
Met papa sta ik tussen de mensen die ‘oh!’ en ’ah!’ roepen bij de gedenksteen in de

gevel. Het stelt een boot voor, volgeladen met zakken eten. Een magere moeder en

twee magere kinderen staan op de kade te wachten.

‘Zo was het’, zegt papa. ‘Ik bracht het voedsel en daarna kwamen de Duitsers me ha-

len. Voor ik het wist, zat ik in de cel.’

Ik denk aan de dag dat hij terugkwam. Toen ik eigenlijk wilde dat de Duitsers hem

maar hadden gehouden.

Het is koud.

‘Wegwezen!’

Ineens vliegen alle mensen overeind. Net zaten ze nog gebukt houtblokjes tussen de

tramrails  weg te bikken, nu rennen ze  alle kanten uit. Ik krabbel op, zo snel ik kan.

Dan kijk ik tegen een grote gesp aan. Zwarte riem, grijs uniform, platte pet - een land-

wachter! Hij lacht tevreden en grijpt naar me, maar ik spring opzij en ren weg. Heb

ik mijn houtblokjes nog? Ja, ze hobbelen mee in de zakken van mama’s oude schort,

die ik draag bij wijze van jas. Ik kijk om. De landwachter komt me achterna. Op mijn

halfbevroren voeten zwik ik over ongelijke stenen, maar ik blijf hollen. Ik houd mijn

handen op de houtblokjes in mijn zakken tot ik thuis aankom. Met trillende vingers

open ik de deur aan de straat. Mijn adem schuurt in mijn longen, toch ren ik ook de

trap nog op. Pas als onze eigenvoordeur achter me dichtvalt, blijf ik hijgend staan,

mijn handen op mijn knieën.

‘Nelly, kind! Wat ben je snel terug!’ Mama kijkt me bezorgd aan. ‘Hoeveel heb je?’

Ik laat de geteerde houtblokjes zien.

‘Zo weinig maar?’

‘We werden betrapt...’

‘En de bijl?’
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Ik sla mijn handen voor mijn mond. Ik moet het handbijltje tussen de tramrails heb-

ben laten liggen. Mijn moeder schudt haar hoofd.

‘Kun jij dan niks?’ Ze stopt en luistert.

‘Mama?’

Het is Puck, die in het zijkamertje ligt. Wat is haar stem zwak geworden. Ik hijg nog

steeds. Misschien krijg ik het ook wel aan mijn longen, denk ik. Dan doet iedereen

tenminste lief tegen mij.

Puck is nu al lief voor me. Ze heeft expres geroepen, om mij straf te besparen. Ik leg

de houtblokjes binnen naast de kolenkit. Zo meteen, als Puck even op mag, branden

we de kachel.

Mijn adem maakt wolkjes. Snel doe ik mijn schoenen uit. Ze zijn me allang te klein,

mama heeft de neuzen open gesneden om mijn tenen ruimte te geven. Nu doen ze-

geen pijn meer, maar ze bevriezen wel. Ik wiebel ze tot leven.

‘Je mag de volgende keer mijn schoenen wel.’

Puck komt aan mama’s arm de kamer in, op sloffen en in papa’s kamerjas.

‘Echt?’ Pucks schoenen zijn van zacht rood leer.

‘Ik gebruik ze toch niet.’ Ze hoest en valt bijna om. Mama zet haar voorzichtig op een

stoel. Ze geeft Puck een aardappelmesje en een mandje aardappels.

‘Jij mag schillen. Het hoeft niet dun, de schillen zijn voor morgen in de soep.’

Mij geeft ze een borstel. ‘En jij borstelt eerst het zand eraf.’

We gaan aan het werk. Mama maakt de kachel aan en doet houtsnippers in het blikje

waar we op koken: ons wonderkacheltje. Als we dat niet hadden, zouden we niet kun-

nen koken. Mama snijdt een stukje spekzwoerd in heel kleine stukjes. Ze doet ze in

een pan met een gesnipperde ui. Het begint heerlijk te ruiken in de kamer. Dit is het

fijnste uurtje van de dag, als mama iets op het vuur heeft staan. We kunnen dan den-

ken dat alles gewoon is: Puck is niet ziek. Papa is gewoon voor een poos naar Indië.

We eten brood en jam en kaas en soep met balletjes. We drinken melk met room en

suiker en cacao. En morgen, als ik jarig ben, eten we cake met custardvla. Geen soep

van aardappelschillen, maar appelmoes en kip - ik krijg een hele poot. Als cadeautje

krijg ik schoenen met hakken, net als die van Puck. Er komen vriendinnetjes in feest-

jurken en we hebben gesteven strikken in ons haar.

‘Mooie dromen, Nel?’ Puck grinnikt. ‘Hoe heet hij, ken ik hem?’

Ik steek mijn tong uit. ‘Morgen ben ik jarig.’ Ik zie haar gezicht en zeg snel: ‘Ik hoef

geen cadeautje, hoor!’
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‘Ik ben wel iets aan het maken’, zegt Puck. ‘Het is alleen nog niet af, ik ben steeds zo

moe.’

‘Het belangrijkste’, zegt mama, ‘is dat Puck weer helemaal beter wordt. Hè Puck?’

Ze maakt dat ik me hebberig voel. Maar als Puck beter werd, zou ik nooit meer een

cadeautje hoeven. Puck is mijn ‘s avonds-laat-babbelvriendin, mijn belletjelelvriendin.

Wij waren de schrik van de buurt, de Gezusters Branie noemden ze ons. Het is moei-

lijk te geloven, nu Puck er zo dun en bleek uitziet.

‘Kwam papa maar terug’, zegt Puck.

Dat is het enige waarover we het niet eens zijn. Voor mij is papa  streng. Sinds hij in

de gevangenis zit, heb ik het makkelijker.

‘Ik wil hem zo graag nog eens zien’ Pucks stem trilt.

‘Praat niet zo!’ zegt mama geschrokken. ‘Het kan niet lang meer duren. Als de

Engelsen komen, zijn we weer allemaal samen.’

De Duitsers hebben papa opgepakt, omdat hij eten naar Amsterdam smokkelde voor

kinderen met nog meer honger dan wij. Eerst zat hij bij de marine, maar toen de

nazi’s kwamen, is hij ervandoor gegaan. Sindsdien mochten we niet weten wat hij

deed. Maar Puck en ik luisterden aan de deur en begrepen het toch wel: Papa stal

bonkaarten en bracht mensen  naar onderduikadressen. En hij voer stiekem met een

boot vol eten over het IJsselmeer, wat zwaar verboden was, want de Duitsers laten

geen voedsel meer door naar het westen. Eten ze soms zelf alles op?

‘Je vader is een goede man’, zegt mama en ze kijkt naar mij. ‘De oorlog pakt hem aan,

hij was zichzelf niet meer. We moeten hem maar wat vergeven. Je zult zien, na de

bevrijding...’

‘Papa is lief’, zegt Puck.

‘Ja...’ Mama’s ogen staan droef en moe. Op de plaats waar vroeger haar borsten zaten,

hangt haar jurk in plooien omlaag. Mama eet bijna niets; alles is voor Puck en mij.

Dát is pas lief. Papa bracht dat eten naar andere kinderen – een heel schip vol.

‘Als eerst die oorlog maar voorbij is’, zegt mama. 'Je zult zien hoe vaders humeur dan

opklaart.' Ze strijkt over Pucks wang. Ik krijg het droeve glimlachje.

‘Ik hoef écht niks voor mijn verjaardag’, zeg ik.

Het is pas kwart over zeven in de ochtend, als er op de deur wordt gebonsd. Ik ben

al wakker, als enige. Ik grijp mijn oude jas, die als extra deken dient. Komen ze ons

nu ook halen?
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‘Nel, doe open!’ Papa?

Ik ren naar de deur. Mama is ook uit bed gekomen. Ze duwt me aan de kant en doet

zelf de deur open.

Ja, het is papa. Ik lach naar hem. En het ís ook fijn dat hij er is, zeg ik tegen mezelf.

Papa omhelst mama kort en loopt naar de kamer. Hij trekt het dressoir open en grab-

belt naar het restje tabak dat daar ligt voor een feestelijke gelegenheid.

‘Man!’ zegt mama blij. ‘Wat zie je eruit! Hebben ze je geslagen?’

Mijn vader gromt en werpt een blik op mij.

‘Waarom hebben ze je laten gaan?’vraagt mama.

‘Omdat ik mijn mond wist te houden, daarom’, zegt papa. ‘Zelfs de moffen hebben

bewijzen nodig als ze iemand achter tralies willen zetten.’ En tegen mij: ‘Krijg ik geen

ontbijt?’

Ineens staat Puck in de kamer, op blote voeten in haar versleten nachtpon. Ze wankelt

en houdt zich vast aan de deurpost.

‘Puck!’ roept mama verschrikt. ‘Terug in bed, jij!’

Papa vangt Puck op. ‘Puckie toch! Ben je zó blij me te zien?’ Hij tilt haar op.

'Ze weegt niets meer!'

Hij kijkt naar mij. Ik schaam me, terwijl ik ook vel over been ben.

'Als we maar melk hadden, en eieren, dan werd ze wel weer beter.'

Mama zucht.'Als we melk en eieren hadden gehad, was ze niet ziek geworden...'

Als papa uit het zijkamertje komt, heeft hij tranen op zijn wangen. Puck is zijn eerste

kind. Toen ik werd geboren, was papa met zijn schip ver weg, in Indië. Daarom heeft

hij niet veel met mij op.

‘Gauw’Kom’, zegt mama tegen mij. ‘Achterin de glazen kast staat een bus met tarwe-

korrels. Plet in de vijzel en zet ze op met water.’

We krijgen pap!

‘Alles?’ vraag ik.

‘Doe maar’, zegt mama. ‘Het is feest.’

‘Ik ben jarig.’

‘Dat ook.’

Ik hol naar de keuken. Het duurt veel te lang voordat de pap klaar is en we hebben

het veel te snel op. We blijven nog wat aan tafel zitten, het is gezellig.

‘Waar wacht je op?’ vraagt papa plotseling aan mij. ‘Puck kan niet afwassen, wel?’

Mama legt sussend haar hand op zijn arm. Ik neem gauw de kommen mee en zet
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ze in de gootsteen. Terwijl mijn handen rood worden van het koude water, denk ik

iets ergs. Ik denk: hadden de Duitsers hem maar gehouden.

Na het afwassen ga ik bij Puck kijken.

‘Zullen we mensen raden?’

‘Is het een hij?’ vraagt ze moe.

‘Nee.’

‘Woont ze in Amsterdam?’

‘Niet meer.’

‘Is het oma?’

‘Ja.’ We hebben dit spelletje te vaak gedaan. Ik heb mijn gedachten er ook niet echt

bij.

‘Vanavond zie ik oma weer’, zegt Puck.

Ik schrik ontzettend, want onze oma is dood. Ik spring overeind om mama te halen.

Maar de grote slaapkamer zit op slot.

‘Nelly?’ roept Puck.

Als ik terugkom,  pakt ze mijn hand.

‘Ik heb je nog helemaal niet gefeliciteerd, je krijgt een heel mooi cadeau van me.’ Ze

zegt het op zo’n rare toon... een beetje engelachtig.

‘Ik hoef geen cadeau!’ schreeuw ik. ‘Jullie met je cadeaus!’

Ik hoor een deur tegen de wand bonken, woedende stappen, ik zie papa’s hand aan-

komen, ik zie even sterretjes. Ik druk mijn hand op mijn oor en kijk papa bang aan.

'Laat je zus met rust!' zegt hij boos. 'Moet ze nog zieker worden?'

Ik wil de kamer uitgaan. Hij heeft gelijk... Maar Puck grijpt mijn hand. Voor iemand

die zo zwak is, knijpt ze best hard.

Puck kijkt papa smekend aan. ‘Toe papa, Nelly is jarig, laat haar bij mij blijven.’

Ik vergeet eerst na te denken en roep kwaad: ‘Dat je nou net vandaag moest terugko-

men!’

Papa loopt rood aan. Maar Puck weet altijd wat ze moet zeggen, ze zegt: ‘Dat jij terug

bent is Nelly’s mooiste cadeau, hè Nelly?’

‘Ja’, zeg ik gauw.

Papa loopt de deur uit. ‘Vijf minuten dan.’

Puck en ik kijken elkaar aan en giechelen. Op Puck wordt papa nooit boos. Dus die

vijf minuten, die gaan we rekken tot tien, tot twintig.
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‘Wil je mijn cadeautje vast zien?’ vraagt Puck.

Het is een kussentje met een spitse snuit en oogjes van kleine zwarte kraaltjes.

‘Met spelden erin is het een egeltje.’

‘Wat lief’, zeg ik. ‘Wat schattig.’ Ik bedoel eerst Puck en daarna het egeltje.

Puck bukt en graait onder het bed. ‘Ik heb nog wat.’ Het is iets bultigs in verduiste-

ringspapier.

‘Maak maar open.’ Ze hijgt, maar zo blij heeft ze lang niet gekeken. Ze heeft er een

kleur van. Of is dat koorts? Met de rug van mijn hand voel ik aan Pucks wang, net

zoals mama dat doet.

‘Je gloeit! Wil je water?’

Puck schudt haar hoofd en zakt achterover. Ze moet hoesten en drukt snel haar zak-

doek tegen haar mond. We willen allebei niet weten of er bloed op komt; Puck from-

melt de zakdoek tot een balletje en verstopt hem in haar hand.

Melk, denk ik, en eieren. Dan zou ze beter worden...

‘Openmaken nou’, zegt ze hees.

Het is een prachtig cadeau. Iets wat ik heel, heel, heel graag wilde hebben. Maar dan

wel uit een winkel. Mijn ogen schieten vol tranen.

‘Niet huilen’, zegt Puck. ‘Juist fijn, als jij ze hebt.’

In mijn schoot liggen haar mooie rooie schoenen.
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Twee jaar geleden was dat. Nu staan papa en ik tussen de mensen die ‘oh!’ en ‘ah!’

roepen bij een gedenksteen. De schipper draagt een zak voedsel op zijn nek. Ik stoot

papa aan. ‘Dat was jij.’ Ik wijs naar de twee magere kinderen. ‘En dat waren wij...' 

‘De Gezusters Branie.’ Hij knijpt in mijn hand. ‘Ze was me er een, hè, onze Puck.’

‘Ja’, zeg ik. ‘En ik ben me er ook een.’

Hij kijkt naar me. ‘Ja hè? Ja, dat is waar.’ En hij lacht in mijn ogen.
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