Wie kan mij aandienen? Moet die knecht dat doen? Waar is die knecht?’
Merkwaardig genoeg, kwam Hendrik toen net binnen. En Vader zei met forse stem:
‘Ik zou Mevrouw graag spreken.’
‘Ik moet even vragen, of het Mevrouw schikt,’ zei Hendrik. Maar hij kwam terug
met de mededeling, of Mijnheer Heze maar boven wilde komen. Ik bleef in de
zitkamer achter. Ik hoorde Korting schreeuwen in de keuken, en de bitse stem van
Bus. Daar was Vader weer. Hij gebruikte zijn parapluie als een stok. Hij zei: ‘Ik heb
met Mevrouw afgesproken, dat jij zult blijven, tot zij een ander meisje heeft. Nee,
dank je. Ik ga niet meer zitten. Jij hebt het toch te druk...’ Hij knoopte zijn overjas
dicht, nam zijn hoed, zijn grijze vilten, die bovenop zijn hoofd staat, in zijn
rechterhand. ‘Wij zullen je wel schrijven,’ zei hij. ‘Moeder en ik.’
Ik dacht: ‘Ik zal nooit te weten komen, wat Mevrouw van Ede Pijnaer tegen de
Vader van Heze heeft gezegd!
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Hoofdstuk VII
Er had weer een advertentie in de krant gestaan: Mevr. van Ede Pijnaer zoekt tegen
1 of 15 Maart een derde meisje, dat flink kan werken en linnenstoppen. Had Vader
soms gedacht, dat de HoogWelGeboren Vrouwe er werkelijk moeite voor gedaan
zou hebben om dìrect te trachten een andere maagd te verkrijgen? Ook dat zal ik
nooit weten. Toen ik de advertentie las, bedacht ik met lichtelijk wrange spot, dat ik
niet bereikt had het linnen van Mevrouw van Ede Pijnaer te stoppen. Dat ik dit
vermoedelijk ook niet meer bereiken zou.
De eerste Zondag, dat ik na Vader's komst in de Koningslaan, thuiskwam, werd
ik ontvangen als een dochter, die van het rechte pad is afgedwaald. Gelukkig was
Gijs thuis. Ik werd niet van de trein gehaald, en van verre zag ik Vader en Moeder
al in de ‘salon’ zitten, bol van verwijten. Gijs deed me open. Hij lachte wijd. ‘Zeg
stoetel, daar zit wat voor je op.’ Ik veegde lang mijn voeten, kwam dan quasi opgewekt
binnen. ‘Dag Vader. Dag Moeder.’
‘Zo, ben jij daar? Heb je vrìj kunnen krijgen vandaag?’ Bitter.
‘Ik had toch bij Spits ook mijn vrije Zondag,’ zei ik.
‘Eén ronde voor,’ constateerde Gijs. Hij schaterde. ‘Ga zo door, konijn.’
‘Gijs,’ zei Vader, ‘als jij je niet behoorlijk kunt gedragen, dan heb ik graag, dat je
naar je eigen kamer gaat. Ik ver-
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wacht trouwens ook niet, dat je hier blijft. Ga in de achterkamer. En doe de
schuifdeuren dicht. Wij hebben heel ernstig met Pim te spreken.’
‘Het kan toch geen kwaad, dat ik daar bij ben,’ zei Gijs opgewekt. ‘Ik zal er wat
uit kunnen leren! Wanneer ik zou willen afdwalen...’
‘Gijs!’ ‘Ja Vader.’ De schuifdeuren werden dichtgeschoven. En daar zat ik, alleen.
Vader en Moeder zagen mij hoofdschuddend aan, Moeder had haar zakdoek al klaar,
en Vader had zijn strengste, meest gesloten gezicht.
‘Dat jij ons dat hebt aangedaan Pim,’ weeklaagde Moeder. ‘Ik kan er niet meer
van slapen 's nachts.’
‘Wij zullen van haar geen plezier beleven, Moeder,’ zei Vader. ‘Zwijg Pim! Al
wat je wilt zeggen, zal het nog maar erger maken. Dat jij zo weinig liefde voor je
ouders getoond hebt, om als een gewoon dienstmeisje in betrekking te gaan...’
‘En Vader, die zo bekend is in Amersfoort,’ viel Moeder in de rede. ‘Iedereen kent
Vader. Iedereen acht Vader hoog, en dan jij... Stel je voor, dat ze het hier wisten! Ik
zou mijn hoofd niet meer durven opsteken.’
‘Ik heb in Amsterdam natuurlijk geen scène willen maken. Dáár was het er niet
de plaats voor. Maar hiér wil ik jou zeggen, dat jij nu voor goed weer thuiskomt.
Thuis, bij je Vader en Moeder. Wij zullen jou die streken wel afleren.’
‘Dat je ons zo voorgejokt hebt, Pim...’ Moeder keek mij tragisch-hoofdschuddend
aan. ‘En het lag mij direct bij, dat je jokte. Jij in zo'n prachtig huis assistente in de
huishouding. Dat wilde er direct niet bij mij in. Is 't wel Vader?’
‘Nee, jij hebt het meteen goed doorgehad, Moeder. En, wanneer kom je nu thuis?’
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‘Mevrouw heeft een advertentie gezet voor 1 of 15 Maart,’ zei ik schuldbewust.
‘Dus nog ruim een maand?’ ‘Ja, Vader.’
‘En ik dacht...’ Vader brak af. Hij keek het raam uit. Waaraan dacht hij? Aan
Mevrouw van Ede Pijnaer, die natuurlijk ongelooflijk ongenaakbaar geweest was?
Hij zei: ‘Moeder en ik vrezen, dat jij daar verkeerde connecties aanknoopt.’
‘O, daar kan ik ook niet van slapen,’ kloeg Moeder.
‘Daar behoeft U anders helemaal niet bang voor te zijn,’ zei ik, fel opeens.
‘Die toon past je niet Pim,’ zei Vader bars. ‘Wij kunnen van jou, na dit bedrog,
alles verwachten.’
‘En jij, die het thuis zo prettig hebt,’ zei Moeder. ‘En dáár noemt een
kruideniersjongen je natuurlijk bij je naam.’
Ik snoof wild. ‘Dat denkt U maar. Wat denkt U feitelijk dat zo'n betrekking is?
De kruideniersjongen noemt mij juffrouw. Natuurlijk.’
‘Nog een wonder,’ vond Vader. ‘Als het maar waar is.’
Toen Gijs mij 's avonds naar de trein bracht - Vader had gezegd, dat als ik Grethe
Hofstra tegenkwam, ik moest beamen, wat hij gepreveld had, dat ik bij de familie
Spits geen bezoek ontvangen mocht - ‘Ja, stel je voor,’ had Moeder gesteund, ‘dat
Grethe, die babbelaarster bij jou in de Koningslaan gekomen was!’ - toen ik 's avonds
met de arm van Gijs door de mijne naar het station liep, verzuchtte ik: ‘Alles draait
voor mijn ogen.’
‘Arme stoete. Wat een pé-dag heb jij gehad.’
‘En dan denken ze nog, dat ik thuis kom.’
‘Doe je dat dan niet? Je wordt een kei, stoetel.’
‘Ja, een stoetelige kei,’ zei ik wrang. ‘Maar dit zeg ik jou,
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ze krijgen mij niet meer thuis. Stel je voor, de hele dag zullen ze te keer gaan over
de Koningslaan. Ik ga amok maken, dat voorspel ik jou.’
Gijs gaf mijn arm een kneepje. ‘Weet jij, waaraan je deze hechte steun te danken
hebt?’
Ik zag zijn lange, slanke hand, echte tandarts-handen, op mijn mantelmouw liggen.
‘Nee, waaraan?’
‘Omdat er meer in jou zit, dan ik ooit heb vermoed. Nee konijn, de ouwelui hebben
het vandaag tè grijs gemaakt. Ik kan volkomen met jou meevoelen.’
‘O, prettig.’ Nog bitter. Wat had ik er aan, dat Gijs meevoelde? Hij zou toch nooit
iets voor mij kunnen bereiken.
‘Niet soms? Ik heb het Non ook verteld. Die vond het meer dan krankzinnig, dat
de ouwe heer het zo opvatte. Non zei, dat zij als werkster had kunnen gaan, dan
hadden haar ouwelui zich nog niet verzet.’
‘Waanzin,’ zei ik. ‘Dat kan Non makkelijk zeggen, omdat zij voor tandarts
studeert.’
‘Je bent bìj, stoetel.’ Gijs keek mij bewonderend aan. ‘O ja, wij moeten je tanden
nog recht zetten. Denk er maar aan, als Nomp klaar is.’
‘Wanneer zal dat zijn?’
‘Over anderhalf jaar denk ik. En ik schiet ook op.’
‘Dan hoeft Moeder om jou tenminste geen slapeloze nachten meer te hebben.’
‘Nee, die heeft ze nu om jou!’
Ik keek voor me uit naar het verlichte station. Een paar soldaten verdrongen elkaar
bij de ingang. ‘Gek, zeg Gijs, dat wij zo liefdeloos praten over onze ouders.’
‘Nu ja, die zeventiende-eeuwsche begrippen van de ouwelui... Het is grijs,’ zei
Gijs weer. ‘En als je nu nog knap
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was, stoetel. Als ze dan in de pinarie zaten. Dan kon ik het me nog voorstellen.
Maar...’
Ik wrong mijn arm los. ‘Dank je. Die opmerking had je voor je kunnen houden.
En je hoeft ook niet mee naar het perron. Ik kan het alleen wel. Bonjour.’
Maar Gijs beende achter me aan. Hij kocht een perronkaartje. Hij liep mee naar
de trein. Hij stond stil voor de coupé, waarin ik klom. Hij sloeg zijn handschoenen
van zijn rechter- in zijn linkerhand. Hij keek het perron af. Hij zei, terwijl de
conducteur de coupé-deuren dichtdeed: ‘Nu bonjour, hou je maar taai. En, luister
eens.’ Ik boog mij noodgedwongen tot hem over. ‘Doe geen gekke dingen, hoor
Pim.’
Croese zou 15 Maart in betrekking komen. 15 Maart zou mijn weinig glorievolle
loopbaan bij Mevrouw van Ede Pijnaer ten einde zijn. Elke avond doorspiedde ik de
krant. Er had nog steeds geen betrekking ingestaan, waarmee ik Vader en Moeder
zou kunnen aanvallen. En, na Vader's komst, was mijn verblijf in de Koningslaan af
en toe volkomen onhoudbaar. Bus en Adolf noemden mij, fijntjes lachend: ‘Juffrouw
Heze.’ Want Bus had, terwijl ze bezig was in de rookkamer, gehoord, dat Vader zich
aan Mevrouw van Ede Pijnaer had voorgesteld als Heze, chef op het effectenkantoor
van Wille, in Amersfoort. Alleen zei Bus ‘Hille.’ Zij had gelukkig niet meer kunnen
opvangen. Maar toen ik Korting vertelde, dat ik wegging, had Bus gezegd: ‘Ja, stel
je voor, jij in betrekking! Met een Pa, die sjef is op een kantoor!’ Daarna had ze zich,
mèt Adolf, het juffrouw Heze aangewend. En Korting zei: ‘Och, laat ze maar klessen.
Je moet maar zo denke, ze zijn niet wijzer.’ 4 Maart, 5, 6, 7...
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de dagen gingen voorbij. Maar 7 Maart zat ik gebogen over de krant, en las:
Twee w.vr. kl. fl. bew. vr. j.m. als h.i.d.h. Goed k.w. en k. Aanb. na 8,
Haag, Corn. Schuytstr. 88.
Ik bleef gebogen zitten. Ik trachtte de advertentie te ontcijferen. Twee w.vr. Twee
werkvrouwen. Wat hadden twee werkvrouwen te maken met een hulp in de
huishouding! Of ze zouden 's avonds na hun werkhuizen zo doodlam moeten zijn,
dat ze geen vinger meer konden verroeren. Twee w.vr. Och natuurlijk, twee werkende
vrouwen. Twee vrouwen, die overdag op kantoor zouden zijn of in een winkel, en
die de hulp van een jong meisje nodig hadden, om thuis enige gezelligheid te
scheppen. O, dat leek wel aangenaam. Goed k.w. en k. Ja, daar zat de angel. Werken
zou wel gaan, maar koken... Goed kunnen koken. Och dwaasheid, met een kookboek
kwam je een heel eind. Ik ging er op af.
‘Korting,’ zei ik, ‘zou ik even uitmogen? Ik wou graag op een betrekking af.’
‘Gut,’ zei Korting. ‘Ik dacht dat jij voor goed naar huis ging. Naar Amersfoort,’
verduidelijkte ze zich nog.
‘Och, welnee.’ Ik vouwde de krant dicht. Corn. Schuytstraat 88, Haag!
‘En Bus zei toch, dat jouw Pa...’ Maar ik viel Korting in de rede: ‘Och Bus zeurt.
Dat weet je toch. Maar Vader vond het hier te druk voor mij.’ Een pracht van een
niet-kwetsende uitvlucht.
‘En waar wou je nou op af?’
Ik vouwde de krant weer open. Korting las. ‘Een kriminele beweging,’ zei ze.
‘Wat korte de mensen toch gek af. W.vr., wat is nou w.vr.?’
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‘Werkende vrouwen. Dat had ik eerst ook niet door. Kan ik even gaan, Korting?’
‘Nou, vooruit dan maar. 't Is maar goed, dat zìj te bridsen zijn. Kraait er geen haan
naar.’
En weer liep ik op de Parkweg op zoek naar een baan. In mijn tas zat het
Spitzengetuigschrift. In mijn hoofd zaten daverende zinnen om twee werkende
vrouwen van mijn kunnen te overtuigen. De avond was mistig en wonderlijk-zoel.
De bomen van de Parkweg drupten. Ik trok mijn lakhoed naar voren. Er zat een
nieuwe wave in mijn haar van f 3.50. De kapper had gezegd, toen ik hem na 14 dagen
mijn eerste ontredderde wave toonde: ‘Uw haar moet er nog aan wennen dame.
Mettertijd komt het wel in orde. Gerust dame.’ Ik vroeg mij af, hoe lang dat mettertijd
zou duren...
Ik zwaaide de Schuytstraat in. Mist, mist, mist! En het was, of de warmte kleffig
op je plakte. 82, 84, 86, 88. Ik klom op het stoepje. Er was een deur. Er waren twee
bellen. Bij de eerste bel stond: Haag en Kuyt. Bij de bovenste bel stond: Boom.
Buitengewoon kort, en buitengewoon fier leek dit mij. Toen belde ik.
Een deur werd opengetrokken. Een flinke stem riep: ‘Ja?’
‘Ik kom op de advertentie,’ riep ik terug.
‘O. Kom boven.’
Weer beklom ik een trap. Een vreemde trap. Een rechte trap. Er lag een genoeglijke
rood met blauwe loper, en er hing een zoete geur van gestoofde peertjes. Boven aan
de trap wachtte mij een van de werkende vrouwen. Wie het was, wist ik niet natuurlijk.
Ze was groot en muiskleurig en een beetje dikkig, en ze nam mij scherp op, terwijl
ik vrij onelegant de laatste treden ‘nam’. Ze had een gebaar, alsof ze me stram
rechtsomkeert zou laten maken, wanneer ik uiterlijk tegen-
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viel. Maar ze zei: ‘Dag juffrouw. Volgt U mij maar.’
‘Dag mevrouw,’ prevelde ik.
We liepen een gang door met een opvallend grote stalen kapstok. Waarop zielig
twee hoedjes hingen en twee regenjassen. Maar misschien had het duo Haag-Kuyt
veel bezoek, dacht ik vrij opgewekt. In de gang lagen matten. In de kamer, die mij
werd opengedaan, ook. Het was een grote kamer. Er stond een boekenkast, waaruit
aan de zijkant een aardig, smal bureau ontsproot. Er stond een divan met een
schemerlamp er achter. Er stond een kleine ronde tafel met vier bruin-leren stoelen
er omheen, en in een van die stoelen zat een tweede, werkende vrouw. Kleiner, zo
om te zien, blonder, maar ook dikkig. Ik vond vrij verrukt, dat ik alles tamelijk vlug
in mij opnam. Dat was natuurlijk de uitkomst van mijn diverse sollicitaties.
‘Gaat U zitten.’ Ik werd gepoot in een stalen bureaustoel, die mij vrij ongemakkelijk
omsloot. De eerste werkende vrouw liet zich neer in ook een leren stoel. En toen
wachtte ik.
‘Mag ik Uw naam weten?’
‘Wilhelmina Heze.’ ‘Oud?’ ‘Negentien jaar. Bijna twintig.’ ‘Bent U op het ogenblik
in betrekking?’ ‘Ja mevrouw, maar ik kom 15 Maart vrij.’ ‘Dus U kunt 15 Maart al
in betrekking komen.’ ‘Ja, Mevrouw.’
‘Hebt U getuigschriften?’
Ik bracht het Spitsengetuigschrift voort. ‘Astublieft Mevrouw.’
Ze lazen het beide gelijk. Ze keken me, nadat ze het lofdicht van Mevrouw Spits
hadden gelezen, allebei onderzoekend en eenigszins verbijsterd aan. Zoals Mevrouw
van Ede Pynaer me na die schone woorden hoog-beschouwend had aangeblikt.
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‘Maar U dient op het ogenblik toch niet meer bij Mevrouw...’ ze blikte weer in het
getuigschrift - ‘bij Mevrouw Spits. Daar staat, dat U daar 15 Januari bent vandaan
gegaan,’ zei de pientere muiskleurige.
‘Ik ben op het ogenblik in de Koningslaan in betrekking.’ Ik trok mijn bovenlip
over mijn tanden. ‘Bij Mevrouw van Ede Pijnaer.’
‘Bent U daar ook voor de huishouding?’ vroeg de blondere.
Toen moest ik mijn misdaad bekennen. ‘Neen Mevrouw, daar ben ik als derde
meisje.’
‘Hebt U getuigschriften van die dame?’ ‘Neen Mevrouw, maar daar kan ik
Mevrouw wel naar vragen.’
‘Wat was de reden, dat U bij Mevrouw Spits bent vandaangegaan?’
Daar zat ik. Sprakeloos. Ik kon toch niet bekennen, dat ik om een gebroken vaas,
die ik niet gebroken had, was opgezegd? Ik kon toch de schrijfster van dit loffelijke
heldendicht niet aandoen, dat zij mij honger had laten lijden. Ik kon zelfs niet zeggen,
dat ik de jas van Cor had geschroeid. Want schreef Mevrouw Spits niet, dat ik uit
eigen vrije wil was weggegaan? En de muiskleurige en de blonde keken mij
afwachtend aan.
Toen zei ik: ‘Het was een groot huis. En ik was alleen. Het was erg druk. Mevrouw
had ook mensen... heren in huis.’
Ik zag, dat dit geen goede indruk maakte.
‘U zult overal moeten werken,’ zei de muiskleurige.
Ik zei beschaamd: ‘Ja, Mevrouw.’
‘En waarom verlaat U deze betrekking?’
Ja, nu moest ik de sprong in het duister nemen. Niet te
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boud, niet te angstvallig... en terwijl ik nog niet wist, of ik kans had, of dat na mijn
tirade uit de mond van de muiskleurige zou klinken: ‘Het spijt mij, maar dan zien
wij er liever van af.’
Er werd weer gebeld. Nu ging de blonde. Ze kwam terug, terwijl ze zei: ‘Op de
advertentie. Wolken parfum!’ De muiskleurige keek minachtend.
‘Ik kom uit Amersfoort,’ zei ik. Het leek mij zelf, alsof ik een sprookje zou gaan
vertellen. ‘Vader is daar chef op een effectenkantoor. Van Wille. Ze hebben mij
toegestaan, dat ik als hulp in de huishouding ging. Ik ben thuis ook altijd in de
huishouding geweest.’ Het begin leek mij goed. De gezichten tegenover mij leefden
vrij belangstellend mee.
‘Toen ik bij Mevrouw Spits vandaan kwam, kon ik geen betrekking krijgen als
hulp in de huishouding. Toen ben ik maar als meisje gegaan. Maar dat heb ik Vader
en Moeder niet gezegd.’
Ik voelde mij, alsof ik een scenario vertelde. En, alsof ìk niet de heldin van het
scenario was.
‘Ja?’ zei de muiskleurige.
‘Ja, en toen heeft Vader me opgezocht op een Zaterdagmiddag. Vader is nooit bij
mij geweest bij Mevrouw Spits,’ zei ik maar haastig, om vooral niet de indruk te
wekken, dat ik steeds familie over de vloer zou hebben.
‘Ja, ja,’ zei de muiskleurige. De blauwe ogen van de blonde, mooie blauwe ogen,
dacht ik, zagen mij vriendelijk aan.
‘Vader was.. e.. ontevreden, omdat ik daar als meisje was. Ik heb toen meteen
moeten opzeggen, en...’
Een telefoon, achter mij op het bureautje gaf mij door hard bellen een plotselinge
hartklopping. Ik wou al opstaan.
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Maar: ‘Nee, blijft U zitten,’ zei de muiskleurige. ‘Hallo. Met Juffrouw Haag.’ Dus
dat was Haag, dacht ik tevreden. Dan was de blonde met de blauwe ogen natuurlijk
Kuyt.
‘Ja Fenna? Nee, nog niet. Misschien. Ja, op het ogenblik. Je hoort het morgen wel.
Daag.’ Een telefoon, die achter mij werd neergelegd. En ik, die vermoedelijk het
onderwerp van gesprek geweest was.
‘Weten Uw ouders, dat U bij ons solliciteert?’ vroeg de blonde.
‘Hoe kunnen ze dat nu weten?’ zei Haag bestraffend. ‘Ze wonen toch in
Amersfoort.’
Toen zei ik: ‘Als U... als ik... als U mij... als ik een kans maak, dan zou ik wel
graag willen, dat U zich met mijn ouders in verbinding stelde. Want ziet U, ik mag
feitelijk helemaal niet meer in betrekking. Ik moet thuiskomen. En, het spijt mij,
maar daar voel ik heel weinig voor.’
‘Ach zo,’ zei Haag. ‘Zit de zaak zo!’
Ja, zo zat de zaak. Ik knikte. De blonde zei: ‘Weet je, wat we doen Rie? We hadden
toch plan om Zondag naar buiten te gaan. Waarom dan niet naar Amersfoort. Dan
kunnen wij zelf met de ouders van de juffrouw spreken.’
‘Ja, daar zit wel wat in,’ vond Rie. ‘Wanneer zei U ook, dat U hier zou kunnen
komen?’
‘De 15de Mevrouw. Ik kom de 15de vrij.’
Haag keek naar Kuyt. Ze trok vragend haar wenkbrauwen op. Ik keek als een haas
voor mij, maar zag toch nog dat Kuyt knikte.
‘Ja, ziet U eens,’ begon Haag, ‘U lijkt ons niet ongeschikt. Alleen, U moet hier
helemaal zelfstandig de huishouding kunnen voeren. Kunt U dat?’
‘Mevrouw Spits,’ begon de blonde.
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‘Om getuigschriften geef ik niet zo veel,’ zei Haag, de fiere.
‘Ik denk wel, dat het gaan zal,’ prevelde ik.
‘Mijn vriendin en ik zijn de hele dag weg. Wij hebben een rooster opgemaakt van
de dagelijkse werkzaamheden. Dat hangt in de keuken. Maar wij wensen, dat U zich
stìpt daaraan houdt.’
‘Maar natuurlijk, Mevrouw.’
‘En... kookt U goed?’
‘Ik heb bij Mevrouw Spits ook gekookt. Die was tevreden,’ loog ik bedachtzaam.
‘Dat zegt zo weinig,’ vond Haag. ‘Mijn vriendin en ik zijn gesteld op een smakelijk
toebereid maal. Het behoeft niet zo uitvoerig te zijn, als het maar smakelijk is.
Trouwens, U krijgt elke avond van ons op, wat wij de volgende dag wensen te eten.’
‘Ja goed Mevrouw.’
‘En denkt U eraan, de keukendeur dicht te houden als U kookt? Trouwens U kunt
hem beter altijd dicht houden.’
‘Ja Mevrouw.’ Ik dacht: ‘Ben ik nu aangenomen of niet? Of traint Haag zich op
mij, om bij een volgende sollicitant goed beslagen ten ijs te komen?’
Toen werd er weer gebeld. Haag verrees.
‘Waar woont U in Amersfoort?’ vroeg de blonde.
Ik noemde ons adres onder aan de Berg. Ik zei: ‘Ik zal vanavond nog naar huis
schrijven, dat U Zondag komt.’
Haag kwam binnen. ‘Niets,’ zei ze.
‘U bent bij ons en famille,’ zei ze, terwijl ze me nog eens von Kopf bis Fuss opnam.
‘Ik bedoel, U eet bij ons aan tafel. Alleen 's avonds, tenzij mijn vriendin en ik het
anders wensen,
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zit U in de eetkamer. Wij hebben een heel druk leven, en zijn 's avonds graag samen.’
‘O, maar dat begrijp ik best Mevrouw.’
‘En dan nog iets. Wij hebben gaarne, dat U zich niet bemoeit met de familie Boom,
die hier boven woont. Het zijn niet zulke prettige mensen, en er zouden misschien
onaangenaamheden uit kunnen voortvloeien.’
Ik verloochende de onbekende familie Boom meteen spoorslags.
‘Als U het niet wenst... Natuurlijk niet!’
‘En dan het slapen... U hebt een allerliefst kamertje. Maar het is op zolder.’ Ik
dacht, al was het in de goot!! Het zou een kamertje voor mij alleen zijn. Er zou geen
hatelijke Bus sluimeren, die, als ze goed te spreken was, doorzaagde over de Fil, die
gek op haar was.
‘Dat betekent toch niets,’ zei ik.
‘Nu... enfin...’ begon Haag.
‘Ben ik nu aangenomen?’ vroeg ik bedeesd.
‘Ja. Tenminste als wij het met Uw ouders eens worden. Wij geven twintig gulden
salaris in de maand. Als U goed voldoet, over een half jaar vijfentwintig. Gaat U
graag naar de bioscoop?’
‘Ik ben er nog zoo weinig geweest. Maar ik vind het wel prettig.’ Hè, nu was ik
toch eerlijk tenminste.
‘Wij houden er toch niet van, dat U te veel naar bioscopen gaat.’ Haag keek bits.
‘O, wat zullen die goed met Vader en Moeder kunnen opschieten,’ dacht ik verblijd.
‘Goed Mevrouw,’ zei ik. Ik vond dat een passend antwoord.
Haag stond op. Ik schoot overeind.
‘Nu, je hoort dan nog wel van ons. En, wanneer wij het
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eens worden met je ouders, dan verwachten wij jou de 15de. 's Avonds om 8 uur.’
‘Goed Mevrouw. Dag Mevrouw. Mevrouw,’ nijgde ik in de richting van Kuyt.
‘Ik ben Jùffrouw Haag. En dit is Jùffrouw Kuyt.’
‘O, dank U,’ had ik bijna gezegd. Ik struikelde over de drempel, die te hoog was.
Ik maaide met mijn tas langs de trapleuning. Een deur, die achter mij dichtviel. En
ik stond weer op straat, waar de mist hing als een natte, slecht uitgespoelde dweil.
De brief, die ik naar huis zou schrijven, stond helder in mijn hoofd. En in mijn hart
was een vreugdig gevoel. Alsof daar eindelijk iets blij's zou gaan gebeuren...
Maandag, tussen de middag werd er een briefje voor mij in de bus gegooid. Hendrik
bracht het naar beneden, waar ik, geflankeerd door Bus en Korting, te koffiedrinken
zat.
‘Van je vrijer?’ vroeg Bus. ‘O nee, je heb geen vrijer. Dat is waar ook.’
‘Hou je snuit,’ zei Korting.
Ik maakte het briefje open. De onderteekening was: Mej. R. Haag. Ik vloog langs
de enige regels. Die luidden:
‘Waarde Mien’ - in elk geval een vooruitgang op Heze - ‘Vanmorgen heb ik getracht
je optebellen, maar het is mij niet gelukt om jou aan de telefoon te krijgen. Daarom
schrijf ik je maar even, dat wij met je ouders hebben gesproken, en dat wij
overeengekomen zijn, dat jij voorlopig een maand bij ons op proef komt.
Wij verwachten je dus, zoals afgesproken Donderdag om acht uur, en hopen, dat
jij je best zult doen.
Vr. gr. Mej. R. Haag.
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Toen 's avonds een brief uit Amersfoort kwam, maakte ik die met vreugdevolle
vingers open. Ik wist, dat het werkende duo Haag-Kuyt op Vader en Moeder een
hele goeie indruk had gemaakt. Ze schreven alleen, dat ze hoopten, dat ik nù goed
mijn best zou doen, en dat ik de ‘zeer geachte dames’ niet zou teleurstellen. Alsof
ik nooit goed mijn best gedaan had...
En de volgende morgen lag bij mijn ontbijtbordje een angstig-net briefje. Gelukkig
was de afzender vermeld: C. de Rijk, Alexander Boersstr. 86 boven. Cor Schreef:
Mej., Ingesloten vindt U de quitantie van de gelijmde vaas, ad f 10.- (zegge tien
gulden). Ik verwacht dit bedrag, volgens afspraak, ommegaande van U. In afwachting:
C. de Rijk.
En 's middags kwam er een briefje zonder afzender. ‘Jij hebt vàst een vrijer,’ gilde
Bus. Ik ritste het open. Een bankbiljetje van f 10.- dwarrelde naar de grond. Het was
van Pé. Ze schreef: ‘Lieve kind, Hierin vind je f 10.-. Dat heeft de vaas van lijmen
gekost. Ik had je toch beloofd je dit terugtegeven. Stuur het maar gauw aan Mijnheer
de Rijk. Dan is deze questie uit de wereld. De vaas is prachtig geworden. Dag m'n
lieve kind. Bevalt de nieuwe betrekking jou? Hopende spoedig eens iets van jou te
horen, met vriendelijke groeten
Mej. P.L.M. Schoen.
Het bankbiljetje had ik opgeraapt. Ik vouwde het briefje weer dicht. De gillende
proestlach van Bus tegen Adolf, die binnengekomen was, ging me voorbij. Ik dacht
aan Pé, en aan haar lieve gebaar. En ik dacht eraan, hoe je misschien toch overal wel
iets liefs kon vinden. Als je maar wilde!
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Hoofdstuk VIII
Het was Donderdag, 29 Maart. Veertien dagen reeds vertoefde ik in de Schuijtstraat,
en ik stond in de erker, die als een klein, rechthoekig misbakseltje tegen het huis leek
gegooid. Ik had in het begin altijd het idee, dat dat erkertje kon instorten, en dat ik
dan door cactussen omstuwd, in de straat zou neerploffen. Het weinig roemrijke
einde van Mien. In de erker kon geen stoel staan, daarvoor was hij te klein. Maar hij
stond daartegenover vol planten. In blauwe, gele en groene kleine potjes stond op
de drie vensterbanken de cactusverzameling van Rie. Op de grond stonden enige
bloeiende begonia's en enige kwijnende cyclamen. Op het werkrooster stond voor
elke dag: ‘planten begieten. Bij koud weer een weinig warm water bij het koude
doen, zodat het lauw is.’ Ik had dus mijn vinger in het rooie gietertje gestopt: het
water was te warm. Daarna had ik er weer koud water bij geplenst. Het water was
lauw! En nu goot ik. En tegelijkertijd keek ik uit in de straat, waar een speelse wind
huishield. Papieren stoven omhoog, een enkele voorbijgaande heer liep met zijn stok
aan zijn hoed, en een dame hield haar jas kleums om zich heen.
Ik dacht aan de kaart, die ik 's morgens bij de post uit de lange, slanke handen van
Haag ontvangen had. Een kaart met een ooievaar. Die kaart luidde: ‘De heer en
Mevrouw Heze-Buitink geven met blijdschap kennis van de geboorte
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van hun dochter.’ Boven in de hoek van de ooievaar bungelde een baby aan zijn fikse
snavel. En daaronder stond: Jenny. Dus mijn eerste nicht heette Jenny, naar de moeder
van Toos, die Jantje heet.
Haag, die bij elke post onderzoekend naar mij ziet, vroeg: ‘Prettig bericht, Mien?’
‘Ja juffrouw. In Haarlem, bij mijn broer, is een dochtertje geboren.’
‘Bij je broer, die leraar is?’ Haag had natuurlijk al mijn familiebetrekkingen al
lang doorvorst.
‘Ja juffrouw.’
‘En, hoe heet ze?’ vroeg Kuyt, die Els heet.
‘Jenny.’ ‘'n Aardige naam. Moet jij er Zondag maar heen, Mien. Is het je eerste
nichtje?’
‘Ja juffrouw.’
‘Och zo schattig, zo'n klein kindje,’ zei Els. ‘Vin jij het ook niet schattig, Mien?’
Ik belegde een stevige bruine boterham met Leidse kaas. ‘O, jawel,’ zei ik. En ik
dacht eraan, dat er toch zeker iets aan mij ontbrak. Andere tante's van bijna twintig
zouden in de wolken zijn met zo'n roerende kleine baby. Ik voelde nagenoeg niets.
Of kwam dat, omdat Toos mij zo weinig sympathiek was?
De planten waren begoten. Op het werkrooster stond: tweede week, Donderdag,
's middags eetkamer een grote beurt. Dus de morgen kon ik besteden aan de kamer
van Haag, de kamer van Els, de trap, de gang, de keuken, mijn kamertje... ik holde
om de stofzuiger. Ik dacht: ‘Het leven bij de twee werkende vrouwen bestond
nagenoeg alleen uit hollen.’ Maar het was waar, dat je overal zou moeten wer-
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ken. En ik had me ook nog niet ingeleefd... En Haag was akelig precies.
Er werd gebeld. Terwijl ik voorzichtig over een cyclame heenstapte keek ik uit
de erker naar beneden. De melkboer. 1 Liter melk. Dat was elke dag hetzelfde, behalve
wanneer we iets toeaten.
De melkboer was een dorpse man met een pet, die twee hel-gepoetste bussen op
zijn kar had staan. Ik holde naar beneden met de melkkoker.
Haag had gezegd: ‘Asjeblieft Mien, niet zo stampen. Dat is heel slecht voor onze
loper.’
En, terwijl ik naar beneden liep, kwam er een stem van boven.
‘Och juffrouw, zou U voor mij ook melk willen nemen? Mijn meisje is ziek. En
de baby...’
Ja, dat was natuurlijk Mevrouw Boom, waarmee ik niet mocht omgaan. Maar melk
nemen was nog geen converseren. Dus keerde ik om en liep Mevrouw Boom, die
haar trap was afgedaald, tegemoet.
‘Een liter graag.’
‘Ik zal het wel voor U boven brengen,’ zei ik.
‘O, dank U wel.’
Beneden aan de trap wachtte de melkboer. Haag had instructies gegeven. ‘Nooit
leveranciers boven laten. Leveranciers vegen nooit hun voeten.’ Ofschoon de deurmat
krachtig en uitdrukkelijk zei: Voeten vegen s.v.p. En ofschoon de helft van de traploper
bedekt was met een bruinige overloper. Dat was mij toch de eerste beste avond
ontgaan.
‘Morgen juffrouw,’ zei de melkboer. ‘Wat een wind hè? Hetzelfde resep?’
Ik greep in de zak van mijn witte jas. ‘Ja. En een liter voor
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Mevrouw Boom.’ Ik had mijn huishoudportemonnaie - een grote zwarte - te voorschijn
gehaald. Bij Haag betaalde je direct alles.
‘Voor mevrouw boven’ - de melkboer stak zo overtuigend een vinger in de lucht,
alsof Mevrouw Boom op de hoogste verdieping van een skyscraper woonde - ‘maar
op laten schrijven zeker.’
‘Doet Mevrouw dat

anders ook?’ vroeg ik aarzelend.
‘Altijd,’ zei de melkboer flink, terwijl hij de koperen kop weer op de bus schroefde.
Een vinger aan zijn pet. ‘Juffrouw.’
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‘Van der Weide.’ Dat stond op zijn kar. De speelse wind woei mijn permanent in
mijn ogen, en mijn witte jas dartel voor mij uit. Ik klom naar boven met twee
melkkokers. Ik liep nog een trap op, de trap met de geestige zwart-oranje loper, met
de melkkoker voor Mevrouw Boom.
‘Och, bent U daar? O, wat vriendelijk. Wilt U de baby even zien?’
Ja, dat ging al een weinig op converseren lijken. ‘Heel graag Mevrouw,’ zei ik,
en liep achter haar aan de voorkamer binnen.
In een box op de grond zat een schattige, blonde baby. Met golvend haar, met
ogen, die deden denken aan het blauw van de hemel, en met een beer in haar mond.
‘Och Pop, nee, dat is vies. Hier kijk, dat is goed voor je mondje.’ Mevrouw greep
naar een benen ring. ‘Beer is viès.’
‘Ta-ta-ta-ta...’ begon de baby opgeruimd. Dan zag ze mij. Even ging het onderlipje
vooruit, even gingen de blauwe ogen, als om hulp smekend naar haar Moeder, dan
zei ze vriendelijk: ‘Ta-ta.’
En ik, die dacht niet van kinderen te houden. ‘Wat een dot,’ ademde ik verrukt.
Mevrouw was op haar hurken bij de box gaan zitten. Zo keek ze naar mij op. ‘Ja,
is ze niet aanbiddelijk?’ Uit haar mond klonken die woorden niet overdreven. Het
was zo'n schattig, jong, blond vrouwtje. Drieentwintig, vierentwintig misschien.
‘Ta - ta -’ zei de baby.
‘Mijn meisje is vanmorgen weggebleven. Ik neem maar aan, dat ze ziek is. Het is
wel een beetje lastig, zo alleen met Pop. Ik verwen haar zo schandelijk, zegt mijn
man.’
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‘Och, maar zo iets liefs...’ Ik hurkte ook neer. Ik stak een vinger door de spijlen. Ik
wist toch nooit, hoe je met een baby spelen moest! Maar deze baby greep mijn vinger
gedecideerd. En haar vochtige rode mondje sloot er zich welbewust om heen.
‘Ze heeft last van... Hebt U melk opstaan?’
Overgekookte melk-geuren, die naar boven dreven. ‘Ja, o wat stom,’ prevelde ik.
Ik rende naar beneden. De keukendeur stond open, natuurlijk, en een gootje liep van
de kachel op de grond. Zo werd mijn eerste verboden conversatie met Mevrouw
Boom gestraft. Als de straf op mijn zonden zo onmiddellijk en onverbiddelijk zou
moeten volgen, dan wenste ik nooit meer te zondigen, dacht ik wild, terwijl ik
moeizaam de melk ‘redderde’. Zo noemt Moeder dat, wanneer ik thuis aan het
melk-overkoken-euvel leed. ‘Melk redderen.’
Toen Haag en Kuyt kwamen koffiedrinken, was de koffietafel klaar. Had ik geen
trap gedaan en geen gang, maar dat kon je niet zien. Was boven mijn bed nog
afgehaald. En terwijl ik het eerste kopje koffie inschonk, schoot me met een schrik
te binnen, dat ik de vaste wastafels, die kuis in een kast waren opgeborgen, helemaal
vergeten had om schoon te maken. En terwijl ik moedig dacht dit maar te bekennen,
zei Haag: ‘Het ruikt zeer onaangenaam op de trap. Heb je de melk laten overkoken,
Mien?’
‘Ja juffrouw,’ zei ik schuldbewust. Terwijl ik de verdere morgen het keukenraam
zo wijd had opengehad, dat ik wel had kunnen wegwaaien. De wind stond er pal op.
‘Had je dan de keukendeur open?!’
‘Nee juffrouw,’ loog ik.
‘Melk dringt overal doorheen,’ zei Kuyt de engel.
En Haag, die aan een vrij groezelige wasbak, met kranen,
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die natuurlijk niet waren gepoetst, haar blanke handen reinigde, zei: ‘Mien! Heb je
de wastafel óók vergeten?’
‘Hij zit zo verstopt,’ mompelde ik.
‘Hoe komt de wasbak verstopt? Wat heb je er dan mee uitgevoerd?’ Ze liet het
water weglopen, dat vrolijk-gorgelend verdween. Ze draaide zich om en keek mij
streng aan. ‘Hij is helemaal niet verstopt,’ zei ze.
‘Nee, maar hij zit verstopt. In de kast bedoel ik.’
‘O, verstòpt,’ ontdekte Haag. ‘Dus jij hebt vergeten...’
‘Ja juffrouw,’ bekende ik maar haastig.
‘Zo gaat het niet goed Mien.’
En ik met een tragisch visioen van de straat onder aan de Berg, en mijn geknotte
terugkeer, ik zei: ‘Nee juffrouw.’
Drie weken was ik Corn. Schuytstraat 88.
‘Vanavond krijgen we bezoek,’ had Haag 's middags gezegd. ‘Zorg ervoor, dat
alles er keurig uitziet.’
Nu was er wel meer absoluut geen opwindend bezoek geweest. Collega's van
kantoor, type Haag. Ook de Fenna, die achter mijn rug had getelefoneerd, terwijl ik
me de eerste avond aanmeldde. Allemaal vrouwen zonder gladde ringen, die zo
zelfbewust waren, en die ik gaarne tegenover Mevrouw van Ede Pynaer had gezien.
Die de avond vrij heftig en soms zelfs strijdend verbrachten, terwijl ze Colijn
bestreden of niet bestreden, de devaluatie en Hitler over een afbrekende kam schoren,
en Mussolini's politiek volmaakt vernielden. Bij dit bezoek mocht ik aanwezig zijn
tot tien uur. ‘Je kunt er wat uit leren, Mien,’ had Haag gedecreteerd. En, terwijl ik
dan aan een flodderig borduurwerkje knoeide, trachtte ik een lijn te vinden uit al de
tegenstrijdige gedachten, die fel, en soms bitter, mekaar werden toegeslingerd. Alleen
Kuyt zei weinig
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zo'n avond. En, als ze wat zei, dan was het een milde bestraffing bij een te grote
heftigheid.
Maar toen deze avond kwam, zei Haag: ‘Het spijt mij, jij kunt er niet bij zijn,
Mien. Je kunt in de eetkamer gaan zitten. En ga maar vroeg naar bed. Je ziet bleek.’
Ik was dus erg benieuwd, wie 's avonds verschijnen zou. En ik trok mijn bruinzijden
jurk aan, die zonder wit plakje absoluut de indruk maakt van een geklede japon.
Om half negen werd gebeld. Vijf voor half negen had de thee op het electrische
lichtje gestaan. Ik trok open. Een man.
‘Zijn de dames thuis?’ Dat zijn vragen, waarop je bij voorbaat het antwoord al
weet.
‘Ja Meneer.’ Een parapluie, die op de mat ‘Voeten vegen s.v.p.’ werd dichtgedaan.
Ik heb nooit een man aan een parapluie kunnen verbinden. Maar Moeder zei, toen
ik dit eens in Amersfoort beweerde: ‘O, dus een man moet zich maar nat laten
regenen.’ Mannebenen, die naar boven klommen, nadat mannevoeten waren
afgeschraapt. Een grote man, een forse man, een man met een snor. En een beige
regenjas en een bolhoed.
‘Misschien wilt U mijn parapluie... Hij is nog al nat...’
Ik vleide de spuit in het fonteintje in de keuken. Inmiddels was Haag al aangesneld.
‘Dag Meneer Benard. Gezellig, dat U er bent...’ Een stem, die doorgonsde, toen
Meneer Benard in het bruin, achter de voorkamerdeur verdwenen was. En Mien, die
de eetkamer opzocht, en het ochtendblad las, wijd uitgespreid over de grote
eetkamertafel.
Tot er gebeld werd. Dat was mijn kopje thee met wat lekkers. In de kamer van
Haag vond ik de man, omstuwd door Haag en Kuyt. Hij zat in de mooiste stoel, hij
hield zijn vinger-
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toppen tegen elkaar aangepast, en hij sprak over de Koning van Engeland, en de
non-intervention-pact.
‘Kijk Mien,’ zei Kuyt zacht. ‘Hier is je thee. En ik heb er maar een vruchtenbonbon
bij gedaan.’
‘Dank U juffrouw.’
Maar Haag hief haar arm, zoals een verkeersagent. ‘Een moment,’ zei ze. ‘Mag
ik even voorstellen?’ Ik zette zo haastig mijn kopje neer, dat de thee over de rand en
op de bonbon plenste.
‘Meneer Benard, onze nieuwe Stütze, Juffrouw Heze.’
Ik toonde mijn tanden, en voelde me door de Stütze buitengemeen gevleid. Ik
kreeg een grote, koele hand, en ik wist niet, of ik na deze voorstelling verplicht was
om te blijven. Hij had mooie tanden onder zijn snor.
‘Je kunt nu wel gaan, Mien. En, denk eraan op tijd naar je mandje.’
Je mandje. Dat was niets voor Haag. Bij de deur keek ik nog even om. Ze zaten,
elk aan een kant van Benard, Haag en Kuyt. Ze keken hem allebei gespannen aan.
Ik dacht, terwijl ik weer naar de eetkamer toog: ‘Ze zijn allebei verliefd op hem.’ En
hij? Ja, dat wist ik niet.
Toen het op de eetkamerklok half tien was - die ging vijf minuten voor - en er niet
nog eens een belletje gekomen was voor nog een kopje thee en een bonbon, pakte
ik de kranten samen, en deed het licht uit. Zou ik nog goeienacht gaan zeggen? Een
hoofd om het hoekje van de deur: ‘Nacht juffrouw, nacht juffrouw, nacht mijnheer.’
Nee, dat was iets voor een onvervalste maagd. En die deed het nog vaak niet eens.
Ik haalde de wekker uit de keuken, hing die bevallig over mijn pink, en toog naar
boven. Benard zou toch wel slapen, al had hij mijn lieflijk aanschijn niet meer gezien.
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Ik zou net de zoldertrap beschrijden toen de Boomengangdeur werd opengedaan.
Daar stond het blonde vrouwtje.
‘Zou U net naar bed? Ik heb aldoor op U gewacht. Toe, komt U even binnen. Kunt
U kennismaken met mijn man.’
O, die gevreesde conversatie. Ik voelde me als de vrouw van Blauwbaard zich
moet hebben gevoeld, toen ze in die ene kamer niet binnen mocht. Nu was me
verboden met de Boomen te converseren, en had ooit voor mij een conversatie grotere
attractie gehad? Ik volgde dus het Mevrouwtje Boom, terwijl de wekker coquet en
achteloos naast me voortbungelde.
‘George, mag ik even voorstellen Juffrouw... ja, nu weet ik uw naam niet eens.’
Lachend keek ze naar mij op.
‘Heze,’ zei ik. ‘Gewoon Heze. Aangenaam.’ Ik voelde, hoe stuntelig ik was. Ik
wilde de hand drukken van de lange, slanke jongeman, die bij de voorstelling uit een
lage stoel was opgeveerd, en bij deze vrij spontane beweging vloog rinkelend de
wekker van mijn vergeten pink. Natuurlijk was het glas gebroken. Natuurlijk liep
hij niet meer.
Maar ‘George maakt alles, wat kapot is. Al het speelgoed van Pop. En alle horloges
en wekkers, niet vent?’
‘Ja. Alleen hebt U kans, dat het mormel nog slechts liggende loopt.’
‘Als het maar loopt,’ kreunde ik. Het was me, of Haag een verbond met het Noodlot
gesloten had.
George verdween in een andere kamer.
‘Een kopje chocola? Het is onze tijd van chocoladrinken.’
Ja, dat wilde ik wel graag.
‘Ik maak het hier maar in de kamer klaar. Dat is gezelliger.’
‘Zal ik U helpen roeren?’
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‘Neen, neen. Blijft U rustig zitten. U hebt het zeker vandaag al druk genoeg gehad.’
Zou dat een aantijging zijn tegenover Haag? Ik gaf geen antwoord. Toen kwam
George binnen met de wekker, die staande liep.
‘Astublieft. Er mankeerde niet veel aan.’ Hij vleide zich weer neer in zijn stoel.
‘En mag ik nu misschien weten, wie deze juffrouw Heze is?’
‘Maar, dat weet je toch vent. Ik heb je elke dag van haar verteld. O, doe niet zo
bête, George.’ Het blonde vrouwtje naast het gastoestel stampte. ‘Ze heeft toch de
hele week, dat Tootje ziek was, melk voor mij genomen. En brood. En mijn bel
nagesjouwd. Dat heb ik je toch vertèld!’
‘Ja. O juist, ja. En bent U nu die juffrouw Heze.’
Kon ik nu maar charmant lachen. Als het heel fraai was met een kuiltje in je wang.
Ik toonde mijn tanden, voelde de verlegenheid over mijn gezicht strijken, zoals een
windvlaag stilstaand water beroert.
Een kopje chocola werd voor mij neergezet. ‘En waarom hebt U nooit meer een
babbeltje gemaakt?’ vroeg het blonde vrouwtje.
‘Och... omdat ik... ik heb feitelijk nooit tijd,’ prevelde ik schuldbewust.
‘Laten de twee grenadieren U zo hard werken?’ George streek over zijn haar, dat
glad en blond om zijn schedel sloot.
‘Nee... welnee,’ zei ik. ‘Maar ik ben nog al langzaam. En dan vergeet ik van alles.’
‘George, weet jij waarop Juffrouw Heze lijkt?’
George bekeek mij aandachtig. ‘Neen,’ zei hij.
‘Op Lies Dekkers, dat jonge journalistje.’
‘Ja, je hebt gelijk. Daar lijkt ze wel wat op.’
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En ik voelde me opeens zo verblijd, dat er op aarde nog eenzelfde Heze-exemplaar
rondliep, met tanden en een permanent, die uitzakte, en een zeer berispelijk teint, en
bovendien nog journaliste, dat ik vlot zei: ‘Och, noemt U mij Pim. Ik heet
Wilhelmina.’
‘Aardige naam. Ik ben Lettie. En Pop is ook een Lettie. Aletta! Geweldige naam
hè, voor zo'n dreumes.’
Ik lachte maar vaag. Wat was dat genoeglijk om tegen zo'n aardig, jong vrouwtje
Lettie te kunnen zeggen, wat was dat heerlijk om weer Pim te worden genoemd, en
niet ‘juffrouw’ of Heze of Mien.
‘Ja, Tootje is weer beter. 't Was een griepje. Feitelijk schandelijk, dat ik haar ervan
heb verdacht, dat ze zo maar weg zou blijven. Maar, ze heeft me toch een hele dag
zonder bericht gelaten. George, waar dènk je aan?’
Het was, of George uit verre verten weer in ons midden werd teruggesleurd.
‘Zo verstrooid hij is! Hij zou professor kunnen zijn. En die zijn misschien niet
eens verstrooid.’
George paste zijn vingertoppen tegen elkaar. ‘Ik dacht aan het binnenbrandje op
het Mercatorplein. Ik dacht aan de inbraak op het Rokin. Ik dacht... waarom kijkt U
mij zo verschrikt aan juffrouw Heze?’
‘Nee, ik kijk niet verschrikt,’ zei ik moedig. ‘Ik kijk alleen maar...’
‘Och, ze weet natuurlijk niet dat jij journalist bent’ ontdekte Lettie pienter.
‘Inbraken en binnenbrandjes zijn zijn dagelijksche werk.’
Nee, dat had Haag mij niet verteld. Ze had alleen gezegd, dat de familie Boom
geen prettige mensen waren. Dat ze liever had, dat ik met die zeer onprettige familie
niet omging.
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En nu, terwijl op dit moment voor Benard vermoedelijk sherry werd geschonken of
whiskey soda, zat ik pal boven hun hoofden, roerde in mijn chocola en leek op een
journalistje, dat Lies Dekkers heette.
Van buiten klonk de wilde kreet van een claxon.
Lettie stoof in de erker, schoof het gordijn weg. Ze wuifde. ‘Daar zijn Luuk en
Atie. Ja, ze komen boven. Ik trek wel even open, George.’
Binnen kwam een meisje. Dat werd voorgesteld als Atie Mulder. Binnen kwam
een jonge man. Die werd voorgesteld als Luuk Hagedoorn.
‘Ga zitten. Ga zitten.’
Atie vleide zich neer in een stoel met veel kussens. Luuk ging op de leuning van
die stoel zitten, en legde zijn hand om haar schouder. Dit tafereel bekeek ik, alsof ik
die Atie was, en een grote mannenhand teder om mijn benige schouders werd
geklemd. Zo ongewoon kwam dit alles mij voor. Thuis, bij Vader en Moeder, werden
geen publieke verlovingsdemonstraties geduld. Willem en Dien zaten, als ze thuis
waren, elk op een stoel. Willem bij Vader. Dien naast Moeder.
Ik keek. Ik zweeg. Omdat ik niets te zeggen had. Lettie's gekwinkeleer ging mij
voorbij, Atie's vermoeide replieken, en de stem van Luuk, die forsch en prettig was,
met een commanderende klank.
Atie poeierde haar kleine neus, die geen poeier behoefde. Ze leek op een zeer
jeugdige Pola Negri plus de kwijnende gratie van een Garbo. Haar donkere ogen
droomden onder lange wimpers, haar zwarte haar was glad weggestreken van een
teder voorhoofd, ze was klein en heel slank. Ze leek dood-vermoeid. Daarnaast leek
Luuk van een ongelofelijke vitaliteit. Ik kon me hem voorstellen in shorts, wandelend
langs
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de wegen, terwijl zijn stevige armen rhythmisch bewogen, en terwijl zijn mond
gespitst was tot een vrolijk, onbekommerd fluiten. Alleen... Atie in shorts leek me
vrij onbestaanbaar. Zij scheen mij een poesje om op een vacht voor een haard te
liggen, en dromend de dagen aan haar te laten voorbijgaan. Ze was...
‘Hé, Pìm!’
Ik plofte weer neer middenin het gesprek.
‘Je lijkt George wel, Pim. Waar dacht je aan?’
‘Wees niet zoo onkies, Lettie,’ zei George, terwijl een heftige blos blozend mijn
wangen beklom.
‘Ik dacht aan... e... niets,’ bekende ik schuldig.
Luuk keek mij opeens aan, alsof hij zich nog niet van mijn tegenwoordigheid was
bewust geweest. Achteloos gingen zijn ogen langs mijn gezicht, mijn figuur. Achteloos
gleden zijn ogen weg. Ik was maar een meisje tussen zoveel andere meisjes, alleen
wat minder aantrekkelijk, wat minder bevallig, wat meer verlegen. Het was, alsof
hij dat mooie poesje, dat Atie heette, iets dichter tegen zich aantrok. Het was, alsof
zijn grote mannenhand zich steviger sloot om die tengere arm... Of misschien
verbeeldde ik mij dit, en zag ik in mijn overgrote sensitiviteit dingen, die er niet
waren.
‘Ze hebben ferm gekapt in dat sportverslag van Zondag,’ zei Luuk. Dus ook een
journalist misschien?
‘Ja kerel, daarvan weet ik niets. Dat is niet mijn afdeling,’ zei George.
‘Luuk schrijft de sportverslagen voor de krant, waaraan George werkt,’ voelde
Lettie zich verplicht mij uit te leggen. ‘Hij is gymnastiekleraar aan diverse H.B.S.'en.
Je kunt het hem aanzien, vind je niet?’
Ja, dat durfde ik niet te beamen. En ik durfde ook niet
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bekennen, dat ik hem in mijn gedachten langs 's Heren wegen had zien wandelen,
gehuld in een polo-shirt en in shorts. Deze gedachte leek mij bijna onfatsoenlijk voor
een out-sider als Heze.
‘O, ik moet jullie iets vertellen van de verstrooidheid van George,’ lachte Lettie
opeens. ‘Mag wel hè, George? Ik had vandaag de naaister, je weet wel juffrouw
Koning. Dat ouwe, ineengedrongen mensje. Zo'n goeiïg type. Ze heeft nog bij Oma
genaaid.’
‘Dwaal niet af, Let,’ zei Luuk.
‘Nu, die was er vandaag. Ze zit altijd in de eetkamer te naaien, en George was laat
voor de koffie, dus die koffiedronk alleen. En juffrouw Koning borduurde een jurkje
voor Pop.’
‘Aandoenlijk tafereel,’ vond Atie, terwijl ze haar hoofd lichtte uit de schouder van
Luuk.
‘Ja. Zo huiselijk eigenlijk. Zo vredig. Toen George klaar was, stond hij op...’ Lettie
lachte opeens haar kleine, witte muizentandjes bloot. ‘En ik zag aan zijn gezicht, dat
hij weer niet “bij” was. Hij schreed, alsof hij in trance was, de eetkamertafel rond,
legde zijn armen liefderijk om juffrouw Koning heen, en vleide zijn wang tegen de
hare. En toen...’
‘Kuste hij haar?’ Dat was Atie. Ze leek gans opgeleefd.
‘Nee. Toen hij haar wang voelde, toen kwam hij met zo'n schok tot zichzelf, dat
alle kluwentjes wol van de tafel rolden.’ Lettie keek ons aan. ‘Weet je, after all, vond
ik het jammer, dat hij dat ouwe mensje geen zoen gegeven heeft. Ze zou nog maanden
daarna een illusie hebben gekoesterd.’
George streek over zijn haar. Hij lachte wat verlegen. Hij zweeg. Maar Luuk zei:
‘Het is te hopen, dat je op de krant niet zo'n afwezige bui krijgt. Want daar zijn
schatten van meisjes.’
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‘Néé,’ kreet Lettie. ‘Nee, wel George?’
‘Och liefje,’ zei hij en stak haar zijn hand toe. Luuk duwde zijn kin in bezit nemend
en toch teder in Atie's haar. En ik zei terwijl ik me aan alle kanten overbodig voelde:
‘Het spijt me. Het is nu mijn tijd.’ Waanzinnige uitdrukking. Klungelig nam ik
afscheid. Bolderend joeg ik de zoldertrap op. Boven ontdekte ik, dat ik de wekker
vergeten had. Natuurlijk versliep ik mij de volgende morgen. En toen ik Haag, te
laat, tegemoettrad, zag ik in haar ogen de noodlotsblik. Maar later, aan het ontbijt,
was het mogelijk, dat er in haar ogen, wat afwezigs droomde? Was het mogelijk, dat
haar gedachten zich bezig hielden met iets blij's, met iets heerlijks En waarom had
ze mij geen standje gegeven?
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Hoofdstuk IX
Het is Juni, en onbemerkt is het een stralend, bloeiend voorjaar geworden. Ofschoon,
volgens kalenderberekening, de zomer al spoedig in ons midden zal zijn, doet de
natuur nog voorjaarsachtig aan. De bomen in het Park dragen versgroene kuiven, en
omdat ik nu niet meer als in Amersfoort, dicht bij de natuur sta, maakt alles op mij
zo'n nieuwe indruk.
Mijn proefmaand is al lang voorbij en Haag heeft mij gehandhaafd, vergezeld van
een vrij lange preek, waarin er de nadruk op werd gelegd, dat ik moest leren beter
te koken. En dat ze erop stond, dat ik deze winter een kookcursus zou volgen aan de
Huishoudschool. In de blijheid mijns gemoeds heb ik dit grif beloofd. We eten
gelukkig tegenwoordig veel sla.
En nu is het Juni, en ik sta in de erker, omringd door lang uitgeschoten cactussen,
terwijl aan mijn voeten enige schattige potjes struikrozen aandoenlijk geuren. Het
is, alsof mijn lange, magere benen uit de rozen opklimmen. Ik denk aan een
magazine-omslag, die Kuyt aan Haag heeft laten zien: een weide, een weelde van
bloemen, een slank, jong meisje met een grote zonnehoed achteloos in haar hand,
en op haar gezicht zo'n absoluut zalige, bijna verheven uitdrukking... Er onder stond
Spring!
‘Hoe vin je die schàt?’ heeft Kuyt gevraagd.
‘Echt Engels,’ vond Haag misprijzend. ‘Bespottelijk sentimenteel.’
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Maar vanavond is Benard met Haag aan zijn rechter- en Kuyt aan zijn linkerkant
weggefietst. De derde keer in één week. Ik heb ze burgerlijk nagekeken. Haag zit op
een fiets, alsof ze een paard berijdt. En ze wendt haar oor, vol vertrouwen naar Benard.
Kuyt lijkt er maar zo'n beetje bij te bungelen. Ik weet nu, dat Benard op het kantoor,
dat Haag en Kuyt samen vijftien jaar hebben gedeeld - Haag voor de boekhouding,
Kuyt voor de correspondentie - dat Benard op dat kantoor sedert vijf jaar de
hoofd-boekhouder is. Hij is niet getrouwd, maar Kuyt heeft mij eens onder het
was-opvouwen bekend, dat hij zeven jaar verloofd is geweest, en dat zijn verloofde
toen gans onverwacht met een ander is getrouwd. ‘Dat heeft hem een knak gegeven,’
zei Kuyt. ‘En het heeft hem absoluut het vertrouwen in de vrouwen ontnomen.’
‘Ja, heel begrijpelijk,’ heb ik gepreveld.
‘Alleen bij ons komt hij wel graag. Wat denk je Mien... zou hij... heeft hij... ik
geloof, dat hij Juffrouw Haag heel graag mag...’
Over de lakens heen heb ik haar aangeblikt.
‘Hij is toch tegenover U even aardig.’
‘Ja. Ja, dat wel. Maar... zij kunnen samen beter praten. Nee, hij stelt een onbeperkt
vertrouwen in Juffrouw Haag. Dat is zeker.’
‘Maar hij vertrouwt U toch ook!’
‘Och ja...’ Mooie, blauwe ogen, die wegdroomden. En ik, met mijn schamele
kennis op liefdesgebied, die niets meer te zeggen wist.
En nu zijn ze gedrieën weggefietst. Ik heb hun ruggen bekeken. Benard's rechte,
brede rug. Haag's lange, forse rug, die naar links, de gezellige, moederlijke van Kuyt,
die naar
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rechts heeft overgeheld. Ik heb mij plotseling heel eenzaam gevoeld.
Net wilde ik voorzichtig over de struikrozen heen weer in de kamer stappen, toen
ik plots in de verte Cor en Pé zag aankomen. Cor met een wandelstok, en ondanks
de zoele avond, met een kaasje. Pé aan zijn arm, twee stappen achter hem, genoeglijk
en welgemoed.
Ik had Pé, vanuit de Koningslaan, op haar lieve briefje, bloemen gestuurd. Op het
kaartje had ik gekalkt: Wilh. Heze, met hart. dank. Maar daarop had ik niets meer
gehoord. En in donkere ogenblikken had ik zelfs vermoed, dat dit onschuldige kaartje
tussen Cor en Pé een liefdesdrama had ontketend. Pé had een japon aan met wijde
mouwen, tegengevoerd met tango. En met vele slippen, ook met tango gevoerd. Cor
leek omstuwd door tango, terwijl zij voortschreden, en Pé had haar lippen gespitst,
alsof zij verzaligd floot. Dus dat was in orde.
Ik stond weer in de kamer, en keek een beetje doelloos om me heen. Kuyt had
gezegd: ‘Ga maar een beetje uit vanavond, Mien. Naar het Park. Het is zulk
verrukkelijk weer.’
‘Maar niet naar de bioscoop.’ Dat was Haag. ‘Stel je voor de dwazen, die nù in
een bioscoop kruipen!’
Ik had ‘nee juffrouw’ en ‘ja juffrouw’ gezegd, en ik stond middenin de kamer, en
wist niet, wat ik wilde. Het Park... waar ik moederziel alleen op een bankje zou zitten,
en waar elke meisjesmiddel door een jongensarm omstrengeld zou zijn. Waar de
talloze fietsen door de lanen zoefden, en waar elke meisjes hand door een jongenshand
werd gedrukt.
‘Och Pim...’ Dat was Lettie. ‘Och Pimmie, wij hebben de dragonders zien
wegfietsen. Zou jij het heel erg vinden, om een beetje op Pop te letten? George wil
zo graag uit.’
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‘Welnee. Graag zelfs. Ik kom direct.’
‘Wij zullen jouw stoel klaarzetten in de erker.’ Ze keek bij de deur staand even
rond. ‘Een saaie beweging is het hier. Jij hadt toch niets anders vanavond?’
‘Neen, natuurlijk niet.’ Het bittere ‘wat zou ik nu anders hebben?’ slikte ik in.
‘Tot zo.’ Lettie was al weggewipt. Ze leek tien jaar jonger dan ik met mijn stokoude
bijna-twintig jaar.
Ja, boven stond de gobelinstoel in de erker. Boven geurden rozen in een pul op
tafel, in een groen kannetje op George's bureau, in een grote, zwierige vaas op de
boekenkast. En George hing scheef over zijn bureau en belde een tax op.
‘We gaan naar Schiphol,’ zei Lettie, die binnenkwam in een geel sportjasje. Haar
jurk was licht en meisjesachtig; ze droeg geen hoed, en heur haar kroesde zonder de
stijve golven van de moordende permanent, die mijn haar vernielde. ‘Zalig, Schiphol.
Je moet eens meegaan, Pim.’
‘Graag,’ zei ik. Hoewel ik wist dat het lieve egoïstje, dat Lettie was, deze
uitnodiging over een half uur vergeten zou zijn.
De tax had aangebeld, de tax was weggetuft, een kleine hand had gewuifd, en ik
zat in de gobelinstoel met naast mij op een tafeltje boeken en sigaretten en de laatste
Sketch en de laatste Tatler. ‘Ik ben een snob,’ had Lettie gezegd. ‘Ik ben dol op het
Engelse High Life. Jij ook Pim?’
‘Razend,’ had ik geantwoord.
Ik bekeek Lady Catharine Morny, die in een bijna onzichtbaar badpakje wandelde
aan het strand van Antibes. Ik bekeek Lady Ursula Wren-Goldalming, die, omringd
door vele mannen, zonnebaadde op het privé strandje, dat behoorde aan haar villa
Rosemary in Cannes.
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En toen werd er gebeld. Ik trok meteen vlot open, en Luuk's lange benen namen de
trappen, drie treden tegelijk.
‘Hallo,’ zei hij, toen hij zonder een hijg boven voor mijn voeten belandde. ‘Juffrouw
Heze. Is de familie thuis?’
‘Nee,’ zei ik. ‘Nee, de familie is uit. Maar komt U even binnen.’
Hij keek een moment bespottelijk teleurgesteld. Daar was ik natuurlijk op
voorbereid. Wanneer je denkt de familie thuis te treffen, en je vindt alleen maar een
knullige juffrouw Heze, dan is het nogal logisch, dat je gezicht vertrekt.
‘Een ogenblikje dan,’ zei hij, terwijl hij zijn haar naar achteren streek.
En daar zat ik in de kamer, die overdadig naar rozen geurde.
Moeder zou zeggen, dat al die bloemen ongezond waren in een kamer - en keek
naar Luuk, die een sigaret aanstak, en wist niets te zeggen.
Tegenover mij in de stoel van George zat Luuk, en hij tuurde door de rook van
zijn sigaret naar buiten.
‘Drinkt U een kopje thee met mij?’ Dat was een schone aanhef. En wel een beetje
Mevrouw van Ede Pijnaer-achtig.
‘Ja, ja graag.’ Afwezig, lange benen, die zich kruisten. Een hand, die achteloos
afhing, ogen, die wegdroomden.
‘Astublieft.’
‘Dank U.’
Ik wenste, dat er een populair conversatieboek bestond, waarin de vlotte
samenspraak van een heer en een dame vervat zou zijn. Prikkerig-warm kroop het
bloed onder mijn scalp.
Een bloemenman loeide buiten: ‘Rouze. Mooie rouze. Tien voor een dubbeltje.’
Hij zag er blij en enthousiast uit, en hief ettelijke struiken naar mij omhoog. Ik schudde
mijn hoofd,
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en had opeens het onwijze idee, dat die bloemenman en ik mekaar heel veel te
vertellen zouden hebben.
‘Hoe maakt Uw verloofde het?’ Daar had je de aanhef.
‘Atie logeert op het ogenblik in Knocke. Ze is niet zo erg sterk.’
‘Och...’ Ik keek meelevend. Ik boog me wat voorover, en keek zo absoluut tot in
de ziel gegrepen, dat Luuk gewoonweg gedwongen was, om door te gaan.
‘Tja. Ze lijdt aan hoofdpijnen. De zee schijnt erg goed voor haar te zijn.’
‘De Belgische?’ vroeg ik.
Nu keek hij mij aan. Even fronsten zijn donkerblonde wenkbrauwen.
‘Nee, dat bedoel ik niet,’ zei ik maar haastig. ‘Ik bedoel, nee, ik bedoel er niets
mee. Ik bedoel, had ze niet naar Zandvoort kunnen gaan? Of naar Wijk aan Zee. Dan
was ze dichter bij U geweest.’
‘Ze is met een vriendin. Die gaat elk jaar naar Knocke.’
Rang... pang. Zeg maar niets meer, Pim Heze.
‘Lijdt ze al lang aan hoofdpijnen?’
‘Ja.’
Ik bedacht net, of ik misschien nog kiese andere pijnen ter tafel kon brengen, toen
mijn ogen rusteloos vielen op een jeugdig, zo op het oog intiem verloofd spannetje,
dat huisnummers afblikte. Het waren Gijs en Non, en al had ik geen vermoeden, wat
die in Amsterdam uitspookten, ik zegende in mijn hart de vlotheid van Gijs z'n lichte
zomerpak, en de charme van Non's lichtgroene japonnetje. Want daarvan was ik toch
maar de zuster, en de schoonzuster - to - be!
‘Een ogenblikje,’ ademde ik. Ik stootte mijn scheenbeen tegen een stoelpoot, ik
stootte mijn knie tegen een tafel. En
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dan had ik de deur al opengetrokken, voor er was gebeld, en ik juichte naar beneden:
‘Kom boven, kom boven. Wat leuk, dat jullie er bent.’
‘Zo stoetel,’ riep Gijs. ‘Hoeveel trappen moet ik op?’
‘Twee. Dat zie je toch.’
‘Ik dacht een,’ zei Gijs. ‘Wij schrijven toch altijd een hoog.’
‘Wij,’ zei ik minachtend. ‘Ik heb nog geen letter van jou gehad.’
‘Nou, zìj dan. Jij bent ook niet dikker geworden, stoetel. En, laat jij je haar groeien?’
‘Zeur toch niet zo.’ Non vleide even een koele, geurige wang tegen mijn vrij
rasperige wang, waarvan Chypre-geuren verre waren. ‘Jij ziet er goed uit kind. Komen
wij niet ongelegen?’
‘Stel je voor.’ Ik gilde bijna van verlegenheid en opwinding.
‘Schreeuw niet zo, stoetel.’ Gijs hing Non's jasje aan de stalen kapstok en haar
hoed. Hij was blootshoofds.
‘Zijn de sylphiden thuis?’ Gijs had die Zondag in Amersfoort Haag en Kuyt
meegemaakt.
‘Neen, die zijn uit. En ik wou, dat jìj niet zo gilde.’
Non kamde haar lokken op voor het spiegeltje zonder lijst.
‘Het ziet er hier leuk uit,’ zei ze keurend.
‘Ja, ik had heel wat anders verwacht,’ vond Gijs, die om zich heenblikte. ‘Ik hoop,
dat jij het hier nu maar uithoudt, stoetel.’
‘Maar ik ben hièr niet in betrekking.’
Gijs keek mij verstomd aan. ‘Waar dan? En doe niet zo burgerlijk, asjeblieft.’
‘Een hoog.’
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‘En wat doe jij dan hier.’
‘Ik pas op een baby.’
‘Dus jij bent alleen. Gelukkig maar.’
‘Nee,’ zei ik, en ik voelde hoe de onbevallige blos mijn wangen verfde. ‘Nee, ik
ben niet alleen.’
‘Non,’ zei Gijs, ‘steun mij. ‘Wie heb jij bij je stoetel?’
‘Och idioot,’ fluisterde ik. ‘Een heer.’
‘Ga jij je verloven?’ ademde Non.
Gijs gooide zijn vierkante schouders naar

Ik hoorde, nog, hoe Non zei: Doe toch niet altijd zoo onaardig tegen het kind, lieveling!

achteren. Hij stak agressief zijn kin naar voren. Hij leek opeens wonderlijk op Vader.
‘Natuurlijk gaat de stoetel zich niet verloven,’ zei hij broederlijk. ‘Wie is die heer?
De melkboer?’
‘Als je nu meegaat, en niet zo krankzinnig doet,’ zei ik wonderlijk kribbig opeens,
‘dan zal ik je voorstellen.’
‘Goed. Goed. Best. Ga jij maar vast. Even Nomp een zoen geven.’
Ik hoorde nog, hoe Non zei: ‘Doe toch niet altijd zo onaardig tegen het kind,
lieveling.’
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Bij de deur moest ik even omkijken. De lieveling had zijn hoofd op Non's hoofd
gelegd met een gebaar, alsof hij van plan was daar zo te blijven staan. Ik liet, onkies,
de deur open. Ik zei: ‘Mijn broer en aanstaande schoonzuster zijn zo net gekomen.
Die komen mij opzoeken.’
Luuk was al opgestaan. ‘Dan zal ik U niet langer ophouden.’ Ik voelde, dat nog
een Heze hem een beetje te machtig werd.
Maar, omdat ik wist, dat Gijs en Non een verrassing zouden zijn, waarvan Luuk
zou achteroverslaan, bij wijze van spreken, vroeg ik op een kinderlijk toontje, dat
mij helemaal niet stond: ‘Hè nee, blijft U nog even!’
En toen marcheerde Gijs al binnen. In zijn arm voerde hij Non mee.
‘Heze,’ zei hij.
‘Hagedoorn.’
‘Mijn meisje: Non van Hoven.’
Ik spiedde naar Luuk's gezicht. Ja, daarop was werkelijk een stomme verbazing
te lezen. Ik spiedde naar het gezicht van Gijs. Ook Gijs keek verbluft. Dat de stoetel
zulke keien van mannelijke vrinden in Amsterdam had opgediept, ja, dat was finaal
grijs! Luuk spreidde zijn lange lengte weer in een stoel. Gijs ging zitten, en hij trok
Non's charmante figuurtje naast zich op een kussen. En Heze sloeg haar grijsbekouste
benen over elkaar en zei, toen Luuk sigaretten presenteerde: ‘Ja, dank U. Graag.’
En terwijl Gijs voor Non de sigaret aantrok, en Luuk met zijn aansteker bij mijn
onbevallig gedoe mijn neus bijna schroeide, voelde ik mij opeens wonderlijk verlicht.
Want nu zat ik als jong meisje tussen jongelui. Ik rookte en ik hoestte, en een
sigarettenblaadje kleefde aan mijn lip. Maar ik kon
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nu toch meedoen, ik was niet de Mien, die voor Haag en Kuyt de wasbakken
uitschuierde en de roeden poetste van de trap... Nee, ik was Pim Heze, onaantrekkelijk
en onelegant, maar ik zou toch misschien kunnen leren?
‘Je vraagt niet eens, hoe wij hier gekomen zijn, stoetel?’ Dat was Gijs. Ik zag, hoe
Luuk mij even glimlachend bekeek. Maar het was een prettige glimlach, die mij op
deed veren in mijn stoel.
‘Jij hebt mij toch nog niet aan het woord laten komen,’ weerde ik af.
Gijs had zijn hand op Non's rode lokkenpracht gelegd.
‘Wij zijn met de auto van Feninga. Een tweede jaars. Wij hebben ergens met hem
gegeten. En nu is hij op bezoek bij een meisje. Dat heeft hij Zaterdag op het
studentenbal leren kennen. Als haar Vader hem niet eerder de deur uittrapt, dan komt
hij ons hier om elf uur halen.’
‘Studeert U ook?’ vroeg Luuk.
Ik rekte mijn magere nek.
‘Ja. Voor tandarts. En de vrouw hier’ - hij woelde in Non's lokken - ‘wordt ook
tandarts. Tja, wij krijgen later twee borden aan ons huis.’
‘Wat zeg jij dat tragisch,’ zei Non. ‘Alsof het een schande is.’
‘Het is ook tragisch, als je het goed bekijkt. Jij krijgt natuurlijk veel meer practijk
dan ik...’
Non schaterde opeens.
‘Je gelooft het niet Pim, maar daar zeurt hij over. Het wordt een ideé fixe
gewoonweg.’
‘En als jij maar weet, dat je van ideé fixen het meeste last kunt hebben. Krijgen
wij nog wat te drinken, Pim?’
Ik was al opgesprongen. Sigarettenas sprong op mijn rok.
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Sigarettenas sprong op het bruinfluwelen kussen van mijn stoel. Ik blies. En mijn
halfopgerookte sigaret hield ik als een dwaas, lichtend uitwasje in mijn hand. Gijs
schudde zijn hoofd. Hij deed zijn mond al open, maar ik zag nog, hoe Non, opeens
vinnig, in zijn knie kneep. Toen schonk ik thee. En het was mij, alsof ik champagne
schonk. Dit heb ik nog wel nooit gedaan, ik heb het zelfs nog nooit geproefd. Bij
feestelijke gelegenheden thuis, wordt champagne-cider gedronken, wat ik afgrijselijk
vind. Maar ik heb zo'n idee, dat je champagne moet schenken met een blij, licht
gevoel in je hoofd. En dat had ik.
‘En, Pimmie, hoe staat het met het groene japonnetje?’ Dat was Non.
‘Ik ben er nog even ver vanaf als toen in Haarlem.’
‘Schaap,’ zei Non. ‘Heb jij Jenny al gezien? Och ja natuurlijk. Vin je 't geen
schatje?’
‘Ze lijkt op de stoetel,’ zei Gijs somber.
‘Zo'n naar mannetje,’ plaagde Non. ‘En hij is toch zo dol op jou, Pim.’
‘Ik kan er niet van slapen 's nachts,’ kreunde Gijs. ‘Jij vervolgt mij compleet in
mijn dromen, konijn.’
Toen zei ik boud: ‘Kunt U zich voorstellen Mijnheer Hagedoorn, dat dàt mijn
broer is?’
Hij lachte. Witte, ongelijke tanden had hij. Maar ze stonden niet zo konijnig naar
voren als de mijne. ‘Tja,’ zei hij, ‘dat kan ik niet beoordelen. Ik heb geen zusters.
Alleen een oudere broer. En die tracht mij nog te knechten, al ben ik al vijfentwintig.’
‘Zo zie je.’ Gijs keek mij even beschermend aan. ‘En, vertel nu eens, wat is dit
hier voor een gelegenheid? En waar
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is de baby. En van wie is de baby? Van U?’ Hij keek vragend naar Luuk.
‘Nee, zo ver heb ik het nog niet gebracht.’
‘Doe niet zo bespottelijk,’ zei Non opeens. ‘Gelegenheid! Je kunt niet overal
studentikoos zijn, Gijs.’
En Gijs, hij bloosde. Hij knipte met zijn ogen, hij trok zijn das recht. Non streelde
even vlug zijn hand. Ja, Non zou Gijs wel goed opvoeden. Non, met haar fluwelen
ogen en haar fluwelen stem, zou wel zorgen, dat Gijs vlug afstudeerde. En, dat er
gauw de twee borden zouden komen aan hun toekomstig huis.
‘Heb je niks lekkers?’ vroeg Gijs. Hij keek nog een beetje onhandig.
‘Natuurlijk heb ik niks lekkers,’ zei ik. ‘Stel je voor, in een vreemd huis.’
‘In een vreemd huis?!’ Gijs hapte.
‘Maar laat het mij dan uitleggen,’ smeekte ik bijna.
Luuk keek op zijn armbandhorloge. ‘En het is ook te laat, om nog iets te halen.
Of is er hier een automaat in de buurt?’
Ja, dat wist ik ook niet. ‘Och, het doet er toch niets toe,’ zei Non. ‘Vertel nu Pim.’
Ik trachtte op niet te duistere wijze het echtpaar Boom, Schiphol, de baby, en de
vriendschapsbetrekking, die er tussen het echtpaar Boom en Mijnheer Hagedoorn
bestond, uit te leggen. En ik proestte bijna, toen ik bij deze nuchteren uitlegging, de
komische teleurstelling las op Gijs' bewegelijk gezicht.
‘Ah, zit het zo,’ begon hij. ‘Ik dacht al...’
‘Interesseert ons niets,’ zei Non. ‘Kom nu gezellig zitten Pim.’
Wat was het, dat deze avond zo'n wondere bekoring gaf? Ik weet het niet. Maar
ik schrok op, als uit vreemde, heerlijke
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dromen, toen om 10 uur een auto schor en aanhoudend loeide voor ons huis.
‘Daar zul je Feen hebben,’ zei Gijs. Hij was al over mij heengesprongen in de
erker. ‘Hallo!’
‘Hallo.’
‘Ben je d'r uitgetrapt?’
‘Ja. Kom jullie nog?’
‘Subiet. Kom hart, Feen ziet eruit als een zelfmoordenaar.’
‘Vrij gevaarlijk,’ vond Non, ‘om ons dan aan hem toe te vertrouwen.’
Luuk stond op. ‘Ik ga nu ook maar meteen.’
In de gang zei Gijs: ‘Zeg, Frans heeft ook een meisje.’
‘Neeeeee.’
‘Ja,’ triomfeerde Gijs. Hij wendde zich tot Luuk. ‘Frans is onze brave broeder.
Studeert ook in Utrecht voor dokter. Is mij m'n hele leven lang als voorbeeld gesteld.’
Ze waren al op de trap, toen gilde ik nog: ‘Wat is het voor een meisje?’
‘O, een gehaaide. Niet Non? Lelijk. Maar schatrijk.’
‘En hoe heet ze?’
‘Een dubbele naam. Wisse van Rutterskerke, of zo wat.’
‘Ze heet Rutters van Wissekerke,’ zei Non. ‘Ja, ja. Zeg Pim, je bent vanavond
gewoonweg opgebloeid.’
Luuk op het overloopje keek naar boven. Hij glimlachte. ‘Uw broer schijnt U goed
te doen, juffrouw Heze.’
‘Ja, asjeblieft.’ Ik schudde mijn haar, dat te schudden was, langs mijn oren.
‘Wij komen wel gauw eens weer,’ beloofde Gijs bij de buitendeur. ‘Bye bye
stoetel.’
‘Dag Pimmie.’ ‘Juffrouw Heze.’
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En als een kromme haas schoot Heze terug in de erker. Ze aanzag het vlotte afscheid
tussen Luuk en Gijs en Non. Ze zag ook, hoe de zelfmoordenaar nog werd voorgesteld,
die zelfs een diep-vermoeide blik naar boven wierp, waar ik stond, met als achtergrond
de rozen. Dan kwam er een knorrige beweging in de auto, Non, die nog wuifde, en
een wagen, die plotseling wegschoot. En als de lange, slanke, rechte athleet, die hij
was, liep Luuk de Schuytstraat uit, zwaaide de Parkweg op. Maar hij keek niet meer
om. Toen ik van het raam weer in de kamer stapte, schoot mijn elleboog tegen de
vaas op het tafeltje. De geur van rozen, die opeens doordringend werd. Water, dat
luidruchtig op de grond droop. Ik holde naar de keuken, vond een aanrechtdoekje,
dweilde het water op. Teder en behoedzaam zette ik de rozen weer in de vaas. En
opeens ontdekte ik, dat ik zong met de afschuwelijk lage stem, die ik bezit:
Sarie Marijs is zo ver van mijn hart...

-------------Een week ging voorbij. Een taaie, onbelangrijke week. Het was Donderdagavond,
en ik stond in de keuken te vaatwassen. Haag was weggeschreden naar een
vergadering. Kuyt kwam de gang inlopen. Ze bleef even staan bij de parapluiebak,
en keek daar dwaas en afwezig naar. Dan zei ze:
‘Mien?’ ‘Ja juffrouw.’
‘Mien, Mijnheer Benard komt aanstonds. Wil jij hem dan meteen maar bovenlaten?’
‘Ja, goed juffrouw.’
‘En heb jij... moet jij... heb jij nog wat te doen vanavond? Je kunt best uitgaan.’
‘Ik heb nog zoveel kousen te stoppen. Ik ga gezellig in de eetkamer zitten.’
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‘Goed... goed. Ik zal wel voor de thee zorgen.’
‘Best juffrouw.’
Dan werd er gebeld. Kuyt verdween spoorslags in de huiskamer. En ik liet
behoedzaam Benard boven. Thans zonder snor. Maar met een parapluie. Ik nam zijn
demie aan, en zijn kaas. Het was mij, of hij even aarzelde bij de deur van de
huiskamer. Maar dat kan ook verbeelding zijn geweest.
Later zat ik in de eetkamer. Het was een stille, donkere avond. Het licht had ik
opgestoken, en ik zat door kousen omstuwd. Boven zong een gramophoon.
Oud-Engelse liedjes. Ik hoorde Lettie's sopraantje zo duidelijk, alsof ze bij mij in de
kamer was:
‘If I could plant a tiny seed of Love,
In the garden of your heart...’

Alweer love. Natuurlijk. Ik ging eens verzitten. Ik stroopte een lange, beige Haag-kous
van mijn arm, alsof ik een paling stroopte. En Kuyt dàcht er gewoonweg niet aan,
om mij om thee te bellen. Het werd negen uur, het werd half tien. De gramophoon
was stil geworden. En dan... hoorde ik niet zachte stemmen in de gang, en later een
buitendeur, die behoedzaam dichtviel? Opeens stond Kuyt in mijn kamer, een
stralende Kuyt, een glanzende Kuyt. Mijn stopnaald stond scheef boven het gat, dat
ik stopte.
‘Mien!!! O Mien!!!’
Knullig zei ik nog: ‘Ja juffrouw?’
‘Mien, ik ga trouwen met Mijnheer Benard. Volgende maand al. Hoe vind je dat,
Mien?’
Dus daarom heeft hij zijn snor afgeschoren. Dat was het eerste, wat ik dacht. Maar
dan wenste ik Els geluk, en op allebei mijn wangen plantte Els een zoen. Het was
net, alsof ik die ook een beetje van Benard kreeg.
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‘En, wat zal juffrouw Haag zeggen?’ Lieve, blauwe ogen, die mij in angstige
verwachting aanblikten.
‘Die zal natuurlijk ook blij zijn voor U,’ zei ik valselijk.
Maar toen ik de volgende morgen om 7 uur beneden kwam, en daar Haag reeds
vond - haar trekken waren nog scherper geworden, haar ogen leken wel dood - toen
voelde ik opeens, wat het voor Haag betekende, dat de liefde van Benard aan haar
was voorbijgegaan.
En, plotseling schichtig, schoot ik de kamer uit, weg van die anders zo bevelende
ogen, die nu niet meer leefden.
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Hoofdstuk X
Het is half Augustus, en ik zit weer thuis in Amersfoort. Onder aan de Berg. Moeder
heeft net beweerd, dat ik in nog geen jaar drie betrekkingen heb afgewerkt. En, dat
als de mensen het wisten, Moeder het gewoon een schande zou vinden voor Vader.
Dat het nu het beste was, als ik maar voorgoed thuisbleef.
Ik heb geduldig getracht uit te leggen, dat, wanneer Els Kuyt niet zo onverhoopt
met Benard was getrouwd, dat ik dáár dan misschien tot in lengte van dagen gebleven
zou zijn.
Moeder schudde haar hoofd. Wat een rare uitdrukking ‘onverhoopt trouwen.’
‘Tja.’ Ik keek uit in het tuintje. Wij zaten in de achterkamer, en keken de was na.
‘Maar toch is het zo.’
Els, die gehuwd, in de Corn. Schuytstraat was blijven wonen, amuseerde zich nu
met een daghitje tot drie uur. En Haag was strak en verbeten met de helft van de
meubels en pension gegaan. En daarom was Heze vanaf begin Augustus weer thuis!
Het waren vrij rumoerige veertien dagen geweest. Bert, Toos en Jenny hadden
een week bij ons gelogeerd. En ik had volgens Toos absoluut geen aanleg om met
kleine kinderen om te gaan. Ik moest me daarvoor dan ook maar nooit uitgeven.
Bert was idolaat van zijn dochter. En Toos was na de geboorte dik gebleven, wat
haar figuur noch haar humeur ten goede kwam. Alleen waren zij en Bert het roerend
eens over
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de aanminnigheid van Jenny. Nu een feit is het, het was een dot. Al kon ìk dan niet
met haar omgaan.
Bert, Toos, Baby en de Moeder van Toos zitten nu in een gemeubileerd landhuisje
in Putten, waarheen ook volgende week Moeder vertrekt. Maar dan is de Moeder
van Toos er niet meer, anders voorzag ik veldslagen. Die twee ouwe dames kunnen
mekaar niet zetten. En Moeder zegt, voor haar doen, fier: ‘'t Is toch zeker ook mijn
kleinkind. Bert is toch zeker mijn zoon.’ Ja, daar gaat niets vanaf.
Wim en Dien hebben hun trouwen een jaar uitgesteld. Wim heeft op kantoor afslag
gehad, en ze hebben daarom hun trouwen, niettegenstaande de volledige uitzet van
Dien, verschoven tot volgend jaar Juli. Vader zegt, dat degelijkheid tegenwoordig
wel overal ver te zoeken is, maar dat hij trots kan zijn op zijn zoons. En dan kijkt hij
mij doordringend aan. Ik weet dan, dat hij zich terug waant in de zitkamer van het
personeel van Mevrouw van Ede Pynaer. Waar ik plotseling voor hem stond in mijn
bruine uniform met kanten plakje. Ik krijg dan ook steevast een onbekoorlijke blos,
waarop Vader nog doordringender kijkt. En dan in zijn hart, geloof ik, ook niet
helemaal safe staat tegenover de Haag-Kuyt periode. Vader vindt ook, dat ik nu maar
thuis moet blijven.
Frans studeert als een waanzinnige. Hij is nu verloofd met Minny Rutters van
Wissekerke, dochter van een Utrecht's kolonel. Ik heb nog niet de eer gehad aan de
schoonheid te worden voorgesteld, want het verlovingsgedoe was in Utrecht. Zij is
hier pas één keer geweest, en toen troonde ik nog in Amsterdam. Moeder zegt, dat
zij ‘op en top een dame’ is, wat ik natuurlijk aanneem van de dochter van een kolonel.
Zij is vier jaar ouder dan Frans, en op het portret, dat burgerlijk op de schoorsteen
staat in de ‘salon’, lijkt zij op een
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zeer lelijke Jeannette Mac Donald. Gek, ik vergelijk mensen, die ik zie of ontmoet,
altijd met filmsterren, die ik alleen maar ken van een plaatje.
Minny is lang en heel slank, en rijdt paard als een man. Moeder, die dit zeker in
mij heel erg zou hebben afgekeurd, brengt dit bij Minny fier naar voren.
Gijs en Non zijn nog niet verloofd, ik bedoel met ring en kaartjes en receptie.
Daaraan hecht Non helemaal niet. Vader en Moeder vinden dit bepaald een afwijking.
Maar dat neemt toch niet weg, dat Gijs en Non op het ogenblik vier weken met haar
ouders in Zwitserland toeven, en dat Moeder, ondanks dit alles, Non ondegelijk vindt.
Neen, ze heeft precies de indruk op Vader en Moeder gemaakt, die ik verwacht had.
Moeder zegt zelfs: ‘Ik begrijp niet, wat Gijs in haar ziet. Ze verft haar haar...’
‘Wie zegt dat?’
‘Dien. En Toos ook. En Dien zegt, dat je haar maar eens moest zien, als ze niet
opgemaakt is.’
‘Dien is natuurlijk fel jaloers op zo'n enig type als Non is,’ constateer ik. Want
Dien is het toppunt van niet onknappe alledaagsheid.
Maar Vader heeft gelukkig ontdekt, dat Gijs door Non heftig aan het studeren
geslagen is, en zegt: ‘Non is mijn type ook niet...’ stel je voor, om te krijschen! ‘maar ze heeft een goede invloed op Gijs...’
‘Waar denk je aan Pim?’
‘Och niets Moeder. Zo maar.’
‘Je handen zijn stil.’
Ik roer mijn handen. Ik haal gauw de draad door een onderjurk van Moeder, die
mee moet naar Putten.
Gister heb ik een briefje van Lettie gekregen. Of ik een
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paar dagen kom logeren in Wijk aan Zee, waar Atie en Luuk op het ogenblik ook
verwijlen. Dit zou voor mij nu juist een reden zijn om niet te gaan. Ik zie mij al
knokig en beenderig aan het strand liggen zonnebadderen naast het elegante poesje,
dat Atie is. En dat roemt Lettie als een van de dagelijkse geneugten. No, thank you.
‘Ik denk, dat wij maar met de najaars-schoonmaak beginnen, als ik uit Putten
terugkom, Pim.’
Ik zwijg maar. Moeder weet toch niet, dat ik zal trachten zo gauw mogelijk weer
aan de slag te gaan. Gisteravond vroeg een echtpaar in Bussum een juffrouw,
tegelijkertijd in het bezit van een rijbewijs. Ja, de eisen worden zwaarder. Maar ik
beschouw op het ogenblik mijn verblijf in Amersfoort slechts strategisch. Reculer
pour mieux sauter! Ik hoop in vredesnaam, dat ik deze keer goed ‘saute’.
Moeder is in Putten geweest en al weer terug. Ik heb haar van de trein gehaald, en
Vader heeft haar bij het weerzien een zoen op haar voorhoofd gegeven. Het is
anderhalve zware week geweest. Wat klinkt dit onhartelijk en liefdeloos, nu ik dit
neerschrijf. Maar Vader en ik hebben geen conversatie. Ik kan bijvoorbeeld uitstekend
converseren met onze Amersfoortse bakker, maar als ik tegenover Vader zit, dan
schijnen al de grijze cellen, die mijn hersens vormen, finaal verstopt te zijn. Trouwens
Vader wenst ook niet te converseren. Die leest aan en na tafel als maar kranten, drinkt
een achteloos kopje thee daarbij, en tot slot van dit alles wenst hij zich nog een half
uur te vertreden en bij deze vertreding wenst hij mijn aanminnige persoonlijkheid.
Dus elke avond om tien uur heb ik mijn hoed op mijn hoofd gedrukt, heb ik een
mantel aangeschoten en heb mij naast Vader, meestal zwijgend, vertreed.
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De natuur wordt al herfstachtig, en er zitten geen beloftes meer in de lucht.
Mijn haar heb ik laten groeien. Het is door mijn laatste permanent een beetje
geschroeid, wat Moeder nota-bene, toen ze het zag ‘ondegelijk’ vond. Ik rol nu het
haar, dat ik bezit, om een stokje, zodat er achter aan mijn hoofd een worstje kleeft.
Verder draag ik het glad over mijn hoofd gestreken, om tot dit worstje te geraken,
en Moeder vindt dit ‘bepaald aardig staan. Zo netjes!’ Het zou voor mij een reden
zijn om het weer af te knippen.
Moeder is dus weer thuis. Ze is vandaag begonnen de zolder te ‘redderen’. Want
een schoonmaak begint volgens oude tradities in de lucht en eindigt in de
keldergewelven. En morgen tijgen wij aan de gang, Lena en ik. Moeder denkt er
hard over, wanneer de schoonmaak achter de rug is, Lena weer voor halve dagen te
nemen. Nu Pim toch thuisblijft...
Maar Pim heeft gisteravond in de krant een advertentie gelezen, een eenvoudige,
helemaal niet opvallende advertentie:
Mevrouw van Hoorn, Koninginneweg 8, vr. tegen 15 Sept. een beschaafde
juffr. v.d. huishouding. Hulp v. dagm. en werkster.
Géén v.g.g.v. Géén verplichte uniform. Géen P.G. of Chr. beginselen. Alleen maar
beschaafd. En dat ben ik wel. Dus toen heb ik gisteravond de bom door de ruiten
gegooid, en gezegd, dat ik daar op afwilde. Vader zette zijn leesbril vaster, las
achteloos de wensen van Mevr. van Hoorn en zei: ‘Daar maak je toch geen kans.’
Moeder zette haar leesbril op, las enige keren de advertentie over, zei: ‘Ik begrijp
niet, wat je bezielt Pim, om weer jouw benen onder andermans tafel te
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steken.’ En Pim antwoordde, dat, als de tafel maar genoeglijk was, dat ze het dan
zelfs wel gezellig vond. En, dat in elk geval de schoonmaak eerst nog klaar kwam.
Om kort te gaan, ik ben er vandaag op afgeweest. Met de zes uur trein. Om half
acht stond ik voor een groot, opgewekt flatgebouw. Ik belde. Een meisje in het bruin,
zo à la Mevr. van Ede Pynaer, deed me open. Ze leek zo op het oog een jaar of
zeventien te zijn, en ik rangschikte haar meteen onder het dagmeisje van de
advertentie, die de juffr. v.d. huishouding hulp verleende.
‘Ik kom op de advertentie,’ zei ik. ‘Ik hoop, dat... e... dat de betrekking nog vacant
is.’ Een beetje onderwijzeresachtig deed die zin mij aan. ‘Maar ik kom uit Amersfoort,
ziet U.’
‘Ik geloof... ik weet niet... ik zal Mevrouw eens vragen. Komt U even binnen.’
Gelukkig, ze liet mij niet buitenstaan, alsof ik zeep of postpapier verkocht.
Een vestibule. Parketvloer. Een mahoniehouten lift, die naar boven zoefde. Ik
wachtte. Daar kwam de lift weer naar beneden. Het kittige, donkere meisje hield de
liftdeuren open. ‘Mevrouw wil U wel even ontvangen.’
In de lift hing een geur van milles fleurs.
‘Gaat U zitten.’ Ja, daar was een rood-fluwelen bank, waartegen ik leunde. Een
lieve lach van mooie tanden. Ik lachte konijnig terug. Ik zat.
Boven - het was drie hoog - hield de lift stil. Een grote hal. Weer parketvloer. Een
paar Persjes. Een radio, die schetterde ergens in huis. Een deur, die geopend werd.
Een grote kamer. Ik knipte even met de wimpers, die ik bezit. Want het was een
kamer, zoals ik die altijd in mijn dromen heb gezien. En dan was hij irreël, terwijl
deze leefde. Uit een diepe
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stoel bij een haard stond een dame op. Ze was lang en slank, met krullend bruin haar,
dat wijd om haar gezicht viel.
Ze stak een kleine, witte hand uit. ‘Juffrouw...’
Ik trachtte gauw, gauw mijn handschoen uit te trekken. Mijn tas gleed op de grond.
Mijn spoorkaartje, dat ik kies in mijn handschoen verstopt had, daalde voor mijn
voeten neer. Huppelde nog een eindje weg over het gladde parket. Ik bukte mij. Ja,
nu stond ik in vlammen, en schichtig keek ik op naar Mevrouw van Hoorn, die
natuurlijk de wrevelige Mevrouwentrek had aangedaan. Maar... ze lachte, vriendelijk
en natuurlijk. En ze zei: ‘Als ik vroeger op reis ging, dan had ik ook mijn spoorkaartje
in mijn handschoen.’ O, gezegende tact.
‘Gaat U zitten, juffrouw...’
Och ja, natuurlijk. ‘Heze,’ zéi ik haastig.
‘Juffrouw Heze. U bent uit Amersfoort gekomen?’
‘Ja Mevrouw, daar woon ik.’
‘Vertelt U eens iets van U zelf?’
Ik humde. De radio schetterde harder. Mevrouw drukte op een bel, die naast de
haard was aangebracht. Een haard, die heel flauwtjes brandde, want het was een
koude avond in Augustus.
Het jonge meisje in het bruin klopte aan, deed zacht de deur achter zich dicht.
‘Och Corrie, wil jij Mijnheer Huug vragen, of hij de radio wat zachter zet?’
‘Ja Mevrouw.’
Dus er was een Mijnheer Huug. Zou dat Mijnheer van Hoorn zijn? Nee natuurlijk
niet. Het was, vanzelfsprekend, een zoon.
‘Nu, juffrouw Heze?’
En dan begon ik, vrij hakkelend, met mijn zeer on-interes-
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sante levensgeschiedenis. Mevrouw van Hoorn had zich wat voorovergebogen en
keek mij zo aandachtig aan, alsof ik een roman vertelde, die ik beleefd had. Aan het
slot rommelde ik in mijn tasje. ‘Ik heb getuigschriften bij mij, wilt U misschien...’
‘Ach nee, ik geef zo weinig om getuigen. Dus het laatst was U bij juffrouw Kuyt...’
‘Nu Mevrouw Benard, Mevrouw.’ Dat klonk gek.
‘Dan zou ik daar dus kunnen informeren?’
‘O ja zeker Mevrouw.’ Els zou misschien, in overmaat van jong liefdesgeluk, de
schoonste dingen van Heze vertellen gaan.
‘U krijgt dan wel bericht van mij in Amersfoort. Geeft U mij even Uw adres?’
Waarom kon ik nu niet een van die prachtige lanen op de Berg noemen? De
Emmalaan, de Prinses Sophielaan, de... jakkes, jij bent een snob, Heze.
Een belletje. Het meisje in bruin.
‘Laat jufrouw Heze uit, Corrie.’
‘Dag Mevrouw.’ ‘Dag Juffrouw Heze.’
Door de hal. Voorbij de kamer, waar de radio nu zacht speelde. Een jongensstem,
die zong: ‘Tramp, tramp, tramp, the boys are marching...’ Weer op straat. De Parkweg
af. Voorbij het bovenhuis, waar Luuk Hagedoorn woonde. Een steelse blik naar dat
bovenhuis. Maar Luuk was in Wijk aan Zee bij de Boomen. Die maakte natuurlijk
lange strandwandelingen met Atie, zijn stevige arm door de hare. Die zou het
natuurlijk in deze temperatuur in zijn badpak nog niet koud hebben...
Toen ik in Amersfoort de huiskamerdeur opende, verraste ik Vader en Moeder,
elk met een krant onder de lamp. Hun
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haar leek zo grijs onder het licht van de lamp, hun gezichten zo oud. Waarom voelde
ik mij hun zo plotseling bewust sentimenteel genegen? Was het, omdat ik even in
een andere sfeer had getoefd? Was het, omdat ik nog hoorde die prettige jongensstem,
die zong: ‘Tramp, tramp, tramp, the boys are marching?’
Vader keek op. Moeder keek op. ‘En?’ zei Vader. ‘Wat was het voor een familie?’
vroeg Moeder. Ik trok een stoel bij. Ik spelde stevig mijn worstje vast. Ik trachtte
niet te uitbundig mijn belevenissen te beschrijven. Het slot was, dat Vader zei: ‘Nu
ja, dat lijkt allemaal erg aardig, maar daar maak jij toch geen kans.’ En dat Moeder
vroeg: ‘Wat doet Mijnheer?’ Ja, dat wist ik niet. Ik had toch moeilijk aan Mevrouw
van Hoorn kunnen vragen, wat haar man ‘deed.’ Vader stond op.
‘Gaat U nog uit?’
‘Ja, ik ga mij nog een half uurtje vertreden.’
‘Dan loop ik wel met U mee.’
Door de al avond-stille straten liepen wij. En spraken niet.
Twee dagen daarna kwam een briefje uit Amsterdam. Moeder gaf mij dit briefje,
terwijl ik terugkwam, met een doek om mijn hoofd, van een pelgrimstocht uit de
tuin, waar ik koffers had uitgeschuierd. De schoonmaak bloeide. Het was een briefje
van Mevrouw van Hoorn. Ze schreef:
‘Geachte Juffrouw Heze,
Even bericht ik U, dat ik besloten ben, U als juffrouw te engageeren. Ik
heb van Mevrouw Benard zeer prettige inlichtingen over U gekregen.’ God bless Els. Ik
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maakte een onelegante wipsprong. - ‘Ze zendt U haar vriendelijke groeten.’
‘Wat schrijft ze?’ wilde Moeder weten. Die had allang achter op het adres
de naam van Mevrouw van Hoorn gezien.
‘Ik heb het. Wacht even. U kunt het direct lezen.’ ‘Ik verwacht U dan de
15de September tegen 11 uur.
Vriend. groetend,
Mevr. L.C.M. van Hoorn-Daendels.
Ik rukte de doek van mijn hoofd, Ik wuifde ermee.
‘Denk om de buren,’ zei Moeder. ‘Stel je niet aan.’ Haar ogen vlogen langs de
regels. ‘Dwaas,’ vond ze, ‘dat ze je nog niet eens spreken wil, voordat je daar komt.’
‘Ik heb natuurlijk zo'n overweldigende indruk gemaakt...’ begon ik triomfant.
‘Nu ja, dat is onzin. Vader moet eerst maar eens goed informeren, wat dat voor
een familie is, die familie van Hoorn.’
‘Als U het huis gezien hadt en de inrichting...’
‘Dat zegt mij niets,’ viel Moeder me opnieuw in de rede. ‘Jij ziet natuurlijk niet
verder, dan je neus lang is.’
Maar zelfs deze troosteloze woorden konden mij niet ontmoedigen. En terwijl ik
boven kisten met oude schoolboeken en schriften van al de telgen Heze weer inpakte,
zong ik:
Sarie Marijs is zo ver van mijn hart...
Vader was het roerend met Moeder eens. Eerst informeren. Nog twee dagen leefde
ik op spelden. Toen kwam Vader thuis met de mededeling, dat Mijnheer van Hoorn
ingenieur was en directeur van een ‘zeer goed bekend staand’ ingenieursbureau. En,
dat het nu maar aan mij zelf
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lag, om daar een ‘alleszins prettige positie te scheppen.’
Op deze schone woorden, zei ik alleen maar mild ‘Ja Vader.’
En nu zit ik al veertien dagen op de Koninginneweg. 's Morgens heb ik een donker
japonnetje aan. 's Middags kleed ik mij in iets weidschers. Het is mij, alsof ik veel
dichter bij het groene japonnetje gekomen ben. Want ik verdien dertig gulden in de
maand, een belachelijk hoog salaris voor Heze. En ik vind het... nee, kalm vertellen.
Toen ik de 15de September om 11 uur voor het flatgebouw stond, en had aangebeld,
klopte mijn hart vervaarlijk. Vader had toch gelijk gehad, dat het nu aan mij stond
om mij een ‘alleszins prettige positie te scheppen.’ En 15 September om 11 uur had
ik het idee, dat ik alles zou kunnen, alleen dat niet. De buitendeur vloog geruisloos
open. Mijn mond verwijdde. Maar ik toog naar binnen, vergat eerst de deur dicht te
doen, liep nog weer terug, en gaapte dan steels de lift aan. Nee, ik zou maar lopen.
Drie trappen op, terwijl de suitcase, een ordinaire blauwe, tegen mijn benen schuurde.
Het gekke was, dat ik, toen ik boven arriveerde, weer voor een deur kwam te staan
met een bel en van Hoorn erop. Ik bedacht, dat ik de vorige keer wel heel erg absent
moest zijn geweest om me dat heelemaal niet te herinneren. Dus ik belde weer,
gelaten.
De deur ging open, en daar stond Corrie. Corrie met haar lieve glimlach. ‘Dag
juffrouw.’
‘Dag.. ee.. dag Corrie,’ zei ik. ‘Is Mevrouw thuis?’
Ja, daar was de hal, die ik me toch zo goed herinnerde.
‘Mevrouw verwacht U al.’ Was dat een aanmoediging? Ik liep achter Corrie aan.
Ik stond weer in de grote kamer
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met het parket en de Persjes. Deuren stonden wijd open, want het was een warme
dag in September.
‘Mevrouw, hier is juffrouw Heze.’
Mevrouw zat in een loggia, die op het Vondelpark uitzag. Rose geraniums met
volle, fiere kruintjes, omringden haar aan drie kanten. Ze had een geel japonnetje
aan, en ze zag er jong uit.
‘Dag juffrouw Heze. Misschien wilt U zich eerst even opknappen? Corrie zal U
wel Uw kamer wijzen. Dan verwacht ik U weer hier.’
Een kleine kamer, die ook op het Vondelpark uitzag. Een divanbed met een fleurig
cretonnen kleed. Twee cretonnen stoeltjes naast een leuke, kleine tafel. Achter een
gordijn de wastafel, warm en koud. Ik was toch geen logé? En in de klerenkast in de
hoek lag een sachet, dat geurde. Mijnheer van Hoorn, ingenieur, directeur van een
ingenieursbureau, daarnaar had Vader toch immers geïnformeerd. Het zou toch zeker
all-right zijn...
Toen ik mijn handen gewassen had, en mijn worstje steviger tegen mijn achterhoofd
had aangespeld, keek ik nog even uit in het Vondelpark. Moeders met kinderen,
Moeders met kinderen, zo heel veel kinderen, zo heel veel jeugd. Mijn kamertje
kwam uit op een balcon. Ik gaf mij geen tijd om op het balcon te gaan staan om rond
te kijken. Met mijn grote, gewassen handen liep ik de hal door naar de loggia, waar
nu een markies was neergelaten voor de zon, die overdadig straalde.
‘Ach, bent U daar.’ Ogen, die me vlug opnamen. ‘Wilt U Corrie bellen om koffie?
De bel is bij de haard.’
Ja, dat wist ik nog van de vorige keer. Ik belde voorzich-
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tig. ‘En komt U nu hier zitten, juffrouw Heze? Dan kunnen wij nader kennismaken.’
In een witte stoel op de loggia. Een kindje in het Park riep: ‘Mammie, mammie,
kijk eens, een wups!’ Ik voelde me nur tand.
Corrie bracht de koffie. Twee kleine kopjes op een blaadje met een mooi kanten
kleedje. Mijn handen voelden klam aan.
‘En vertelt U mij eens, juffrouw Heze, hoe heet U?’
Hoe ik heette? O ja, Wilhelmina Jantina. ‘Wilhelmina, Mevrouw.’
‘Wordt U Willy genoemd?’
‘Nee, Pim, Mevrouw.’
‘Nu, dan zullen wij U ook Pim noemen. U bent het enige meisje thuis, nietwaar?’
‘Ja Mevrouw, ik heb nog vier broers; ik ben de jongste.’
‘Dat Uw Moeder U niet veel liever thuis wil houden...’
‘Maar dat wil Moeder ook. Alleen ik... ik...’ Ik stotterde rampzalig.
‘Och ja, ik begrijp het wel. Mevrouw Benard heeft me wel zo het een en ander
verteld. Een lieve vrouw, Mevrouw Benard.’
Ik knikte gretig. Els wàs lief.
‘Je oudste broer is leeraar, nietwaar?’
‘Ja Mevrouw, in Haarlem. En mijn tweede broer is in Amersfoort op kantoor.’
‘Drink je koffie eens uit, Pim.’ Wat klonk dat gòed: ‘Drink je koffie eens uit, Pim.’
En had ik ooit lekkerder koffie geproefd?
‘En dan heb je nog een broer, die studeert voor dokter?’
‘Ja Mevrouw, en mijn jongste broer studeert voor tandarts.’
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‘Hij zal misschien de vriend van mijn oudste zoon wel kennen. Die studeert ook in
Utrecht. Wij zullen het hem eens vragen, als hij hier komt.’
De zon kroop toch naar binnen. De zon zette Mevrouw's bruine, korte, krullende
haar in gloed. De zon speelde ook over mijn glansloze touw.
‘Mijn oudste zoon is op de K.M.A.’
K.M.A. Ik grijnsde wezenloos. Wat was K.M.A.
‘In Breda,’ vulde Mevrouw aan. ‘Hij is twintig jaar. Volgend jaar wordt hij officier.’
K.M.A. Natuurlijk. En twintig jaar! Ze zag er niet naar uit, om al een zoon van
twintig jaar te hebben.
‘Mijn jongste zoon is nog thuis. Die is zeventien. 5de Gym.’
Dat zou misschien Mijnheer Huug zijn. Ik wenste vurig, dat ik het goed met
Mijnheer Huug zou mogen vinden... Mijn handen werden nog onappetitelijker klam.
‘Ik denk wel, dat je met Corrie zult kunnen opschieten. Het is een lief kind. Ze is
achttien en al vijf jaar hier. Direct van school is ze bij ons gekomen. En mijn
werkster...’ Ja, nu lachte Mevrouw. ‘Die heb ik al 10 jaar. Ze komt elke Vrijdag. En
ze praat zonder komma's.’
Ik had geen idee wat het was, zonder komma's te praten, maar ik lachte maar mee.
‘Mijn werkster, ze heet juffrouw Kraak, wordt door haar man geknecht. Ze heeft
niets te zeggen thuis. Dus die ene dag dat ze hier komt, praat ze voor een week. Ze
verwacht geen antwoord, dus je hoeft niets te zeggen, Pim.’
Dit leek mij wel makkelijk. En opeens leek het mij zo kostelijk, dat er een vrouw
bestond, die maar één dag in de week praten kon, dat ik voluit lachte. Toch keek ik
direct
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daarop schichtig naar Mevrouw. Maar ze keek mij zo genegen aan, dat ik onmiddellijk
wenste, iets bravoure-achtings voor haar te doen, b.v. uit een brandend huis redden,
of uit een wilde stroom. Hoewel ik zelf maar matig zwem. Doch dat was het gevoel,
dat ze je gaf, een gevoel van jeugd en dankbaarheid...
En dan klonk er een stem in de gang. Een lage stem. ‘Heeft Mijnheer Lameris nog
die platen gebracht, Corrie? Nee? En dat heeft die vrijer me gister beloofd. Klier! Is
Mama thuis? Ja?’ De deur van de hal vloog open. In de deur stond een lange, slanke,
blonde jongen. Hij kwam naar ons toelopen. Keurend zag hij mij aan. Verbeeldde
ik mij, dat ik even een spottrek zag om zijn mond?
‘Huug, dit is Pim Heze. Pim, dit is Huug.’
In stond zo haastig op, dat de stoel wankelde. Hij stak een grote, kalme hand uit,
om die stoel voor vallen te behoeden.
‘Dag Mijnheer,’ zei ik.
‘Zeg maar Huug,’ zei hij. ‘Een van buiten geleerd lesje. Met tegenzin opgevolgd.’
Ja, nu wist ik helemaal niet meer, hoe ik kijken moest bij die jonge, ironische stem.
‘Huug, stel je niet aan,’ zei Mevrouw.
‘Dat zou ik maar aan mij overlaten, Keesje.’
Keesje tegen zijn Moeder! Wat zouden Vader en Moeder wel zeggen, als ze dàt
hoorden! Waar bleef het respect voor je Ouders!!! En dan die langzame, wat lijzige
stem...
Maar dan opeens een lach, een guitige lach. Prachtige, witte tanden, die in die lach
werden getoond. Een hand, die even op de schouder van Mevrouw werd gelegd. En
dan weer zijn stem, nu innig, nu beschermend: ‘Hè, Keesje...’
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Hoofdstuk XI
‘En as U dan bedenkt dat mijn man al zes jaar zonder werk is en dat hij dan thuislegt
en opschept en dat je er geen woord tusschen kan krijgen en dat het een zegen is dat
je dan zo'n goed werkhuis getroffen heb en komende April wordt het al elf jaar en
Mevrouw is de bovenste beste dat zeg ik maar het eerste verkeerde woord moet ze
mij nog geve als je dan geen kinders heb een geluk bij een ongeluk zeg ik altijd maar
want je ken een hoop narigheid van je kinders beleve...’
Dat was de vrouw zonder komma's. Ik zeg nog altijd: ‘Ja, juffrouw Kraak,’ en
‘Neen, juffrouw Kraak.’ Huug heeft zelfs een liedje gemaakt. Dat begint zo:
‘Als de vrouw zonder komma's zegt, wat moet je van mijn,
Dan zegt Pim: ‘O niets, juffrouw Kraak.’
En als de vrouw zonder komma's zegt: ‘Het leven is maar schijn,’
Dan zegt Pim: ‘O zeker, juffrouw Kraak.’
Ja, nu ben ik hier veertien dagen en ik zon mij in de genegenheid, die ook mij wordt
toebedeeld. Ik kan mij niet voorstellen, dat dit zo blijven zal. Ik word 's nachts wakker,
en droom, dat ik een ongelooflijke ruzie (dat is een uitdrukking van Huug) met
Mevrouw heb. Dan baad ik in tranen, en wil alles doen, om dit weer goed te maken.
Gelukkig komt dan met een diepe zucht het bewust worden, dat het maar een droom
is geweest, en ik rol me welgemoed in mijn
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heerlijke bedje op mijn andere zij, en tracht weer in slaap te komen. Door de gordijnen,
die ik heb opengelaten, schijnt de maan in mijn kamertje... Heb ik ooit, ooit zo'n
gevoel van diepe tevredenheid gehad?
Mijnheer is een donkere, strakke, ernstige man, die weinig zegt. Ik ben eigenlijk
een beet je bang voor Mijnheer. Maar

Dat was de vrouw zonder komma's.

Mevrouw... mijn twee heerlijkste avonden zijn geweest, toen ik alleen met Mevrouw
thuis was, bij haar heb gezeten met een boek, thee heb geschonken en verteld heb
van Mevrouw Spits en Cor en Pé.
Ze heeft om Cor meisjesachtig gelachen. Maar ze zei: ‘Van Pé zou ik kunnen
houden. Wat een schat.’
Op haar bureautje staat een foto van een lange, donkere jonge man in uniform.
Dat is de zoon, die op de K.M.A. is.
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Een keer heb ik haar verrast, terwijl ze tegen haar bureautje leunde, en de foto van
haar zoon in haar handen hield. Toen ze mij zag, legde ze de foto niet weg. Ze zei
alleen: ‘Met Kerstmis komt hij thuis. Het is nog lang... drie maanden.’
‘De tijd vliegt hier, Mevrouw.’
‘Op wie vind jij, dat hij lijkt, Pim?’
‘Op Mijnheer. Misschien ook iets op U.’
Ze zette de foto weg. ‘Frits is zo heel anders dan Huug. Kun jij het nogal vinden
met Huug, Pim?’
‘O ja. Hij zei gisteravond, dat ik fantastisch lelijk was.’
‘Maar, dat is erg onaardig van hem.’
‘Ik kon het toch best van hem verdragen, Mevrouw.’
‘Och, hij meent het zo niet.’
Toen werd ik erg moedig. ‘Hij meende het natuurlijk wèl. Maar hij zei het zo...
zo... het deed mij toch eigenlijk geen pijn.’
Hierop kwam Huug binnen. ‘Wie heeft gister mijn bureau opgeruimd?’
‘Corrie natuurlijk. Waarom?’
‘Ik mis een uittreksel van Homerus. Doet Corrie in oude talen?’
‘Jij hebt natuurlijk niet goed gekeken. Laat mij maar eens zien.’
‘Als je maar geen rommel maakt.’ Huug deed een beetje verstoord.
‘Hoe kun jij dat zeggen, Huug. De bende, die jij altijd maakt...’
‘Niet zo brutaal, Keesje.’
Moeder en zoon! De innige verstandhouding, die er bestaat tussen deze Moeder
en deze zoon. Zonder de respectvolle eerbied, die ik mijn ouders steeds heb moeten
bewijzen...
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En toch kan Huug eerbiedig zijn, en zeer hoffelijk. Gister kwam hij thuis met een
grote bos gladiolen. Ridderlijk gaf hij die bloemen aan zijn Moeder. Jong, blond,
slank, ridderlijk, en een ietsje verlegen.
‘Wat bloemen voor jou, Keesje.’
‘O Huug, wat lief van jou.’
Hij draaide zich om op zijn hielen. Hij zei: ‘Niet zo on-intelligent kijken, Pim.’
Ja, nu ben ik hier veertien dagen. En het enige, wat mij tegenvalt, is het koken.
Els heeft, in de liefde haars gemoeds beweerd, dat ik heel goed koken kan. Dat was
so wie so al niet waar. Maar hier wordt veel beter gegeten, dan bij het duo Haag Kuyt. En ik knoei. Gister waren de worteltjes aangebrand. Ik eet mee aan tafel, en
kon gewoonweg geen hap naar binnen krijgen. En de vla was kluiterig. Terwijl ik er
zo mijn best op had gedaan. Toen ik later in de eetkamer het zilver opborg, hoorde
ik Mijnheer bij Mevrouw in de kamen. Ze wisten niet, dat ik in de eetkamer over het
dressoir gebogen stond.
‘Waarom heb jij in vredesnaam deze stoffel op de kop getikt, Louk? Was het weer
iemand, die liefde nodig had?’
‘Huug, ze snàkte naar liefde, dat zag ik direct.’
‘Juffrouw Kraak snakt naar liefde, die heeft een man, die haar mishandelt...’
‘Nee, tiranniseert.’
‘En die doet, geloof ik, de hele dag niets dan praten.’
‘Ja, maar je hoeft haar niet te antwoorden. En ze werkt goed, Huug. En ze is al
tien jaar bij ons.’
‘En Corrie snakte naar liefde, toen ze bij ons kwam...’
‘Is die niet opgebloeid?’
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‘Hm, jawel. Maar deze stoetshaspel, ik geloof, dat jij daar geen eer van beleven zult.’
‘Tòch, Huug, tòch.’
‘Nu zorg in elk geval, dat ze behoorlijk koken leert. Stuur haar naar een kookcursus.
Denk er aan, dat als ik de hele dag hard heb gewerkt, dat ik dan tenminste...’
De rest ging voor mij verloren, omdat ze de kamer uitliepen. De zilte tranen gleden
in mijn mond. Ik had toch kunnen weten, dat Mijnheer zo over mij dacht. En 's
avonds, mijn vrije avond, ging ik naar bed, gewapend met twee kookboeken. Van
de zwezerik naar de chippolatapudding, van de blinde vinken naar de montagne
russe. 's Nachts droomde ik van taarten, moccataarten, slagroomtaarten, die ik had
bereid. En dat Mijnheer zei: ‘Nu, die lelijke stoethaspel, die kan toch wel wàt!’
Het is half October. De bomen op de Parkweg worden geel. De najaarslucht is
prikkelend. Ik loop naar de Boomen, waar ik nog niet ben geweest. Hoe komt het,
dat ik toch nog het liefst mijn vrije avonden thuis ben in mijn gezellige kamer, waar
de centrale verwarming zacht brandt, en waar een knus rood schemerlampje zijn
licht verspreidt over de boeken, die Mevrouw mij te lezen geeft. Maar mijn
kookboeken liggen toch bovenaan. Volgende week begint de kookcursus. Dat het
zijn zegen mag uitspreiden over mijn gefolterd gemoed. Dat elke middag opnieuw
gefolterd wordt door de angst, dat er iets verkeerd zal gaan aan de lucullische
geneugten.
Mevrouw zegt: ‘Wij eten nu maar eenvoudig Pim. Des te meer zullen wij jou dan
waarderen, als je op de kookcursus bent.’ Maar ze zegt het, als Mijnheer er niet bij
is...
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Bij de Boomen trof ik Luuk en Atie. Lettie riep: ‘Dat je nog helemaal niet geweest
bent, Pim... Niets leuk van je.’
‘Ik ben twee Zondagen naar Amersfoort geweest,’ prevelde ik.
‘Nu ja, je bent toch 's avonds wel vrij. En, hoe bevalt het je?’
‘O, uitstekend.’
‘Je ziet er goed uit. Ziet ze er niet goed uit?’ vroeg Lettie zo in het algemeen. ‘Els...
ja, wij gaan nu om met de Benards, en wij zijn Els en Lettie met mekaar, Els zegt,
dat Mevrouw van Hoorn, die bij haar geweest is te informeeren naar jou, zo'n
zeldzaam prettige indruk maakte.’
‘Ben jij bij van Hoorn op de Koninginneweg?’ vroeg Luuk. ‘Dat is vlak bij mij.
Nu, dan heb jij het getroffen, zeg.’
‘Omdat het vlak bij jou is?’ Ik kleurde bij deze coquetterie. Atie keek mij enigszins
verwonderd aan.
Luuk lachte. ‘Ja,’ zei hij dan, ‘ja. Omdat het vlak bij mij is.’ Maar hij streelde
teder Atie's schouder.
‘Is het dokter van Hoorn?’ vroeg George, die erg bij leek.
‘Nee, ingenieur van Hoorn.’
‘Ik geef zijn zoon les op 't gym. Huug van Hoorn. Een leuke, vlotte knaap.’ Luuk
streek zijn blonde Vikingerkuif naar achteren. ‘Maar niet van arrogantie ontbloot.
En 't is gek, maar je kunt niet kwaad op dat heer blijven.’
‘Hebben ze ook geen zoon, die officier is?’ Atie leefde op. ‘Ja, dan ken ik ze wel.
Zo'n lange, bruine jongen. Een Indisch type. Ik heb nog al vaak met hem gedanst op
een H.B.S. fuif.’
‘Zo, zo.’ Luuk trok speels aan het kleine oortje. ‘En trouwens, hij is nog geen
officier. Is 't wel Pim?’
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‘Nee, volgend jaar, zei Mevrouw.’
‘Die Frits heb ik ook nog les gegeven. Maar dat was me een bengel. Die heeft alle
ramen, mijlen in de omtrek, ingegooid. Ook de onze. Dat heeft Papa wat geld gekost.
Want hij was een van die jongens, die niet wegliep. Wel fideel. Ja, ik heb altijd de
jongens van Hoorn graag mogen lijden.’
Mijn borst zwol. Als dat mogelijk is. En ik voelde me net een ouwe, Engelse
nanny, die de loftrompet hoort steken over kroost, dat ze vanaf de wieg heeft
opgevoed.
Maar toen ik 's avonds naar huis liep, kwam opeens het ellendige gevoel van
hopeloze lelijkheid me weer omstrikken. Waarom had ik dan geen charme? Waarom
gingen alle blikken, altijd aan mij voorbij? Zou ik er eens met Mevrouw over spreken?
Nee, dat durfde ik toch niet.
Moeder had Zondag gevraagd: ‘Wat doet Mevrouw nu zo'n hele dag? Bemoeit zij
zich nog met de huishouding?’
Nee, dat deed ze niet.
‘Maar, wat doet ze dan wel?’ had Moeder aangedrongen.
‘O, ze verzorgt haar planten. Ze heeft prachtige planten. En ze leest veel. En 's
middags...’
‘Uit natuurlijk.’
‘Ja, maar ze is altijd thuis, als Huug thuiskomt uit school. Altijd.’
‘Gaat ze elke middag de stad in?’
‘Ja, ik denk het wel.’
‘Wat hebben die vrouwen voor een bestaan,’ had Moeder, voor haar doen fel
geantwoord. ‘Zo'n doelloos bestaan. Ik kan me dat niet voorstellen.’
En nu gister had Mevrouw gezegd, toen ze uitging - ze trok net haar handschoenen
aan -: ‘Ik ga naar oude vrinden, Pim. Ik stam nog van de School voor Maatschappelijk
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werk, en ik heb toen aan sociale zorg gedaan.’ Ze keek even peinzend over de
bloeiende planten heen naar buiten. ‘Ja, dan kom je overal. En nu kom ik er nog. Als
je dat alles eens kon meemaken...’
Ik sloot de buitendeur open van ons flatgebouw. Ik rees geluidloos in de
mahoniehouten lift, die geurde naar milles fleurs, naar boven. Ik ontsloot de deur
van onze flat. Pianoklanken woeien me tegemoet. Huug speelde. Hij was nog laat
op. Dan waren Mijnheer en Mevrouw uit. Huug zong:
Komm, spiel mit mir Blindekuh
Und schliess deine Augen zu....

‘Huug, moet jij niet naar bed. 't Is bij elven.’
Zeventien jaar. Een sigaret, die in een hoek van zijn mond bungelde. Hij keek mij
even van opzij aan. Dan drukten zijn handen zwaar op de toetsen, het was of de
vleugel kreunde onder het klaterend geweld. En, opeens voorzichtig en licht, nam
hij een andere melodie over:
Eine kleine Reise
Im Frühling, mit Dir.... Zing eens mee Pim.

‘Ik ken dat toch immers niet. Je moet naar bed, Huug. Jij hebt morgen zo'n drukke
dag. Dat zei je Moeder nog aan tafel.’
‘Zing mee Pim. Vooruit. Eine kleine Reise, im Frühling mit Dir...’
Ik ging er bij zitten, met mijn mantel nog aan. ‘En vanavond heb ik nog wel zoveel
goeds van jou gehoord.’
Hij schoof zijn grote benen naar mij toe. ‘Van wie zeg?’
‘Van Mijnheer Hagedoorn. Jouw gymleeraar.’
‘O, van Luukie. Ja, wel een geschikte druif. Een weinig verwaand. Maar dat kan
er mee door.’ Hij legde zijn sigaret, half opgerookt, weg. ‘Hoe ken jij Luukie?’
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‘Ik heb hem bij vrinden ontmoet.’
Huug keek mij even keurend aan. ‘Rechtop zitten Pim. Kind, zit toch niet met zo'n
bochel.’ Hij stond op. ‘Nu, ik ga naar kooi. Als je nog eens Visser, da's mijn leeraar
Frans, bij die vrinden van jou ontmoet, dan moet je hem eens voorstellen, om te
solliciteeren in Spanje.’ Hij gaf mij een fikse slag op mijn schouder. ‘Zeg, cheer up.
Wat zie jij er melig uit.’
‘O ja?’
‘O ja,’ zei Huug. Ik hoorde hem nog fluiten in de hal. Een deur die dichtsloeg. Ik
trok langzaam mijn jas uit. De centrale verwarming kraakte af en toe, en van een
prachtige warm-donkerrode roos, die op de vleugel stond, vielen langzaam de
bloembladen neer...
Een paar weken daarna, het was begin November zaten Mevrouw en ik een avond
samen. Mijnheer werkte in zijn kamer.
‘De croquetjes, die je vandaag aan de lunch hebt gemaakt, waren heel lekker Pim.
En hoe noemde Huug ook de pudding vanavond?’
‘Fantastisch.’ Ik bloosde.
‘Je schoonste compliment.’ Mevrouw hield een vinger tussen de bladzijden van
het boek, dat ze las. ‘Vind je 't prettig op de kookcursus?’
‘O ja, Mevrouw.’
‘Gelukkig maar. Want, weet je...’
En toen kwam Huug binnen. Hij veegde zijn gezicht af met zijn zakdoek. Hij zag
vuurrood.
‘Wat zie jij er verhit uit, Huug. Zo warm is het niet buiten.’
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‘Het is om te stikken,’ zei Huug. Hij viel in een stoel neer. ‘Gewoonweg om te
stìkken.’ Het was een bar-koude avond en een holle wind gierde door het Park.
‘Is er wat gebeurd?’
‘Ja. Ja, er is wat gebeurd. Ik heb een auto in de soep gereden.’
‘Huug! En je kan toch niet rijden.’
‘Juist daarom.’
‘Vertel Huug.’ Het boek gleed op de grond. Ik raapte het voorzichtig op.
‘Nou... je kent toch Erik Vorstman.’
‘Nee, die ken ik niet.’ Nu was Mevrouw's stem wat ongeduldig.
‘Jawel. Zijn pa is dokter, woont in de Apollolaan.’
‘En heb je zijn auto...’
‘Nee, was dat maar waar. Daar was niet veel aan verbeurd. Een ouwe Overland.
Die hangt met touwtjes aan mekaar.’
‘En mag die jongen autorijden? Hoe oud is die jongen dan?’
‘Die jongen is twintig. En zit bij mij in de klas.’
‘Nu...’
‘Pa heeft een Packard. Een kei van een Packard. Die wil niet, dat Erik zijn Overland
voor de deur heeft staan. Nu moet hij hem stallen in een garage in de Vijzelstraat.
In een zijstraat van de Vijzelstraat. Een goedkope garage,’ zei Huug hoopvol.
‘Wat een waanzin,’ zei Mevrouw. ‘Maar, nu begrijp ik nog niet...’
‘Wacht maar.’ Huug trok bij. Hij stak zijn zakdoek weg. ‘Erik heeft schuld bij die
garage. En 't is zo'n kribbig
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mannetje. Nu vroeg hij mij vanavond, of ik zijn auto wilde wegbrengen.’
‘En je kunt toch met rijden!’
‘Natuurlijk kan ik wel rijden. Leg daar toch niet zo de nadruk op Kees. Ik zit bijna
elke dag met Erik in zijn wagen. En ik mag altijd aan het stuur zitten.’
‘Nu, en toen...’
‘Toen heb ik zijn auto weggebracht. Het ging allemaal goed. Maar voor de garage
stond een klier met een Chevrolet. Daar reed ik toen tegenop.’
‘Maar hoe kon dat?’
‘Ja weet ik dat... Die vent ging te keer... Zeldzaam...’
‘En, ben jij de hele stad doorgereden? Die hele drukke stad? Ook dat kruispunt
Weteringsschans?’
‘Natuurlijk.’ Huug keek onwijs trots. Maar direct daarop betrok zijn gezicht weer.
‘En die klier van de Chevrolet komt aanstonds hier. Bij Vader. Die is niet verzekerd.
Die wil schadevergoeding hebben.’
‘Dan moet Erik dat maar betalen,’ zei Mevrouw. ‘Het is toch zeker van jou een
vriendendienst geweest, dat jij zijn wagen hebt weggebracht.’
‘Maar dat kunnen wij Erik niet aandoen. Die heeft nog die grote schuld bij de
garage. Ik ben al bij Erik geweest.’
‘En, wat zei hij?’
‘Dat zijn Vader hem doodtrapte... Dat is zo'n gehaaide. Zijn Pa, meen ik.’
Er werd gebeld. ‘Dat is natuurlijk de klier van de Chevrolet.’
‘Pim, laat die Mijnheer maar hier...’
‘Mijnhèer,’ bromde Huug.
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‘Ga jij naar Vader, Huug. En vertel het hem. Dan zal ik zolang die Mijnheer wel
bezig houden.’
‘Gezellig.’ Huug liep loom naar de deur.
‘En die Overland van Erik...’
Hij draaide zich even om. ‘Geen spatje,’ zei hij. ‘Tenminste, wat die er bij gekregen
heeft, dat kan er nog wel bij.’ Hij strekte zijn vierkante schouders. ‘Nu, vooruit dan
maar. Zul jij een beetje lief zijn tegen de Chevrolet?’
Mevrouw gaf geen antwoord meer. En, toen ik een klein, dik, vertoornd mannetje
bij haar had binnengelaten, trok ik mij maar in mijn kamer terug. Later kwam Huug
mijn kamer binnen.
‘Een strop van zesentwintig gulden. De Pipa is stinkend nijdig. Asjeblieft. Het
gaat van mijn kapitaal af.’ Hij zakte neer in een stoeltje, beide handen in de zak, de
schouders wat opgetrokken. ‘En tot de Kerstvacantie mag ik 's avonds niet meer uit.’
‘Ik vind het toch eigenlijk de schuld van die Erik,’ begon ik.
‘Ja, wat jij nu vindt...’
Een stem in de hal. Een strenge stem. ‘Huùg!!!’
Een plotseling opspringen van Huug. ‘Ja Vader.’
Dat was toch zeker wel een reactie, die Vader en Moeder zouden hebben
goedgekeurd.
Weer een week later in de kamer van Mevrouw. Zij zat voor haar bureautje. Ik zette
thee. Het water in de ouderwetse theestoof kookte.
Opeens haar stem: ‘Pim, loop rechtop kind.’
‘Dat zegt Huug ook elke dag.’ Ik rechtte mijn schouders. Ik schonk het theewater
op, en zette de thee op het lichtje.
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‘Luister eens Pim. Kom eens bij mij zitten. Trek die stoel maar bij.’
Mijn hart ging bonzen. Wat zou er gebeurd zijn? Het eten was toch goed geweest?
Mijnheer had zelfs gevonden, dat het vlees uitstekend gebraden was.
‘Ben je hier gelukkig, Pim?’
Meteen schoten de tranen in mijn keel. Had ooit iemand mij gevraagd, of ik
gelukkig was?
‘Ja Mevrouw. Ik heb toch nooit... ik ben toch nooit... ik ben nog nooit zo gelukkig
geweest als hier.’
‘Maar jij ziet er niet naar uit, meisje.’
En toen opeens de moed, die mij zeggen deed: ‘Hoe kun je er gelukkig uitzien,
als je zo lelijk bent!’
‘Och Pim...’ Een kleine, witte hand, die naar mij werd uitgestrekt. Ik legde mijn
opeens verhuilde gezicht tegen die warme hand. ‘Pim, weet jij wel, dat niemand
lelijk hoeft te zijn?’
‘En ik dan...’
‘Ook jij niet, Pim.’
‘Maar... maar... ik bèn toch lelijk!’
‘Kijk eens, kind, je haar zit niet goed. Het staat je niet dat strakke haar. En je huid...
die is met een kleinigheid in orde te maken. Er zijn natuurlijk meer kleine Fehler.
Maar die vind je in elk gezicht.’ Ze keek me peinzend aan. ‘Neen, weet je, wat je
mooi zal maken? Ja, ja, heus mooi? Kijk maar niet zo ongelovig mij aan! Dat is
innerlijke rijkdom. innerlijke tevredenheid, lièfde, niet voor een mens, maar voor
àlle mensen.’ Haar blik naar mij was warm en zacht. ‘Dan kunnen alle mensen mooi
zijn, Pim.’
‘Maar ik houd toch van U allemaal hier.’
‘Wij zijn niet àlle mensen. Hoe sta jij tegenover je Vader
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en Moeder? Niet lief, is het wel? Als je daar een Zondag geweest bent, dan kom jij
's avonds thuis met zo'n ontevreden gezicht. Ja, dan ben jij wel lelijk, Pim.’
‘Vader en Moeder zijn zo anders dan U...’
‘Maar jij kunt toch wel begrijpen, dat als jij een prettige Zondag gehad zou hebben,
dat jij dan stralend thuis zou komen. En, after all, ligt het aan jou, om zo'n dag prettig
te maken.’
Ik knikte tegen haar hand. Ik verborg mijn verhuilde gezicht. Maar ze lichtte mijn
gezicht op. ‘Och Pimmie, jij denkt er natuurlijk veel te veel aan, dat jij lelijk bent.
Zo'n dom kind. Weet je wat, mijn kapstertje, dat hier elke week komt, zal jouw haar
in orde maken.’ Ze tipte even aan mijn worst je. ‘Je zult het weer moeten afknippen
Pim. En dan een beet je wijd uit om je gezicht. Helene is een kunstenares, die zal je
metamorphoseren. En dan je huid... neem elke avond een stoombad. Weet je, hoe je
dat doet? Ja? En dan elke morgen en avond... wacht eens, ik geloof, dat ik het boek
hier heb, o ja, kijk dat maar eens door, elke morgen en avond gymnastische
oefeningen. Dat doe ik ook. Je zult eens zien, hoe fit jij je dan voelen zult. En hoe
rechtop jij zult gaan lopen.’
Er kwam een wijd en ruim gevoel in mijn hart. Zo wijd en ruim, dat ik het niet
kon bevatten.
‘Ik zal alles doen, wat U zegt Mevrouw.’
‘Maar, wat uit jezelf moet komen, vergeet dat niet: innerlijke tevredenheid,
innerlijke rijkdom, innerlijke liefde.’
Ik knikte alleen maar...
En toen ik 's avonds op mijn kamer was, en het boek met gymnastische oefeningen
voor mij had uitgespreid - een heerlijk warm stoombad had ik al genomen - toen
dacht ik
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opeens aan die ene avond, toen ik met Luuk en Gijs en Non jong was geweest. Toen
Non naar boven had geroepen: ‘Je bent beslist opgebloeid, Pim.’ Zou het dan toch
mogelijk zijn? En, voor ik het wist, zong ik:
Eine kleine Reise, im Frühling mit Dir...

Opeens een kreet van Huug, die door de hal liep. Voor mijn deur bleef hij staan.
‘Ben jij al in bed, Pim?’
‘Nee, nog niet.’
‘Zong jij?’
‘Ja.’
‘Mag ik binnenkomen?’
‘Ja, natuurlijk.’
Hij ging op de tafel zitten. ‘Pim, zing dat nog eens. Nee, doe niet idioot. Vooruit,
zing.’

Dan liet hij zijn handen van de toetsen glijden.

Ik stond met mijn armen op de wasbak. Ik zong: ‘Eine kleine Reise, im Frühling
mit Dir.’ Dat heb ik zo vaak van jou gehoord.’
‘Je reinste Greta Keller,’ zei Huug. ‘Kom mee. Naar de vleugel. Dan speed ik.
Daar steekt een lady crooner in jou, Pim.’
‘Een wat?’
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‘Een lady crooner. Kom nu maar mee. De ouwelui zijn uit. En ik ben klaar met mijn
werk.’
‘Maar ik moet nog mijn oefeningen maken.’ Wat zei ik dat trots.
‘Pim, schiet op. Die oefeningen doe je wel later.’
Bij de vleugel. Huug speelde. ‘Ken je dit? She is a darkie, a dusky darkie, that
beautiful darkie of mine...’
‘Ik heb het je vaak genoeg horen zingen.’
‘Nu, vooruit dan.’
Ik zong. Huug speelde. Dan liet hij zijn handen van de toetsen glijden. Hij keek
mij aan. ‘Nu, dat is gewoon fantastisch,’ zei Huug.
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Hoofdstuk XII
‘Hallo Lodewijk.’
‘Zo Huug.’
‘Dag Lo. Dit is nu de vrind van Frits, Pim. Lo Harting, Pim Heze.’ Een hand als
een nijptang. Een hand, die mijn ene schamele ring in mijn vlees beet.
‘Een broer van Pim studeert ook in Utrecht voor tandarts. Ken je die Lo?’
‘Heze? Heze...’ Hij weifelde even.
‘Ja, Gijs Heze. En mijn aanstaand schoonzusje studeert daar ook. Non van Hoven.’
Lichtblauwe ogen, die plotseling aandachtig werden.
‘Ach ja, Non van Hoven. Natuurlijk ken ik die. En nu weet ik ook wel, wie Heze
is.’
‘Nog veertien dagen, dan komt Frits thuis, Lo.’
‘Ja, dat kwam ik net vragen. Die kerel schrijft nooit, Mevrouw.’
‘Hij heeft het druk. Tenminste, dat neem ik maar aan. Thee Lo?’
‘Graag Mevrouw.’
‘Zal ik nog even schenken?’
‘Nee Pim, ga jij nu maar gauw uit. Het is toch al laat.’
Weer een hand als een nijptang. Een kreun van Huug: ‘Ga jij uit? En je hadt nog
voor mij zullen zingen, Pim.’
Harting lachte. Hij was een lange, blonde jonge man. Hij leek wat op Luuk.
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‘Slaapliedjes, Huug?’
‘En moet jij niet werken?’ vroeg Mevrouw opeens. ‘Jij hangt hier feitelijk al de
hele avond rond.’
‘De hele avond!! Doe niet zo overdreven, Kees. Natuurlijk moet ik werken. Maar
ik voel mij overspannen...’
Een lach begeleidde mij de hal door. Op de Parkweg liep ik, vlug en vrij rechtop.
Ik zou naar de Boomen. Het was een stille, koude avond, en de sterren leken zo helder
te stralen, alsof het een vriesnacht worden zou. Bij de Boomen trof ik Luuk,
zwijgzaam in een grote stoel uitgestrekt, met een sigaret, die hij niet rookte. George
was er niet. Die had dienst. Lettie zei - haar stem kwinkeleerde zo dartel -: ‘Je moet
nu Pop eens meemaken. Die schat loopt! Ze maait alle kleedjes van alle tafels. En
ze heeft de mooie theekop van George gebroken.’
Lettie gaf even een speelse duw tegen Luuk's schouder. ‘Is het zo erg, dat Atie
verhuisd is naar den Haag? Malle jongen, je ziet haar toch elke week-end.’
Een gebrom van Luuk.
Lettie's gedachten waren al weer weggesprongen. ‘Jij ziet er goed uit, Pim. En dat
haar zo flatteert je. Vin jij ook niet, Luuk?’
Luuk keek door mij heen. ‘Hmm,’ zei hij.
Mijn haar werd nu ook door Helene, de kunstenares, behandeld. Helene was de
enige, die niet naar liefde snakte. Ze was jong en vrolijk en heel knap. Mijn haar was
nu kort en licht gegolfd, en over mijn voorhoofd sprongen wat dartele krullen, die
mijn ogen donkerder maakten. En door de stoombaden was mijn huid blanker en
soepeler geworden. De venijnige mee-eters had ik heel makkelijk kunnen uitknijpen.
Ik keek neer op mijn handen. Die waren goedverzorgd. Ik
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prijkte zelfs met moeizaam verworven halve maantjes, en mijn nagels waren beeldig
bijgevijld.
‘Wat staat dat je toch goed. Zo'n witzijden overhemd op een blauwe rok. Pim, jij
ziet er beslist leuk uit,’ ontdekte Lettie. Haar ogen bekeken me enigszins verwonderd.
Of die woorden mij goed deden. Steels keek ik naar Luuk. Maar zijn blikken
staarden verweg. Hij had van Lettie's hele beeldige tirade niets gehoord.
‘En Els...’ begon Lettie weer. ‘Zij zijn zo gelukkig. Je moet haar eens opzoeken,
Pim. Dat zal zij leuk vinden. Maar 's avonds niet. Dan zit ze met Piet in één stoel.’
‘Is Piet Mijnheer Benard?’
‘Ja, wat dacht je dan?’ Lettie lachte. ‘Die man wordt dik. En Haag heeft een kantoor
gezocht in Rotterdam. Toch wel zielig voor Haag.’
‘Heb jij nog verteld, dat ik jullie ken?’
‘Ja, natuurlijk. Ze vond het heel gewoon. Ik geloof, dat Haag de dood had aan
George. Zo maar, zonder enig motief. Of hij moet haar eens niet gegroet hebben op
de trap. Stel je voor, en hij loopt mij in de Kalverstraat rakelings voorbij. Dat is toch
Geòrge!’
Luuk bleef zo afwezig.
‘Wat hèb je dan toch?’ vroeg Lettie. ‘Heb je met Atie een beetje gekibbeld? Och
jongetje, dat is volgende week-end toch weer helemaal in orde.’
Luuk stak zijn sigaret aan. Hij inhaleerde verwoed. Hij keek naar Lettie, hij keek
naar mij. ‘Och, er is niets,’ bromde hij. ‘Gezanik op school.’
‘O, als George op de krant wat heeft... niet te genieten is hij gewoonweg. Ja,
feitelijk hebben wij vrouwen het wel heel moeilijk.’
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Luuk ging er niet op in. Ik keek, alsof ik ook tot die vrouwen behoorde, en ik trok
een krul wat lager naar beneden.
De avond werd goed met Lettie's gekwinkeleer als een vrolijk vogeltje. Om half
elf stond ik op.
‘Ga je nu al weg?’
‘Ik loop zo ver met je mee.’ Luuk stond ook op. Toen werd ik opeens weer stoetelig.
Ging in de verkeerde mouw van mijn mantel, vergat mijn ceintuur vast te maken,
vergat mijn handschoenen, en zette mijn hoed in een onbevallige curve op mijn
hoofd.
Luuk was zonder jas, zonder hoed. Hij knoopte alleen zijn jasje dicht, stopte zijn
handen in de zakken. Ik wist helemaal niets te zeggen en Luuk zweeg. Maar toen
wij op de Koninginneweg aankwamen, zei Luuk: ‘Laten wij nog even door het park
gaan.’
Nog even door het park... ‘Maar zal het dan niet te laat worden voor mij?’
Schuchter.
‘Och, welneen.’ Snauwerig.
Ik keek omhoog naar de ramen van onze flat. Alles was donker, dus Mijnheer en
Mevrouw waren uit. Alleen het licht in Huug's kamer brandde onbekommerd, door
geen gordijnen getemperd. En, wat moest ik nu zeggen tegen Luuk. Ik rilde van
‘nerrven’ zoals Huug zei.
Toen begon Luuk - hij keek omhoog naar de vries-heldere sterren, mij keek hij
niet aan -: ‘Het is af tussen Atie en mij.’
Ik struikelde: ‘Is het af? Heb jij het...’
‘Nee, natuurlijk niet. Zij.’
Weer een zwijgen, dat eindeloos scheen.
‘En jullie leken zo gelukkig samen.’
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‘Ja da's goed. Lèken!’
Ik raapte al mijn moed bijeen. ‘Maar waarom heeft zij het afgemaakt?’
‘Waarom?’ Opeens lachte Luuk. Hard en wreed. Ik struikelde weer. Ik zei: ‘Toe,
niet doen, Luuk.’
‘Ik had er vanavond over willen spreken,’ zei hij. ‘Als George thuis was geweest,
dan had ik er ook over gesproken. Dan was ik met hem naar zijn kamer gegaan. Maar
Lettie is zo'n vlinder...’
Weer zwijgen. Hij vond mij dus geen vlinder. Natuurlijk niet. Ik stopte mijn handen
diep in de zakken van mijn mantel. Er was toch iets onwezenlijks in het gaan van
Luuk en mij door het stille park.
‘Je wist natuurlijk, dat zij naar den Haag zijn gaan wonen?’
‘Ja.’
‘Ook om haar gezondheid. Dan was ze dicht bij zee. Tenminste, dat zei zij.’
‘Dat zal wel waar geweest zijn,’ ijverde ik. ‘Ze is toch deze zomer altijd aan zee
geweest. In Knocke, en later met jou in Wijk aan Zee.’
‘Ja. En ze was altijd te moe om te wandelen. Zo'n heerlijke, lange strandwandeling,
daarvoor was ze altijd te moe. Maar om elke middag te dansen - daarvoor was in
Wijk aan Zee wel niet zooveel gelegenheid, maar we hebben ook in Scheveningen
gelogeerd - daarvoor was zij nooit te moe. Begrijp je?’ Ja, ik begreep.
Weer zwijgen. Toen zei ik schuchter: ‘Misschien wilde jij te veel van haar.’ Hij
bleef zo plotseling staan, dat ik hem twee passen vooruitschoot. Ik bleef staan, en
hij kwam mij met een grote pas weer op zij.
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‘Dat schreef ze mij. Dat ik nooit rekening hield met haar gezondheid. Dat ik dacht,
dat zij maar alles kon. Dat ik haar overal mee heensleepte... Stel je voor! En, als ik
haar elke middag en elke avond naar een dancing had meegesleept, dat zou niet te
veel voor haar zijn geweest.’
‘Misschien hield ze niet zo erg van de natuur,’ opperde ik verlegen.
‘Nogal logisch, dat zij niet van de natuur hield. Ik wilde haar die liefde bijbrengen.
Begrijp jij?’ Ik begreep alweer. Ik zag Atie in mijn gedachten, zoals ik haar bij de
Boomen had gezien. Een klein, zwart poesje, dat vele strelingen behoefde en vele
zachte woorden.
‘Ze was toch zo knap,’ zei ik zacht.
Ik zag, hoe Luuk zijn handen balde in de zakken van zijn jasje.
‘Knap? Ik zal nooit kunnen vergeten, hoe zìj naar mij op kon zien met die prachtige,
donkere ogen.’ Hij keek opeens, bijna vertoornd, op mij neer. ‘En dan te weten...’
Hij hoestte. Zijn passen werden langer. Ik draafde bijna naast hem voort. Maar dat
merkte hij niet.
Wij liepen het park rond. Een keer, twee keer. Drie keer. Toen zei ik: ‘Ik moet nu
werkelijk naar huis, Luuk.’
Het was, of hij opeens tot bezinning kwam. Of het opeens tot hem doordrong, dat
Pim, de stoetel, naast hem had gedraafd.
‘Jij bent nu direct thuis.’ Zijn grote hand om de mijne. ‘Dank je Pim.’
‘En ga jij nog niet...’
‘Nee, ik blijf nog wat lopen.’
‘Dag Luuk. Hou je...’ Nee, dat slikte ik in. ‘Dag Luuk.’
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‘Pim.’ Grote stappen, die wegbeenden. Een Vikinger- kop, die al zo spoedig niet
meer was te zien.
Boven schoot Huug uit zijn kamer, gehuld in badjas.
‘Jij hebt het ook uitgehouden, meisje.’
‘Ja, het is een beetje laat geworden.’
‘Weet jij, hoe laat het is? Twaalf uur.’
‘Nee.’
‘Nu, half twaalf dan. Waar heb jij gezeten?’
‘Gezeten? Nergens, natuurlijk.’
‘Waar was jij dan?’
‘Bij de familie Boom.’
‘Ahh. Was mijn vriend daar ook? Luukie!’
Ik kleurde opeens paars. Huug ging er bij zitten.
‘Zo! Is dat het! Heb jij met Luukie gewandeld? Heb jij met hem op een bankje
gezeten?’
‘Natuurlijk niet. Idioot!’
‘Zeg, weet jij wel, tegen wie jij spreekt.’
‘Natuurlijk weet ik dat wel. Maar jij zegt zulke bespottelijke dingen.’
‘Och bespottelijk... 't Is helemaal niet bespottelijk om met Luukie op een bankje
te zitten.’ Huug dacht even na. ‘O nee, hij is verloofd, is 't niet? Nee, dan komt het
niet te pas,’ zei hij braaf. ‘Of was zijn meisje er bij? Jij het zoveelste rad aan de
wagen?’ En toen ik zweeg. ‘O, jij hoeft mij niets te vertellen, hoor Pim. Maar mijn
scherpzinnigheid van toekomstig hoofdcommissaris zegt mij...’ Hij zweeg even. Hij
keek mij aandachtig aan. ‘Nou ja, jij bent verliefd op hem,’ besloot hij nuchter.
Toen ik later op mijn kamer was, hoorde ik hem zingen:
Mir fehlt ein Freund wie Du,
Der 's ehrlich meint wie Du...
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De klok in de hal sloeg twaalf uur. Ik verliefd op Luuk. Krankzinnig. Ik trok mijn
gordijnen open. Even keek ik uit in het park, of ik Luuk nog zag...
Een dag voor Kerstmis. Het huis geurde naar groen, naar hulst, naar mistletoe.
‘Nee Keesje, die mistletoe heb je verkeerd gehangen. Pal tussen de schuifdeuren.
Pim gaat er aldoor onderstaan.’
‘Mevrouw...’ begon ik al.
‘Och, je weet toch, dat het Huug is, die het zegt.’
Het was vier uur. De theetafel had ik in orde gemaakt. Over een kwartier zou Frits
komen.
‘Zo dwaas eigenlijk, dat Frits nooit gehaald wil worden van de trein.’ Mevrouw
zette prachtige, rode Kerstrozen in een grote, kristallen vaas.
‘Puu,’ zei Huug. ‘Charley is natuurlijk aan de trein. Daar heeft hij ons niet bij
nodig.’
‘Ik geloof niet, dat Charley er zal zijn.’
‘Nu ja, zo naïef als jij bent. Wat heb jij voor lekkers bij de thee, Pim?’
‘Wij hebben Engelse muffins. Corrie houdt ze warm in de oven.’
Huug slingerde zijn lange benen van de stoel.
‘Kom hier, nu mag jij even onder de mistletoe. Kom hier Pim. Omdat jij zo keiïg
kookt tegenwoordig.’
We hoorden de lift naar boven zoemen. Een bel klonk. Ik schonk nog vlug water
bij de thee. Mevrouws handen vielen van de Kerstrozen weg. Een donkere stem: ‘Zo
Corrie. Mevrouw binnen?’ En dan stond de lange, donkere jongeman van het portret
in de deur. Hij keek even rond. Zijn hand ging in een saluut naar zijn pet.
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‘Frits!’
‘Maatje.’ En ik snelde naar de keuken, of de muffins niet verbrandden. In de
keuken zat de vrouw zonder komma's te theedrinken.
Ze zei: ‘Hij wordt een hele kerel die meneer Frits en als je weet dat het voor mij
nog as de dag van gister is dat hij met blote knietjes op het dak zat en er niet afdurfde
en dat de brandweer komme moest om er hem af te halen en Mijnheer nou die heb
hem voor z'n broek gegeven hij heb het nooit weer gedaan en nou mar officier ik
moet zegge een mooi pakkie heb hij an en het staat hem best och 't is een knappe
jongen en stapel op z'n maatje altijd geweest van klein kind af aan ja je kan het minder
treffe met je kinders...’
Ik zei: ‘Ja juffrouw Kraak.’ Ik gaf nòg altijd antwoord, waar dit paste. Corrie stond
te strijken. Haar blonde snuitje was vrolijk en warm.
Ze zei: ‘Mijnheer Frits doet lang zo gek niet als Mijnheer Huug. Maar hij is toch
wat aardig.’
De vrouw zonder komma's begon: ‘Ik zeg maar zo...’
Ik was al weggesneld met de muffins. Maar voordat ik de kamer binnenging, keek
ik nog even in de halspiegel. Helene had de vorige dag mijn haar gedaan. Het viel
kroezend om mijn gezicht; als mijn tanden nog eens ooit zouden worden rechtgezet,
dan zou ik heus geen gekke indruk maken. Toen kwam ik binnen met de muffins.
Even bleef ik staan, terwijl ik keek naar Mevrouw met haar beide zoons.
‘Natuurlijk, wèèr onder de mistletoe,’ zei Huug. ‘Kom, Frits, nu moet jij eraan
geloven. Ik doe de hele dag niet anders dan Pim afzoenen.’
‘En ik ben nog niet eens voorgesteld,’ zei Frits. Waarmee
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hij de muffins redde, want die had ik zeker, bij een totaal onverwachte zoenpartij,
laten vallen.
De volgende dag ging ik naar huis. Er waren drie Zondagen. De eerste dag zou de
vrouw zonder komma's komen, de tweede dag Corrie en de derde dag zou ik weer
present zijn. Dus twee dagen Amersfoort, twee dagen een heel andere sfeer. Gijs en
Non logeerden thuis. Tenminste Non. Gijs logeerde voor het decorum in de Witte.
Ze vonden het allebei idioot.
‘Maar ja, je hebt je thuis naar de ouwe heer te schikken,’ zei Gijs.
Ik zat 's middags bij Vader en Moeder in de ‘salon’. Gijs en Non waren gaan
wandelen. Non had mij nog gevraagd, of ik meewilde. Maar Gijs had heel broederlijk
gezegd: ‘Natuurlijk wil de stoetel niet mee. Denk je, dat ze daar wat aan vindt? Met
twee gelieven!’
Op de tafel voor prijkte een witte cyclaam van Non. Op de tafel achter een rooie
dito van mij. Dat was alles. Geen hulst, geen dennegroen, geen mistletoe. Geen
kaarsen... Ik dacht: ‘Bij ons op de Koninginneweg zouden nu de kaarsen al branden.
Charley zou er misschien zijn. Ik had haar wel eens ontmoet, wanneer ze bij Mevrouw
kwam theedrinken. Een snoezig, blond meisje. Jong en heel slank. Maar ik had haar
toch feitelijk nooit met Frits in verbinding gebracht. Als... Ja Moeder, wat zei U?’
‘Wanneer jij nu nog die pudding wilt maken, dan mag jij nu wel beginnen. Je vindt
alles in de keukenkast. En er hangt wel een schort van mij achter de deur.’
‘Goed, Moeder.’
In de keuken was het koud. Ik moest meteen denken aan
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de Spitsenkeuken, waar ik zoveel kou geleden had. En honger. Ik had nooit meer
iets van Mevrouw Spits gehoord. Ik had nooit meer iemand van de Spitsenfamilie
gezien. De keuken op de Koninginneweg was warm. Warm rood geverfd, met
gordijntjes wit met een rood moesje. ‘Ze konnen zo goed gewassen worden,’ zei de
vrouw zonder komma's.
Toen ik later weer binnenkwam - de pudding stond koud te worden op de
vensterbank - en de haard zacht zag gloeien, zei ik: ‘Zal ik een lampje aansteken?
Het is hier echt gezellig.’
‘Nee,’ zei Vader, ‘we blijven nog even schemeren. Dat kan straks wel, als Gijs en
Non thuiskomen.’
‘Is de pudding gelukt?’ vroeg Moeder.
‘Ja, ik geloof het wel. En morgen maak ik wat lekkers voor de koffietafel. En een
gezellige hors d'oeuvre voor 's avonds. Mag dat Moeder?’
‘Om mij wel. Wat zegt Vader daarvan?’
Ja, Vader vond het ook goed. ‘Alleen niet te veel rompslomp asjeblieft.’
Nu woù ik toch lief zijn. Nu had ik toch de innerlijke tevredenheid. Waarom was
het toch zo moeilijk, om wat innigs te brengen tussen Vader en Moeder en mij?
‘Vindt Mevrouw dit haar goed?’ Moeder's stem deed mij opschrikken.
‘Ja. Zij heeft juist voorgesteld, dat ik het zo moet dragen. Zij vond mij dat andere
haar niet zo goed staan.’
‘Ik vond dat strakke haar wat netjes,’ zei Moeder. ‘En die krullen op je voorhoofd.
Zo wild. Hoe vin jij het Vader?’
‘Ik denk, dat Pim zich aan mijn opinie wel weinig gelegen zal laten liggen. Zij
gaat zo op in de familie, waar zij nu is.’
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‘Maar U hebt zelf gezegd, dat het nu aan mij is, om daar een prettige positie te
scheppen. Weet U nog wel Vader? En ik geloof, dat ze mij allemaal nogal mogen.
En ik, ik vind het er zalig!’
‘Wat een uitdrukking,’ zei Moeder berispend. ‘Als je er even over nadenkt, dan
weet je, dat je plaats hier is. Dat je het niet bij anderen zalig te vinden hebt. Vader
en ik worden een dagje ouder...’
Mijn hart ging bonzen opeens. Ze zouden het mij toch niet gaan afnemen, ze...
En toen werd er gebeld. Het waren Gijs en Non.
‘Ga jij maar naar binnen stoetel. Kom hier Non. Nog een laatste zoen. Dan gaan
wij weer op salet zitten.
‘Het zijn Gijs en Non. Zal ik theeschenken, Moeder?’
‘Ja. En doe nu de lamp maar op.’ Moeder trok de gordijnen dicht.
Ik schonk thee. Presenteerde kerstkransjes. Opeens zei Non:
‘Wat zie jij er toch goed uit Pim. Dit haar zo staat je stukken beter, dan dat malle
rolletje. En je hebt kleur gekregen. Of is dat uit een doosje?’
Ik boende mijn wangen. ‘Alles echt.’
‘Kom jij nog wel eens bij die familie, waar wij toen ook geweest zijn.’ Dat was
Gijs.
‘Ja. Zo af en toe. Maar ik heb drie avonden in de week kookcursus. Er blijft vrij
weinig tijd over.’
‘Zie je die leuke, jongeman nog wel eens?’ Non haalde haar mouw terug uit een
greep van Gijs.
Ik voelde het bloed naar mijn gezicht race'en.
‘Welke leuke jongeman?’ vroeg ik nog.
‘Kind, je staat in vlammen,’ zei Gijs. ‘Is er wat tussen
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die man en jou?’ Ik wist dat Vader en Moeder bij deze onkiese bemerking versteenden.
‘Natuurlijk niet. Hij is toch verloofd.’ Ik moest wel jokken.
‘Ja, dat zeg jij nu wel,’ begon Gijs weer. ‘Maar die avond, dat wij daar kwamen,
zaten jij en die man... hoe heette hij ook weer... Hazewind,’ - ‘Hagedoorn,’ snerpte
ik - ‘o ja, Hagedoorn, nu jullie zaten maar wat knusjes samen. Toen was er geen
meisje.’
‘Die zat toch in Knocke.’
‘Ja, weet ik dat? En trouwens, dat kun jij wel zeggen, stoetel.’
‘Wat betekent dit alles?’ Vader's stem was scherp. Ik zag hoe Non Gijs een trap
gaf. Hij bukte zich, om haar voetje te grijpen.
‘Och niets Vader.’ Je stem in bedwang houden. Niet zenuwachtig overslaan. ‘Die
Mijnheer Hagedoorn is een vrind van de familie Boom. En die avond, dat Non en
Gijs mij kwamen opzoeken, paste ik op hun baby. Zij waren uit.’
‘En hij paste mee op de baby.’ Weer trapte Non naar Gijs.
‘Mijnheer Hagedoorn kwam even oplopen om Mijnheer Boom te spreken...’
‘Even,’ zei Gijs. ‘Hij zat er nog, toen wij weggingen.’
‘Waanzin. Hij is toch gelijk met jullie weggegaan.’
‘Natuurlijk,’ zei Non. ‘Ik vond hem echt leuk. Een charmante reus.’
‘Wat is dat voor een Mijnheer?’
‘Och, gewoon Vader. Leeraar Gym aan verschillende middelbare scholen. En
sportjournalist. Hij heeft een schat van een meisje.’ Die avond, dat wij door het
donkere park
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gegaan waren, en dat hij mij verteld had, dat het ‘af’ was met Atie. Een avond was
ik nog schichtig naar de Boomen gegaan. Misschien zou Luuk daar zijn. Maar Luuk
was er niet. En Lettie had mij verontwaardigd verteld, dat Atie hem schandelijk had
behandeld. ‘Om haar heeft hij toen dat auto'tje gekocht. Omdat zij zo dol was op
autorijden. En, omdat het hem veel te duur werd, heeft hij het weer moeten verkopen.
Toen was het uit met Atie's liefde.’
‘Lettie, je slaat door,’ had George gezegd.
‘Toch is het zo. Jullie weet toch niets van ons vrouwen.’
‘Gezellig als je moet horen dat de liefde van een vrouw, via een auto, naar een
man gaat.’
‘Je zult zien, als die zich weer verlooft, dan wordt het een man met een
vliegmachine. Ik zie haar tot alles in staat.’
Schuchter had ik toen bemerkt: ‘Ze was wel heel knap.’ ‘O ja. Maar dat was ook
alles.’
‘En Luuk zo'n goeie kerel,’ had George gebromd.
Ik staarde in de lamp. ‘Pim, doe nog wat water bij de thee,’ zei Moeder. Met een
schok kwam ik weer in onze omgeving terug.
‘Dat meisje moet ik nog zien,’ zei Gijs. ‘Die man leek helemaal niet ongelukkig,
toen hij daar bij Pim zat, zonder meisje.’
‘Och eend, hij had zeker moeten huilen.’
Gijs legde zijn hoofd op Non's schouder. Vader fronste zijn wenkbrauwen. Hij
greep haar hand. ‘Als ik alleen ben, zonder Non, dan ben ik maar een half mens. Dan
flirt ik niet met meisjes als jij, stoetel.’
‘Gijs, behave,’ zei Non. ‘En doe niet zo dwaas. Die Mijnheer flirtte helemaal niet.’
Ze keek olijk naar Vader. ‘Hij zegt toch al die dingen om Pim te plagen.’
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‘Als Pim maar weet, hoe zij zich gedragen moet.’ Vader had hiermee het laatste
woord.
Toen wij later aan tafel zaten en Gijs proefde van de pudding, die ik had gewrocht,
zei hij: ‘Nu, dat is een pudding voor Wisse van Rutterskerke. Sjonge, jonge, die
smaakt eminent, konijn.’
‘Zo jammer, dat Frans en Minny er niet zijn.’ Moeder keek de tafel rond.
‘Ken jij Minny al?’ Non bediende zich nog eens. ‘Die pudding is meer dan heerlijk,
Pim.’
Ik schudde mijn hoofd. ‘Ik heb nog niet de eer.’
‘Met Nieuwjaar zul jij de eer hebben,’ zei Gijs. ‘Kom jij over met Oud en Nieuw?
Ja? Nu, bereid je voor. Frans kan de “r” al niet meer zeggen.’
‘Frans zal het ver brengen,’ zei Vader, opeens inconsequent.
‘Omdat hij de “r” niet meer kan zeggen?’ vroeg Gijs.
‘Omdat hij “qualiteiten” heeft,’ zei Vader. En, plotseling nors, keek hij onze
verenigde familie rond.
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Hoofdstuk XIII
‘Pim? Waar zit jij, Pim?’ Dat was Huug's stem in de hal.
‘Hier,’ riep ik. ‘Ik doe je kamer.’
Huug kwam binnen. ‘Oei,’ zei hij, ‘wat burgerlijk. Ik doè jè kàmer.’
Daarop wist ik geen vlot antwoord. Ik wapperde een stofdoek uit de balcondeuren.
Huug ging op de leuning van een stoel zitten. Hij had zijn blauwe overjas nog aan,
en zijn witte shawl. Zijn bruine hoed balanceerde hij op zijn knie. Zeventien jaar?
Hij leek twintig.
‘Zeg Pim. Weet je, wie ik zopas gesproken heb?’
‘Nee. Wie?’
‘Luukie!’ Ik voelde weer het onbevallige paarsrood naar mijn voorhoofd stijgen.
Huug greep mij vast bij mijn mouw. Hij keek ondeugend. ‘En zal ik je nu eens wat
vertellen? Je bent nu toch een biet... Luukie had geen ring meer aan.’
Ik rolde de stofdoek om en om. Ik zei niets. Huug bleef mij aankijken.
‘Wist jij dat?’ Pienter.
‘Ja, natuurlijk.’
Huug wipte met zijn rechterbeen. ‘Waarom natuurlijk?’
‘Omdat hij al lang die ring niet meer aanheeft.’
‘Al lang niet? Hoe lang niet?’
‘Nu, toch zeker een maand.’
‘Vanaf die avond, dat jij zo omstreeks middernacht thuiskwam?’
‘Ik heb er toch zeker niets mee te maken?’
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‘O nee?’
‘Nee!’
‘Zeg Pim...’
‘Huug, ik moet voortmaken. Ik heb nog zoveel te doen. Voor die fuif van
vanavond.’
‘Ja, die fuif...’ zei Huug. Hij keek mij somber aan. ‘Zo gemeen van de ouwe heer,
dat ik nog geen smoking heb. Trouwens, voor vanavond kan het mij eigenlijk niks
schelen.’
Ik stofte de poten van het divanbed. ‘Is er wat Huug?’
‘Natuurlijk is er wat.’
‘En jij kwam zo opgewekt thuis.’
‘Mijn masker,’ zei Huug tragisch. ‘Jij weet toch wel, dat wij allemaal een masker
dragen? Nu dat had ik op.’
Ik stofte de stoel, waar Huug opzat.
‘Welja. Ik zou mij meteen maar meenemen. Pim, doe niet zo akelig actief.’
‘Maar, wat is er dan?’
‘Jij kent toch Lonny Burgers?’
‘Ja, dat zwarte meisje. Met die mooie, bruine oogen.’
Huug vertrok zijn gezicht. ‘Nog maar aandikken ook.’
‘En wat is er nu met Lonny Burgers?’
‘Die heeft Keesje ook voor vanavond gevraagd.’
‘Aardig van je Moeder.’
‘Ja. Bàr aardig. Vooral, als je weet, dat wij vanmorgen hooglopende ruzie hebben
gehad. Zij kan mij mijn ogen uitkrabben op het ogenblik.’
Ik stofte een andere stoel. ‘Och, dat zal wel wat meevallen.’
‘Zo, denk je?’ Huug liep naar de deur. ‘Als jij mij vanavond maar niet tot schande
maakt.
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‘Ik vind het zo akelig.’
‘Ja, dat kan wel. Maar jij doet je best hoor. Denk maar aan Luukie.’ Hij zette zijn
hoed achterop zijn hoofd. ‘Want, dat mag nu gelukkig.’
Ik denken aan Luuk? Hij dacht toch zeker nooit aan mij. Hij wist misschien
ternauwernood, dat ik nog bestond. Ik deed de balcondeuren op de haak. 's Avonds
zou er de jongelui's fuif zijn.
‘De ouwelui zijn gelukkig zo verstandig om uit te gaan.’ Dat zei Huug. En de
vorige dag was ik de stad ingegaan, en had het groene japonnetje gekocht met het
fijne witte kraagje. Ik vond ten slotte, dat het mij maar zo zo stond. Non zou misschien
zeggen: ‘Maar kind, dat is toch niet de goeìe groene kleur.’ En Rutters van Wissekerke
- ik kon niet aan haar denken als Minny -, die ik met Oud en Nieuw had meegemaakt,
zou haar paardenmond samentrekken, en haar hele paardengezicht zou zeggen: ‘Idioot
zo'n kleur. Voor zò iemand!’
En dan zou ik moeten zingen. Krankzinnig. Huug stelde zich heel veel voor van
het moment, dat hij zou kunnen zeggen: ‘En nu dames en heren, stel ik U voor een
nieuwe Hollandse lady crooner.’ Of iets dergelijks waanzinnigs... Nee, ik was niet
in de stemming!
Maar toen 's avonds de hal zich vulde met jassen en capes - Lo Harting was er en
zelfs Erik Vorstman, de man van het auto-drama - trok mijn stemming wat bij.
Mijnheer en Mevrouw waren weggereden in hun wagen. Aan tafel hadden we nog
een conflict'je meegemaakt.
Huug had gezegd: ‘Het kan me nou voor vanavond niet zoveel schelen. Maar ik
begrijp toch niet Vader, dat U het niet goed vindt, dat ik een smoking krijg.’
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‘Dan begrijp jij het maar niet. Daar hebben we al genoeg over gepraat.’
‘Dus ik krijg ook geen smoking voor het eindbal van onze dansbeweging.’
‘Natuurlijk niet.’
‘Nou, dan ga ik er niet heen.’
‘Dat moet jij weten.’ Mijnheer keek donker.
‘En als ik student word? En in de senaat zit?’
‘Ja, je zit meteen in de senaat!’
‘Nu, lid word van het corps dan.’
‘Dan zullen wij wel eens weer zien.’
‘Idioot,’ zei Huug. ‘Iedereen heeft een smoking. Jan Rinke ook. En die is net zo
oud als ik.’
‘Die doet misschien zijn best op school.’ Dat was Mevrouw.
‘Puu,’ zei Huug. ‘Net alsof ik mijn best niet doe. Maar drie onvoldoendes. Nee,
die Jan Rinke slaat hem op school voor...’ Zijn stem stierf weg. ‘U moet er maar op
rekenen Vader, dat ik al niet eens een smoking meer hoef. Ik sla een smoking over.
Ik wil meteen een rok.’
‘Zo.’
‘Ja. Daar kan U toch niks op tegen hebben. Anders moet ik een smoking èn een
rok.’
‘Och,’ zei Frits opeens, ‘U moet maar zo denken Vader, U leeft twee keer. Eerst
heeft U al die vervelende dingen met mij meegemaakt. En nu met Huug.’
Toen was er de bevrijdende lach. Alleen zei Mijnheer nog: ‘Jij krijg te veel
verbeelding, ventje.’
Huug kleurde. Huug prevelde iets, wat niemand verstond.
En nu was het mij, of de twee grote kamers gevuld waren met jeugd. Met jolige,
vrolijke, klaterende jeugd. Ik voelde
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mij oud in mijn groene japonnetje. Daar was Charley. Stralend in lichtblauw. En
Lonny Burgers in het wit met lichtrood. En Tiny van Heel, jong in het zwart. Een
meisje, dat ik niet kende, beeldmooi in het groen. Het laatst kwam een meisje in rose.
‘Dat is Gertie Spruyt,’ fluisterde Huug mij in. ‘Die lijkt wat op jou. Zie je wel.
Dezelfde tanden.’ Opwekkend.
Frits, in uniform, zat naast Charley. Jan Rinke zat naast het meisje in het lichtgroen.
Erik Vorstman boog zich over naar Gertie met de tanden. Dus die had toch appeal.
Lo Harting en Tiny van Heel lachten alsof zij samen een geheimpje hadden. En lang
en bravoure-achtig was Huug daar naast Lonny Burgers, die hem, zoals hij mij had
verteld, de ogen wel kon uitkrabben. Ik voelde mij een ouwe, ongetrouwde tante van
tachtig.
Wanneer Moeder de jonge meisjes had gezien, zou ze minachtend gezegd hebben:
‘Zo uit te halen voor een gewone fuif aan huis. Wat komt er van die meisjes terecht.
Geen grein degelijkheid hebben ze meer.’
Maar ik voelde mij burgerlijk in mijn groentje met lange mouwen en hoog wit
kraagje. Hoewel, ik was er toch alleen maar om te bedienen die snoezige jonge
meisjes in lichtblauw en rose en wit...
Huug stond bij de electrische gramophoon. Frits had zich naar Charley
overgebogen. Ze lachte. Ze zei, toen ik haar de thee reikte: ‘Wat hebt U een schattig
japonnetje aan, juffrouw Heze.’
‘Vooruit dansen,’ riep Huug. ‘Een slow fox. Waarvoor zijn wij hier anders?’
‘Zeg, stel je niet zo aan,’ zei Frits kort.
Huug danste met Lonny Burgers. Hij danste, alsof hij een
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stok had ingeslikt. Hij danste keurig en onpersoonlijk. Hij zei geen woord. Lonny's
bruine ogen leken zwart in haar bleke gezichtje. Ze zag eruit, alsof ze kon gaan huilen.
En helemaal niet, alsof ze Huug zijn ogen kon uitkrabben. Later riep ik Huug even
apart.
‘Zeg Huug, wees een beetje aardig tegen Lonny. Ze ziet er zo verdrietig uit.’
‘Jij lijkt Keesje wel.’
‘Maar het is toch zo. Wat is er dan toch gebeurd tussen jullie?’
‘Niet vissen, Pim.’
‘Huug werkelijk...’
‘Zij heeft mij beledigd,’ zei Huug.
‘Och, werkelijk?’ vroeg ik schamper.
‘Ja. Zij wil me aan een touwtje vasthouden. Ik mag niets doen zonder haar. Ik ben
toch zeker nog niet verloofd?’
‘Stel je voor, 5de gym,’ zei ik alweer schamper.
‘O, nu begint Pim. Er zijn hopen jongens verloofd in mijn klas.’
‘De blagen,’ zei ik.
‘Pas op. Ik laat je meteen zingen,’ dreigde Huug.
‘Nee, maar toe Huug, wees een beetje aardig tegen haar.’
Hij keek naar Lonny. Ze lachte flauwtjes bij iets, wat Jan Rinke zei. Haar ogen
dwaalden naar Huug.
‘Ik zit er in,’ zei Huug somber. ‘Pa Burgers is ook ingenieur. Een grote vrind van
de ouwe heer. Als die weet, dat er hommeles is tussen Lonny en mij, dan krijg ik
nooit een smoking.’
‘Doe niet zo akelig berekenend,’ fluisterde ik fel.
Huug keek mij aan met iets van medelijden in zijn blik. ‘Jij moet nog veel leren,
meisje.’ Dan liep hij naar Lonny
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toe. Hij schoof Jan Rinke op zij. Hij boog zich naar haar over, hij fluisterde wat. En
in een lach blonken opeens haar kleine, witte tandjes.
Ik had de theekopjes bij elkaar geschoven. Frits had gezegd: ‘Ik zorg voor de
drinks. Maar eerst een boston. Huug geef een boston. Dans jij die Pim?’
‘Ik kan niet dansen,’ zei ik.
‘Helemaal niet? Ook geen gewone wals?’
‘Nee, ook niet.’
‘Er ontbreekt nog veel aan je opvoeding, Pim,’ riep Huug. ‘Nou, ik zal je wel
dansen leren. Jij kan nu tenminste koken. Dat is ook wat waard.’
Het groene beeldje, dat ik Bea had horen noemen, riep: ‘Huug, geef een tango. Ik
ben dòl op een tango.’
‘Vooruit dan maar.’ Huug zocht in de platen. ‘Hier. Een oudje. Hij zong: ‘Tango
des rêves, tango d'amour...’ Hij boog voor Bea. Ik zag hun twee jonge, soepele
gestalten de tango dansen, sierlijk en welbewust. Ik dacht: ‘Begin er maar niet mee,
Pim Heze. Jij leert het nooìt.’
Glazen klikten tegen mekaar. Op de canapé zat Frits naast Charley. Ze fluisterden
samen. En dan was er opeens de stem van Huug:
‘En nu dames en heren, heb ik een verrassing voor jullie.’ ‘Dames en heren en
jullie,’ dacht ik. Ik kneep mijn handen, tot mijn nagels mij pijn deden. Het werd
natuurlijk een fiasco. Huug was voor de vleugel gaan zitten. ‘Pim, kom hier. Mag ik
jullie voorstellen een nieuwe Hollandse lady crooner? Nu, jullie zullen omvallen,’
voorspelde hij blij. Hij preludeerde. Ik legde mijn handen achter mij op de vleugel.
Ik zag die zelfbewuste, onaandoenlijke meisjesgezichtjes in een waas.
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‘Pim, begin.’ Ik zong. Mijn stem leek mij lager en beslagener dan ooit.
Eine kleine Reise,
Im Frühling, mit dir...

Het applaus was klaterend. ‘Nu, wat zeg je d'rvan?’ vroeg Huug, alsof hij met een
gedresseerde beer optrad.
Ik zong, en Huug begeleidde teder:
When day is done, and shadows fall
I dream of you...
When day is done, I think of all the
Joys with you...

Ik zong:
Someday sweetheart
You may be sorry
For what you've done
To my poor heart...

Er was een verstrakte uitdrukking gekomen op Huug's gezicht. Hij begeleidde zo
teder en innig. Het was, of het lied onder zijn vingers opbloeide. En toen zong ik:
Mir fehlt ein Freund wie Du
Der's ehrlich meint wie Du.
Der mich mit Liebe verwöhnt,
Und immer sich sehnt, nach mir...

Ik zag hoe Frits zacht Charley's blote arm streelde. Ik zag hoe Lo's arm op Tiny van
Heel's stoel werd gelegd. Ik zag, hoe Jan Rinke zijn stoel dichter naar Bea toeschoof.
En Lonny's blikken waren niet weg van Huug's gezicht.
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‘Encore, encore, encore,’ riepen ze, toen dat doodsimpele liedje uit was. Ik veegde
even steels over mijn handpalmen.
‘Nu vooruit Pim, dan nog maar eens.’
Ik zong:
Er braucht nicht neu zu sein
Er braucht nur treu zu sein...

En ik dacht aan een forse, stoere Vikinger. Zonder jas, zonder hoed. Waarmee ik die
ene avond in het park gelopen had. Waarmee ik had kunnen zwijgen. Waarmee ik
had moeten zwijgen.
De telefoon in de hal rinkelde. Het was begin Februari. Frits was al weer lang terug
naar Breda. Onze flat had zijn gewone normen weer aangenomen. De telefoon rinkelde
opnieuw.
‘Ik gaan wel,’ riep de vrouw zonder komma's. Het was drie uur, Mevrouw uit,
Huug naar school, terwijl ik in de eetkamer bezig was. De vrouw zonder komma's
‘deed’ de hal.
‘Hallou,’ riep de vrouw zonder komma's. ‘U spreekt met het meisje van Mevrouw
van Hoorn.’ Ik grinnikte. Juffrouw Kraak het meisje!
‘Nee,’ riep de vrouw zonder komma's, ‘ik sal het wel effen voor U spelle. De v
van van, de a van van, de n van van, de h van hoorn, de o van hoorn, de o van hoorn,
wat zegt U Mijnheer? O, verkeerd verbonden.’ De telefoon werd opgehangen. De
vrouw zonder komma's klom weer op een trap.
Direct daarop rinkelde de telefoon weer. ‘As je me nou..’ De vrouw zonder
komma's daalde weer neer.
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‘Hallou. Wat zegt U Mijnheer. Ja, daar spreekt U mee. Juffrouw Heze zegt U? Ik zal
haar effen roepe.’
Ik was al in de hal, ik had de telefoon al in de hand. Misschien Luuk?
‘Ben jij daar Pim? Je spreekt met George. Zeg, wie was die imbeciel, die met mij
sprak?’
‘O, dat was juffrouw Kraak, die hier...’
Maar hij viel mij al in de rede. ‘Zeg Pim, Lettie is ziek. Zou jij vanavond kunnen
komen en blijven slapen? Ik heb nachtdienst.’
‘Natuurlijk. Wat mankeert haar George?’
‘Pleuris. Ik heb vanmorgen Pop naar de ouwelui gebracht in den Helder.’
‘Is... is het ernstig?’
‘Ja. Dus jij komt? Hoe laat?’
‘Acht uur. Is dat te laat?’
‘Nee best. Bonjour.’ Zijn stem was hees en bedwongen.
‘Dag George. Het beste met Lettie.’
‘Dank je.’ Ik hing de telefoon op. Ik bleef nog even staan peinzen. Toen zei de
vrouw zonder komma's: ‘Een kort angebonden meneer zou 'k zo zegge eerst vraagt
hij mij met wie hij spreekt en dan spel ik 't voor 'em en dan is 't verkeerd verbonde
en dan belt ie weer op en vraagt of ie met van hoorn spreekt en dan zeg ik ja en dan
vraagt hij naar U och alle mannen benne hetzelfde ik zeg maar zo...
Ik liep terug naar de eetkamer. Het was voor het eerst, dat ik niet zei tegen de
vrouw zonder komma's: ‘Ja juffrouw Kraak.’
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Hoofdstuk XIV
‘'k Ben zo naar Pim. 'k Voel me nog zo ziek, Pimmie.’
‘En dokter was vanmorgen zo tevreden. Volgende week mag je al even op.’
‘Ja, wat dokter zegt... 'k Heb toch nog altijd verhoging.’
Ik legde even mijn hand op haar voorhoofd. ‘Wil je wat eau de cologne? Zal ik je
kussens wat opschudden?’
‘Graag.’
Een stem bij de schuifdeuren. ‘Mag ik binnenkomen?’ Dat was Luuk. Ik bleef
staan met mijn rug naar hem toe. ‘Mevrouw Benard heeft mij binnengelaten. Dag
Pim. Hoe gaat het Lettie?’
‘Ik ben nog zo naar, Luukie.’ Een klein, mager wit handje werd naar hem
uitgestoken. Zes weken lang, elke avond, was Luuk gekomen. Eens had hij tegen
mij gezegd: ‘Wat ben jij toch handig, Pim.’
‘Ik ben handig van pure onhandigheid,’ had ik gepreveld.
‘Dat is een paradox, Pim.’
Gek, dat je zo iets niet vergat...
Veertien dagen was ik in het begin bij Lettie gebleven. Dat had Mevrouw direct
goedgevonden. Mevrouw was zelf gekomen, ze had bloemen gestuurd en vruchten,
die Lettie niet at. Ze had met haar heese, nauw hoorbare stem, altijd maar weer
geklaagd: ‘Ik voel me zo naar. Ik voel mij zo ziek.’
Toen kreeg na veertien dagen de vrouw zonder komma's
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influenza, en moest ik naar de Koninginneweg terug. Maar 's avonds bleef ik komen,
elke avond, als Luuk. Overdag sprong Els bij. Ik noemde Els, bij elke gelegenheid,
die zich voordeed, ‘Mevrouw Benard’, alleen om haar gezicht te zien opglanzen.
En nu... ja, dokter zei, dat ze volgende week even opmocht, maar als een klein,
verwend kindje bleef Lettie apatisch en werkte niet mee.
‘George heeft dienst hè tot elf uur?’
‘Ja, zo vervelend.’
‘Ik blijf bij je, tot hij thuiskomt. Kun jij ook zo lang blijven, Pim?’
‘Ja, Mevrouw vindt het goed.’
Luuk zat op een stoel bij het bed. Ik zat op de divan, die de kamer feitelijk te vol
maakte. Ik zag naar het smalle figuurtje; ik dacht aan die eerste weken, toen maar
steeds dat hoofd bewoog van links naar rechts, van rechts naar links...
Zoveel avonden hadden wij zo gezeten. Luuk en ik op de divan en George die
haar handen had vastgehouden in de zijne. Of zijn hoofd naast het hare gelegd had.
Dan had ik de thee verzorgd, sinaasappels uitgeperst in de keuken, die Aly, het hitje,
brandhelder hield. Een uitdrukking van Moeder. Dan waren Luuk en ik later naar de
huiskamer gegaan, waar Luuk een sigaret had gerookt en ik bedrijvig de sokken
gestopt had van George.
We spraken niet veel. Alleen maar: ‘Hoe vin jij haar, Pim?’
‘Wel wat beter dan gister.’
‘Wat was de temperatuur vanavond?’
‘38.9.’
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‘Nog veel te hoog.’ ‘Ja.’
‘Zo onverstandig, dat ze niet naar een ziekenhuis wilde.’
‘Och... als zij nu toch niet wilde... Ze wilde bij George blijven.’
Luuk keek de rook na van zijn sigaret. ‘Alles goed en wel. Maar daar kreeg zij
toch de beste verzorging.’
‘Hmm.’ ‘Nu ja, ik bedoel, jij verzorgt haar natuurlijk uitstekend, maar...’
Dan kwam George: ‘Pim, kun je even helpen?’
Ik was al opgestaan. Ik was al weg. Kwam ik dan terug, dan kon Luuk nog zeggen:
‘Ik vind het ook veel te druk voor jou. Waarom neemt George geen verpleegster?’
‘Je weet toch, dat dat te duur is.’ Wat vertrouwelijk, om dit tegen Luuk te kunnen
zeggen. ‘En bovendien, Lettie heeft het liefst mensen om zich heen, nou ja, waar ze
van houdt.’
Die eerste twee weken waren angstig geweest en heel druk en toch zo goed, omdat
ik wist, dat ik mij nuttig maakte, nuttiger dan op de Koninginneweg, waar alles altijd
zonnig was, zo blij en zorgeloos.
Later, toen de angst voorbij was...
‘Ik wil toch wel een grapefruit. Uitgeperst.’
Ik kwam met een schok weer op de divan terecht. ‘Goed Lettie. Dan zet ik meteen
thee.’
In de ‘brandheldere’ keuken. Het theebusje, dat boven op de plank stond. De
fluitketel, die eenzaam troonde op het kleine gasfornuis. Natuurlijk, ik had de trekpot
weer vergeten. Ik zou toch altijd een stoetel blijven!
's Avonds liepen we samen naar huis, Luuk en ik. Zo hadden we vele avonden
gelopen. Door Lettie's ziekte waren we elkaar wat nader gekomen. Ik durfde nu Luuk
te zeggen, inplaats van ‘hmm.’ Dat was alles.
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‘Pim, rechtop.’ Ik liep weer met mijn neus op de grond. Van mijn gymnastische
oefeningen was die laatste weken niets meer terechtgekomen.
Ik schoot overeind, als een twijg, die door de wind wordt rechtgezwiept.
‘Pim, luister eens...’
‘Ja Luuk?’
‘Hou jij van wandelen?’
Daarover had ik eigenlijk nooit nagedacht. ‘O ja Luuk,’ zei ik.
‘Zou jij er wat voor voelen, om Zondag met mij naar buiten te gaan? Naar Bussum
met de trein b.v. en dan een grote, fikse wandeling?’
Ik hoestte even. ‘Ik zou het wel heerlijk vinden Luuk. Alleen, ik heb deze Zondag
George en Lettie al beloofd om te komen.’ Ik wachtte zijn antwoord. Hij zweeg.
Toen zei ik: ‘En ik moet ook weer naar Amersfoort. Naar huis. Daar ben ik zo lang
niet geweest.’
‘Nou ja, als jij niet kunt...’
Toen stonden wij voor onze flat. ‘Bonjour Pim.’
‘Dag Luuk.’
Toen ik bovenkwam, was Mevrouw nog op.
‘En hoe gaat het met Mevrouw Boom?’
‘Het blijft zo hetzelfde. Zij werkt niet mee. En ze heeft ook nog altijd verhoging.’
‘Is dokter tevreden?’
‘Ja, dat wel.’
‘Weet jij, wat jij dan morgen eens moest voorstellen? Dat zij geen temperatuur
meer opneemt. Je kunt het trouwens eerst met dokter bespreken. Weet je Pim, toen
ik twee jaar geleden ziek was, moest ik ook drie maal per dag tempera-
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turen. En als ik dan begon met 37.2, was mijn hele dag bedorven.’
‘Zo gaat het ook met Lettie, Mevrouw. Ze maakt zich gewoon van streek, wanneer
het 's morgens boven de 37 is.’
‘Nu ja, het lieve kind is nog slap natuurlijk.’
‘En dan wil ze, dat de baby terugkomt. En dan wil ze het weer niet. Ze is soms
wel moeilijk voor George.’
‘Weet jij, wat ik gedacht heb Pim? Ons landhuisje in Nunspeet ligt zo heerlijk.
Midden tussen de dennen. Zo gezond. Je zult het met Pasen zelf meemaken. Kijk,
dat zou een ideale omgeving voor Mevrouw Boom zijn. Spreek er morgen eens met
haar over. Zij moet iets prettigs hebben, om naar vooruit te kunnen zien.’
‘Maar wat...’
‘Zeg haar, dat ze daar in Mei, zo half Mei misschien, een tijdje heen kan gaan. Ze
heeft toch een goed meisje? Nu, dan neemt ze dat mee. En misschien kan haar man
dan vacantie nemen. Je zult eens zien, hoe zij daar zal opknappen. En wij brengen
haar wel met de wagen.’
‘Als dat zou kunnen...’
‘Bespreek het morgen maar eens met haar en haar man. En nu naar bed meisje. Je
ziet doodmoe.’
Toen ik in bed lag, voelde ik me gewoon afgrijselijk wakker. Nunspeet, Lettie,
George, alles tolde door mijn hoofd. Maar bovenal en haast tastbaar, waren daar de
woorden van Luuk: ‘Hou jij van wandelen? Zou jij er wat voor voelen, om Zondag
met mij naar buiten te gaan?’
Wat betekenden die woorden? Niets natuurlijk. Dat kon elke jonge man vragen
aan elk jong meisje. Maar dat Luuk ze gevraagd had aan mij, dat die grote Vikinger
gevraagd had aan Pim, de stoetel: ‘Zou jij er wat voor voelen, om
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Zondag met mij naar buiten te gaan?’ Dat was... ja, Huug zou zeggen, als hij het
wist: ‘Dat was gewoonweg fantastisch.’
Na een gure Maart en een regenachtige April, was een aarzelende Mei gekomen.
Vanaf mijn balcon had ik de sluier van lichtgroen zien weven over de bomen van
het Vondelpark. En nu, eind Mei, was Lettie met George en Aly vertrokken naar
Nunspeet. Ik had al een kaart van George gekregen. Lettie werd bruin en vond het
heerlijk. Ze lag de hele dag in een hangmat tussen de dennen. Je zag met de dag, dat
ze opknapte.
En Luuk? Tja, van Luuk had ik niets meer gehoord. Ik had wel twintig briefjes
verscheurd, die begonnen: ‘Beste Luuk, Naar aanleiding van je vraag destijds, om
eens een dag naar buiten te gaan... Beste Luuk, Even wilde ik je meedelen, dat het
me Zondag a.s. heel goed schikken zou... Beste Luuk, Het was zo jammer, dat ik,
toen jij mij vroeg, eens een dag met jou naar buiten te gaan...’ Al die briefjes waren
natuurlijk verscheurd in de prullemand terechtgekomen.
En toen, op een middag, terwijl ik stond vlees te braden en Corrie zat te poetsen,
ging de telefoon.
‘Ga jij maar even.’
Ik draaide net mijn vlees om, toen Corrie terugkwam.
‘Het is voor U. Een Mijnheer.’
Ik was al bij de deur, toen ik nog riep: ‘Let jij op mijn vlees, Corrie.’
Terwijl ik naar de telefoon liep, dacht ik: ‘Zou het Luuk zijn?’ Maar het kon Vader
zijn, of Gijs, of misschien zelfs Frans.
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‘Hallo.’
‘Ben jij daar Pim?’
‘Ja Luuk.’
‘Kun jij vanavond uit?’
‘Ja, vanavond wel.’
‘Kun jij om acht uur bij de ingang van het Park zijn?’
Even de ‘nerrven’ wegslikken.
‘Ja, dat kan ik wel Luuk. Ingang Emmastraat natuurlijk.’
‘Natuurlijk. Nu, tot vanavond dan. Dag Pim.’
‘Dag Luuk.’ Zo koel, alsof de kruidenier had opgebeld. Maar, wat wilde ik dan?
Ik had toch zeker geen hartstochtelijke ontboezemingen verwacht van Luuk. Dat hij
überhaupt had opgebeld. Dat hij mij toch nog wilde zien... Ik struikelde over de Pers
in de gang en sloeg met mijn been tegen de post van de deur.
‘Au, verdikkie.’
En: ‘Ik heb Uw vlees net omgedraaid.’ Ziezo, ik was weer terug op de nuchtere
wereld.
's Avonds, om half acht stond ik voor de spiegel. ‘Ja, die tanden wezen toch wel
erg vooruit. En die witte jurk met groen stond mij om op te schieten. Beter mijn
blauwe mantelpakje met witte blouse. Dat had Lettie toch eens gezegd, dat mij dàt
zo goed stond.’
Ik hees mij weer uit de witte jurk met groen. Mijn mantelpakje, mijn blauwe hoed.
Handschoenen. Even nog binnen goeiendag zeggen. Ik keek op mijn horloge. Het
was nog pas kwart voor 8. Vanaf mijn balcon zag ik neer in het Park. Slierten fietsen,
die voorbijzoefden. Een helle meisjeslach. En nog een late vogel, die triomphant
zong...
8 uur. Mijnheer en Mevrouw zaten op de loggia te krant-
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lezen. De rose geraniums, die pas water hadden gehad, hieven fier en bedauwd hun
kopjes.
‘Dag Mijnheer. Dag Mevrouw.’
Mijnheer keek niet op van zijn krant. ‘Pim.’ Maar Mevrouw knikte lachend. ‘Wat
zie jij er feestelijk uit. Dag Pim.’
Het was zo heerlijk, dat Mevrouw mij nooit vroeg, waar ik heen ging, wanneer ik
eens een enkele avond uit was, nu de Boomen er niet waren. Ik vertelde dan later
wel van de film, die ik gezien, of van de wandeling, die ik gemaakt had.
Ik zag Luuk al staan bij de ingang van het Park.
‘Hoe gaat het? Goed?’
‘Ja. En met jou ook?’
‘Best. Alleen, ik heb het erg druk gehad.’
Zo. Dat was dat. Ik drukte stijf mijn tasje tegen mij aan. Ik keek langs Luuk heen.
‘Ben jij de Nieuwe Wandelweg wel eens om geweest? Nee? Voel jij daar wat
voor?’
‘O, ik vind het best.’ Als hij mij had gevraagd, om naar de Noordkaap te wandelen,
had ik het toch ook best gevonden.
De Koningslaan af. Voorbij Mevrouw van Ede Pijnaer, waar ik eens - jaren leek
het geleden - gedraafd had in mijn bruine uniform met het kanten mutsje op mijn
permanent. Dan was toch alles wel veel beter geworden. Steels keek ik naar de
keuken. Zou Korting er nog zijn, òp van de zenuwen, zou...
Uit een groot huis aan de Koningslaan kwamen twee jonge mannen, in lichte
pakken, blootshoofds. Het waren Jan Rinke en Huug.
‘Mijnheer. Mijnheer.’ Een knipoog van Huug. ‘Zo Pim.’
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‘Huug. Rinke.’ Een grote bouvier, die bij Jan Rinke scheen te behoren, deed
dedaigneus. Huug riep: ‘Kom King.’ We waren voorbij. Dat Huug mij nu net had
moeten zien. Nu zou ik weer het nodige te horen krijgen, als ik thuiskwam... ‘Wat
zei je Luuk?’
‘Of jij nog wat van Lettie gehoord hebt.’
‘Ja, een kaart van George. Het gaat maar goed met haar.’
‘Dat schreef hij mij ook. Het is ook een heerlijk oord, Elspeet, Nunspeet. Ken jij
die buurt daar?’
‘Ik was er met Pasen. Ongelooflijk mooi is het, waar het landhuis van de van
Hoorns ligt.’
‘Het is, of ik Huug hoor.’ Hij lachte. ‘Ongelooflijk. Fantastisch. Aardige kerel,
die Huug.’
‘Ja.’
Ik had nooit vele conversatietalenten gehad. Maar nu, naast Luuk, schenen ze
totaal opgedroogd. Ik sjouwde naast hem voort. Ik zweeg. Maar steeds dacht ik: ‘Zou
ik nu kunnen zeggen, dat ik best eens een Zondag met hem uit zou kunnen?’ Als
Huug dit zou weten, zou hij mij fantastisch antiek noemen. Natuurlijk. De meisjes,
waar Frits en hij mee omgingen, belden op en spraken af voor een zeiltocht of om
te tennissen of te roeien. Maar dat waren leuke, vlotte kinderen. Geen Pim de stoetel.
‘Heb je weer een minderwaardigheidscomplex?’ zou Non zeggen.
We liepen langs de Nieuwe Wandelweg.
‘Zo dichtbij komt de stad al.’
Ik keek om mij heen. ‘Ja.’
‘Houd jij van de stad, Pim?’
Hield ik van de stad? Ja, eigenlijk wel. Maar ik zag zijn bruinverbranden kop.
Natuurlijk zou hij niet van de stad houden.
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‘Niet zo erg Luuk.’
‘Ik verfoei de stad. Ik heb hier mijn werk. En mijn ouders wonen hier. Maar,
wanneer ik een ogenblikje vrij heb, dan trek ik eruit. Naar buiten. Naar de zee, of
naar bos en hei.’ Hij keek even op mij neer. ‘Ik kan natuurlijk het machtige van zo'n
grootstad waarderen, maar om er altijd te moeten wonen... non merci.’
‘Ik zou hier ook niet altijd kunnen wonen.’ Ja, zo jokte je, om een man nader te
komen.
Luuk had een ferme pas. Het kostte mij moeite hem bij te houden. Mijn schoenen
deden mij pijn. Ik kon mij voorstellen, hoe Atie, ondanks een stevige arm, die ik
natuurlijk miste, op apegapen gelegen had.
‘Loop ik ook te vlug?’
‘Nee Luuk.’ Eènd!
Hij keek mij weer aan. Hij zag mijn warme, vertrokken gezicht.
‘Zullen wij hier even gaan zitten?’
‘Graag Luuk.’
Ik kwam bij. Ik veegde verstolen met een zakdoek over mijn gezicht.
‘Weet jij, dat Atie weer verloofd is?’
Een geur van gras, die naar je toewoei. ‘Nee, Luuk.’
‘Ja ik hoorde het van een collega.’
‘Och...’ Zwijgen.
Auto's reden voorbij. Ergens kwaakten kikvorsen en een jongen en een meisje met
rackets onder de arm, fietsten langs ons.
‘Je had het misschien van Lettie kunnen horen?’
‘Nee. Ik wist er niets van.’
Hij vouwde zijn handen tussen zijn knieën.
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‘Zou jij nu wel eens een Zondag mee naar buiten kunnen, Pim?’
‘Jjja, nnu wwel.’ Ik stotterde. Ik herhaalde flink: ‘Ja, nu wel Luuk.’
‘Zou jij deze Zondag kunnen?’
Waarom te doen alsof je nog na moest denken? ‘Ja, dat zou wel gaan.’
‘Goed. Maar dan moet jij je erop kleden. Ik bedoel, schoenen met lage hakken.
En, als het warm is, een makkelijke sportjurk. We nemen dan brood mee. En een
thermosfles met thee. Daar zorg ik wel voor. Heb jij een Rücksack?’
Nee, die had ik niet. En ik was meteen besloten, mij die ook niet aan te schaffen.
Ik zag mij al met zo'n bochelige Rücksack op mijn rug.
‘Maar ik heb een grote tas. Daar gaat een massa in.’
‘Right. Dan gaan wij met de trein naar Bussum. Is negen uur je te vroeg?’
‘O nee, ik kan nog wel vroeger.’
‘Fijn. Acht uur dan? Er gaat geloof ik een trein tegen achten. Ik bel je nog wel
even op, hoe laat. Als het nu maar goed weer is.’
Was er in mijn hart nog een andere gedachte?
Veerkrachtig liep ik later weer naast hem voort. Zondag.. een hele dag met hem
samen. Hij zou toch zeker een meisje, dat hem niets interesseerde, niet vragen, om
Zondag een hele dag met hem naar buiten te gaan. Ik liep onbekommerd midden op
de weg. Een auto toeterde vervaarlijk achter mij. Zijn hand om mijn elleboog.
‘Een beetje voorzichtig zijn, meisje.’ Dat het leven zo goed kon zijn!
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Toen ik thuis de haldeur opensloot, kwam Huug al uit zijn kamer.
‘Here comes the bride...’ zong hij.
‘Doe niet zo flauw.’
‘Ta ra ta ta. Nu, jullie liep maar wat innig.’
Ik geloof, dat ik Huug verschrikt bekeek. ‘Noem jij dat innig?’
Huug lachte. ‘Ze hapt weer. Je liep op z'n daags met een vrijer.’
Ik deed mijn mond al open, deed hem weer dicht. Tegen Huug kon ik toch niet
op.
‘En, o ja, je hoeft niet meer binnen te komen heeft Keesje gezegd. Er is bezoek
gekomen. Ze zitten zwaar te bridgen.’
‘Moet ik dan niet helpen met theeschenken?’
‘Theèschenken! 't Is twaalf uur. Nu ja, elf dan. Jij bent wel in de war van Luukie.’
Hij leunde tegen zijn deurpost. ‘Waar hebben jullie over gekout?’
Ik trok mijn jasje uit. ‘Ja, dat zal ik joù vertellen.’
‘Was het zo intiem? Ik dacht, dat jullie over de rekstok geconfereerd had. Of over
de brug. Keesje heeft jou nog zien lopen met Luukie. Ook idioot, om de Koningslaan
af te zeilen.’
‘Ik zou het toch morgen aan je Moeder hebben verteld.’
‘Bráááf,’ zei Huug. ‘Vertel jij altijd alles, wat jij uitspookt?’
‘Natuurlijk.’
‘Oeah,’ zei Huug. ‘Dit wordt mij te machtig.’ Hij was al half weer in zijn kamer
terug, toen hij weer te voorschijn schoot. ‘Zeg, wat bestaat er nu tussen Luukie en
jou?’
‘Och niets natuurlijk. Gewoon vriendschap.’
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‘Van die gewone vrindschappen moet ik niks hebben. Zeg, heb jij voor hem
gezongen?’
‘Welnee.’
‘Of weet hij niet, dat jij zo aandoenlijk croont.’
‘Natuurlijk weet hij dat niet.’
Huug trok zijn schouders op. ‘Deze gewone vrindschap gaat mij te hoog.
Welterusten. En droom maar van Luukie. Of hoort dat er ook niet bij?’
‘Nacht Huug.’
Ik was al in mijn kamer, toen kwam ik nog weer terug. Zacht riep ik voor Huug's
kamerdeur: ‘Jij vertelt het toch morgen niet op school?’
‘Er is toch niks te vertellen.’ Gesmoord. ‘Ik wurgde me bijna met mijn netje. Stel
je niet zo aan, Pim.’
De ramen open, de gordijnen ver weggetrokken, zo lag ik later in bed. Een zoele
Meinacht... En het enige, dat me bijgebleven was van onze lange avond, was het
moment, dat hij zijn hand gesloten had om mijn elleboog. Ja, ik was wel een halve
imbeciel!
Zaterdag kwam eindelijk. Drukkend en onweersachtig. Luuk had nog opgebeld.
Elk telefoongerinkel had mij hartkloppingen bezorgd. En het noodlot wilde, dat toen
hij opbelde, Huug naar de telefoon ging. Hij kwam in de keuken, waar ik bezig was
een pudding te fabrieken.
‘Pim, je vrijer am Apparat.’
‘Wie?’
‘Wie vraagt ze nog!’
‘Huug, klieder niet in het beslag.’
‘Zeg, dit is best lekker, Pim. Laat je vrijer niet langer wachten.’
‘Ben jij het Pim? Het ziet er niet zo mooi uit voor morgen.’
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Een hart, dat meteen in je schoenen zonk.
‘Nee, 't is zo onweersachtig.’
‘Als het giet, dan kunnen wij niet gaan natuurlijk.’
‘Nee natuurlijk.’
‘Maar, als het dreigend is, kleed er je dan op. Neem in elk geval een regenmantel
mee.’
‘Goed Luuk. Hoe laat?’
‘Kun jij om half acht halte Emmastraat zijn?’
‘O, best.’
‘Gaan we niet, dan geef ik nog wel een belletje. Bonjour Pim.’
‘Dag Luuk.’
In de keuken zat Huug op het aanrecht naast het puddingbeslag.
‘Hè Huug, nu heb je toch gekliederd.’
‘Ik heb geroerd. En ik heb getracht niet te luisteren naar jouw gekir.’
‘Dat had je best mogen doen. Blijf je nog?’
‘O, 'k moet weggaan natuurlijk.’ Hij lachte. Zijn tanden waren wit en regelmatig,
als van een filmster. ‘Was ik Luukie nu maar! Dan hoefde ik niet weg te gaan, wel
Pim?’
Ik boog mij over het beslag. Ik zweeg. Dat was altijd maar het beste met Huug.
Die Zaterdagnacht! Tien keer was ik uit mijn bed, om naar het weer te zien. Zo
donker en stil was alles. Het regende niet. En de volgende morgen... een park, dat
leek gevangen in een donkere ban. Bomen, die roerloos stonden, en maar een enkele
vogel, die zong. De vorige avond had ik alles al klaargelegd. Een doodgewone,
katoenen jurk, geel met groen; bruine schoenen met lage hakken. Mijn nieuwe lichte
regenmantel en het donkere mutsje. Stel je voor, als het zou gaan
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regenen, dan zou meteen het kunstwerk van Helene in pieken overgaan. Voor de
zoveelste keer stond ik op het balcon. Het regende niet, en er kwam geen belletje
van Luuk.
De boterhammen pakte ik in mijn tas. En twee grapefruits. Zelfs aan suiker had
ik gedacht. Chocola, veel repen. Om vijf voor half acht trok ik zacht de flatdeur dicht.
Mevrouw had de vorige avond gezegd: ‘Ik hoop, dat jij morgen een mooie dag hebt,
Pim.’
Ik was het eerst bij de halte. Mijn regenjas liet ik open hangen, het was zo zoel.
Toen ik Luuk uit zijn huis zag komen, wuifde ik even. Hij had een Rücksack en een
regenjas daar omheen gewoeld.
‘Hallo Pim. 't Ziet er niet zo voortreffelijk uit. Maar 't kan best opknappen vandaag.’
‘Laten we dat maar hopen,’ zei ik braaf, terwijl ik mijn bovenlip ver over mijn
tanden trok. Ik wist, dat dit een monsterlijk gebaar was.
In de trein later, waar wij reden tussen groene, bedauwde weiden en in Bussum,
waar wij uitstapten, leek het mij, alsof de natuur stil op iets wachtte. Zou ik dit tegen
Huug gezegd hebben, dan was zijn nuchtere antwoord geweest: ‘Ja, die wacht op
een fikse donderbui.’
Ook tegen Luuk durfde ik niet zo iets poëtisch te zeggen.
‘Wat is het toch zoel,’ zei Luuk. ‘Is die jas je niet te warm?’
‘Nee, dat gaat best. Hij is maar zo dun.’
We wandelden door een morgenstil Bussum. We kwamen langs vele villa's, die
nog sliepen.
‘Als het nog vroeg is, dan is het zo heerlijk buiten. Vin je niet, Pim?’
Ja, Pim vond dat ook. Die had nu haar pas naar de zijne
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geregeld. Die kon nu flinke stappen maken op haar schoenen met lage hakken, die
niet knelden. Ze dacht: ‘Als Vader en Moeder mij nu zagen ‘tuinen’ - een woord van
Huug - dan werd ik zeker morgen met smaad en schande weer naar Amersfoort
teruggehaald. Luuk stak drie hoofden boven mij uit. Ik keek hem maar niet aan. Ik
wist toch wel elke trek in die verbrande Vikingerkop. Al die weken bij Lettie's bed,
al die avonden, dat wij daar gezeten hadden... zijn gezicht was in mijn denken gegrift.
Luuk zwaaide zijn armen rhythmisch. Opeens keek hij op mij neer.
‘Gaat het niet te vlug?’
‘Helemaal niet. Het is hier zalig.’
We liepen over de hei, die onzegbaar wijd leek. En onzegbaar eenzaam.
‘Pim, kijk eens, de zon. Je zult zien, het wordt nog een stralende dag.’
Ja, moeizaam en schichtig trachtte de zon heen te breken door de laaghangende
wolken. Ik rekte opeens mijn armen in een on-Pims gebaar. ‘Wat is dat mooi, Luuk.
Wat is dat oneindig mooi.’ Wij voelden de hei veren onder onze voeten. Een
vliegmachine, boven onze hoofden, leek pijlsnel in verre vertes te verdwijnen, en
het eerst schuchtere zonnetje werd een volle, blije, klaterende zon...
Op een stil plekje zaten wij. Ik pakte mijn tas uit. Boterhammen, een paar eieren,
grapefruits, suiker, zelfs een mes. Ik keek Luuk aan, in afwachting van een
compliment.
‘En, waar moeten wij het mee eten?’
‘Mee eten? Met een lepeltje... O, wat een eend, ik heb de lepels vergeten.’
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‘Nu, die heb ik wel. Tenminste een. Een eierlepeltje. Goed?’
‘Schitterend.’
Wat geweldig, dat je alles schitterend kon vinden.
Opeens zei Luuk: ‘Weet je, wat zo prettig is met jou?’

Luuk lag languit in de hei.

Ik boog mijn hoofd. ‘Nee?’
‘Dat jij zwijgen kunt.’
Atie was natuurlijk een type geweest, dat gebabbeld had. Maar natuurlijk zou hij
dat van Atie aanbiddelijk hebben gevonden.
‘O ja?’
‘Ja. Jij bent een gezellige kameraad, Daarop verwachtte hij geen antwoord.
Gezellige kameraad! Pim, idioot, wees toch blij, dat een man jou een gezellige
kameraad vindt. Dat had je toch nooit gedacht.
Ik pakte de overgebleven boterhammen in. Luuk lag languit in de hei. Ik zat tegen
een heuveltje, mijn handen in de hei verborgen.
‘Pim, als je nog thee wilt, dan neem je wel.’
‘Ja, goed Luuk.’
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Hij kon toch niet weten, dat ik niets meer verlangde. Dat ik niets meer wenste, dan
maar zo stil te blijven zitten, met mijn rug tegen het heuveltje en naast mijn hand de
zijne, groot en flink, met wat lichte sproeten bij de pols...
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Hoofdstuk XV
Juni verscheen wolkeloos. Juni verdween wolkeloos. Maar, al hadden elke dag de
lage wolken gehangen boven het Vondelpark, ik had geen wolkje gezien. Nog twee
keer was ik met Luuk naar buiten geweest. Vele avonden hadden wij samen
gewandeld.
Mevrouw had gezegd: ‘Pim, wat zie jij er toch goed uit tegenwoordig.’ Huug, die
daar bij was, had vervaarlijk gehoest.
De laatste keer, dat wij buiten waren op de hei, zei Luuk opeens:
‘Zeg Pim, ik hoorde gister van Huug, dat jij zo aardig zingt.’
‘Huug is een draak,’ prevelde ik. ‘En 't is niet waar ook.’
‘Laat mij dat eens beoordelen.’ Hij ging op zijn elleboog liggen, en keek mij aan.
‘Ik houd van lage vrouwenstemmen. En Huug zei...’
De ‘nerrven’, die meteen mijn keel dichtsnoerden.
‘Ik zou op het ogenblik niet kùnnen zingen Luuk. Heus niet.’
‘Nu, dan maar een volgende keer.’
‘Ja, goed.’
En nu was Juli gekomen. Vacantieplannen waren gemaakt. Mijnheer en Mevrouw
gingen 4 weken met de twee zoons naar Zwitserland. Vier weken kregen wij vacantie.
Alleen begin Augustus moesten Corrie en ik in het landhuis in
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Nunspeet zijn, om dat in orde te maken. Nu resideerde Lettie daar nog met Pop en
Aly. George logeerde bij Luuk. Maar elk week-eind was het voor hem compleet een
overhaaste vlucht, weg van Amsterdam, naar Lettie toe.
Ja, nu was Juli gekomen. Ik had net Huug's kamer gedaan. Ik had zelfs even voor
de spiegel gestaan. Ja, ik zag er goed uit. Wat roodverbrand en mijn haar zat leuk.
Alleen die tanden...
En nu het slaatje voor de koffietafel, waar Huug zo dol op was. Ik zong zacht:
When day is done, and shadows fall
I dream of you...

Ik dacht: ‘Daarvoor hoeft the day niet done te zijn, daarvoor hoeven schaduwen niet
te vallen, om van jou te dromen.’
En toen kwam de brief uit Amersfoort. Ik maakte die brief niet eens direct open.
Er zou wel niet veel bijzonders instaan. Later, toen het slaatje, keurig gegarneerd,
klaar stond, las ik pas de brief. Vader schreef:
Lieve Pim, Ik hoop niet, dat je te veel zult schrikken, als je deze brief leest.
Maar bereid je wel voor op iets ernstigs. Vandaag, toen we zaten te eten,
is Moeder plotseling flauwgevallen. Willem heeft direct Dr. Mebius
gehaald, die meteen kwam. Hij constateerde, dat Moeder een ernstige
hartafwijking heeft, en heeft absolute rust voorgeschreven. Moeder ligt
nu in bed. Zij denkt alleen maar, dat ze wat overspannen is.
Maar nu ter zake. Zou jij onmiddellijk thuis kunnen komen? Want
natuurlijk kan de huishouding niet aan Lena worden overgelaten. Daarover
maakt Moeder zich nu al zenuwachtig. En zij weet niet, wat Dr. Mebius
mij gezegd heeft, dat zij nooit meer de leiding van de huis-
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houding op zich zal kunnen nemen. Dus nu is je plaats hier.
Ik hoop, dat Mevrouw van Hoorn je direct kan missen. Gelukkig begint
over tien dagen de vacantie, zodat zij dan gelegenheid genoeg zal hebben,
om naar een ander uit te zien. Want, begrijp goed, met Moeder in deze
toestand behoor je hier te blijven.
Met hartelijke groeten, ook van Moeder, je Vader.
Verslagen zat ik naar mijn keurige slaatje te kijken. Moeder ziek, ik weer thuis. Weg
uit deze blije sfeer, weg van iedereen en alles, wat me zo lief geworden was. Weg
van Luuk....
Toen stond ik op. Ik wist Mevrouw op de loggia, onder de fleurig gestreepte
markies. Ik moest toch meteen overleggen, al wist ik bij voorbaat, dat zij zou zeggen,
zoals zij destijds bij Lettie had gezegd: ‘Voor ziekte wijkt alles.’ En dan was het nu
Moeder, die mij nodig had... Door de hal. De halklok, die ik nooit meer zou horen
slaan, helder en sonoor. Door de eetkamer. De grote Pers, waarvan ik de warme
kleuren niet meer zou kunnen bewonderen. Door de grote kamer, die Mevrouw's
kamer werd genoemd, met haar sierlijke bureautje en haar stijlvolle boekenkast. Met
de warme, diepe stoelen en de schemerlampen, die zo'n gezellig en toch geheimzinnig
licht gaven. Wat hield ik van alles, van alles...
Om vier uur was ik thuis. Weer terug in Amersfoort. Bijna twee jaar was ik
weggeweest.
Moeder lag boven in bed. Ik schrok van Moeder's gezicht, zo wit, zo weggetrokken.
‘Ben je daar Pim?’
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‘Ja Moeder. En nu blijf ik bij U.’
‘Kon het makkelijk?’
‘Heel makkelijk. Mevrouw vond het direct goed.’
Moeder vouwde een grote, witte zakdoek van Vader, weer in de plooien terug.
‘Toch aardig van haar. En blijf jij nu voor goed, Pim? 't Is mij toch te druk met
Lena alleen.’
‘Ja, nu voor goed, Moeder.’
Moeder zuchtte even als bevrijd. Ik keerde voorzichtig het kussen om. Streek de
grijze haren - Moeder was wit geworden - naar achteren. Hier wachtte mij een taak,
die niet gemakkelijk zou zijn. Dat wist ik. Maar ik wilde mijn best doen... Ik had in
die twee jaar toch wel ièts geleerd!
's Avonds schreef ik aan Luuk - ik had hem niet willen bellen, omdat ik dan
schrijven kon -:
‘Beste Luuk, Je zult wel opkijken, dat ik je vanuit Amersfoort schrijf.
Moeder is plotseling ziek geworden. Een hartafwijking, nogal ernstig. Ik
zal dus ook niet meer terugkomen in Amsterdam, omdat Moeder mij nu
niet missen kan.
In elk geval denk ik nog met genoegen terug aan onze wandelingen. Ik
heb daar echt van genoten. Je het beste wensend, met hart. groeten, ook
aan George, Pim.
En nu was het wachten op de post. Zo had ook eens, twee jaar terug, Gijs gewacht
op de post, die de lila brieven bracht van Non.
Wachten, wachten, wachten! En naar boven hollen met een lekker vla'tje voor
Moeder, en naar boven rennen, omdat Moeder belde, dat het te koud was met het
raam open. Kussens omkeren, nachtjapon rechtstrijken, haar doodvoor-
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zichtig uitkammen, en wachten. Wist ik nu nog, welke weer het was? Zei die ene
armzalige pereboom in de tuin me iets van wat de bomen in het Vondelpark me
hadden gezegd?
Toen kwam na vier dagen Luuk's antwoord. Ik stopte de brief in de witte jas, die
ik nu weer droeg. Die zou ik 's avonds op mijn kamertje lezen. En 's avonds zat ik
op mijn bed in het cabinetje en ritste de brief open. Luuk schreef:
Beste Pim, Wat heb ik opgehoord van je brief. Het is te hopen, dat je
Moeder maar spoedig opknapt. In elk geval heb ik bij Lettie wel gezien,
wat een handige verpleegster je was.’ Ik vond dit een zin, die ik op mijn
spiegel moest plakken, om mij moed en troost te geven bij de nog vele
onhandigheden, die ik beging. ‘Ja, het is jammer van onze wandelingen.
Ik denk de maand Augustus met een vriend uit Eindhoven een voetreis te
maken door de Harz.’ Nooit van die vriend gehoord. ‘Ik zal je wel eens
een kaartje sturen. Houd je maar flink.
t. à t.
Luuk H.
Met de brief in mijn hand bleef ik voor mij uit zitten staren. Ja, dit was niet, wat ik
verwacht had. Maar, wat had ik dan wel verwacht? Had ik zelf een aanminniger
briefje geschreven? Ik stopte de brief weer in de envelop. T. à t. tout à toi. Geheel
de jouwe. Betekende dat iets? Nee, natuurlijk betekende dat niks... Ik zou altijd
dezelfde eend blijven!
De dagen kwamen, de dagen gingen. Er kwamen ansichten uit Zwitserland. Een
lieve brief van Mevrouw. En eindelijk twee kaarten uit de Harz, met erop Luuk H.
en een onleesbare naam van de vriend uit Eindhoven.
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Moeder, die nog steeds in bed lag, vroeg: ‘Pim, wat doet Lena nu?’
‘Lena doet de eetkamer Moeder.’
‘Dan mag jij er wel even heengaan. Ze wrijft nooit het zeil op.’
‘Goed, Moeder.’
Moeder zei: ‘Pim, als Lena morgen de trap een goeie beurt geeft, moet je er goed
opletten, dat zij de loper aan de verkeerde kant klopt.’
Ik zei: ‘Ik zal er op letten. Maar vermoeit U zich toch niet met zulke dingen. Daar
ben ik nu toch voor.’
‘Ja, maar jij weet niet, hoe Lena vaak de kantjes er afloopt.’
Ik keek naar Moeder's gezicht. Dor en wit was het. Wat had het leven haar gegeven?
Oppassende jongens, ja. Die wat bereikt hadden, ja! Maar was er één, die van Moeder
hield, zoals Frits van Maatje, zoals Huug van Keesje? Niemand toch. Of het moest
misschien nog Gijs zijn. Ik streek even over haar voorhoofd. Er was een brok in mijn
keel. Ze was toch mijn moeder, ze was toch altijd goed voor mij geweest. En dat ze
mij nooit begrepen had, dat was toch ook geen wonder.
's Avonds zei Moeder - Vader zat in een leunstoel naast het bed de krant te lezen
-: ‘Je moest je haar nu maar weer gewoon doen, Pim. Wat zeg jij daarvan Vader?’
‘Ja, dat vind ik ook. Al dat wilde haar voor d'r gezicht.’
Ik stak net het lichtje aan onder de trekpot.
‘'t Spijt me,’ zei ik. ‘Dat kan ik niet doen. Dat andere stond mij zo monsterlijk.
Maar ik ga morgen wel even naar de kapper als Moeder rust. Dan zal ik het laten
bijknippen.’
‘Vooral niet doen, wat wij vragen.’ Dat was Vader. Een
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plotselinge, wilde drift, deed mij bijna uitbarsten. Maar dan zag ik Moeder's witte
gezicht op het kussen, en ik beheerste mij. Voor het raam ging ik zitten. Met uitzicht
op de pereboom. Een beetje lusteloos haalde ik het naaimandje naar mij toe. Zo stil
was het in huis. Willem logeerde bij Dien. Dat was nu schijnbaar geoorloofd, waar
ze toch in November zouden trouwen. Frans logeerde met het Paard bij familie in
Doorn. En Gijs en Non waren, met haar Ouders, naar Italië getogen. Bert en Toos
en kleine Jenny toefden weer in hetzelfde landhuis van verleden jaar.
‘Rust, rust, rust,’ zei Dr. Mebius, die een sik had als een geit. ‘Voorlopig nog geen
bezoek. Dat windt Moeder te veel op. Nee, en ook de kleine meid niet. Moedertje,
moedertje, verstandig zijn hoor!’
In de gang, als ik hem uitliet, prevelde hij dan tegen mij: ‘Ik ben heel tevreden.
Maar, denk eraan juffrouw Heze, rust, rust, rust!’
En zo zat ik dan nu in dat huis van rust en bedwong mijn onrust. Handig zijn, lief
zijn, innerlijk tevreden zijn... daar kon je toch alleen je Moeder goed mee doen. De
verre hei, de zon, die zo aarzelend door de wolken kwam, een grote hand, met lichte
sproeten bij de pols, die naast de jouwe lag... och, wat was dat lang geleden.
Half Augustus. Nu zaten Mijnheer en Mevrouw van Hoorn in het landhuis in
Nunspeet. Frits was in een ruiterkamp op de Veluwe en Huug zeilde met Jan Rinke
en Papa op de Friese meren. Wat had ik graag nog eens Huug's vrolijke lach gehoord.
En toen, op een middag - Moeder was voor de derde keer op, oud en grauw in haar
grauwe ochtendjas - hield voor ons huis een auto stil. Mijnheer en Mevrouw van
Hoorn stapten uit, met vruchten en bloemen, als destijds bij
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Lettie. Ik schoof gauw de schuifdeuren dicht, en holde naar de voordeur.
We zaten in de ‘salon’.
‘Pim, meisje, je ziet er niet zo goed uit. Krijg jij wel genoeg buitenlucht?’
‘O, jawel Mevrouw.’ Ik kwam haast nooit meer buiten. En als Vader zich 's avonds
vertreedde, dan moest ik bij Moeder blijven.
‘Heerlijk, dat het zo goed gaat met je Moeder...’
Een stem uit de achterkamer. ‘Pim.’
Ik was al bij haar. ‘Ik zou toch wel graag kennismaken met jouw Mevrouw.’
‘Zal het U niet te veel vermoeien?’
‘Nee.’ Ik trok gauw het kleed over het divanbed wat bevalliger in de plooien. Nu
Moeder op mocht, sliep zij beneden op een divanbed. Ik troonde, ook in de
achterkamer, op het opklapbed van Frans. Moeder vond het wel rommelig, maar het
kon niet anders.
Ik schoof de schuifdeuren open. ‘Zoud U misschien kennis willen maken met
Moeder?’
Moeder keek naar de bloemen, die ik in een vaas had gezet. Moeder streelde even
de perzik, die kleurde tussen de vruchten. Mijnheer was stil. Hij voelde zich natuurlijk
niet thuis in onze burgerlijke sfeer. Maar Mevrouw, zij was zo opgewekt en
vriendelijk. Zij zou zich toch thuisvoelen in het meest schamele hutje van de meest
schamele dagloner.
Moeder vroeg: ‘En, hebt U al een ander voor Pim?’
‘Ja, o ja,’ zei Mevrouw. Maar daarop ging zij niet verder in.
Toen de felle blosjes gingen kleuren op Moeder's grauwe
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gezicht, was Mijnheer het, die zei: ‘Wij zullen het niet te lang maken. Wij vermoeien
Mevrouw.’
Een wagen, die wegreed door onze onbeduidende straat. Een hand, die wuifde.
En Moeder, die zei, toen ik weer binnenkwam: ‘Wat een lief mens, die Mevrouw
van Hoorn. Ja, daar heb je het wel goed gehad. Geen wonder, dat ze al een andere
juffrouw heeft.’
Willem kwam nu elke dag. Dan hing hij wat verveeld op een stoel. Ze keken
huizen, en als Dien meekwam, dan werd Moeder vermoeid met de indeling van alle
mogelijke huizen, mijlen in de omtrek. Frans schreef uit Doorn, dat hij heel hard
werkte. En eind Augustus stonden onverwacht in onze achterkamer, Gijs en Non.
Toen ik thee gezet had, en thee geschonken, zei Non opeens: ‘Nu blijf jij bij
Moeder, Gijs. En Pim en ik lopen even om.’
‘Kan het wel, Moeder?’
‘Och, jawel,’ zei Moeder.
‘Denk eraan, niet te druk,’ waarschuwde ik nog Gijs. ‘Jij kunt iemand zo doodlam
maken.’
‘Vleiend. Non, dat zegt de stoetel maar zo onomwonden tegen mij.’ Hij legde zijn
hand om Moeder's schouder. ‘Wij zullen het wat genoeglijk hebben, hè oudje?’
Non en ik liepen de Berg op. Het groen van de bomen leek stoffig en verwaaid.
Opeens zei Non: ‘Pim, dit hou je toch nooit uit.’ Ze stak haar arm door de mijne.
‘Dit wordt op den duur toch veel te druk voor jou.’
‘Te druk niet,’ zei ik.
‘Nu ja, dan te eenzaam. Ik bedoel, jij bent nog zo jong. En dan zo alleen met twee,
nou ja, oude mensen.’
‘Die mijn Vader en Moeder zijn. Ja,’ zei ik. Maar ik
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kon toch niet de bitterheid helemaal weren uit mijn stem.
‘Jij ziet er helemaal niet goed uit. Jij zag er zo stralend uit, toen jij bij de van
Hoorn's was. De laatste keer, dat ik jou zag.’
‘Dat was helemaal niet moeilijk, om er daar stralend uit te zien.’
‘Weet je Pim, ik heb een Oom en Tante, Tante is een zuster van Moeder. Ze hadden
vier kinderen en een groot huis. Veel bezoek en veel logé's, enfin, dat ken je wel.
Nu zijn de kinderen getrouwd en Oom en Tante bleven alleen in dat grote huis.’ Non
rukte opeens haar mutsje af. Liet de wind door haar rossige haar spelen. ‘Wat is het
warm hè? Zo stoffig warm. Nu, verleden jaar kreeg Tante Marcelle een nierontsteking.
Moest streng diëet houden. Trouwens, dat moet ze nòg. En weet je, wat ze toen
hebben gedaan? Ze hebben de hele boel opgedoekt, ik bedoel, ze hebben het meeste
verkocht. Gehouden, waar ze op gesteld waren. En ze zijn en pension gegaan bij een
verpleegster. Waar ze het uitstekend hebben. Tante Marcelle zegt: ‘Ze heeft het nooit
zo goed gehad.’
‘En denk jij, dat Vader en Moeder dit zouden willen?’
‘Als ik er me nu eens voorspan... Ik krijg nog wel eens wat gedaan. Omdat ik zo'n
goeie invloed op Gijs heb.’ Ze keek mij olijk aan.
‘Erg lief van je Non. Maar doe het maar niet. Daarvoor zullen Vader en Moeder
nooit te vinden zijn.’
‘En, als jij nu eens trouwt.... Dan moet er toch raad geschaft worden.’
‘Ik? Ik trouw niet.’
‘Oh no?’ zei Non.
‘Neen.’ Zo afwerend, dat Non niet aandrong.
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Maar, toen wij weer naar huis terugliepen, drukte ik even Non's arm. ‘Toch lief van
je, dat jij aan mij denkt.’
Non hief haar mooie, geestige snuitje. ‘Verbazend lief,’ zei ze, wat smalend.
Augustus draalde voorbij. Het werd September. Nu was Luuk terug in Amsterdam
en ik hoorde niets meer. Moeder was nu weer hele dagen op. Alleen rustte ze 's
middags nog een paar uur en ging ze heel vroeg naar bed. We liepen samen een
straatje om, elke dag. Langzaam, heel langzaam. We spraken over het werk van Lena,
of over kleine Jenny, waar Moeder zo dol op was. Maar meer zwegen wij.
Op een middag stond ik te strijken, toen er gebeld werd. Het was een
zigeunerachtige vrouw met klerenhangers. Toen ik weer naar de keuken liep, kwam
de schroeiwalm me al tegemoet. Ik had het strijkijzer laten aanstaan en een gat
gebrand in mijn groenlinnen jurk. En een gat gebrand in de strijkdeken. Moeder riep:
‘Pim!’
‘Ja, ik kom al Moeder.’
‘Wat ruikt hier zo branderig?’
‘Mijn stomme schuld. Ik had de bout laten aanstaan.’
Moeder legde de hand op haar hart. ‘Ja, dat zijn nu dingen, waar ik niet tegen kan.’
Gek, dat begreep ik. ‘Wat is er geschroeid?’
‘Die linnen jurk van mij. En de strijkdeken een beetje.’ Geschroeid was eigenlijk
nog veel te schoon. Maar ik durfde niet te zeggen, dat de jurk verbrand was.
‘Wie belde daar zopas?’
‘Een vrouw met klerenhangers. Die was nogal lang van stof.’
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‘Denk in het vervolg een beetje na, Pim.’
‘Ja, Moeder.’
Luuk, die terug was, en niets meer van zich horen liet. Hadden dan al onze
wandelingen zo weinig betekend?
En 's avonds kwam zijn kaart. Vader ging naar de brievenbus, toen de post belde.
Hij kwam binnen, terwijl hij een briefkaart las. ‘Voor jou,’ zei hij. ‘Wat moet dat
betekenen?’ Luuk schreef:
‘Beste Pim, Zondag moet ik in Amersfoort zijn en zou je dan graag willen
ontmoeten. Zou het mogelijk zijn, dat je om twee uur bij het Berg-Hotel
bent? Dan kunnen wij vandaar een wandeling maken. Hart. groeten,
t. à t.
Luuk H.
‘Wat is dat?’ vroeg Moeder.
Ik legde de kaart neer. Zo beefden mijn handen.
‘Och, iemand, die ik nog al eens in Amsterdam heb ontmoet, schrijft, dat hij Zondag
in Amersfoort moet zijn.’ Ik kuchte een heesheid weg. ‘Nu vraagt hij mij, om hem
Zondag te ontmoeten.’
‘Wat betekent dat, Luuk H.?’ Vader keek ontstemd.
‘O gewoon, Luuk Hagedoorn.’
‘Wat is dat voor een jongen.’
‘'t Is geen jongen, 't Is een man. Leeraar M.O. Gymnastiek.’
Vader streek over zijn voorhoofd. ‘Heb ik daar Gijs niet eens over horen spreken?’
‘Ja, Gijs en Non hebben hem eens ontmoet.’
‘Was jij toen niet alleen met die man?’ O, naar boven
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te kunnen gaan, met die briefkaart, en te denken aan Zondag...
‘Ja, maar dat was heel toevallig. Hij was een vriend van de familie Boom. En ik
paste juist die avond op de baby, omdat Lettie en George uitwaren.’
‘Zei jij toen niet, dat hij verloofd was?’
O, laat mij alleen, laat mij toch in vredesnaam alleen!!
‘Ja Vader, maar zijn verloving is af. Al lang.’
‘Ik houd niet van mensen, die het ene ogenblik verloofd zijn, en het volgende niet
meer. Dat vind ìk ondegelijk.’
‘Laat mij die briefkaart eens zien, Pim.’
‘Astublieft Moeder.’
‘En, waarom komt zo'n Mijnheer Hagedoorn je niet van huis halen. Waarom moet
die afspraak voor het Berg-Hotel?’
‘Hij weet toch niet, of Moeder dat nu wel hebben kan.’ Een flinke, florissante gil,
die zou mij opluchten.
Moeder had de kaart gelezen. Ze had het adres bekeken. Ze zei: ‘Ik vind, dat je
maar gaan moest, Pim. Je hebt al zo weinig, tegenwoordig.’
O, nu je hoofd te kunnen leggen tegen Moeder's schouder. Haar hand te kunnen
grijpen, en, kinderlijk tegen haar aan, te kunnen uithuilen.
Maar ik keek naar Vader. ‘Nu, als Moeder het goed vindt, dan moet het maar. Als
je er alleen maar geen gewoonte van maakt.’
Ik prevelde wat. Dat kon: ‘Nee Vader,’ verbeelden.
Zaterdags naar den kapper. Zijn handen waren wel niet de handen van juffrouw
Helene, maar het kon er mee door. Stiekeme stoombaden. Oefeningen, die ik weken
had verzuimd. En zo werd het eindelijk, eindelijk, eindelijk Zondag. Ik stond klaar
in mijn blauwe mantelpakje met de witte
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blouse. Bruine schoenen met lage hakken. Ik was toch immers het wandelen ontwend.
En een aardig, blauw hoedje, dat me wel stond.
Nog een hoofd om de kamerdeur. Moeder lag al te rusten. Vader zat in een leunstoel
de krant te lezen. Die krant ging later over zijn gezicht.
‘Dag Vader. Dag Moeder.’
‘Heb je het eten voor mekaar?’
‘Ja, Moeder.’
‘Als je dan maar om half zes thuis bent.’
‘Goed Moeder.’
‘Dag Pim. Pim.’
Het was een warme, grijze dag in September. Ik liep de weg op naar de Berg. Het
was me, alsof auto's en fietsen geruisloos langs me gingen. Maar, dat zou wel aan
mij liggen.
Van verre zag ik al zijn Vikingerfiguur. Hij was blootshoofds. Slikken, om het
bonzen van je hart te verminderen.
‘Dag Luuk.’
‘Hallo, Pim. Hoe gaat het? En met je Moeder?’
‘Moeder knapt goed op, gelukkig.’
Mijn voetstappen regelden zich naar de zijne. We zwierven weg van de grote
lanen, waar de villa's leken te dromen onder het grijze Septemberlicht. We kwamen
op de hei, die bloeide. Luuk vertelde van zijn Harzreis. Ik zei ‘nee’, ik zei ‘ja’, ik
luisterde ternauwernood. Om half zes moest ik thuis zijn. Drie en een half uur Luuk,
dat was toch geluk!
‘Zullen wij hier gaan zitten Pim? Kijk, daar heb jij weer een heuveltje.’ Ik wilde
zeggen: ‘Nu al?’ maar slikte dit nog op tijd in.
We zaten. Ik keek uit over de hei, die weelderig paars leek onder de grijze
Septemberhemel. Ik beschouwde een bij, die
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ijverig dook van bloem tot bloem. En dan... opeens... was daar zijn hand op de mijne.
Even, bijna verschrikt, keek ik hem aan. Dan keek ik weg. Een hart, dat joeg! Een
mond, die, plotseling, droog was als leer. En dan zijn stem:
‘Waarom denk jij, dat ik vandaag in Amersfoort gekomen ben, Pim? Nee, kijk mij
aan.’
Ik dwong mijn schuwe, onrustige ogen naar hem toe.
‘Om te wandelen, Luuk.’ Dit was van mij geen schalksheid. Dit meende ik echt.
‘Dacht je dat?’
‘Ja.’
Hij bleef mij aankijken. Ik boog mijn hoofd. ‘Kom hier, Pimmie.’ Zijn arm om
mijn schouders. Zijn arm, die mij langzaam naar zich toetrok. Zijn gezicht zo dicht
bij het mijne. Zijn mond zo dicht bij de mijne. Zijn stem: ‘Ik heb zo ontzettend naar
jou verlangd Pim.’
Die woorden te kunnen vasthouden, altijd, altijd. Dit moment van onzegbaar geluk
te bewaren, altijd, altijd.
‘En, heb jij ook naar mij verlangd?’
Toen zei ik bijna plechtig: ‘Elk uur van elke dag.’
Later zei Luuk: ‘Weet je, wanneer ik voor het eerst acht op jou ben gaan slaan? Die
avond, toen je broer en zijn meisje er waren. Toen je broer het maar had over stoetel
voor, stoetel na. En zo prettig, als jij dit aanvaardde.’
‘Maar ik bèn een stoetel,’ zei ik. ‘Nòg. Een paar dagen geleden heb ik het strijkijzer
laten instaan, toen ik naar de deur moest. Het hele huis is bijna uitgebrand.’
Zijn lach. ‘Was het zo erg?’
‘Nee, zo erg was het niet.’
‘Luister eens Pim, toen na die geschiedenis met Atie, toen
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was ik kapot. Finaal kapot. Vrouwen hadden geen grein interesse meer voor mij. En,
weet jij, wie mij toen geholpen heeft?’
‘Nee...’
‘Jìj.’
‘En ik heb toch niets gedaan.’
‘In het begin niet natuurlijk. Maar toen Lettie ziek werd, toen heb ik je elke dag
meegemaakt. Ik heb je gewaardeerd om je liefheid, om je geduld.’
‘Het was toch zo weinig, wat ik deed.’
‘Dat zeg jij. Maar later, toen wij wandelden samen, toen viel het mij op, wat een
prettige kameraad je was. En hoe weinig je verwachtte. Ik ging je elke keer meer
waarderen. Maar, als jij in Amsterdam gebleven was, dan had ik je natuurlijk steeds
meer gewaardeerd. Maar...’ een arm, die mij nog dichter naderbij trok... ‘maar, ik
had je niet gemist.’
Ik plukte aan een knoop van zijn jasje. Ik kon niets zeggen. Ik kon alleen maar
luisteren naar zijn stem.
‘En, toen jij opeens weg was naar Amersfoort, toen ging ik je missen. En, op die
Harzreis, heeft niet Herman naast mij gewandeld, maar jij hebt naast mij gestapt.
Elke dag.’
‘Luuk, wat zalig, om dat te horen.’
‘De vorige Zondag had ik al naar je toegewild. Maar wij hadden logé's. Ik kon
niet weg...’
Ik dacht opeens: ‘Nu zal ik mijn tanden laten rechtzetten. Door Non. Die vertrouw
ik beter dan Gijs. En Non moet alles maar met Vader en Moeder in orde maken. Wat
zal Non zeggen?’
Mijn wang tegen de zijne, mijn hand in de zijne.
Ik zei: ‘Nù kan ik wel voor je zingen, Luuk.’
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Zijn arm om mijn, nu nog knokige schouders. Die zouden natuurlijk opbloeien bij
dit onbeschrijflijk geluk.
‘Goed. Zing dan Pimmie.’
En ik zong. Ik hoorde zelf, dat mijn stem inniger en tederder was, dan hij ooit was
geweest. Ik zong:
There is a low, green valley
On the old Kentucky shore,
Where I whiled many happy hours away,
For a sitting and a singing
On the old Kentucky shore,
Where lived my Darling Nelly Gray...
-----------------------

Toen sloeg Luuk beide armen om me heen: ‘'t Is fantastisch,’ zei hij.
‘Net Huug,’ zei ik.
‘Zing nog eens wat, liefste.’
Liefste tegen mìj!
Ik kroop dichter tegen hem aan. Ik zong:
Mir fehlt ein Freund, wie Du,
Der 's ehrlich meint, wie Du,
Der mich mit Liebe verwöhnt,
Der immer sich sehnt
Nach mir...
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