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Ik was zes en mijn moeder en ik hadden Booey meegenomen voor 
een wandeling met z’n tweetjes over het strand waar zij en papa 
waren opgegroeid, de kust een mix van zwarte rotsen en bleek 
koud zand. Het was er altijd koud – zelfs in de zomer droegen 
we wollen truien en hadden we een loopneus, die schraal werd 
doordat we hem constant aan onze mouw afveegden. Maar het 
was november, en de wind dwong de hond dicht bij ons te blijven, 
haar oren plat, haar ogen toegeknepen. Ik zag de toplaag van het 
zand wegstuiven, waardoor het op een gigantisch opbollend bed-
denlaken leek.
 We zochten in de vloedlijn naar kaurischelpjes. Er drukten er 
twee in mijn handpalm, wit als de keel van een zilvermeeuw. Mijn 
moeders blik was scherper en zij had er al zes. Ik voelde de aan-
trekkingskracht van de overwinning afnemen.
 In een van de rotspoelen lag een zwarte koffer met uitpuilende 
zijkanten. De rits was gesprongen en op de plek waar de tandjes 
niet meer in elkaar haakten zag ik twee vingers met aan het topje 
een rode nagel, en één grijze knokkel waar een derde vinger hoor-
de te zitten. Het stompje van de vinger, als het gipsen miniatuur-
hammetje van mijn poppenhuis. Het zeewater had alle kleur uit 
de knokkel gezogen en slechts een kil grijs en het wit van het botje 
achtergelaten. Het kwam door het botje, denk ik, dat het zoveel 
weg had van de piepkleine ham. Ik bewoog mijn arm om iets uit 
mijn gezicht te vegen en op dat moment steeg er een dikke, zware 
wolk vliegen uit de koffer op.
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 Achter me mijn moeder – ‘Nog een!’ riep ze. ‘Ik heb er nog 
een gevonden!’ – en toen de geur, als een dode kat ’s zomers in 
de schoorsteen, een geur zo hoog en breed dat je er niet over- of 
omheen kunt kijken.
 Mijn moeder kwam achter me staan. ‘Wat is...’
 Ik bleef naar de vingers staren en probeerde het te bevatten 
terwijl mijn moeder me aan mijn arm meetrok. ‘Kom mee, kom 
mee,’ zei ze, en ze braakte alsmaar op het zand, ‘niet kijken, kom 
mee.’ Maar hoe meer ik keek, des te meer ik zag, en achter de 
openingen tussen de witte vingers zat een oog dat me aan leek te 
kijken, dat iets over me leek te weten en me een vraag stelde en 
een antwoord gaf. In de herinnering, die een kinderherinnering is 
en onbetrouwbaar, knippert het oog.



De Lamb
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I

De kleine supermarkt in Musselburgh is tot tien uur ’s avonds 
open en het personeel kijkt gechoqueerd als ik om vijf over half-
tien binnenloop. Na acht uur in de auto maak ik vast niet zo’n 
florissante indruk. Ik had bij een tankstation in de buurt van Dur-
ham water in mijn gezicht geplensd en mijn haar is vreemd opge-
droogd. Ik zie er onverzorgd genoeg uit om te kunnen doorgaan 
voor een winkeldief.
 Ik heb mijn auto aan de achterkant van de supermarkt bij de 
pinautomaten geparkeerd om mezelf eraan te herinneren dat ik 
op de terugweg even moet pinnen, aangezien de winkels dichter 
bij het huis liever geen betaalkaarten accepteren.
 Ik blijf lang bij de kruiden staan. Er liggen chilipepers en verse 
gember en ik vraag me af hoe ik het moet aanpakken om er iets 
mee te maken. Ik leg in plaats daarvan wat citroentijm in mijn 
karretje. Misschien maak ik morgen wel gebraden kip. Of wat 
kippendijen. Ik kan niet goed koken – het fijne van kippendijen is 
dat ze niet uitdrogen als ik ze vergeet.
 Ik haal altijd te veel fruit – maar het is lastig om je niet te laten 
gaan. Ze hebben alle kleuren pruimen uit Kenia – geel, oranje, 
paars, rood en zwart – en ik zet van elke kleur een doosje in mijn 
karretje. Dat zijn dertig pruimen die ik in een week moet opeten, 
wat neerkomt op maar iets meer dan vier per dag en naar mijn 
idee wel haalbaar zou moeten zijn. ’s Ochtends twee, ’s avonds 
twee. Als ik het type was dat dingen kon inmaken, zou ik van 
elke soort een pot inmaken, gewoon voor de sier. Maar er zou een 
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laagje schimmel op komen, net als die keer dat ik olijfolie met 
chilipeper had gemaakt en de fles zwart was geworden. Ik zie een 
fundamenteel aspect van inmaken over het hoofd. Ik vermoed dat 
het hygiëne is. Ik loop verder, en hoewel ik iets nieuws en inte-
ressants probeer te bedenken om te koken, heb ik tegen de tijd 
dat ik bij de diepvriesproducten aankom al spaghetti, mosselen in 
blik en gepelde tomaten gepakt. Een doos eieren die ik nooit ga 
gebruiken en wat gesneden bruinbrood en de kruiden. Niets wat 
ik vanavond wil eten. Maar het is tenminste eten waar een zeke-
re ernst uit spreekt. Ik ben een vrouw die hier is om te werken. 
Die haar familie een dienst bewijst, en niet andersom. Ik ben niet 
langer de persoon die er afgelopen juni geen enkele dag in was 
geslaagd om voor de middag uit bed te komen. Die niet meer naar 
haar werk ging en haar vrienden niet meer zag en de telefoon niet 
meer opnam, en door haar zus naar het ziekenhuis gebracht moest 
worden toen de adem niet meer naar binnen en naar buiten wilde 
komen, en die alleen nog maar een langgerekt loeiend geluid kon 
produceren. Ik heb geen zeven dagen in een kamer zonder randen 
doorgebracht, met een bordje op de deur waarop stond Absoluut 
geen bestek (ook geen theelepels!).
 De intercom kondigt aan dat de winkel over vijf minuten gaat 
sluiten en het voelt als een bericht dat specifiek voor mij bedoeld 
is.

Er staat een vrouw bij de diepvriesproducten, waar ik alleen maar 
ben omdat ik mijn boodschappenrondje daar altijd eindig. Ze 
heeft geen karretje, niet eens een mandje; ze kijkt naar de cho-
co-ijsjes. Ze kiest een doos waar vier dure muntijsjes in zitten, met 
op de voorkant een grote, vulgaire vrouwenmond die de chocola 
laat barsten.
 Ze heeft een niet-brandende sigaret in haar mond, klaar voor 
gebruik, een flinke bos krullen die is getoupeerd en in de haarlak 
gezet en ze heeft roze lippenstift op. Ze glimlacht naar me en zegt: 
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‘Nog even een ijsje voor het slapengaan?’, en ik ben zo van mijn 
stuk gebracht dat ik rood word en dan lach ik te hard en zeg alleen 
maar: ‘Pruimen.’ Ze antwoordt met een glimlach en loopt weg. 
Nu ga ik mezelf de hele avond pruimen horen zeggen.
 Aan het eind van het pad staat een display met Jubbly-sinaas-
appelwaterijsjes van Mr Freeze. Wanneer mijn vader toen we klein 
waren een goeie bui had en niets liever wilde dan Katherine en mij 
aan het lachen maken, dan zong hij een liedje van de tv-reclame 
uit zijn kindertijd, lovely jubbly, lovely jubbly orange drink. Waar-
om we juist daar altijd het hardst om moesten lachen is moeilijk te 
zeggen, maar ik denk dat het meer te maken had met het feit dat 
hij ons wilde laten lachen dan met het liedje zelf. En toch blijf ik 
staan, omdat, zoals zoveel kleine dingen die je elke dag ontdekt, 
het tot me doordringt dat ik dat liedje nooit meer uit zijn mond 
zal horen. Ik ben die stomme kippendijen vergeten, dus ik loop 
haastig terug naar de vleeskoeling en alle lekkere kip is al weg, het 
enige wat er nog ligt heeft een rotleven gehad en smaakt naar vis. 
Ik leg een blikje sardines in mijn karretje, leg de kruiden terug in 
het schap. Plakjes Zwitserse kaas, een reep chocola en wat bleek-
selderij, alleen voor de schijn.
 Er is nog maar één kassa open, een korte rij waarin we allemaal 
proberen uit te stralen dat we normaal gesproken nooit zo laat 
boodschappen doen. Ik blader door een tijdschrift. Ik kom een 
sfeerbeeld tegen van een man die zijn duim tegen zijn bovenlip 
houdt om zijn manchetknopen te showen, of anders zijn horlo-
ge. Hij rimpelt zijn voorhoofd op een manier die voor sexy moet 
doorgaan. En dan tegenover hem een bleek, graatmager meisje 
met een middenscheiding, haar lippen gestift tot een rode boog, 
een onbeweeglijke marionet. Ze staart treurig in de verte. Ze is er 
om bekeken te worden door de man met de manchetknopen en 
het gerimpelde voorhoofd, maar ze is er niet om terug te kijken.
 Mijn moeders stem in mijn hoofd – Waarom willen al die vrou-
wen er toch uitzien als een hert dat in de koplampen staart? Waarom 
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willen al die mannen er toch uitzien alsof ze te hard lachen in het 
openbaar?
 Ik ben blij dat de tijd van nadenken over hoe anderen wel of 
niet op mijn lichaam en gezicht zullen reageren voorbij is. Ik ben 
op de een of andere manier ouder dan mijn moeder, omdat zij op 
deze leeftijd tenminste iets van haar leven had gemaakt – ze had 
een man en kinderen en is toen een deel daarvan kwijtgeraakt 
en lijkt nu het leven te leiden dat ze altijd heeft gewild, alleen en 
met haar werk. Ze houdt zich nu al negen maanden bezig met 
giftige paddenstoelen uit Frankrijk. Het enige ingelijste schilderij 
in mijn appartement is een schilderij dat ze me drie jaar geleden 
als verhuiscadeau heeft gegeven, een vliegenzwam waar voor de 
verhouding een vliegend hert voorbij zigzagt. Het staat nog steeds 
tegen de muur in mijn slaapkamer. Er zit inmiddels vast een huis-
spinnennest achter. Voor mijn moeder is het alleen zijn een nieuw 
begin geweest. Haar huis is netjes. Ze eet wat ze wil, wanneer ze 
wil: een hele dag niets en dan om elf uur ’s avonds verse krab, of 
een kommetje diepvrieserwtjes, ongekookt, die ze dan als pinda’s 
eet bij het ontbijt. Ik heb bewondering voor het singlebestaan dat 
ze sinds de dood van mijn vader heeft omarmd. Ik denk dat dat 
ook wel iets voor mij zou kunnen zijn, maar zonder eerst weduwe 
te moeten worden.
 Toch zou het soms wel fijn zijn om te neuken en geneukt te 
worden.
 Ik kijk zo nu en dan op internet naar single mannen en vrou-
wen, ouder dan ik, ik ga altijd voor ouder, niet omdat ik op zoek 
ben naar een volwassen of ervaren iemand, maar omdat jongere 
mensen hun profiel zo hebben ingesteld dat ouderen eruit worden 
gefilterd, een groep waar ik, nu ik tegen de veertig loop, ineens ook 
bij hoor.
 Er zijn een paar matches geweest: Steven uit Harringay, zes-
envijftig; Philip uit Clapton, negenenveertig; Isabella uit Hamp-
stead, tweeënzestig. En als ze geen filters aan hebben staan, zoals 
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de zesendertigjarige Marco uit Tooting, dan heeft dat waarschijn-
lijk te maken met een soort fetisj. Het geheugen van mijn telefoon 
was bijna vol, dus verwijderde ik de app, en ik deed dit terwijl 
mijn zus toekeek, zodat ze haar hoofd in haar nek kon gooien en 
geërgerd met haar tong kon klakken.
 De vrouw achter de kassa zegt ‘Goedenavond’ tegen me alsof ik 
me kom registreren op het politiebureau.

Als ik met mijn tasje boodschappen naar mijn auto loop, zie ik net 
voorbij de schuifdeuren de vrouw van de ijsjes. Ze is er een aan 
het eten en trommelt met de lange nagels van haar andere hand 
op de doos. Mijn auto is de enige op de parkeerplaats. Ze staat 
zeker te wachten tot ze wordt opgehaald. Ik probeer haar blik te 
ontwijken. ‘Hé!’ roept ze. Ik glimlach, maar zonder oogcontact 
te maken – gaat ze weer proberen om een gesprek met me aan te 
knopen? Moet ik uitleg geven over de pruimen?
 ‘Hé!’ zegt ze nog een keer. ‘Goed je te zien, mop! Hoe is het?’ 
Blijkbaar denkt ze dat we elkaar kennen.
 Misschien wil ze wel geld. Ik voel me ineens heel alleen op de 
parkeerplaats – de beveiliger is bezig de rolluiken naar beneden te 
laten, en ik kijk over mijn schouder in zijn richting, maar hij kijkt 
niet deze kant op.
 ‘Eh, sorry, ik geloof niet dat wij elkaar kennen?’ zeg ik, en ik 
loop snel in de richting van mijn auto – dan maar niet pinnen 
vanavond.
 ‘Klopt,’ sist ze, en ze loopt op een drafje om me bij te houden, 
‘maar doe gewoon even of dat wel zo is, er zit een man achter je 
auto verstopt.’ Ik blijf staan en ze botst tegen me aan. Vanwaar 
ik sta zie ik niemand bij de auto, maar de pinautomaten zijn fel 
verlicht, waardoor alles eromheen donkerder lijkt.
 ‘Hier, ik heb een ijsje voor je,’ zegt ze, nu weer hardop. Ze haalt 
er eentje voor me uit de doos. Ik pak het automatisch aan.
 ‘En nu? Laten we de beveiliger erbij halen.’ Terwijl ik dat fluis-
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ter gaat het licht aan de voorkant van de supermarkt uit.
 Ik zie nog steeds niemand, en ik krijg ineens een naar gevoel. 
Wie gaat er nu laat op de avond boodschappen doen, zonder au-
to, alleen maar om choco-ijsjes te kopen? Dat is geen normaal ge-
drag. Snel, naar je auto, gaat er door mijn hoofd, schud die vrouw 
af, geef haar d’r ijsje terug, wat de hele situatie een stuk lastiger 
maakt, zowel fysiek als mentaal. Ik druk op het knopje om mijn 
kofferbak open te maken en de vrouw zegt: ‘Dat is echt lang gele-
den, ik heb je sinds de middelbare school niet meer gezien – hoe 
is het met jou dan?’
 Ik doe verward mijn mond open en terwijl ik een antwoord 
probeer te verzinnen, waarbij me te binnen schiet dat het toch 
niets uitmaakt, we hebben niet samen op school gezeten, komt 
er in het donker aan de bijrijderskant van mijn auto een gedaan-
te overeind, en het enige wat ik kan zien is dat hij zijn hand in 
zijn jaszak heeft en donkere kleding draagt en zich snel uit de 
voeten maakt zonder te rennen. Ik kijk hem na, mijn hart klopt 
in mijn keel. Ik heb het vreselijke gevoel dat ik misschien wel ga 
huilen.
 ‘Vieze smeerlap,’ zegt ze, en ze maakt nog een ijsje open.
 ‘Moeten we dit niet aan iemand vertellen?’ zeg ik.
 ‘Wat moeten we vertellen dan? Dat er een enge man rond-
hangt? Enge mannen heb je overal, mop. Geloof mij maar.’
 ‘Eh, luister, ontzettend bedankt, sorry, ik wist niet wat er aan 
de hand was.’
 ‘Hé, maak je niet druk,’ zegt ze.
 ‘Hier heb je je ijsje terug,’ zeg ik.
 ‘Ha!’ zegt ze. ‘Hou maar, mop – ik heb er hier nog twee.’ Ze 
neemt een hap van het nieuwe ijsje en de chocola kraakt luid. 
‘Nou, het beste, hè,’ zegt ze, en ze draait zich om naar het paadje 
dat naar de hoofdweg leidt.
 ‘Wacht. Stel dat hij terugkomt?’ zeg ik. ‘Wil je misschien een 
lift?’ Het is niets voor mij om iemand een lift aan te bieden, laat 
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staan in het donker, aan een volslagen vreemde, maar het is eruit 
voor ik het doorheb.
 De vrouw draait zich om, glimlacht.
 ‘Zal ik je wat zeggen? Dat zou top zijn.’
 Eenmaal in de auto vraag ik me af wat ik aan het doen ben.
 ‘Mag ik?’ Ze gebaart naar haar ijsje.
 ‘Tuurlijk.’
 We rijden de parkeerplaats af en de heuvel op. ‘Ik moet gewoon 
ijs hebben als ik stoned ben, snap je.’
 Ze geeft me aanwijzingen en vertelt waar ze vandaan komt, en 
ik vergeet meteen weer wat ze zegt.
 ‘’t Is best wel een gribus,’ zegt ze, ‘en al helemaal het gedeelte 
waar ik vandaan kom.’
 Ik knik. Ik kan geen enkele vraag bedenken. Op het stuk rich-
ting de kust staan geen lantaarnpalen, en mijn groot licht doet het 
al jaren niet. Ik denk elk moment iets te zullen zien wat ons op 
de hielen zit, ogen die rood oplichten in de koplampen. Ze lijkt 
volkomen onaangedaan door het incident op de parkeerplaats. Ik 
heb evenveel heimwee als een elfjarige.
 ‘Wat doe je voor werk?’ vraagt ze.
 ‘Freelance dingen.’ Ik probeer het opruimen van het huis van 
mijn oudtante en grootmoeder te doen klinken als een baan. ‘Met 
name archiveerdingen. Ik ga hier alleen in de weekenden zijn, sta 
op het punt om aan een nieuw project te beginnen.’ Ik schraap 
langdurig mijn keel.
 ‘Cool,’ zegt ze. ‘Kunst?’
 ‘Ja. En andere dingen.’
 Ik heb te vaak het woord dingen gebruikt.
 ‘Wat cool. Ik hou wel van kunst.’
 Er valt een lange, lange stilte.
 ‘Hoe ben je daarin gerold dan?’
 ‘Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd’, wat bijna waar is, ik heb 
het eerste jaar gedaan, en het was al zo lang geleden dat áls die stu-
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die al invloed heeft gehad op het verdere verloop van mijn leven, 
die voor mijn gevoel hooguit zijdelings is geweest. ‘Mijn moeder 
is botanisch kunstenaar, dus het zit wel een beetje in de familie.’ 
Behalve dat dat niet echt zo is. Ik vertel haar bijna dat mijn vader 
kort geleden overleden is, om te proberen wat terrein te winnen, 
alsof het die ochtend is gebeurd en het eigenlijk niet te geloven is 
dat ik toch de schouders eronder hou, maar er is niemand die dat 
nog accepteert omdat het al twee jaar geleden is. Je moet verder met 
je leven, ze zeggen het misschien niet, maar je ziet het aan hun ge-
zicht.
 ‘Dus eh, planten en zo?’
 ‘Ja, nou, eigenlijk paddenstoelen.’
 ‘Ah, oké,’ zegt ze. En dan is het weer stil.
 Ik realiseer me te laat dat ik haar had moeten vragen wat zij 
doet; de stilte heeft die richting van het gesprek afgekapt. Het 
begint zachtjes te regenen.
 ‘Ik ben Maggie. Geen afkorting of zo. Gewoon Maggie,’ zegt 
ze.
 ‘Viv. Van Viviane.’
 ‘Ik heb nog nooit een Viviane ontmoet,’ zegt ze, alsof het haar 
oprecht verbaast. Ik voel de behoefte om het uit te leggen.
 ‘Mijn moeder zei dat ze het een mooie naam vond omdat hij 
intelligent klinkt.’
 ‘Ha!’ zegt ze. ‘Mijn moeder vond Maggie klinken als een don-
zig kuiken.’
 Ik hoef nergens heen, heb niets te zeggen. Ik wou dat ik kon 
stoppen met over mijn moeder beginnen.
 Op de kustweg, ter hoogte van de golfbaan, zegt ze dat ik moet 
stoppen.
 ‘Vanaf hier loop ik wel. Lekker even wandelen onder de sterren.’
 ‘Weet je het zeker?’
 Ze steekt haar hand uit en we schudden elkaar de hand alsof we 
zojuist een deal hebben gesloten.
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 ‘Tot kijk, mop.’ Er zijn verder geen auto’s op de weg, en ik kijk 
hoe ze op de strandafgang uit het zicht verdwijnt, haar tred licht 
en ontspannen alsof ze met muziek op loopt. Verder weg, in de 
duisternis, hoor ik de golven die tegen de Bass Rock beuken, maar 
ik kan hem niet zien.
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II

Bij de slager kocht Ruth runderlappen. Ze was van plan een pastei 
te maken. Ze had de vleespudding die Betty voor hen had klaar-
gezet de hele dag kunnen ruiken – blijkbaar een populair gerecht 
in Schotland, want het was in de vijf weken sinds hun aankomst al 
minstens vier keer geniepig op haar eettafel verschenen. Het ver-
pestte je humeur zoals vispastei dat vroeger thuis had gedaan. Bij 
de gedachte aan dat ding in de stoompan draaide Ruths maag zich 
om. Ze zou een simpele rundvleespastei met aardappels en pronk-
bonen maken. Een van de weinige recepten voor avondmaaltijden 
die ze achter in haar agenda bewaarde. Misschien maakte ze voor 
de jongens ook wel een Victoria sponge. Zouden ze dat lekker vin-
den, of zou het op omkoping lijken?
 Je kon, besloot ze, ook te veel over zulke dingen nadenken.
 De dag werd opgefleurd door een restje nazomer, te koud om 
geen muts te dragen, maar de zon scheen zo warm op haar rug dat 
ze behoorlijk bezweet was toen ze het eind van de hoofdstraat had 
bereikt, dus ze bleef een tijdje op de betonnen treden van het bui-
tenzwembad staan en keek naar de zwemmers met hun ledematen 
die wit oplichtten onder het wateroppervlak. Eén vrouw bewoog 
zo traag dat ze nauwelijks vooruit leek te komen. Ze stak haar 
hoofd met de bloemenbadmuts onder water en kwam weer bo-
ven, waarbij ze natte adem sproeide. Ze werd ingehaald door an-
dere, fanatieker bewegende zwemmers. Ze geniet van het gewicht-
loos zijn, dacht Ruth. Ze hoeft niet zo nodig vooruit te gaan. Een 
jonge meeuw stond ineengedoken op de bovenste trede en keek 
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ook naar de zwemmers. Hij krijste en trappelde vol walging met 
zijn pootjes. Ruth keek hem aan. ‘Ze doen het voor hun plezier,’ 
zei ze tegen hem, en hij hield zijn kop schuin om haar de aanblik 
te gunnen van één zwart marmeren oog.
 Op het postkantoor lag er een brief van Alice. Ruth kocht een 
ansichtkaart van het zwembad en het Paviljoen met de steile kant 
van de Law onvriendelijk ogend op de achtergrond. Toen ze de heu-
vel voor het eerst zag had de bijna loodrechte helling onnatuurlijk 
gevoeld en de walviskaken op de top hadden een verwijzing naar 
een afschuwelijk heidens ritueel geleken. Maar naarmate ze eraan 
gewend raakte, dacht ze vaker aan de mensen die de kaken naar bo-
ven hadden gedragen, en wat een gevoel van triomf ze uiteindelijk 
elke dag moesten hebben ervaren als ze die daarboven zagen staan, 
schitterend in het daglicht. Op de zwart-witafbeelding van de an-
sichtkaart zag de Law er eerder knullig en misvormd uit, de walvis-
kaken op de top van de heuvel nauwelijks zichtbaar. Desondanks 
vond ze het een leuke gedachte om een kruisje te kunnen zetten op 
het raam waar ze naast zou zitten als ze hem schreef. Ze wisten bij 
het Paviljoen inmiddels wie ze was en de serveerster knikte haar 
gedag en bracht haar naar een tafeltje met uitzicht op het zwembad. 
Ze zocht naar de drijvende vrouw, maar die was verdwenen, of mis-
schien wel gezonken. Er schoten nog steeds af en toe nadrukkelijke 
blikken in haar richting van dames die nieuwsgierig naar haar wa-
ren. Ze wist dat ze binnenkort op zoek moest naar bondgenoten, 
anders liep ze het risico dat ze afstandelijk overkwam. Maar het 
duurde bij haar altijd even voordat ze ontdooide, en in haar ogen 
was vriendschap sluiten met Betty de huishoudster op dit moment 
urgenter, aangezien Peter een hele reeks klachten had over haar 
kookkunsten, wat vroeg om een tactvolle benadering.
 Alice’ briefpapier en envelop waren smaakvol en zorgvuldig 
samengesteld. Een wilgenmotiefje aan de binnenkant van de en-
velop, knisperend wit papier met een sierlijk watermerk. Brieven 
van Alice waren pakketjes om uit te pakken en te bewaren en 
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nog jaren naar te kijken. Nadat ze had besteld – thee in een zil-
veren theepot en een shortbread-vinger – snoof ze tersluiks aan 
de envelop. Misschien was het haar dure handcrème, maar het 
was ook goed mogelijk dat Alice de brief had geparfumeerd met 
de verstuiver van koraal en koper die ze op haar schrijftafel had 
staan. Ruth zag voor zich hoe ze in een ragfijn gewaad en hoge 
hakken zat te schrijven. De inhoud stond in schril contrast met 
de verpakking.

Dag snoezepoes,
 Wat een strop, die lieve ouwe Ludwig is dood, waarschijnlijk 
rattengif, al was hij natuurlijk stokoud en, de arme ziel, zo goed 
als blind toen ik hem voor het laatst zag. Heb vader afgelopen 
weekend gesproken, die is helemaal van de kaart. Ze wilden je 
niet bezwaren met het nieuws, moeder vindt dat jij ‘momenteel al 
genoeg dood te verduren hebt in je huwelijk’, waarop ik dan maar 
namens jou met mijn ogen rol. Ik wist dat je het zou willen weten.
 Vader wil een grafteken, maar ze zijn aan het bakkeleien over 
wat er op de steen moet komen – moeder wil ‘Albert’, vader is aan 
het stampvoeten en schreeuwt dat de oorlog voorbij is en dat hij 
zijn vriend onder zijn eigen naam zal begraven. Moeder is bang 
voor vandalen, al heb ik geen idee hoeveel er daarvan in Much 
Hadham wonen. Antony zou het lichaam natuurlijk linea recta 
hebben afgevoerd voor een begrafenis op zee.
 Hoe het ook zij, ik vind het vreselijk om je dit slechte nieuws te 
moeten brengen, snoes, en hoop wel dat het in alle andere opzich-
ten goed met je gaat.
 Komend weekend zijn we vijf jaar getrouwd – kun je het je 
überhaupt voorstellen? Zou willen dat je erbij kon zijn, drink 
maar een ‘wee dram’ op ons.
 Londen is vreselijk.
 Heel veel liefs,
 Alice
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Ruth vouwde de brief weer dicht en schoof hem voorzichtig terug 
in de envelop. Ze drukte hem plat op het witte linnen tafelkleed 
en zette het zoutvaatje erbovenop. Ze keek uit het raam, voorbij 
het zwembad en de haven, en daar in het donkere water zag ze 
de gebloemde badmuts weer, ditmaal opduikend in open zee. Of 
misschien was het gewoon een door de zon gebleekte boei. Op dit 
soort heldere dagen leek de Bass Rock dichtbij genoeg om erom-
heen te kunnen zwemmen, hoewel ze al een paar keer door een 
plaatselijke bewoner ernstig was toegesproken nadat ze dat in het 
openbaar had geroepen. Ze dronk haar thee zonder melk en stop-
te het koekje in haar zak zodat ze niet als verkwister te boek zou 
komen te staan. Ze telde geld uit en legde wat meer neer om goed 
te maken dat ze vertrok zonder tot ziens en dank je wel te zeggen. 
Toen ze naar buiten liep knoopte ze haar rode sjaal om haar haar, 
de wolken zagen er dreigend uit. Ze kon zich er niet toe zetten 
haar jas weer aan te trekken. Het zachte knerpen van de boten in 
de haven en het tingelen van de zeilvallen tegen de masten klonk 
harder dan daarstraks – de wind was aangetrokken. De meeuwen 
krijsten onafgebroken.
 Op weg naar huis bleef ze staan bij het ruiterpad dat tussen 
de bomen door afboog richting de zee. Onder de bomen was het 
donker en de wind drong daar niet door. Een speldenprikje licht 
– een duif – landde op de bovenste tak van een spar en de boom 
zwaaide heen en weer alsof de duif van lood was. Ruth hing de 
runderlappen en de jas aan het hek en liep in de richting van de 
duif, waarbij ze haar hart voelde bonken, niet van angst, maar 
alsof het uit haar borst naar de duisternis van de bomen toe werd 
getrokken. Vlinders, wit en blauw en zwart, die allang dood had-
den moeten zijn, dartelden door de stilstaande lucht. ‘Vertel me 
iets,’ zei ze tegen hen of tegen de duif of tegen de bomen – ze wist 
het eigenlijk niet – ‘vertel me wat ik hierna moet doen.’ Stilte. 
‘Vertel me in elk geval íets. Eén klein dingetje.’ Maar de duif hield 
zijn kopje niet eens schuin om haar aan te kijken en de bomen 
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waren gewoon bomen. Ze vroeg zich af of ze weer gek was gewor-
den en schrok toen ze, opgekruld tussen de varens, een slapende 
vos zag. Of misschien was hij wel dood. De aarde eromheen was 
weggeschraapt en omgewoeld, maar er was nergens bloed te zien. 
Een grijze vacht, niet oranje zoals de vossen bij jachtpartijen of op 
plaatjes. Ook niet dood; ze zag het rijzen en dalen van zijn kleine 
ribbenkast.

Toen ze weer bij het hek aankwam waren het vlees en haar jas 
verdwenen. Ze voelde zich dwaas. De wandeling naar huis was 
koud, de helderheid van de middag had plaatsgemaakt voor de 
gebruikelijke miezerwind, en Ruth sloeg haar armen om zich 
heen en liep zo snel als ze kon zonder te rennen. Haar huis kwam 
haar nog niet eigen voor – toen ze de bocht van de golfbaan om 
was en ernaar opkeek ervoer ze nog steeds dat het niet helemaal 
aandeed als thuis. Het voelde als iets dat aan een voornaam fami-
lielid toebehoorde. Het was te groot, waar ze Peter op had gewe-
zen toen ze het voor het eerst gingen bekijken, het was te groot 
voor een echtpaar en twee kinderen die op kostschool zaten. En 
al die ruimte – de bediendevleugel was even groot als Peters cot-
tage in Dummer, zo niet groter. En de lege balzaal met de onbe-
speelde piano even groot als het appartement in Kensington dat 
ze huurde voor Peter in haar leven kwam. Ze had de piano willen 
laten stemmen, maar er was niemand in North Berwick die dat 
kon, de man die het onderhoud deed was overleden, had Betty 
gezegd, dus ze waren toch echt op Edinburgh aangewezen om 
een nieuwe te zoeken. Ze had een kleur gekregen nadat ze had 
gevraagd: ‘Maar door wie laat de rest hun piano dan stemmen?’ 
Betty had haar aangekeken en ze was zich ervan bewust, zoals ze 
dat al honderden keren was geweest, dat daar net zo makkelijk 
een andere vrouw had kunnen staan die deed wat zij deed. Ze zou 
willen dat ze kon zeggen: ‘Vertel me gewoon hoe zíj het zou doen 
en dan doe ik het net zo.’


