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Het was Anton Dercksz, de oudste zoon uit haar tweede huwelijk. Uit haar 

eerste had mevrouw Dercksz alleen een dochter, Stefanie de Laders, 

ongetrouwd. Ook Anton was ongetrouwd gebleven. Hij had in Indië carrière 

gemaakt, hij was oud-resident. 75 was hij, stil en somber, in zichzelf gekeerd 

door langdurig eenzaam leven, vol eenzame gedachten, over zichzelf, die in 

hem woelden en soms troebel voor zijn ogen kwamen. Het was zijn aard 

geweest, eerst van nature, later bedachtzaam, om zich te verbergen, zich niet te 

geven, zelfs niet in dat wat hem lof en sympathie zou hebben gegeven in de 

maatschappij. Hij had een ongewone intelligentie, maar had die, als man van 

studie, alleen voor zichzelf ontwikkeld en hij was nooit meer dan een 

middelmatig ambtenaar geweest. Zijn sombere ziel had behoefte aan privé-

genietingen gehad, hij hield ze nu nog graag voor zich, zoals ook zijn grote 

lichaam behoefte had gehad aan duistere wellusten.  

Hij kwam binnen in zijn jas die hij warm aanhield, kouwelijk, hoewel het nog 

zonnig september was en de eerste herfst nauwelijks deed huiveren. Eens in de 

week kwam hij zijn moeder bezoeken, uit de oude gewoonte van eerbied en 

ontzag. Haar kinderen, oudere mensen nu, kwamen allemaal geregeld, maar 

vroegen aan meid Anna, steeds met de poes in haar rokken, wie er boven was 

bij mama. Was er al iemand van de familie, dan gingen ze niet direct de trap op, 

om moeder vooral niet te vermoeien met een te groot aantal stemmen. Dan 

ontving Anna hen in de beneden-voorkamer, die zij ’s winters verwarmde en 

vaak presenteerde de meid een pruimpje op brandewijn.  

Was de oude heer Takma net aangekomen, dan liet Anna niet na dit te 

zeggen. De kinderen of kleinkinderen wachtten dan meer dan een kwartier 

beneden omdat zij wisten dat oma graag een poos alleen was met Takma, haar 

oude vriend. Was Takma er al enige tijd, dan berekende Anna of zij ze al direct 

boven kon laten. De gezelschapsjuffrouw was ’s middags niet binnen tenzij 

mevrouw haar liet roepen, als er wel eens met slecht weer niemand kwam.  

Anton Dercksz kwam binnen, twijfelend of hij niet stoorde vanwege Takma. 

Haar kinderen, hoe oud ze ook waren, bleven als kinderen naar de oude vrouw, 

die ze als strenge, driftige moeder leerden kennen en waren blijven zien in de 

autoriteit van haar moederschap. En zo zag Anton haar vooral nog immer, 



 
 

altijd gezeten in die stoel, als een rechte troon; onbekend met dat allerlaatste, 

breekbare leven, dat hing aan een broze, onzichtbare draad. 

Aan het raam zat de moeder nu, in de late zon die van buiten kwam, in een 

wijnrode schemer van gordijnen en tochtdoek, alsof ze niet meer zou bewegen 

tot het ogenblik was gekomen waarop duistere poorten zouden opengaan. 

Want de kinderen zagen haar niet bewegen, niet meer dan af en toe een enkel 

hoekig gebaar van de vroeger beweeglijke, nu jichtige, slanke staafjesvingers.  

Anton Dercksz wist dat moeder – als die dag de poorten niet zouden openen 

– ’s avonds rond acht uur in beweging zou komen om naar bed gebracht te 

worden door Anna en de juffrouw. Maar dit zag hij nooit. Wat hij zag, was de 

onbeweeglijkheid van het levensbroze figuur op de troonachtige stoel, in een 

lichtroze schemering. Op een man van leeftijd, zoals hij was, maakte het een 

indruk. De moeder zat daar zo vreemd, zo oneigenlijk: ze zat te wachten… 

Haar glazige blik staarde voor zich uit, alsof ze ergens bang voor was.  

De eenzame man had in zich een scherp opmerkingsvermogen ontwikkeld, 

wat hij nooit aan iemand liet merken. Sinds jaren al meende hij dat moeder 

steeds aan iets dacht, steeds aan een iets, altijd hetzelfde. Wat was het? 

Misschien vergiste hij zich, zocht hij te diep, was de blik van moeder alleen het 

staren van haar halfblinde ogen. Of dacht zij aan de dingen die in haar leven 

verborgen waren, verzonken als in een diepe, diepe poel? Had zij haar 

geheimen, zoals hij ze zelf had, de geheimen van zijn sombere wellusten? 

Nieuwsgierig was hij niet; ieder had zijn geheimen, moeder had misschien de 

hare. Hij zou nooit proberen om ze te weten. Men had altijd gezegd dat Takma 

met moeder een affaire had gehad, ze dacht zeker aan die oude dingen. Of 

dacht ze niet meer, wachtte ze alleen, en staarde ze uit het raam. Wat het ook 

was, zijn ontzag bleef hetzelfde.  

‘Het is heel mooi weer voor september,’ zei hij na begroeting. Hij was een 

grote man, breed in zijn buitenjas, met een donker gezicht waar diepe plooien 

in hingen, met kwabben aan de zware neus en onder de wangen, een 

grauwgele snor als borstel boven een uitbundige mond met paarse, dikke 

lippen, waartussen verbrokkeld de nog stevige tanden geelden. Een zware 

baard, al was die net geschoren, stippelde zwart op zijn wangen als een donker 

pigment en een diep litteken kliefde over zijn gerimpelde voorhoofd, dat 

hogerop overging in een dunne kuif van grauwgeel haar, de schedel daarachter 

kaal. Ruw was het vel in de nek boven zijn lage kraag, gegroefd als van een 

arbeider, hoewel niet zo diep, toch met diepe, snijdende lijnen. Grof knuisterig 

waren de handen, als ze als klompen op de dikke knieën lagen en over de 

zware buik, die van het versleten vest een knoop had doen openspringen, 

bungelde slap een horlogeketting met grote bedeltjes. In grote laarzen, waarvan 



 
 

de schachten opbolden onder de broek, stonden de voeten stevig op het tapijt. 

Dit uiterlijk toonde alleen de ruwe, naar buiten gekeerde zinnen van een oudere 

man; het toonde hem niet in zijn intellect en vooral niet in zijn talent tot 

verbeelding. De grote fantast die hij was, bleef geheim voor wie hem niet 

anders zag dan zo.  

De zo vele jaren oudere Takma, met zijn goedhartigheid en soms schelle 

luidruchtigheid, met een oude stem als een vogelgeluid, met zijn glinsterende 

kunstgebit en zijn korte colbertje, kreeg naast Anton Dercksz iets fijns, iets 

jeugdigers, beweeglijkers, zacht van een goedig, welwillend begrip; alsof de zo 

oude man, heel het leven van de jongere man begreep. Maar dit had Anton 

Dercksz juist altijd geïrriteerd gemaakt over Takma, omdat Anton het wel 

doorzag. Takma verborg iets, maar op een andere manier dan Anton. Hij 

verborg iets en als hij opschrok met die tic van zijn kop, was hij bang dat men 

hem doorhad. Nieuwsgierig was Anton niet. Maar die heel oude man, de 

vroegere minnaar van zijn moeder, van degene voor wie Anton nog altijd veel 

ontzag had als hij haar rechtop en afwachtend zag zitten op haar stoel bij het 

raam – die oude man hinderde hem, ergerde hem, hij had hem altijd al 

onaardig gevonden, altijd. Hij had het nooit laten merken en Takma had het 

nooit gemerkt. 

Zonder veel woorden zaten de drie oude mensen in de smalle salon. Kalm 

was de oude vrouw nu, zich meester geworden van haar emoties, omdat haar 

zoon, haar kind daar zat. Voor zijn gallige, grauwe blik in die licht puilende 

ogen had zij zich altijd kalm gehouden. Rechtop zat ze, als op een troon, als een 

vorstin, waardig en zonder blaam, maar zo breekbaar en bros alsof de adem 

van de Dood straks haar ziel zou wegblazen.  

Ze had in haar enkele woorden een klank van waardering omdat haar zoon 

haar was komen zien, omdat hij elke week kinderlijk plichtmatig naar haar 

gezondheid vroeg. Hierover was ze tevreden en het was niet moeilijk voor haar 

om rustig te zijn, plotseling vreedzaam gestemd door dat vriendelijk gebaar, 

ook al had ze net nog moeten spreken over de vroegere dingen, die zij voor 

haar blik voorbij had zien gaan. En toen er weer een bel klonk, zei ze: ‘Daar 

zullen de kinderen zijn.’  

Ze zwegen alle drie, luisterend. Oude Takma hoorde duidelijk het spreken in 

de gang met Anna. 

‘Ze vragen of het niet te druk zal zijn,’ zei Takma. 

‘Anton, wil je roepen om ze boven te laten?’ zei de oude mevrouw en haar 

stem klonk als een moederlijk bevel.  

Anton Dercksz stond op, riep aan de deur: ‘Kom maar boven, oma wacht op 

je.’ 



 
 

Lot en Elly kwamen en in binnenkomst leek het alsof ze bang waren de sfeer 

rondom de oude vrouw te verbreken, doordat zij met te grote jeugdigheid op 

haar afkwamen. Maar de oude vrouw hief met een hoekig gebaar haar armen 

op in de zwart geplooide mouwen, stijfjes van jicht, in de roze schaduw van de 

gordijnen, terwijl ze zei: ‘En jullie gaan trouwen: dat is goed.’ 

Het gebaar bracht de handen in handschoenen naar het hoofd van Lot, dat ze 

even vasthield om hem met bevende mond te kussen; Elly kuste zij ook en het 

meisje zei, liefjes: ‘Oma…’ 

‘Ik ben blij jullie samen te zien. Mama had het me al verteld, het grote 

nieuws. Word gelukkig kinderen, gelúkkig.’ 

De woorden klonken als een korte toespraak vanuit de schemer van haar 

troonstoel, maar ze trilden, gebarsten van emotie. Word gelukkig, had mama 

gezegd, en Anton Dercksz meende dat moeder eraan dacht dat er niet veel 

gelukkige huwelijken in de familie waren geweest. Die achterdocht hoorde hij 

in haar woorden en hij was tevreden dat hij niet getrouwd was. Het gaf hem 

een stil, weldadig welbehagen terwijl hij naar Lot en Elly keek. Zij zaten er zo 

jong en beginnend, dacht hij, maar hij wist dat dit schijn was: Lot was toch al 38 

en dit was Elly’s tweede verloving.  

Toch, hoe jong waren die beide levens en hoeveel frisse jaren hadden zij nog 

niet te leven. Jaloers werd hij erom en nijdig en zijn ogen werden er geel van 

toen hij bedacht dat zijn frisse jaren er al lang niet meer waren. En met de 

perverse blik van een man die zich somber verheugt in de geheimen van zijn 

gevoelsleven vroeg hij zich af of Lot wel een kerel zou zijn voor zijn vrouw.  

Lot was fijntjes gebouwd, een mannetje, lijkend op zijn moeder, met zijn roze 

gezicht en blonde plakhaar, een blond snorretje boven een weifelende bovenlip. 

Hij was met zorg gekleed in een jasje dat hem glad omgoot en een klein dasje, 

een vlinderstrik op zijn dubbele boord. Toch lang geen domme jongen, dacht 

Anton Dercksz: zijn artikelen uit Italië, over Renaissance-dingen, waren heel 

mooi geweest en Anton had ze met plezier gelezen, zonder Lot ooit een 

compliment te maken. En mooi waren zijn twee romans: één uit Den Haag, één 

uit Indië, met een scherpe kijk op Indisch-Hollandse mensen. Er zat heel veel in 

die jongen, meer dan hij leek, want hij leek maar een mannetje, blond en 

popperig, een plaatje in zijn kleren.  

Elly was niet mooi, een bleek maar verstandig gezichtje: hij geloofde niet dat 

zij een liefdesvrouw was, of dat moest zich later openbaren als ze het wel was. 

Hij dacht niet dat ze elkaar veel verliefd zouden zoenen en toch was dat de 

meest zekere troost in je beroerde leven en altijd geweest voor hem. Het werd 

hem troebel voor de ogen, de spijt om verloren dingen, maar hij luisterde toch 



 
 

naar het gesprek dat kalmpjes verliep om oma niet te vermoeien: over wanneer 

Lot en Elly zouden trouwen, wanneer ze op reis zouden gaan… 

‘We trouwen over drie maanden: er is geen reden om te wachten,’ zei Lot. 

‘Via Parijs gaan we naar Italië. Ik ken Italië goed en kan Elly leiden.’ 

Anton Dercksz stond op, nam afscheid en toen hij beneden kwam, vond hij 

in de voorkamer zijn zus, Ottilie Steyn de Weert en de oude dokter Roelofsz. 

‘De kinderen zijn boven,’ zei hij. 

‘Ja, dat weet ik,’ zei mama Ottilie. ‘Daarom wacht ik even. Het is anders te 

druk voor mama.’ 

‘Zo-zo-zo,’ murmelde de oude dokter. Hij zat in een stoel gezakt, wanstaltige 

massa van vocht en zwaarlijvigheid. Zijn ene stijve been hield hij strak vooruit 

en de golving van zijn buik hing daar schuin overheen. Zijn gladgeschoren, 

maar door rimpels verknoeid gezicht was als dat van een heel oude monnik; 

zijn dunne, grijze haar leek weggevreten door motten en hing in rafels aan zijn 

schedel, die als een wereldbol was, met aan de slaap één ader als een dikke 

rivier in reliëf op de huid. Hij lispelde en murmelde uitroep na uitroep; achter 

een gouden bril zwommen zijn waterige ogen. 

‘Zo-zo-zo, Ottilie, gaat jouw Lot eindelijk trouwen.’ Hij was 88, de oude 

dokter, de laatste tijdgenoot van oma en meneer Takma. Hij had in Indië Ottilie 

geboren zien worden toen hij nog een jonge dokter was, niet lang uit Holland 

en hij noemde haar bij de naam, of ‘kind’.  

‘Eindelijk?’ riep mama Ottilie geërgerd. ‘Voor mij is het vroeg genoeg!’ 

‘Jaja, jawel, kind, je zal hem missen, je zal je jongen wel missen. Toch een 

aardig paar, hij en Elly, zozo, jawel. Uit de kunst, samen, ja, zo. Die goeie Anna, 

ze stookt nog niet! Deze kamer is warm, welja, maar boven is het heel kil. 

Takma, die gloeit altijd van binnen, nietwaar? Mama houdt ook van een frisse 

kamer, nou ja, zo, fris: ik zeg koud. Hier vind ik het warmer, welja, zo: hier ís 

het warmer. Mama was gisteren niet goed, kind.’ 

‘Kom, dokter,’ zei Anton Dercksz, ‘u brengt mama nog tot de honderd!’ 

En hij knoopte zijn jas toe en ging weg, tevreden dat hij zijn kinderlijke plicht 

volbracht had voor die week.  

‘Nou nou nou!’ riep de dokter, maar Anton was al weggegaan. ‘Tot de 

honderd! Tot de honderd! Ach nee, welnee, ja, nee. Nee, ik kan niets. Ik ben zelf 

oud. Acht-en-tachentig jaren, Lietje. Jaja, dat telt mee, zozo. Nee, ik kan niets 

meer, wát zeg je? En het is maar goed dat mama dokter Thielens heeft. Die is 

jong, ja. Daar komen de kinderen beneden! Zozo,’ begroette de dokter. 

‘Gefeliciteerd, welwel, heel aardig. Uit de kunst, nietwaar! Oma maakt het 

goed? Dan ga ik even naar boven, welzo, jaja.’ 

‘Kinderen, waar gaan jullie nu naartoe?’ vroeg mama Ottilie. 



 
 

‘Naar tante Stefanie,’ zei Elly. ‘En misschien daarna naar oom Harold.’ 

Anna liet hen uit en mama Ottilie ging achter dokter Roelofsz aan, die zich 

trede voor trede ophees. Ze poogde te verstaan wat hij murmelde, maar ze 

verstond niets. 

Hij praatte in zichzelf: ‘Jaja, die Anton, welzo. Tot de honderd! Nou, hij haalt 

zeker de honderd nog. Welja, al is hij nog zo’n beest geweest. Jawel, een beest. 

Ken ik hem niet? Wel ja! Misschien zwijnt hij nog wel!’ 

‘Wat zegt u, dokter?’ 

‘Niets kind, niets. Tot de honderd? Ik, die zelf oud ben, acht-en-tachentig.’ 

Puffend van de trap kwam hij binnen en hij zei tot de beide ouderen, zijn 

tijdgenoten, die hem ieder vanaf hun raam toeknikten: ‘Zozo, ja, dag Ottilie, 

dag Takma. Welzo, jaja. Nou, warm is het hier niet.’ 

‘Kom,’ zei Takma, ‘het is pas september.’ 

‘Ja, jij gloeit altijd van binnen.’ 

Achter hem kwam mama Ottilie binnen, als een kind, en zij kuste haar 

moeder heel zacht en voorzichtig en toen ze daarna Takma begroette, trok hij 

aan haar hand zodat ze ook hem een kus gaf. 

 

 

  

 


