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Alle rechten voorbehouden
‘Bizar!!’
‘Ja, idioot, vind je ook niet?’
‘Dus je kreeg opeens een brief van een notaris?’
‘Ja, daar moest ik mij melden. Hoop marmer, je kent het wel en zo’n vijftiger in een
saai grijs pak. Brilletje op zijn neus en een boel papier op zijn bureau. En zorgelijk
kijken, natuurlijk. Nou, en toen bleek dus dat een ver familielid, tante Toos, mij tot
haar erfgenaam wil maken maar dan moet ik wel aan een aantal voorwaarden
voldoen.’
‘Kom op, Inge. Dat is toch niet meer van deze tijd?’ Mijn vriendin Sas keek me
ongelovig aan.
‘Tante Toos is ook niet van deze tijd!’
‘Wat voor voorwaarden eigenlijk?’
‘Weet ik veel, daar kon de notaris nog geen uitsluitsel over geven! Ik trok een guitig
gezicht naar mijn vriendin.
‘Dat is toch te gek voor woorden! Wie weet moet je die tante Toos voor de rest van
haar krakkemikkige leven in een rolstoel voortduwen of haar twintig stinkende katten
onder je hoede nemen of…’ Sas zei wat ik ongeveer dacht.
‘Het zal vast wel iets gruwelijks zijn want volgens mijn vader is tante Toos een kreng
van een mens, die met veel herrie en geruzie naar Frankrijk is vertrokken en nooit
meer iets van zich heeft laten horen.’
‘Wat erf je eigenlijk?’
‘Het schijnt dat ze ergens in Frankrijk een huisje heeft. In het departement Eure-etLoir, ergens in de buurt van Châteaudun.’
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‘Is dat alles? Een huisje? Een huisje waar al die jaren je oude tante Toos heeft
gewoond, met een Franse poepdoos, koud water en een met hout gestookte kachel?
Het is maar waar je zin in hebt!’
‘Ik zal het wel zien. Volgende week ga ik ernaartoe.’
‘Zorgt Erik voor de kinderen?’
‘Nee, als een echte slechte moeder laat ik alles over aan een oppas. Je kent het wel.
Erik heeft het druk en zijn moeder moet bridgen…’
Sas knikte. Met vier kinderen kwam ze bijna de deur niet meer uit.
‘Ik mag dan niet de ideale moeder zijn, ik kan in ieder geval proberen om het ideale
nichtje uit te hangen,’ zei ik grinnikend.
Sas schoot in de lach, pakte haar glas en bracht een toost uit. ‘Op de euro’s van
tante Toos!’
‘Of de totaal waardeloze Franse francs, die ze in een oude sok onder haar bedstee
heeft bewaard en niet meer ingewisseld kunnen worden,’ zei ik spottend.
Met een hoop geraas denderde de oude trein langs allerlei kleine dorpjes en verlaten
stationnetjes. Reizen per spoor maakte mij altijd melancholiek. En vooral ook
misselijk omdat ik geen genoegen kon nemen met de snel voorbijflitsende bomen en
huizen, maar alles haarscherp wilde waarnemen.
Zachtjes dommelde ik weg op het ritmische geluid van de trein.
Ik had geen idee wat mij te wachten stond en bezorgd vroeg ik me af of het thuis
allemaal wel goed zou gaan. Het was een heel geregel geweest om oppas voor
Justus en Bente te vinden, maar zolang iedereen zich aan het schema hield dat ik op
elke denkbare plek in huis had opgehangen, moest het goed gaan.
Ik glimlachte om mezelf; tot diep in de nacht was ik bezig geweest om een
handleiding voor de oppas te schrijven. Een schriftje vol tips en trucs om de kuren
van mijn kinderen te overleven. Ik, die altijd zo vreselijk had gelachen om het leed
van jonge ouders. Om hun maffe hectische leventje waarin alles draaide om
snotneuzen en poepluiers. Die achterlijke trots over de eerste stapjes en het voeren
van gesprekken met collega-ouders terwijl ze ondertussen hun nek in de meest
vreemde standjes draaiden om maar in de gaten te houden of poppedopje niet
ergens in een gevarenzone terechtkwam. Het hele lijf voortdurend in de
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adrenalinestand omdat ze continu het gevoel hadden dat waakzaamheid geboden
was. Als de afwijkende groeicurve van het consultatiebureau niet tot een slapeloze
nacht leidde dan kwam het wel door de juf van groep 1 die zich afvroeg of het kind
zich wel sociaal wenselijk ontwikkelde.
Dat gaat ons niet overkomen, hadden we elkaar plechtig beloofd, Erik en ik; samen
sinds ons achttiende en vier jaar geleden keurig getrouwd. Maar ook wij waren in de
val van het blind makende ouderschap gelopen.
Toch was ik gelukkig, ook al hoorde ik nu tot de categorie neurotische ouders. Ik had
inmiddels het energieniveau van een aangespoelde walvis en ook zo’n beetje die
omvang. Maar ik was wel gelukkig!
Mijn baan als lerares Frans op een middelbare school had ik weten terug te
schroeven tot een acceptabele 24 uur per week. Ik had een stoere en sportieve man
met het lichaam van een jonge god door het vele hardlopen, die mij zogenaamd in
mijn waarde liet. Wat in de praktijk inhield dat hij volstrekt zijn eigen leven leidde. En
ik had een hoop vriendinnen met wie ik kon shoppen, naar de film gaan en heerlijk
op terrasjes kon zitten om urenlang over van alles en nog wat te ouwehoeren. Als ik
er tenminste tijd voor had.
Met veel gekraak en gepiep kwam de trein tot stilstand op een heel klein stationnetje
waar volgens mij al in geen eeuwen een mens was uitgestapt. Hier moest ik eruit!
Het was er zo stil dat ik overwoog om weer in te stappen en domweg verder te
reizen. Maar een vreemde nieuwsgierigheid naar de mysterieuze voorwaarden
rondom de erfenis deden mij besluiten om de trein zonder mij verder te laten gaan.
Ik besefte toen nog niet dat dit besluit mijn leven zou bepalen.
Een oude taxi met een stokoude chauffeur bracht mij naar het opgegeven adres. Een
halfuur rijden waarbij we de spaarzaam bewoonde wereld steeds verder achter ons
lieten om uiteindelijk aan te komen bij tante Toos.
Ze woonde niet in een krakkemikkig huisje met water uit de pomp en een
houtkachel, maar in een kasteeltje van een verbluffende schoonheid. Prachtige
plavuizen vloeren, hoge plafonds met overvloedig glinsterende kroonluchters,
marmeren schouwen, barokke gordijnen en meubilair uit tijden dat poetsen met
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boenwas nog een dagelijkse bezigheid was. En daar, tussen al die nostalgie, zat mijn
tante Toos.
Ze was in de tachtig, lichtelijk doof, slechtziend maar bovenal een ongeneeslijke
optimist. Een feministe uit tijden dat het woord nog niet bestond, ongetrouwd en
begonnen als hoedenmaakster. Toen ze met pensioen ging had ze een modeketen
met honderd goedlopende winkels. Ze had haar imperium verkocht voor veel geld en
het merendeel van de opbrengst had ze ten goede laten komen aan weeskinderen in
Afrika. Een gedeelte stond nog op de bank om in haar levensonderhoud en het
onderhoud van haar kasteel te voorzien.
Ik bleef drie dagen bij tante Toos logeren en de enige mensen die ik in die dagen
zag, waren de inwonende huishoudster, de bakker, de slager en de eigenaar van het
supermarktje zes dorpen verderop, die mijn tante van voedsel voorzagen. Het
grootste deel van de dag bracht ze slapend door in een grote stoel voor het raam.
Een raam dat uitzicht bood op een weiland, waar verder geen ene mallemoer
gebeurde.
‘Tante Toos,’ vroeg ik haar op de tweede dag van mijn verblijf, ‘waarom ben ik hier?’
Ze keek me glimlachend aan.
‘Ik heb vrijwel geen familie, behalve dan een paar nichtjes en wat verre verwanten.
Er zijn zes mensen die in aanmerking komen voor mijn erfenis. Degene die de beste
bestemming heeft voor dit kasteel wordt mijn erfgename.’ Ze keek me glimlachend
aan alsof ze het mij van harte gunde mits ik met een goed voorstel kwam.
Dus dat waren de voorwaarden!
‘Laat mij vanavond maar weten wat je met mijn kasteeltje gaat doen als ik
onverhoopt mijn ogen voorgoed sluit.’ En ze dommelde weer in slaap.
De hele middag ijsbeerde ik door mijn kamer op zoek naar dat ene ludieke idee,
waardoor ik mijzelf de trotse eigenaar van een kasteel kon maken. Veel verder dan
een filiaal van de McDonald’s of een opvanghuis voor gestreste moeders kwam ik
niet. Het eerste idee viel af wegens gebrek aan klandizie, het tweede wegens gebrek
aan bereikbaarheid.
‘En?’ vroeg mijn tante Toos terwijl ik met haar aan de enorme eettafel zat, ieder aan
één kant waardoor ik moest schreeuwen om mezelf verstaanbaar te maken.
‘Weet je het al?’
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Ik liep naar haar toe, ging naast haar zitten en sloeg mijn arm om de schouders van
het broze vrouwtje. Ze keek me vragend aan en ik vond op dat moment maar één
ding, namelijk dat ze een eerlijk antwoord verdiende. Niet een gepast en gelikt
voorstel waar ik geen donder van meende maar een antwoord dat daadwerkelijk
diep in mijn hart speelde.
‘Ik ga het verkopen en van de opbrengst een knus huisje aanschaffen waar ik ga
wonen met Justus en Bente.’
‘En Erik, mag ik hopen?’ zei ze vriendelijk.
‘Ja,’ zei ik zachtjes met rode wangen van schaamte over het feit dat ik hem over het
hoofd had gezien.
‘En als je dan nog geld over hebt?’
‘Een mooie reis naar de zon en de rest lekker uitgeven!’
Ze keek me aan, begon te bulderen van de lach en sloeg met haar handen van pret
op de tafel. ‘Jij durft!’ zei ze kirrend van pret.
De volgende dag vertrok ik in de wetenschap dat ik hier nooit meer zou terugkeren.
Met het enigszins droevige gevoel dat ik dit lieve oude mensje nooit meer zou zien,
stapte ik in de trein naar huis. Naar Erik, Justus en Bente.
‘Dat meen je niet!’ zei Sas en keek me met grote ogen aan. ‘Heb je dat echt gezegd?’
‘Wat ben jij een enorme trut, zeg,’ zei Veerle met een bijna boze blik in haar ogen.
‘Wat een kansloos voorstel! Zo moeilijk is het toch niet om wat te bedenken? Er zijn
zat dingen die je in een kasteel kunt doen. Wat dacht je van een bordeel voor
vrouwen, een gigoloparadijs,’ bromde ze, waarop Sas goedkeurend knikte.
‘Een beautykasteel, de hele zooi van botox tot teennagels knippen onder één dak,’
gromde Sas.
‘Een vergaderhotel voor managers die vreemd willen gaan met hun secretaresse.’ De
blik in Veerles ogen werd steeds wilder.
‘Een spiritueel centrum voor huisdieren met Martin Gaus als bezielend spiritueel
hoofd van de roedel.’
‘Ja, of gewoon verkopen,’ zei ik lachend.
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Die maandag ging ik weer aan het werk. Klas 4b zat rumoerig op de stoelen te
draaien, maar de leerlingen hingen binnen de kortste keren aan mijn lippen toen ik
ze vertelde over mijn Franse avontuur. De pubers kwamen met de meest geweldige
ideeën voor het kasteel. Stuk voor stuk strafbaar of anderszins moreel verwerpelijk.
Variërend van wietplantage tot seksboerderij voor bejaarden. Ik troostte mij met de
gedachte dat ook zij het niet tot erfgename geschopt zouden hebben.
De eerste weken na mijn verblijf bij tante Toos dacht ik bijna dagelijks aan haar en
soms vroeg ik me af of ze al overleden was en wie de eer had gekregen haar aardse
goederen een nieuwe bestemming te geven. Een halfjaar na mijn Franse avontuur
was het nog slechts een anekdote die het leuk deed op een saai verjaardagsfeestje.
Veel tijd had ik ook niet om er bij stil te staan. De drukte van het gezinsleven nam
me volledig in beslag. De hectische ochtenden waarin ik Justus naar de crèche moest
brengen en een hysterische Bente naar groep 1, die onder het strakke regime stond
van juf Myrthe. De struise lerares weigerde begrip op te brengen voor Bentes tranen
die veroorzaakt werden door verlatingsangst. En de tranen leken me terecht; hoe
kon zo’n hummel van amper vier nou weten of ik wel weer terugkwam? Vervolgens
met het zweet op de rug hard fietsend naar mijn werk. Om klassen vol met
hangjongeren kennis te laten maken met de schoonheid van de Franse taal en de
overspannen adjunct te weerstaan, die de hele dag de docentenkamer terroriseerde
met haar gierende gejank. Om drie uur weer terug op de fiets om Bente op te halen,
die zich elke keer weer op mij stortte alsof ik een halfjaar de kuierlatten had
genomen. Boodschappen doen, met wat natte lapjes door het huis rennen, het
hoogstnoodzakelijke strijken, Justus ophalen en vooral niet vergeten de leidsters
uitgebreid te bedanken voor hun goede zorgen, koken, de boel in bed doen en
vervolgens op de bank neerzakken, om tegen acht uur een zwaar vermoeide Erik een
opgewarmde hap voor zijn neus te zetten.
De maanden vlogen voorbij. De weekenden gingen heen met het doen van
achterstallige klusjes, het afleggen van kraamvisites bij kennissen die maar baby’s
bleven krijgen en met gestolen momenten met mijn vriendinnen, die ik te weinig zag
en voor wie ik te weinig tijd had.
Op het moment dat ik me realiseerde dat ik meer Fristi-bijeenkomsten met gillende
peuters had dan een avondje voor mezelf, wist ik dat ik iets moest doen. Maar wat?
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In mijn onmacht stortte ik me vol overgave op het huwelijksfeest van Karin, onze
gezamenlijke hartsvriendin die al tien jaar in Amerika woonde.
‘Dus we gaan wel een act doen?’ zei Sas onzeker.
‘Tuurlijk, dat hoort er toch bij,’ riep Veerle verontwaardigd uit. ‘We zijn vriendinnen
sinds de middelbare schooltijd. Als er iemand een stukje mag doen dan zijn wij het
wel!’
‘Er staat hier toch duidelijk op de uitnodiging dat toneelstukjes, gezang én gedichten
niet op prijs worden gesteld,’ zei ik.
‘Dat komt uit de koker van zo’n ceremoniemeester. Geloof mij nou maar, Karin vindt
het fantastisch als we iets leuks voor haar doen.’
Hardop las ik de tekst van de uitnodiging voor, die ik inmiddels al bijna uit mijn hoofd
kende. ‘Om twaalf uur de huwelijksplechtigheid, gevolgd door een samenzijn. Om
drie uur een receptie, om zes uur het diner en aansluitend feest! Voor de speciaal
genodigden hebben wij kamers gereserveerd in Kasteel Gijlzucht, waar alle
plechtigheden zullen plaatsvinden.’ Ik keek mijn vriendinnen grinnikend aan. ‘Wij zijn
speciaal genodigden mét kamer!’
‘Als we de mannen nou eens thuis laten om op de kinderen te passen?’ stelde Sas
voor.
‘Wat een geweldig idee!’ Ik glimlachte bij de gedachte aan een heel weekend voor
mezelf.
‘Laten we dan op vrijdag al weggaan. Wat dacht jullie van een dagje Nymfaea 3000,
lekker overnachten in Maastricht en dan zaterdagochtend richting jawoord?’ Veerle
keek ons vragend aan en het enige wat we deden was enthousiast knikken.
‘Waarom en wanneer moet ik oppassen?’ vroeg Erik, toen ik die avond rond halfeen
thuiskwam na het avondje voorpret met Sas en Veerle.
‘Dat weet je toch! Het weekend van 24 augustus, maar we willen al op vrijdag
weggaan.’ Ik keek Erik lichtelijk geïrriteerd aan.
‘Dan kan ik helemaal niet! Dan is de alternatieve Zevenheuvelenloop in Assen. Dat
weet je toch? Daar train ik nu al weken voor.’
‘Dan loop je die volgend jaar maar!’ Ik voelde de irritatie opborrelen. Vanaf het
moment dat de uitnodiging twee weken geleden in de bus was gegleden, had ik het
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nergens anders over gehad, dus om nu te doen alsof het een volslagen verrassing
was dat Karin op 24 augustus ging trouwen, leek mij lichtelijk overdreven.
‘Ben je besodemieterd, die ga ik helemaal niet volgend jaar lopen.’ Erik keek me aan
met een felle en verontwaardigde blik in zijn ogen, als een klein kind dat dreigde zijn
zin niet te krijgen.
‘Luister, Erik. Deze bruiloft is heel erg belangrijk voor mij. Volgend jaar kun je ook
die zeven bergen oprennen maar Karin gaat niet nog een keer trouwen.’
‘Zeven alternatieve heuvelen! En het is maar afwachten of die Karin het bij één
echtgenoot houdt.’
Ik zuchtte een paar keer, keek Erik woedend aan, wat overigens totaal geen indruk
maakte, en besloot dat ik mijn energie beter kon steken in het regelen van een
oppas.
Erik keek drie avonden lang stoïcijns toe terwijl ik iedereen zonder strafblad polste en
poeslief vroeg of ze alsjeblieft op mijn allerliefste kinderen wilden passen. ‘Desnoods
alleen op zaterdag,’ voegde ik er wanhopig maar met pijn in mijn hart aan toe. Maar
alle opa’s en oma’s, oppassen, vrienden en vage kennissen hadden iets vreselijk
belangrijks te doen in het weekend van 24 augustus. Bij elke mislukte poging keek
Erik me aan met een blik in zijn ogen waaruit duidelijk sprak dat hij het in ieder geval
niet ging doen.
Uiteindelijk belde ik bijna jankend Veerle op om mijn leed met haar te delen.
‘Dan breng je ze toch bij mij. Peters moeder komt hier logeren en die vindt het
hartstikke leuk.’
‘Ja, hoor,’ hoorde ik Peter op de achtergrond roepen. ‘Dat klusje klaar ik wel samen
met mijn moeder. Dan weet ik meteen of ik Veerle nog een paar keer moet
bevruchten of dat we het bij ons ene wonderkind laten.’
‘Ik kan jullie wel zoenen. En als ik een keer op dat hoogbegaafde monstertje van
jullie moet passen, dan doe ik dat met liefde.’
Ik hoorde Peter op de achtergrond lachen. ‘Vanaf maandag 26 augustus, een halfjaar
graag!’
Het zal niet alleen de Alternatieve Zevenheuvelenloop te Assen zijn geweest die de
oorzaak was van de ijzige kilte die er tussen mij en Erik ontstond. In totale harmonie
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negeerden we elkaar compleet en dat hielden we in stand tot en met het moment
dat hij met sporttas en ik met Samsonite, buggy, luiertas, inklapbox,
meeneemmobile, tien spenen, winterjasjes en oorwarmers – voor het geval dat – het
huis verliet.
‘Ik heb er zo ontzettend veel zin in,’ zei Sas met een vreselijk blij hoofd terwijl ze
opgepropt achter in mijn veel te kleine autootje zat, op weg naar Nymfaea 3000.
‘Anders ik wel,’ gilde ik over mijn schouder. Peter en zijn moeder hadden ons lachend
de deur uit gewerkt en geroepen dat het de kleine monsters aan niets zou
ontbreken.
‘Die gaan alleen maar leuke dingen doen. Zwemmen, Walibiland, bioscoop, patat
eten,’ zei Veerle lachend en gaf me een knipoog.
‘Maar Bas is nog maar zes maanden!’
‘Peters moeder is zo gek als een deur. Die gaat gewoon met Bas in de achtbaan!’
‘Moet ik niet even bellen? Justus en Bente kunnen echt nog niet zwemmen,’ zei ik
ongerust.
‘Maak je geen zorgen. Peters moeder is knettergek maar haar zoontje is heel
normaal. Je denkt toch niet dat ik met een idioot getrouwd ben?’
Ik grinnikte maar voelde voor het eerst van mijn leven een steek van jaloezie.
‘Ik ben zo benieuwd met wie Karin in het huwelijksbootje stapt,’ zei Sas.
‘Dat ze nou toch uitgerekend in Denver een Limburger tegenkomt!’
‘Zou ze veranderd zijn?’
‘Nee, sommige mensen blijven gewoon hetzelfde. Karin is typisch zo iemand.’
Vijf jaar geleden hadden we haar voor het laatst gezien, toen ze voor een kort
familiebezoek in Nederland was geweest. Met zijn vieren waren we gaan stappen in
Amsterdam. Het was alsof ze nooit weg was geweest. De altijd vrolijke en grappige
Karin.
‘Ik heb er in ieder geval ontzettende zin in en als ze ergens in staat zijn om een
feestje te vieren dan zijn het die Limburgers wel,’ zei ik opgewonden en kon bijna
niet wachten om mijn geweldige creaties aan te trekken. Eentje voor overdag en
eentje voor het feest. Twee volle zaterdagen hadden we al shoppend met zijn
drietjes doorgebracht, met Bas in de slendang, de oudere kinderen voortslepend aan
de hand en de rest boos gillend in buggy’s. De tranen van vermoeidheid, veroorzaakt
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door het vele wachten in hippe winkels en de boze blikken van verkopend personeel,
hadden we op onverantwoordelijke wijze gestelpt met veel te veel ijsjes, zodat we de
hele nacht in touw waren geweest om de ondergekotste Winnie de Poeh-lakentjes te
verschonen. Maar het was de moeite waard geweest. Onze entree zou iedereen de
adem benemen. Althans, dat hoopten we.
‘Je moet hier rechtsaf,’ riep Veerle, die gelukkig het bordje Nymfaea 3000 op tijd had
gezien.
Het zal pak hem beet een halfuurtje later zijn geweest dat Sas een bommetje deed in
het zoutwaterbad en wij na een heftig gesprek met de directrice van het bronnenbad
met de hand op ons hart moesten beloven dat we ons zouden gedragen. Anders
zouden we uit het kuuroord verwijderd worden.
Achteraf bleek het incident zo zijn voordelen te hebben; elk bad waar we ons zo
gracieus en voorzichtig mogelijk in lieten zakken, werd onmiddellijk door de andere
bezoekers verlaten, zodat we bijna de gehele dag alle baden voor onszelf hadden.
Veerle had uit het arrangement een Hot Stone-massage gekozen en kwam totaal
verfrist weer terug, nadat een potige jongeman allerlei warme stenen op haar rug
had gelegd.
Sas ging voor de zeewierpakking en omdat we geen enkel risico wilden lopen,
brachten we haar tot aan de capsule waarin ze minstens een uur moest
ronddobberen. De deur ging op slot, verzekerde de deskundige op het gebied van
zeewieren, zodat we haar met een gerust hart achter konden laten.
Zelf had ik gekozen voor een hoogstnoodzakelijke onderhoudsbeurt; een
dieptereiniging van het gelaat. Zo stond het in het foldertje. Het leek me typisch een
behandeling die mijn vermoeidheidsrimpels, onverklaarbare megapukkels en wallen
als kraters goed konden gebruiken.
De schoonheidsspecialiste, die overigens zelf wel een kuurtje en een gebitssanering
kon gebruiken, hing akelig over mij heen gebogen. De penetrante zweetgeur van een
halve dag werken zorgde ervoor dat ik er allesbehalve ontspannen bij lag. Ik geloof
niet dat het voor haar veel uitmaakte.
‘Nou, u kunt wel wat gebruiken,’ zei ze afkeurend.
‘U ook,’ mompelde ik.
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Het kan best zijn dat ze het hoorde, want vanaf dat moment zei ze niks meer en ging
zo voortvarend te werk dat ik het gevoel had dat er ten minste drie lagen van mijn
poezelige huidje afgeschraapt werden. Het was geen feest en het werd nog veel
minder leuk toen ze professioneel elke pukkel ging uitknijpen en ook alles wat daar
maar op leek. Zo ongeveer mijn hele gezicht werd door haar akelige hardhandige
vingers uitgeknepen, uitgedrukt en vermorzeld.
‘Zo, nu nog fijn een maskertje en dan zijn we klaar.’
Het fijne maskertje was een brandend en prikkend geval dat een halfuur moest
inwerken, maar gelukkig mocht ik fijn van haar ontspannen. Ik dacht dat ik gek
werd.
Na een halfuur kwam ze terug en blies de nare geur van dark roast-koffie over mij
heen, waardoor ik van misselijkheid bijna van de stoel afrolde. Met warme lappen,
die wat mij betreft iets minder warm hadden gemogen, verwijderde ze de restanten
van het maskertje en riep toen blij uit dat ik weer als nieuw was.
Opgelucht haalde ik adem.
‘De eerstkomende vierentwintig uur bent u nog wel rood en opgezwollen maar
overmorgen is dat wel verdwenen.’
‘Wat???’ gilde ik. Ik rende naar de spiegel. Ik zag eruit als een lijk dat vier dagen in
een gierput had gelegen.
‘Ik heb morgen een bruiloft!’ De tranen sprongen me in de ogen.
‘Dat had u dan ook even moeten zeggen,’ zei ze verontwaardigd. ‘Voor bruidjes heb
we een heel ander programma.’ Zonder nog wat te zeggen duwde ze me terug op de
stoel en smeerde ze een dikke laag stinkende rotzooi op mijn gehavende huid. Met
een beetje mazzel zou dit de zwelling en de felle rode kleur doen verminderen. Het
was een paardenmiddel dat huidveroudering in de hand werkte maar dat was van
later zorg, aldus de schoonheidsspecialiste.
Weer lag ik een halfuur in de stoel, met een rustgevend muziekje op de achtergrond.
De adrenaline gierde door mijn lijf en het enige wat ik voor me zag was mijn
lichtroze jurkje in combinatie met mijn letterlijk en figuurlijk vloekende rode hoofd.
‘Wat is er met jou gebeurd?’ vroegen Sas en Veerle in koor toen ik eindelijk klaar
was.
‘Iets te veel peeling,’ zei ik narrig. Sas en Veerle begonnen keihard te lachen.
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‘Heb jij jezelf al in de spiegel gezien,’ vroeg ik aan Sas, die op mijn vraag haar hoofd
schudde. ‘Je ziet wat groen van al dat zeewier.’
‘Nee, dat meen je niet. Is dat zo, Veerle?’
‘Ja, een beetje een onfris kleurtje groen. Dat gekke groen van een onrijpe tomaat.
Het kan natuurlijk wel zijn dat je nog een beetje moet rijpen en dat het straks wat
bijtrekt,’ zei Veerle grijnzend tegen Sas, die overigens een weldadig gezond bruin
kleurtje had.
‘Ah, dat meen je niet,’ gilde Sas en sprong overeind om zo snel mogelijk naar de wc’s
te rennen.
Rennen moet je niet doen in een kuuroord. Waarom zou je ook, je bent er tenslotte
voor je ontspanning. Rennen, en overigens ook een bommetje, lopen per definitie
verkeerd af. Zo ook voor Sas. Gelukkig was er wel een heel dikke man die haar val
brak en daardoor zelf met een beenbreuk afgevoerd moest worden naar het
plaatselijke ziekenhuis. Hij had echter niet kunnen voorkomen dat Sas heel hard met
haar hoofd op de lichtblauwe tegeltjes van het zwembad stuiterde. We zagen de bult
groeien.
Als de situatie wat minder erg was geweest, hadden we er waarschijnlijk wel heel
hard om kunnen lachen. Maar nu trokken we bleek weg en begrepen absoluut het
verzoek van de directrice van Nymfaea 3000 om onmiddellijk het pand te verlaten.
‘Dus we gaan niet meer op stap?’ vroeg ik teleurgesteld aan de dames nadat we op
onze hotelkamer een uurtje op bed hadden liggen lezen.
‘Het lijkt me in alle opzichten veiliger als we hier in het hotel eten. Er is nog maar
één persoon heel en dat ben ik en dat wil ik graag zo houden,’ zei Veerle.
‘Bovendien heb ik knallende koppijn,’ bromde Sas.
‘Maar wel een gezond kleurtje,’ zei ik grinnikend.
We keken elkaar lachend aan en besloten onszelf te trakteren op een fantastisch
diner in de ietwat saaie eetzaal van ons statige maar gedateerde hotel.
‘Zijn jullie ook zo benieuwd wat Karin morgen aanheeft?’ vroeg Veerle nieuwsgierig,
terwijl we in een hoekje van de eetzaal zaten en alles prima konden overzien.
‘Ik denk iets zwierigs. Chic maar ook weer niet te trouwerij-achtig,’ antwoordde ik.
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‘Een lange rode jurk met een heel grote hoed. Dat zou ik doen. Maar ja, Hans wil
niet trouwen. Ongelofelijk, vind je niet? Dan heb je vier kinderen met zo’n man en
nog steeds vindt hij het huwelijk een benauwend instituut!’
‘Hebben de dames al een keuze kunnen maken?’ Aan ons tafeltje was een bejaarde
ober verschenen, zo krom als een hoepel en gekleed in een enigszins versleten en
muf ruikende obersmoking.
‘Breng ons maar een fles witte wijn en voor de rest mag je ons verrassen. Drie
gangen. We lusten alles,’ zei Veerle en gaf ons een knipoog. ‘De vierde gang
bewaren we voor vannacht, we hebben tenslotte niet voor niets kilo’s Belgische
bonbons ingeslagen.’
Langzaam slofte de ober weer weg, zijn slipjas achter hem aan deinend.
‘Ik wil geen spelbreker zijn,’ zei ik plotseling vertwijfeld, ‘maar weten jullie zeker dat
het een goed idee is om het

ABC

van Karins ex-vriendjes morgen op te voeren?’

‘Tuurlijk, dat is toch lachen,’ antwoordde Veerle.
‘Maar we kennen Joris helemaal niet. Voor hetzelfde geld is het zo’n getatoeëerd
vechtersbaasje met een criminele familie en gaat zijn oom, met speciaal verlof uit de
strengst beveiligde tbs-kliniek, volledig over de zeik als hij ons goedbedoelde stukje
hoort.’
‘Jij ziet ook overal beren op de weg,’ zei Sas verontwaardigd.
‘Maar misschien is het voor Karin ook niet zo leuk om zo’n
vrouwen redden het nou helemaal van

A

ABC

aan te horen. Hoeveel

tot en met Z. Dat lijkt me niet echt een

lekkere binnenkomer bij je schoonfamilie.’ Ik keek mijn vriendinnen nogmaals
dwingend aan maar ze schudden onverbiddelijk hun hoofd. Als ze ergens hun zinnen
op hadden gezet dan gebeurde het ook. Ik voorzag dat de speciaal genodigden niet
aan ons ietwat ranzige

ABC

zouden ontkomen.

De rest van de avond brachten we etend, drinkend en giechelend door, terwijl we
ons verbaasden over de verzuurde oudere dames en bijbehorende heren die aan de
andere tafeltjes zwijgend en zuinig om zich heen keken.
‘Zo moeten we maar niet worden,’ zei ik lachend maar ik realiseerde me tegelijkertijd
dat ik in een eerdere fase in mijn leven ook al eens zoiets had geroepen.
Tegen halfeen verlieten we lichtelijk aangeschoten de eetzaal om vermoeid ons bed
in te duiken. De halve nacht lag ik wakker vanwege de jeukende vette substantie die

13

ik op advies van de schoonheidsspecialiste in dikke lagen op mijn rode konen had
gesmeerd. Af en toe hoorde ik Sas kreunen omdat haar hoofd zo bonkte. Alleen
Veerle sliep als een roos. Helaas niet in stilte, haar vrolijke dromen gingen gepaard
met veel gepraat en gemompel, afgewisseld door hard gesnurk. Naarmate de nacht
vorderde ging ik me steeds meer aan mezelf en mijn gloeiende wangen ergeren,
zodat ik uit pure ellende maar op het balkon ging zitten om de koele wind zijn werk
te laten doen.
Mijn gedachten gingen terug naar mijn eigen huwelijksfeest, vier jaar geleden. Met
een enorme buik had ik samen met Erik voor het altaar gestaan om vol overtuiging
en vertrouwen het jawoord te geven. Mijn Erik, mijn held en maatje, met wie ik al
tien jaar lief en leed deelde. Wat was hij veranderd! Of lag het aan mij, was ik
degene die veranderd was? Het maakte ook niet zoveel uit. Feit was dat ik niet meer
gelukkig was met Erik. Het was een verbijsterende constatering. Zo’n gegeven dat al
tijdenlang in je achterhoofd rondzoemt maar pas concreet wordt als je het hardop
voor jezelf durft uit te spreken.
‘Wat doe jij hier?’ Sas stond in haar enkellange nachtjapon in de deuropening van
het balkon.
‘Ik kan niet slapen.’
‘Dan wordt het tijd voor de vierde gang.’ Genietend van de zwoele nacht knaagden
we onszelf een weg door het doosje Belgische pralines, de een nog verrukkelijker
dan de ander.
‘Waarom kun je niet slapen?’
‘Bij elke bruiloft denk je automatisch terug aan je eigen huwelijk en bij elke
begrafenis vraag je jezelf weer vertwijfeld af welk muziekje er gedraaid moet worden
als je per ongeluk de stadsbus over het hoofd ziet.’
Sas begon te grinniken. ‘Dus je zit te tobben omdat je geen keus kunt maken tussen
Mieke Telkamp en Frans Bauer?’
‘Ja, dat soort dilemma’s. Waarheen leidt de weg van mijn huwelijksleed of maak wat
tijd voor mij vrij,’ mompelde ik zachtjes.
Zwijgend staarden we de donkere nacht in.
‘Ik heb nog een doosje van die Belgische chocola. Zullen we?’
Ik knikte, maar dat kon Sas niet zien.

14

Dezelfde oude en vermoeide ober slofte de volgende ochtend met kannen thee en
koffie naar ons tafeltje. Alsof hij de hele nacht in de eetzaal op onze komst had zitten
wachten.
‘Ik heb geslapen als een roos,’ zei Veerle opgewekt.
‘Wist je dat je snurkt?’ vroeg Sas chagrijnig.
‘Ja, daar schijn je wat aan te kunnen doen maar dat was ik niet van plan. Ik ga
tenslotte ook niet mijn oogleden liften of mijn schaamlippen door een of andere
plastisch chirurg in model laten vouwen. Een ieder die me lief is, zal me moeten
nemen zoals ik ben.’
Ik grinnikte en keek haar aan. Onze Veerle, die absoluut niet geloofde in de
maakbaarheid van de mens en elke vorm van modern knip- en plakwerk ter
verbetering van het uiterlijk afkeurde. Ik kon haar geen ongelijk geven. Er moest
veel gebeuren voordat ik weer iemand op mijn hoofd losliet en ik had er op dit
moment heel wat voor over om mijn idiote rode kleur in te wisselen voor het grauwe
smoeltje dat ik normaal had.
Na het ontbijt slenterden we nog wat door de stad en besloten nog een terrasje te
pakken voordat we zouden afreizen naar Kasteel Gijlzucht.
Het was ongeveer twintig minuutjes rijden naar Berg en Terblijt, dus hoe wij het
presteerden om daar een uur over te doen is mij nog steeds een raadsel. Om vijf
voor twaalf kwamen wij aangescheurd in mijn kleine autootje. Met gierende banden
en piepende remmen kwam ik tot stilstand voor de monumentale trap van het
kasteel, waar de hele familie van Joris en Karin al klaarstond om het bruidspaar te
verwelkomen.
Een woeste ceremoniemeester kwam op ons afgerend. Of wij als de sodemieter ons
autootje op de parkeerplaats wilden zetten. Het bruidspaar kon elk moment per
koets arriveren. Aan dit verzoek voldeed ik natuurlijk meteen, en al slippend
scheurde ik weer weg.
‘Dat zag er allemaal poepieformeel uit,’ zei Sas, die omgekeerd op de achterbank zat
om het gezelschap eens goed te bekijken.
‘Zag je dat? Ze hebben allemaal een hoed op. Wist jij dat we een hoedje op
moesten, Inge?’
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Ik schudde alleen maar mijn hoofd en probeerde mijn auto op een veel te klein
plekje in te parkeren.
Net op het moment dat we kwamen aangerend, stapten Joris en Karin uit de koets.
Veerle, die niets van het feest wilde missen, ging al rennend over in de derde
versnelling maar werd genadeloos afgestraft door haar hoge hakken. Met een
ijselijke kreet ging ze languit, ten overstaan van het gehele gezelschap. Binnen een
paar seconden en alsof er niets gebeurd was, stond ze weer rechtop; een paar
geschaafde knieën en een scheur in haar jurk rijker. Ik geloof dat ik bijna in mijn
broek plaste van de lach.
‘Goh, wat leuk dat jullie er zijn!’ stotterde Karin. Ze keek geschokt naar mijn rode
gezicht, de bult van Sas en de gehavende knieën van Veerle.
Karin was niet de enige die geschokt keek. Wij keken met grote ogen van verbazing
naar onze vriendin, die geheel in het wit was gekleed, inclusief sluier en sleep van
wel twee meter lang, die werd gedragen door vier kleine neefjes.
Het wit van haar jurk deed pijn aan mijn ogen en moest een maagdelijkheid
uitstralen waarvan alleen wij wisten dat die vreselijk onterecht was. Dankzij ons
fantastisch humoristische

ABC

zou over een paar uur de gehele familie hier ook van

op de hoogte zijn en zich realiseren dat zelfs een crèmekleurige jurk tot op de knie
een foute keus zou zijn geweest.
Zenuwachtig begon ik te giechelen. Bruidegom Joris keek ons afkeurend aan en
pakte Karin bij de hand. ‘Kom, voor prietpraat hebben we geen tijd, er moet
getrouwd worden.’ En hij joeg haar vervolgens de kasteeltrappen op.
Stomverbaasd keken we elkaar aan en sloten ons aan bij het gezelschap dat
voornamelijk uit familieleden van Joris bestond. Althans, wij kenden niemand.
Zelden heb ik mij door een saaiere plechtigheid geworsteld. Er kon geen lachje af en
het eindigde met een zuinig kusje, ergens halverwege Karins wang, waarna Joris
triomfantelijk om zich heen keek. Het samenzijn bestond uit het aansnijden van de
bruidstaart, waarbij oude ooms en tantes goedkeurend maar ingetogen
applaudisseerden onder gemompel dat de kop eraf was. Al die tijd hadden we nog
geen woord met Karin kunnen wisselen en ook tijdens de receptie werd het arme
schaap keurig tussen echtgenoot en schoonouders ingeklemd. Ze stond tot aan het
diner half belangrijk Limburg de hand te schudden, terwijl wij ondertussen de witte
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wijn en culinaire mini-amuses, geserveerd op zilveren theelepeltjes, goed lieten
smaken. Waarbij iets minder wijn overigens geen kwaad had gekund.
‘We gaan niet het

ABC

doen,’ zei ik met een enorme stelligheid tegen Sas en Veerle.

Sas knikte bedeesd. Maar Veerle wilde van geen wijken weten en we besloten ter
plekke dat ze het dan maar in haar eentje moest doen.
Tegen de tijd dat we moesten aantreden voor het diner waren we al zo gaar als
boter. Op onze kamers vroegen we ons af hoe we ons door het feestelijke
Gijlzuchtmenu moesten worstelen.
Met de moed der wanhoop trok ik mijn feestjurk aan, een zijden geval met blote rug,
dat net ergens boven mijn bilnaad met een paar minuscule knoopjes sloot. Ik durfde
het deftige gezelschap amper onder ogen te komen.
Bedeesd stapten we gedrieën de prachtige eetzaal binnen.
‘Kijk, dit had je nou ook met de hut van tante Toos kunnen doen,’ merkte Sas
schamper op.
Ik kreeg geen gelegenheid om te antwoorden, want de overijverige
ceremoniemeester kwam al aangehold. ‘Er is een tafelschikking gemaakt en het is
wel de bedoeling dat jullie je daar aan houden.’ Hij keek ons dreigend aan en holde
weer verder.
Veerle hadden ze naast de stokdove en enigszins dementerende oom van Joris
gezet, Sas zat drie tafels verderop tussen de vier bruidsjonkers, allemaal onder de
acht. Ze had net zo goed thuis kunnen blijven. En ik zat naast Frits de Jong, althans
dat stond op het kaartje. De plaats bleef akelig leeg omdat de jeugdvriend van Joris,
woonachtig in Londen, zijn vliegtuig had gemist. Zelden had ik mij ellendiger
gevoeld, terwijl ik mistroostig een heldere kreeftenbouillon naar binnen lepelde.
‘Gezellige boel is het hier! Ben ik even blij dat ik het vliegtuig heb gemist!’
Verbaasd keek ik op. Naast mij ging een boom van een vent zitten. Mager als een lat
en met een glimmende kale kop. Hij gaf me een vette knipoog.
‘Ik ben Frits.’ Hij keek mij met twinkelende en ondeugende ogen aan.
‘Ben jij een jeugdvriend van Joris?’ vroeg ik verbaasd.
‘Ja, uit de tijd dat ik nog haar had. Op de een of andere manier was ik toen niet zo
populair en moest ik het met Joris doen.’ Hij begon keihard te lachen waardoor het
hele gezelschap verstoord opkeek. Hij haalde hulpeloos zijn schouders op. ‘We waren
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buurjongetjes en onze moeders vriendinnen voor het leven, totdat ze slaande ruzie
kregen. En jij?’
‘Vriendin van Karin. Ik ben hier samen met nog twee vriendinnen, maar die zitten
daar.’ Ik wees in de richting van een gapende Veerle en Sas, die druk bezig was om
de bruidsjonkers van het nodige voedsel te voorzien.
Hij sloeg een arm om mijn middel en fluisterde zachtjes in mijn oor dat Karin de
saaiste vent van Amerika had getrouwd en dat we haar toch op zijn minst hadden
moeten redden en met sleep en al voor het altaar hadden moeten wegtrekken.
Ik begon te giechelen. Al was het alleen maar omdat zijn adem zachtjes langs mijn
oor blies, wat een ongehoord erotiserende werking had. Dat en die spannende ogen
van hem.
‘Ben je je er trouwens van bewust dat je een knalrode kop hebt?’
Weer begon ik te giechelen en ik vertelde hem in geuren en kleuren het hele verhaal
van Nymfaea 3000. Bij de derde gang lagen we dubbel van de pret over de tafel, dit
tot jaloezie van Sas en Veerle en tot ergernis van de rest van het gezelschap.
Na de vierde gang besloten we stilletjes de eetzaal te verlaten. Terwijl we wegslopen
pakte Frits nog snel een fles wijn mee.
‘Ben jij eigenlijk een speciaal genodigde voor wie een hotelkamer is gereserveerd?’
vroeg ik.
‘Uiteraard,’ zei hij.
Voor ik het wist zat ik op het kingsize bed van Frits met een glaasje wijn in mijn hand
en zaten we te kletsen en lol te maken alsof we elkaar al jaren kenden. Dat het
lichtelijk merkwaardig was dat ik hier met een wildvreemde kale man op zijn bed zat,
drong wel tot mij door maar ik deed er niks mee. Dat ik absoluut niet
tegensputterde, al was het alleen maar voor de vorm, toen hij mij begon te zoenen,
was nog veel merkwaardiger. Dat de commotie die beneden ontstond omdat Veerle
haar

ABC

luidkeels verkondigde totaal aan mijn aandacht ontsnapte, viel mij niet

kwalijk te nemen. Tegen die tijd lag ik namelijk geheel naakt in de armen van Frits,
in een standje waarin niemand aangetroffen zou willen worden.
Joris was not amused over de voordracht van Veerle. Sterker nog, hij was uit zijn vel
gesprongen van woede en had schreeuwend de eetzaal verlaten. Vervolgens waren
de geschokte bruiloftsgasten naar Joris op zoek gegaan, uit angst dat die wellicht
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bezig was om zich ergens in een kerker van Kasteel Gijlzucht van het leven te
beroven. Het was dan ook pure pech dat schoonouders, demente oom, een paar
tantes, Karin, Veerle en Sas met in haar kielzog de vier bruidsjonkers opeens in de
kamer van Frits stonden met de vraag of Joris hier soms was. Pech, die we overigens
hadden kunnen voorkomen als we de deur op slot hadden gedaan.
‘Die mevrouw heeft heel witte billen,’ zei een van de bruidsjonkers.
‘Ja, en een heel gek rood hoofd!’ zei zijn broertje.
Bij gebrek aan bruidegom kwam er abrupt een eind aan het feest. Het strijkje werd
naar huis gestuurd en de schalen met de heerlijkste hapjes werden in de kliko
gedonderd.
Stilzwijgend reden we de volgende dag terug naar huis.
‘Was het leuker dan met Erik?’ vroeg Sas uiteindelijk.
‘Geen idee, jullie stoorden ons net op het moment dat…’
‘Dan zou ik maar niks tegen Erik zeggen,’ viel Veerle mij resoluut in de rede.
‘Dit lijkt mij niet iets om te verzwijgen. Naar aanleiding van het ranzige seksleven van
Karin op rijm verdwijnt de woeste bruidegom en word ik in uitermate onhandige
positie aangetroffen door de schoonfamilie. Dat lijkt me een verhaal waar nog lang
over wordt nagepraat.’ Ik zei het spottend, maar ik kon wel janken.
Erik keek me slechts aan. Zei niets, maar bleef me aanstaren. Ik wilde graag zeggen
dat het me speet, maar ik had geen spijt, ook al was het een onbehoorlijke actie die
alle afkeuring verdiende.
‘Misschien kan ik maar beter vertrekken,’ zei Erik uiteindelijk.
Hier had ik moeten ingrijpen. Iets moeten doen om mijn huwelijk te redden maar
weer deed ik niets en dat verbaasde me nog het meeste. Na tien jaar verdween Erik
uit mijn leven en het enige wat ik voelde was opluchting.
In de maanden die volgden hadden we sporadisch contact. Zonder geruzie of
geschreeuw. De echtscheiding werd in alle harmonie geregeld. Dat was tenslotte ook
in het belang van de kinderen. Ik mocht in het huis blijven wonen en Erik had om
het weekend Justus en Bente, tenzij hij een belangrijke wedstrijd moest rennen. Dat
waren zo’n beetje de zakelijke aspecten van onze echtscheiding; formaliteiten die
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binnen een paar weken geregeld waren. We waren het ideaal van scheidend
Nederland en daar mochten we gerust een beetje trots op zijn, aldus onze
echtscheidingsmediator. Maar ik was helemaal niet trots en ik vroeg me vertwijfeld af
wat voor een huwelijk ik had gehad als daar niet eens een servies voor aan diggelen
ging.
De vader van mijn kinderen was vertrokken zonder ook maar een enkel verwijt; alsof
hij een passant was geweest die op een onverklaarbare manier tien jaar was blijven
hangen, wat zaad en huishoudgeld had gedoneerd en volgens het boekje twee keer
per week vijftien kilometer aan zijn conditie had gewerkt.
Het maakte me woedend maar ik werd pas intens verdrietig toen ik een brief van
Erik kreeg dat hij een nieuwe liefde had, die ook gek was op rennen maar niet hield
van kinderen. Of het een probleem was om de omgangsregeling te veranderen. Zo af
en toe een middagje naar de speeltuin was handiger dan om de week een weekend.
Dat Erik niet van mij hield was tot daar aan toe maar dat hij zo gemakkelijk afstand
kon doen van de kinderen vond ik vreselijk en onbegrijpelijk. Sas en Veerle sleepten
mij door het eerste lastige jaar, waarin ik als alleenstaande moeder mijn weg moest
zien te vinden en mijn emoties ergens het midden hielden tussen opluchting, woede,
verdriet en een hoop schuldgevoel; tenslotte had ik het allemaal aan die ene
ondoordachte actie met Frits te danken.
Ik was dan ook in de veronderstelling dat het ging om de nasleep van de
omgangsregeling toen ik een brief kreeg van de notaris met het verzoek om op
dinsdag 7 juli, om drie uur, op zijn kantoor te verschijnen.
Hij zat er weer, de notaris, in zijn grijze pak en zijn brilletje half op zijn neus.
‘Ik moet u condoleren. Uw tante is overleden en in haar testament heeft ze beschikt
dat u de enige erfgename bent.’
Minstens tien minuten keek ik hem aan, vol verbazing. Toen ik een beetje van de
schrik bekomen was, las hij het testament voor. Tante Toos wenste me veel succes
met de verkoop en hoopte dat ik een gelukkig leven tegemoet ging. Ze vond me een
lief kind. De tranen sprongen in mijn ogen. Had tante Toos diep in haar hart geweten
dat ik de opbrengst van haar huis uiteindelijk heel hard nodig zou hebben voor
Justus en Bente?
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‘Uw tante heeft geregeld dat een medewerker van veilinghuis Spingen u zal helpen
met de taxatie van de aanwezige goederen.’ De notaris keek me vriendelijk aan.
Drie dagen later zat ik in de trein met een opgewonden Bente en een slaperige
Justus naast mij en een minimale hoeveelheid bagage in het rekje boven ons hoofd
terwijl een uitgelaten Veerle en Sas net zo lang wuifden tot ze ons echt niet meer
konden zien.
Op het lege stationnetje stapte ik uit, alleen genoot ik nu van het verrukte gezichtje
van Bente, die riep dat het hier zo reuzeleuk was. Die woorden bleef ze maar
herhalen totdat we in het kasteel aankwamen. Vol over al het moois wat ze
aanschouwde rende ze van kamer naar kamer met achter haar aan hollend de
huishoudster van tante Toos, die zichzelf tot taak had gesteld alle dure vazen voor
een gruwelijke valpartij te behoeden.
De volgende dag sliepen we lang uit en na een overdadig ontbijt bezochten we het
graf van tante Toos. Ik had een prachtig veldboeket voor haar geplukt en Bente
legde een creatie van glinsterende steentjes in de vorm van een hartje op haar graf.
Het was aandoenlijk hoe ze met zorg de steentjes schikte en mompelde dat hier een
lieve tante lag te slapen.
De huishoudster van tante Toos drentelde nerveus op en neer toen we weer
terugkwamen en in rap Frans liet ze me weten dat een heer in de woonkamer op mij
zat te wachten.
Een springerige en uitgelaten Bente, die weer helemaal opfleurde nu ze was
ontsnapt aan het strenge juk van juf Myrthe, rende voor me uit. Zonder enige
schroom pakte ze de hand vast van de onbekende man, die een schilderij stond te
bewonderen boven de schouw.
‘Hoi, wat doe jij?’ vroeg ze.
‘Ik kijk naar dit schilderij. Heel precies kijk ik wat er allemaal op te zien is. Wil je ook
kijken?’ Met een volstrekt natuurlijk gebaar tilde hij Bente op, alsof hij thuis vier van
dat soort producten had rondlopen.
‘Waarom doe je dat?’
‘Dan weet ik hoeveel het waard is. Als ik naar dingen kijk weet ik hoeveel geld je
ervoor kunt vragen.’
‘Hoeveel kun je voor mij vragen?’
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‘Jij bent onbetaalbaar.’ Hij gaf Bente een dikke knipoog, die vervolgens heel hard
begon te lachen.
Ik kuchte even en hij draaide zich om. De medewerker van veilinghuis Spingen had
vriendelijke bruine ogen en een donkere bos krullend haar.
‘De erfgename?’
‘De veilingmeneer?’
Hij begon te lachen, zette Bente op de grond, trok een grappig gezicht naar Justus
en gaf mij een hand. Ik slikte even. Ik had iets heel anders verwacht. Iets stoffigs,
iets antieks, iets saais, iets muffigs maar in ieder geval niet een lekker ding van
onbepaalde waarde!
Met pen en papier trok Tim door de kamers van het kasteel, met achter zich aan een
uitgelaten Bente.
‘Wat vind jij?’ vroeg hij bij elk meubelstuk.
‘Een boel waard,’ riep ze elke keer.
Ik bekeek het van een afstandje, met Justus op mijn arm.
Bij elk stuk dat Tim opnam en beschreef, kwam er een naargeestig gevoel over mij.
Over een aantal dagen zou een grote verhuiswagen van veilinghuis Spingen komen
voorrijden om alles in te laden en te verkopen op een openbare veiling, waar
hebberige mensen hun bordje in de lucht zouden steken voor alles wat tante Toos zo
dierbaar was geweest.
‘Vindt tante Toos dit eigenlijk wel leuk?’ Bente keek me vragend aan en zonder dat ik
er wat aan kon doen, begon ik keihard te huilen. Om tante Toos, om de
onfortuinlijke bruiloft van Karin, om de huishoudster die ik moest ontslaan, om Bente
die na de zomervakantie weer huilend richting een volgende juf Myrthe moest en om
mezelf en de vreselijke puinhoop die ik ervan had gemaakt.
‘Kom we gaan iets leuks doen,’ zei Tim, en hij nam Bente op de ene en Justus op de
andere arm, terwijl hij ondertussen mij met zich meetrok. We stapten in zijn oude
Citroën en na een kwartiertje rijden kwamen we in een allerliefst dorpje aan. Met
een bakker, een slager, een schooltje en een pleintje. Daar gingen we zitten op het
terras.
In vloeiend Frans bestelde hij ijsjes voor de kinderen en twee witte wijn.
‘Je hoeft het niet te verkopen,’ zei hij alleen maar.
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‘Ja, maar…’
‘Weet je wel hoeveel geld ze je nalaat?’
‘Hoe weet jij dat?’
‘Ik was één van de andere potentiële erfgenamen.’
‘O’, zei ik slechts.
‘Ik ben de zoon van haar minnaar. Overigens is ze niet mijn moeder,’ haastte hij zich
te zeggen, ‘dus we zijn geen familie.’
‘Minnaar?’
‘Tante Toos was nogal vooruitstrevend.’
‘Wat voor bestemming had jij voor haar kasteeltje?’ vroeg ik nieuwsgierig.
‘Dat ze het aan jou moest nalaten.’
‘Wat??’
‘Ik kwam hier nadat jij was vertrokken en ze was helemaal vol van je. Ze bleef maar
lachen om je voorstel. Dus heb ik haar gezegd dat het mijn bestemming was om jou
tot kasteelvrouwe te maken. Ze leefde helemaal op en heeft vreselijk genoten van
haar laatste levensjaar.’
‘Eigenlijk heb jij dus gewonnen?’
Hij begon keihard te lachen, nam Bente op schoot die zich tegen hem aanvlijde, en
zei: ‘Zo heb ik het nog niet bekeken.’
Volgens mij was dat het exacte moment waarop ik straalverliefd werd. Zo verliefd als
ik nog nooit van mijn leven was geweest.
Die avond brachten we de kinderen samen naar bed. Stilletjes zaten we met z’n
tweetjes in de grote tuin en staarden naar de sterren.
‘Waarom blijf je niet hier deze zomer? Dan kun je zien of het je bevalt.’
‘Vindt je baas dit wel goed? Je boort hem op deze manier wel een megadeal aan
antiek door zijn neus.’
Hij keek me lachend aan. ‘Veilinghuis Spingen is van mij. Mijn broer zorgt voor de
zaak in Nederland, ik woon hier een paar dorpen verderop en doe de inkoop in
Frankrijk. Voor het geld hoef ik niet te werken, dus ik zie liever jou gelukkig dan dat
ik er wat aan verdien. Daar komt nog bij dat ik het wel gezellig vind als je hier komt
wonen.’
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Pats, daar voelde ik weer die kriebels. De kriebels, die het cement zijn voor een goed
huwelijk maar waar het bij Erik en mij zo aan ontbroken had.
In de weken die volgden genoot ik van Bente en Justus op een manier waar ik nooit
eerder aan toegekomen was. Zelden had ik een harmonieuzer leven geleid. Elke dag
gingen we naar het dorpje met zijn pleintje en schooltje. De stilte die ik zo
benauwend had gevonden, was nu weldadig. De bakker, de slager, de bewoners van
het dorpje waren allemaal van een vriendelijkheid zoals je die maar zelden aantrof.
Ik zat uren in de grote tuin onder de boom de Franse boeken te lezen die in
overvloedige mate aanwezig waren in de kleine bibliotheek van tante Toos. Justus en
Bente speelden in de tuin, hielpen de bejaarde huishoudster met het bakken van de
heerlijkste taarten zonder dat ze ook maar één woord van elkaar begrepen.
Tim liet zich al die weken niet zien, maar het was de huishoudster die mij elke keer
weer met een vette knipoog wist te vertellen dat hij naar mij geïnformeerd had.
Na drie weken stond hij op de stoep met een grote bos bloemen en twee schommels
voor Justus en Bente. Hij klom meteen in de oude boom en hing ze daar op.
‘En?’
‘Ik denk dat ik blijf. In ieder geval dit jaar, daarna zie ik wel weer.’
Hij kuste me zachtjes op mijn wang. ‘Goede keus, je wordt hier vast heel gelukkig.’
Ik wilde wat zeggen maar Bente riep dat hij moest duwen. Hij ging zitten op de
schommel, nam Bente op schoot en onder luid gejoel van mijn vrolijke dochter ging
hij tot aan de hemel.
Van een afstandje keek ik naar het schouwspel en vroeg me af hoe ik hem in
hemelsnaam duidelijk moest maken dat ik hem meer dan leuk vond en hij wat mij
betreft elke dag mocht komen schommelen.
Gierend van de pret kwam Bente naar mij toe rennen met een misselijke Tim achter
zich aan. Hij ging zitten en nam een slokje water terwijl Bente hem maar bleef
aankijken.
‘Wat is er?’ vroeg hij aan mijn kleine blonde dochter.
‘Ik kijk hoeveel je waard bent.’
‘Waarom?’
‘Omdat ik je aan mamma wil verkopen.’
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Ik kreeg een kop als een boei.
Langdurig keek hij me aan terwijl het zweet mij aan alle kanten uitbrak.
‘Als je moeder mij wil, mag ze me voor niets hebben.’
‘Doen mam, dat is een koopje,’ zei ze ernstig waarna ze vrolijk weghuppelde.
Met nog steeds een vuurrood hoofd keek ik hem aan. ‘Volgens mij moet jij nu
zeggen eenmaal, andermaal…’
‘Volgens mij moet ik je nu gewoon zoenen.’
Ik heb geen idee hoe lang we daar stonden in een alles verzengende kus, maar het
was uiteindelijk Bente die ons weer met beide benen op de grond deed belanden
toen ze plotseling naast ons stond en riep: ‘Verkocht!’
[Laatste bladzijde]
Astrid Harrewijn was in 2006 de winnares van de Jill Mansell Schrijfwedstrijd, waarna
ze debuteerde met de roman Ja kun je krijgen. In oktober 2007 verschijnt haar
nieuwe boek In zeven sloten.
{Omslag Ja kun je krijgen afbeelden}

[Achterkanttekst Astrid Harrewijn, De erfenis]
‘Bizar!!’
‘Ja, idioot, vind je ook niet?’
‘Dus je kreeg opeens een brief van een notaris?’
‘Ja, daar moest ik mij melden. En toen bleek dus dat een ver familielid, tante Toos,
mij tot haar erfgenaam wil maken maar dan moet ik wel aan een aantal voorwaarden
voldoen…..
Lees dit heerlijke humoristische zomerverhaal! Het is speciaal voor Flair geschreven
door Astrid Harrewijn, de winnares van de Jill Mansell Schrijfwedstrijd. Zij
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debuteerde vorig jaar met de vrolijke roman Ja kun je krijgen en werkt nu aan haar
nieuwe: In zeven sloten.
[logo Flair]
Logo Sijthoff
www. boekenwereld.com
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