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1

Dit is ons leven niet. Dit is niet eens ons huis.
 Altijd als ik wakker word ben ik weer daar, is het weer 
toen – is het nóg toen moet ik zeker zeggen. Tien tellen mag 
ik er blijven, tien tellen en niet langer, dan moet ik terug 
naar deze kale kamer hier met de kleine dakramen en de ij-
zeren stapelbedden en de kartonnen koffers.
 Vanochtend was ik in drie tellen al terug, want er was iets. 
Dat wist ik; ik weet het namelijk altijd als er iets is.
 Het was nog donker. Ik ging rechtop zitten om zusjes te 
tellen. Dat moet hier tamelijk vaak omdat er een paar bij 
zijn bij die ’s nachts rondspoken. Het was in orde. In het bed 
boven me kon ik niet kijken, maar daar hangt altijd wel een 
arm of een been uit als het goed is. Of een hoofd. Ik stak mijn 
eigen hoofd buitenboord en tuurde omhoog. ‘Ben je wak-
ker?’
 ‘Bijna. Jij?’
 ‘Ja. Allang. En er ís iets...’
 ‘Zeg je altijd.’
 ‘Echt waar.’
 ‘Wat dan?’
 ‘Merk je wel.’
 ‘Och, je kletst maar wat. Wat is het donker, hè, en ik heb 
zo’n honger.’
 ‘Ja. Ik ook. Ik weet wat...’
 We fluisterden op ons allerzachtst, Lien en ik, maar in alle 
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bedden begonnen nu zusjes te zuchten dat ze óók pannen-
koeken wilden, ook stiekem, en wat er dan was, of er soms 
iemand jarig was, en wie dan.
 ‘Niemand!’
 ‘Maar er ís wel iets, Julia!’
 Ik knikte. Er was iets. Er was iets niet, beter gezegd, maar 
dat moesten de zusjes nog ontdekken.
 In dit huis maakt alles geluid, vooral in het donker. De 
deuren gaan eigenlijk liever niet open en alle veertien trap-
treden kraken dat ze ons niet willen, ook niet als we onze 
adem inhouden, ook niet als Lien en ik de zware tweeling 
dragen tot we eindelijk in de keuken aangekomen zijn. En 
daar maakt de gebarsten zwarte spikkeltjesvloer geluid on-
der onze blote voeten, vooral onder de mijne.
 Ik was de enige die de keukendeur opnieuw hoorde open-
gaan. Met de beslagkom in mijn hand draaide ik me om en 
zag een paar koolzwarte ogen naar binnen gluren. Wij staar-
den elkaar aan, Momo en ik. Ik sloeg mijn ogen niet neer. Zij 
schudde lang van nee en ik knikte nog langer van ja, totdat 
zij de deur weer dichttrok.
 ‘Goed zo,’ zei ik zachtjes, ‘gaat u maar weer terug naar 
bed. Grootmoeders moeten flink slapen.’
 We bakten pannenkoeken en we aten en aten en we ver-
gaten dat er iets was. Toen viste Nienke de twee gevallen 
pannenkoeken van de vloer en drapeerde ze als vaatdoekjes 
over haar blote arm. ‘Ik weet iemand die deze lust!’
 ‘Die iemand weten wij ook!’ zeiden wij, en we gingen ach-
ter Nienke aan de bijkeuken door, de achterdeur uit naar 
buiten.
 We zagen het meteen, want het was nu licht. We zagen 
het, maar we zeiden het niet hardop, want als je iets niet 
hardop zegt, dan is het misschien ook niet zo. Zwijgend hol-
den we door het hoge natte gras, maar het was wél zo: de 
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staldeuren stonden wijd open, en de stal was leeg.
 ‘Staan blijven jullie!’ Ik hurkte neer en zocht naar sporen. 
Niets. Geen grote voetafdrukken, geen kleine voetafdruk-
ken. Geen afdrukken van paardenhoeven ook, niet de stal in, 
en niet de stal uit.
 Ik keerde me om naar de zusjes, die daar met open mond 
stonden te kijken, Nienke met een stijf vooruitgestoken 
armpje waar de pannenkoeken nu vanaf gleden.
 ‘Spoorloos,’ kondigde ik aan.
 ‘Het heeft anders net geregend, hoor,’ zei Lien. ‘De sporen 
zijn uitgewist.’
 ‘Hoogstwaarschijnlijk,’ begon ik, maar opeens bukte de 
tweeling zich en raapte een handvol veren op uit het gras, 
grote, wit en bruin gespikkelde veren. Wij staarden elkaar 
aan, de zusjes en ik. Toen boog ik me diep over de veren.
 ‘Hoogstwaarschijnlijk,’ zei ik, ‘hoogstwaarschijnlijk is Ba-
jaar dus op eigen houtje... heeft Bajaar zonder ons... terwijl 
we het hem nog zo verboden hebben, heeft Bajaar toch zijn 
vleugels...’ Ik wees naar de lucht.
 De zusjes begonnen plechtig en bedroefd te knikken, en 
toen Momo het erf op kwam om ons binnen te halen ston-
den we nog altijd de hemel in te turen, de handen boven on-
ze ogen.
 ‘Jullie vrágen om reumatiek!’ mopperde Momo, terwijl ze 
ons het huis in joeg.
 ‘Wat is dat nu weer?’
 ‘Een ziekte die je krijgt van blote voeten in nat gras.’
 ‘Wij krijgen dat heus niet, wij krijgen nooit wat we vra-
gen.’
 Annie was buiten Momo’s bereik en dus gaf ík haar de 
mep die ze verdiende.
 In de keuken werden we op de houten bank geduwd.
 ‘Momo...’ begonnen wij.
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 Ze pakte de oudste, de ruwste handdoek, die gele met de 
verbleekte rozen, en hurkte voor ons neer.
 ‘Momo?’
 Ze knipte met haar vingers. Wij staken onze benen uit en 
zij roste onze voeten tot ze weer levend werden. Ze begon bij 
de kleintjes, want die kermden het hardst. Vanwege de kou, 
dacht zij.
 ‘Momo,’ zeiden wij, en de zusjes probeerden hun snikken 
in te houden.
 ‘Wassen! Aankleden!’
 ‘Maar er is iets, Momo.’
 ‘Ja ja ja!’ zei Momo. ‘Stal uitmesten vanmiddag! Heb je 
nu mooi de gelegenheid voor.’
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De dag trok zich nergens iets van aan en begon net als altijd. 
Wassen en aankleden, taallessen maken en geschiedenis le-
ren en sommen uitrekenen, op oud pakpapier kleurplaten 
tekenen voor de kleintjes, de kippen en de ganzen voeren, 
appels rapen en hout sprokkelen. Een dag als alle andere da-
gen. En net als alle andere dagen was onze Momo in haar 
zwarte fladderjurk met bloemen overal tegelijk.
 Buiten snoven we diep. De zusjes tuurden omhoog en met 
ogen en handen volgden ze iets groots en diks dat met een 
breed uitwaaierende witblonde staart over ons huis vloog en 
in het verre weiland achter de bosjes landde.
 ‘Julia! We ruiken paard!’
 ‘Dat is de stal.’
 ‘Dat is Bajaar. Hij loopt te grazen in het verre weiland 
achter de bosjes!’
 ‘Welnee.’
 ‘Als we onze oren spitsen horen we hem briesen.’
 ‘Dat is het gesnotter van de tweeling.’
 ‘Hij is vanochtend alleen maar een eindje om gegaan, en 
nu is hij teruggekomen.’
 ‘We gaan op onderzoek uit,’ zei ik ten slotte, maar Momo 
kwam de achterdeur uit en zette een grote teil met natte was 
en een mand vol knijpers aan mijn voeten.
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Aan het eind van de middag stuurde Momo de zusjes met 
een mes de moestuin in om groente voor het avondeten. De 
zusjes knikten braaf, maar ik zag dat ze hun hielen lichtten 
zodra Momo zich had omgedraaid. Je hoeft niet te vragen 
wat ze gingen doen.
 Momo en ik stapten de stal binnen. Ik kwam uit de zon en 
zag niets anders dan donker, maar ik wist dat de stal nog al-
tijd leeg was. Een paard hoef je echt niet te zien om te weten 
dat het er is.
 ‘Aan de slag,’ zei Momo. ‘Julia, haal de kruiwagen.’ Ze 
smeet de staldeuren wijd open, alsof ze enorm plezier had in 
die leegte.
 ‘Momo,’ vroeg ik voorzichtig, ‘Momo, waar kan hij geble-
ven zijn?’
 Ze haalde haar schouders op.
 ‘Paardendieven?’ probeerde ik.
 ‘Paardendieven? Welnee! Daar had hij korte metten mee 
gemaakt’, en Momo wees op de stalvloer, alsof ze daar in ge-
dachten de bloedig vertrappelde dieven zag liggen.
 ‘Hoe is hij er dan uit gekomen?’
 ‘Van dat beest kun je alles verwachten.’ Momo pakte de 
mestvork.
 ‘Hebt u niets gehoord vannacht?’ vroeg ik.
  Zwijgend kwakte Momo een grote lading stro en mest in 
mijn kruiwagen.
 Toen ik voor de derde keer de kruiwagen naar buiten reed 
om hem op de mesthoop te gaan legen stonden de zusjes op 
een rij bij de staldeuren. Ik hoefde niet eens naar ze te kijken 
om te weten dat ze alle vijf met grote droevige ogen van nee 
stonden te schudden.
 ‘Moeten we hem niet gaan zoeken?’ vroeg ik aan Momo 
toen ik de stal weer binnenliep.
 ‘Dat heeft geen zin, dat weet je van de vorige keren.’
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 ‘Hoe krijgen we hem dan terug?’
 ‘Van dat ellendige beest kun je alles verwachten,’ zei Mo-
mo onverstoorbaar. ‘Voor je het weet staat hij weer voor je 
neus.’ Ze duwde de bezem in mijn handen, ging naar buiten 
en dreef de zusjes voor zich uit. Om de hoek van het huis 
hoorde ik haar nog mopperen.
 Toen ze weg was trok ik de deuren halfdicht en begon ik 
een dikke laag vers stro op de vloer uit te spreiden. In Ba-
jaars voederbak, met de afgekloven rand, legde ik een armvol 
hooi. ‘Straks haal ik nog wat appels voor je,’ zei ik tegen het 
donker.

Geen woord mochten we zeggen over Bajaar. Geen traan 
wilde Momo van ons zien en geen snikje wilde ze horen, 
zelfs niet van de tweeling.
 ‘Dat beest,’ zei Momo, ‘daar kun je immers alles van ver-
wachten.’
 Terwijl ze het eten opschepte zat ik onze grootmoeder 
te bekijken. Maakte zij zich dan geen zorgen? Haar gezicht 
was net als anders. Momo’s zwarte ogen staan altijd hard en 
fel, maar haar mond glimlacht, met steeds dezelfde strakke 
glimlach. Wij mogen ook nooit chagrijnig kijken van haar. 
‘Vort, de gang op,’ zegt ze dan, ‘ga je gezicht omruilen!’ Zij 
heeft haar gezicht voorgoed omgeruild. Verdriet hoort van-
binnen, zegt ze, niet vanbuiten.
 We aten. Wij konden alleen maar over Bajaar praten en 
dat mocht niet, dus niemand zei iets. Momo glimlachte haar 
glimlach.
 ‘Liedje zingen alstublieft, Momo,’ fluisterde de tweeling, 
die het niet langer uithield.
 ‘Straks, bij ’t slapengaan.’
 ‘Nu? Nu, alstublieft, Momo?’
 ‘Ja Momo,’ riepen wij, ‘alstublieft, alstublieft dat liedje 
van de toren.’
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 ‘Nee, nee, dat van het vuur, Momo, van het vuur, van het 
vuur!’
 ‘Nee, nee, van de schepen, van de schepen!’
 ‘Nee, van de vogels...’
 ‘Van de liefde...’
 ‘Stil jullie allemaal!’ riep Momo. Ze deed haar ogen dicht, 
ze deed haar ogen open, vouwde haar handen in haar schoot 
en begon te zingen.
 In het begin is Momo’s stem beverig en haar mond ook, 
zodat wij altijd bang zijn dat ze zal ophouden om nooit meer 
verder te kunnen. Maar dan zingt ze door, steeds helderder. 
Ze zingt in haar eigen taal, die wij niet verstaan en die we 
toch begrijpen.
 Wij zuchtten diep, schoven de leeggegeten borden op-
zij en legden het hoofd op de armen om Bajaar te vergeten. 
We zagen het meisje uit Momo’s lied met wapperende rok-
ken en wapperende haren door het veld rennen, en haar pijl 
en boog richten op een buizerd die hoog boven haar hoofd 
rondcirkelde.
 Even tilde ik mijn hoofd op. Momo’s ogen glansden en de 
zusjes glimlachten.
 



13

3

Dat wij anders zijn vind ik niet erg, niet zolang Momo er is.
 ‘U bent wel erg oud, hè,’ zei Annie laatst zomaar en toen 
antwoordde Momo: ‘Reken maar dat ik blijf leven totdat ik 
jullie allemaal heb grootgebracht!’
 ‘En dan?’ vroeg Annie.
 ‘Dan niks!’ zei ik gauw.
 Als Momo erg boos op ons is dan schreeuwt ze wel eens: 
‘Ik breng jullie allemaal naar het weeshuis!’ Maar het wees-
huis zou ons helemaal niet nemen natuurlijk, want dat 
neemt alleen maar hele wezen, geen halve, zoals wij.
 Het weeshuis staat in het dorp. Het heet Rustoord, wat ik 
een rare naam vind voor een huis vol kinderen. Moeten ze 
soms de hele dag hun mond houden? Ze dragen allemaal de-
zelfde donkerblauwe jasjes met ijzeren knopen, met daaron-
der afschuwelijke mouwschortjes van bakkersbroekenstof, 
ook naar school.
 Wij gaan niet naar school. Wij hoeven niet, want wij heb-
ben onze eigen juffrouw: Momo. Momo heeft haar diplo-
ma’s. ‘Ik heb mijn diploma’s!’ zegt ze als er weer zo’n leer-
plichtmevrouw aan de deur komt. ‘Gelooft u me soms niet?’ 
Ze geloven haar niet omdat ze anders praat dan de mensen 
hier. En dan laat ze haar diploma’s zien van de ‘normaal-
school’ en haar getuigschrift van de school waar ze juffrouw 
is geweest, en onze lesboeken, en onze schriften, en dan ons. 
En dan zegt zo’n inspectrice: ‘Het is maar een formaliteit, 
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mevrouw. Neemt u me niet kwalijk, mevrouw.’
 ‘Ik groet u,’ antwoordt Momo, en als het mens vertrokken 
is begint ze te schelden. ‘Hóllanders! Hóllanders ook altijd!’ 
Momo is geen Hollander. Ze komt uit België, uit het meest 
westelijke puntje van België, aan de zee. Daar is ze geboren, 
met één teen in Frankrijk, zegt ze altijd. Ik geloof dat ze nog 
steeds heimwee heeft.
 Naar de kerk gaan we trouwens ook niet. Als ik ’s zondags 
de klokken van de Petruskerk in de verte hoor luiden, moet 
ik eraan denken hoe het was in onze kerk van toen: de hoge, 
kapotte ramen met hier en daar flinters gekleurd glas waar-
in je nog een stuk van het lam kon herkennen en een staf en 
de blauwe zoom van een lang gewaad. De kou, het orgel, het 
zingen, het geschuifel van voeten, de lucht van natte jassen, 
de dikke priester, de misdienaars die gewoon jongens waren 
en die een koperen bol aan kettingen heen en weer zwaaiden 
zodat er rook uit wolkte die me misselijk maakte. Maar hoe 
ik ook mijn ogen dichtknijp: ik kan niet zien wie er naast me 
in de kerkbank zaten, toen.
 Momo bidt wel eens. ‘Ik kan het niet laten,’ zei ze een keer 
toen ik het zag. ‘Maar eigenlijk zou ik...’ en ze stak dreigend 
haar vuist in de lucht.
 Gisteren mocht ik naar de leesbibliotheek. Ik was klaar 
met geschiedenis, in de moestuin was niet veel te doen, het 
huis was al schoon en ik had niets te lezen. Begin vind ik ver-
velend, voor Heidi ben ik te oud, en ik had geen zin in weer 
Gullivers Reizen en weer de Negerhut en weer Nils Holgers-
son en weer Alleen op de wereld. Ik wees naar Gejaagd door de 
wind in Momo’s boekenkast, maar Momo zei dat ik daar nog 
maar even mee moest wachten. Ik vroeg niet waarom. Mis-
schien gebeuren er van die dingen in waarvan zij denkt dat 
ik ze niet begrijp. Ze gaf me Kees de jongen, maar dat ken ik 
zo onderhand uit mijn hoofd.
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 ‘Mag ik naar Vroliks?’
 Vroliks in het dorp heeft een winkel met snoep en boeken, 
links de glazen potten met snoep – daar zit haast niks in en 
het is allemaal surrogaat, zegt Momo altijd met een vies ge-
zicht – en rechts de boeken in kartonnen dozen met muizen-
keutels op de bodem. Voor vijftien cent mag je drie boeken 
lenen, een week lang.
 ‘Dat gaat niet, Lien is verkouden, en Annie en Nienke zijn 
niet klaar met hun werk.’
 ‘Ik kan toch alleen gaan. Ik ben de oudste.’
 ‘Wacht maar tot ik naar het dorp moet.’
 ‘Dan heb ik niets te lezen.’
 Ten slotte mocht het. Ze gaf me geld.
 ‘Geen snoep!’
 ‘Goed Momo, geen snoep.’
 ‘En zeker niet die...’
 ‘Nee Momo, niet die vieze roze brokken.’
 ‘En niet langs de stroom. Op de weg blijven. En met nie-
mand praten.’
 Dat was gemakkelijk beloofd. Wie wil er met ons praten?
 Ik ging toch langs de stroom, want dat is veel korter – 
over de weg is het wel drie kwartier. En langs de stroom kom 
je niemand tegen. Soms jagers of vissers, maar die zeggen 
nooit wat. Er is een jager die zijn ding uit zijn broek haalt als 
je langsloopt, en daar moet je dan wel naar kijken, of je wil 
of niet. Wij zeggen dat niet tegen Momo, anders gaat ze hem 
vast en zeker met de mestvork te lijf.
 In de winkel van Vroliks stond niet de baas zelf achter de 
toonbank, maar een vreemde vrouw. ‘Wat wil je?’ vroeg ze 
toen ik naar de boeken liep.
 ‘Boeken lenen,’ zei ik. ‘Alstublieft,’ voegde ik er gauw aan 
toe.
 Ik merkte dat ze me bekeek, mijn haar, de bruine wollen 
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jas die Momo voor me heeft gemaakt uit een oude van haar-
zelf, mijn afzakkende kousen, mijn schoenen.
 ‘Ik heb mijn voeten geveegd,’ zei ik.
 Ze staarde me aan en vroeg toen: ‘Van wie zijde gij d’r 
eentje?’
 Niemand vraagt dat ooit; iedereen kent ons, al weet ik niet 
hoe. Maar ik kan toch antwoord geven als iemand me iets 
vraagt, ook al denk ik bij mezelf: stík, mens! Ik kan toch ze-
ker zeggen: Ik ben er een van Quaeghebuer?
 Ik zweeg. Waarom weet ik niet goed. Ik deed of ik de boek-
titels las, zonder één letter te zien.
 ‘Nou?’
 Ik keek op naar de vrouw. ‘Ik kom van buiten het dorp.’ En 
intussen dacht ik: lelijk dik oud wijf, met je bleke vissenogen 
en je schorre krasstem en je hondenhaar! Heb je mijn groot-
moeder wel eens gezien? Dat is een keizerin, mijn groot-
moeder. Zelfs als ze in de moestuin staat te spitten in haar 
alleroudste jurk aan en met haar haar los, dan is ze nog een 
keizerin!
 ‘Niet een van Melis,’ zei de vrouw langzaam, ‘en niet een 
van Kuik...’
 Ging ze soms alle boerenfamilies uit de buurt opnoemen?
 ‘Kan ik boeken lenen alstublieft?’ Ik liet mijn stuivers 
zien.
 De vrouw grijnsde naar me. ‘Sinds wanneer kunnen zi-
geuners lezen?’
 Ik geloof dat ik haar wel een minuut heb aangestaard. 
Toen begreep ik het pas. Ze wist nu van wie ik er een was, ze 
wist dat ik er een was van die vrouw met de zwarte ogen uit 
het afgelegen huisje, die met niemand omging, van wie nie-
mand iets wist, die vreemdelinge met al die kinderen die ze 
God weet waarvandaan had. We moesten dus wel zigeuners 
zijn!


