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Tahereh Mafi

Ooit, lang geleden, werd er een meisje geboren.
Erg wereldschokkend was het allemaal niet.
O, haar ouders waren heus wel gelukkig. De moeder was blij dat
het kind er eindelijk uit was, en de vader was blij dat er een einde was
gekomen aan alle geheimzinnigheid. Toen drong op een dag tot hen
door dat hun baby, het kindje dat ze Alice hadden genoemd, helemaal
geen pigment bezat. Haar haar en haar huid waren wit als melk; haar
hart en ziel zacht als zijde. Alleen haar ogen was een sprankje kleur gegund: als je heel goed keek, bespeurde je nog net een vleugje honing.
Het was het soort kind dat in haar wereld niet erg werd gewaardeerd.
In Ferenwoud draaide alles om kleur. Wolken van kleur, zeeën van
kleur, meters en mijlen van kleur. Iedereen wist dat de mensen uit
Ferenwoud straalden – helder als de planeten aan de hemel, zeiden ze
– en de kleine Alice was gewoon te onopvallend, ook al wist ze zelf dat
daar niets van klopte. Ooit, lang geleden werd er een meisje vergeten.
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De zon regende alweer.
Zacht, stralend regenlicht viel uit de hemel, en elk druppeltje prikte een keurig gaatje in het jaargetij. De winter was bestendig en voorspelbaar geweest, maar inmiddels begonnen de gaten erin te vallen.
De lente gluurde al door de scheurtjes. De wereld was klaar voor verandering. De mensen van Ferenwoud keken uit naar het voorjaar, al
was dat natuurlijk geen verrassing. Ze hielden nou eenmaal van vaste,
voorspelbare veranderingen, zoals de nacht die overgaat in de dag, of
regen die verandert in sneeuw. Minder dol waren ze op nacht die overgaat in taart, of regen die verandert in schoenveters. Dat zou onzinnig
zijn. Terwijl zinnig zijn ongelooflijk belangrijk was voor deze mensen,
in wiens leven alles draaide om magie. En al tuurden ze nog zo hard
door hun ooghaartjes, in Alice konden ze nauwelijks iets zinnigs ontdekken.
Alice was een jong meisje en dus alles wat je van een jong meisje verwacht: slim, levendig en vol vuur over van alles en nog wat. Alice miste
echter ook in hoge mate iets heel belangrijks, en juist dit was het – haar
gebrek aan iets heel belangrijks – wat haar zo interessant maakte, en
ook zo ongewoon. Meer daarover later.
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Op de middag dat ons verhaal begint, waren vooral de kalme dingen van
het leven het drukst in de weer. De wind wrikte ramen open, regenlicht
schoof gordijntjes opzij, pas gemaaid gras kietelde sokloze voeten. Op
een dag als vandaag wilde Alice niets liever dan eropuit trekken en een
geweldig avontuur beleven. En nu ze bijna twaalf was, had ze zo goed
als uitgepuzzeld hoe ze zichzelf zo’n avontuur kon bezorgen. De jaarlijkse Overgave vond over twee dagen plaats en Alice – die vastbesloten was om te winnen – wist dat dit haar kans was om koers te zetten
naar iets nieuws.
Ze was op weg naar huis. Af en toe keek ze even over haar schouder
naar het glinsterende stadje dat in de verte achter haar lag. Ter ere van
de komende feestelijkheden onderging het stadsplein een metamorfose. De herrie van brullen en bouwen schalde over de heuvels. Met
glimmende wangen van het regenlicht sprong Alice van steen naar
steen, terwijl ze met haar vingers naar een glimpje goud reikte. De opwinding in het stadje was besmettelijk. De lucht was zo vol van belofte
dat Alice er bijna in kon bijten. Ze glimlachte haar wangen bol van plezier en tuurde omhoog naar de hemel. Het licht vonkte en vervaagde
al, en de wolken waren nog altijd druk aan het weven, het weefsel opbouwend en weer uithalend, zoals ze de hele week al deden. Nog één
dag als vandaag, dacht Alice, en alles zou veranderen.
Ze kon niet wachten.
Inmiddels liep ze over de hoofdweg, een onverhard pad geflankeerd
door groen. Telkens kwam ze buren tegen, en met haar mandje stevig
vastgeklemd knikte ze hier een groet en zwaaide daar gedag, terwijl ze
opgelucht bedacht hoe fijn het was dat ze vandaag haar kleren niet was
vergeten. Daar liep moeder altijd over te zeuren.
Alice pakte een tulp uit haar zak en beet de kop eraf. Ze voelde de
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blaadjes op haar tong; ze proefde het fluweel, het vuurrood van de
bloem. Toen sloot ze haar ogen en likte even over haar lippen voordat
ze in het steeltje beet. Net niet groen, maar frisser, stralender. Er klonk
een lied in die kleur en ze voelde de klanken van binnen zingen. Ze
boog voorover om een grassprietje te begroeten en fluisterde: ‘Hallo,
ik ook, ik ook, we leven nog.’
Alice was een vreemd meisje. Zelfs voor Ferenwoud, waar de zon
soms regende, de kleuren stralender waren dan elders en magie net zo
gewoon was als mopperende ouders. Haar vreemdheid bleek uit de allersimpelste dingen die ze deed, maar vooral uit haar onvermogen om
in een rechte lijn naar huis te lopen. Ze stopte veel te vaak, dwaalde
van het pad af, nam telkens weer een diepe teug adem en hield die vervolgens een tijdje bij zich omdat ze het veel te zonde vond om hem te
laten gaan. Ze draaide rondjes tot haar rokken om haar heen wolkten
en glimlachte zo breed dat ze soms dacht dat haar gezicht zou openbarsten en in bloei zou schieten. Ze huppelde op haar tenen en pas als
ze echt niet langer kon, blies ze de lucht uit, die natuurlijk nooit bedoeld was om binnen te blijven.
Alice zou later uitgroeien tot een wilde bloem, had vader ooit tegen
haar gezegd. Een wilde bloem in zwierende rokken en met dansende
vlechten tot op haar knieën. Ze had altijd gehoopt dat hij gelijk had. En
dat moeder het dus mis had: dat Alice nooit zo’n ingewikkeld wezen
had behoren te zijn, met al die armen, benen en verlangens. Vaak wilde ze haar voeten diep in de aarde planten om te zien of ze deze keer
tot iets beters zou uitgroeien. Een paardenbloem misschien, of een eikenboom, of een walnoot die niemand kon kraken. Moeder beweerde
echter stellig (zoals ze wel vaker deed) dat Alice zich gewoon als een
meisje moest gedragen. En dus deed ze dat.
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Alice was niet erg dol op moeder. Ze vond haar oud en ingewikkeld, en ook vond ze het maar niks dat moeder zich voortdurend druk
maakte over muren en deuren en het geld dat je nodig had om die te
bouwen. Toch hield Alice ook van moeder, zoals kinderen nou eenmaal doen. Moeder was zacht en warm, en als ze naar Alice keek, verschenen er moeiteloos glimlachjes op haar gezicht. Ook boosheid en
tranen trouwens, maar daar trok Alice zich niets van aan.
Alice greep haar mand steviger beet en danste over het pad op een
liedje dat ze zomaar in haar oor had gevonden. Haar tenen verwarmden de aarde en haar haar, dat veel te zwaar was voor haar hoofd, deed
zijn best om haar bij te houden. Haar armbandjes imiteerden de regen:
eenvoudige melodietjes die in de ruimte tussen haar ellebogen en haar
polsen tegen elkaar aan tinkelden. Alice sloot haar ogen. Deze dans
kende ze zo goed als haar eigen naam. De lettergrepen vonden haar
met gemak en rolden van haar heupen met een intimiteit die niemand
je kon leren.
Dit was haar talent, haar kracht, haar geweldige geschenk aan
Ferenwoud. Dit zou haar groot maken. Ze oefende nu al jaren en jaren, en ze wist gewoon zeker dat het niet voor niets zou zijn.
Het zou niet voor n…
‘Hé daar! Wat doe jij nou?’
Alice schrok. Iets struikelde en viel, en toen ze geschrokken opkeek,
drong het tot haar door dat ze het zelf was, met gekreukte rokken en
plots stille armbanden. Al het regenlicht was uit de hemel verdwenen.
Ze was te laat. Moeder zou vast weer boos op haar zijn.
‘Hé!’ Dezelfde stem als eerst. ‘Wat doe jij…’
Alice grabbelde haar rokken bijeen en zocht in het donker naar haar
mandje. Zonder iets te zien graaide ze in paniek om zich heen. Niet
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met vreemden praten, zei moeder altijd, en zeker niet met vreemde
mannen: ‘Bang zijn betekent dat je best onbeleefd mag doen. Als je
bang bent, hoef je nooit aardig te zijn. Begrijp je dat?’
Alice had geknikt.
Nu was moeder er niet, en hoewel Alice niet kon uitleggen waarom,
was ze bang. Dus, besloot ze, was het ook niet nodig om aardig te zijn.
De vreemdeling bleek trouwens helemaal geen man te zijn. Eerder
een jongen. Alice wilde hem luid en duidelijk vertellen dat hij moest
ophoepelen, maar in haar hoofd had zich het hardnekkige idee vastgezet dat stil zijn betekende dat je onzichtbaar was. En dus hoopte ze
vurig dat haar zwijgen hem op magische wijze blind zou maken, in
plaats van luider.
Helaas leek haar wens niet alleen op hem te werken, maar ook op
haarzelf.
De zon had zichzelf intussen keurig opgeborgen, maar de maan had
geen haast om zijn plek in te nemen. Alice werd omgeven door duisternis. Haar mandje was onvoel- en onvindbaar.
Ze was vreselijk ongerust.
Plotseling begreep Alice alles van ongerust zijn. Ze zei tegen zichzelf
dat ze het moeder nooit meer kwalijk zou nemen dat ze altijd maar ongerust was. Plotseling snapte ze dat bang zijn voor dingen heel zwaar
is, en dat het vooral ook veel tijd kost. Plotseling snapte ze waarom
moeder er bijna nooit aan toekwam om de afwas te doen.
‘Is dit soms van jou?’
Alice draaide zich een stukje om en voelde opeens een borstkas tegen haar gezicht. Er lag een borstkas tegen haar gezicht, en in die borstkas zat een hart, en dat hart klopte nogal luid. Ze hoorde het roffelen
en trommelen – de eb en vloed van het bloed daarbinnen. Laat je niet
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afleiden, bezwoer ze zichzelf, smeekte ze zichzelf. Denk aan moeder.
Maar, o.
Wat een hart.
Wat een symfonie klonk er in dat lichaam.
Alice hapte naar adem.
Hij had haar arm aangeraakt, en dus zat er niks anders op, echt niet:
ze moest hem wel een stomp geven. Haar armbanden kwamen haar
daarbij goed van pas. Ze sloeg en schopte en schreeuwde wat, rukte
toen haar mand uit zijn handen en rende vervolgens de hele weg naar
huis, buiten adem en een beetje opgewonden, en vooral ook blij dat de
maan eindelijk had besloten om met haar mee te lopen.

18

Tahereh Mafi

Thuis lukte het Alice niet eens om moeder haar
verhaal te vertellen.
Moeder was zo boos dat Alice te laat thuis was dat ze bijna haar
dochters handen eraf beet. Ze gaf Alice niet de kans om uit te leggen waarom haar rokken vies waren, waarom het mandje kapot was
(al stelde dat eigenlijk niks voor) of waarom er allemaal gras in haar
vlechten zat. Moeder keek haar vreselijk boos aan, wees naar een stoel
bij de tafel en zei tegen Alice dat ze haar vingers aan elkaar zou knopen als ze nog één keer te laat kwam. Alwéér.
O, moeder dreigde altijd met dat soort dingen.
Van dreigen knapte moeder op, maar Alice raakte alleen verveeld.
Meestal negeerde ze moeders dreigementen (‘Als je niet gauw je ontbijt
opeet, kluts ik je om tot een olifant,’ zei ze ooit tegen haar, en Alice had
stiekem gehoopt dat ze het echt zou doen). Tot Alice eens tijdens het
eten haar kleren uittrok en moeder dreigde haar in een jongen te veranderen. Daar schrok Alice zo verschrikkelijk van dat ze daarna een
week lang al haar kleren aanhield. Sinds die keer had Alice zich vaak afgevraagd of haar broertjes altijd al jongens waren geweest, of dat ze gewoon iets heel erg stouts hadden gedaan en voor straf waren betoverd.
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Moeder pakte Alice’ mand heel voorzichtig uit. Aan de inhoud van de
mand besteedde ze veel meer aandacht dan aan haar vier kinderen, die
aan de oude keukentafel zaten. Alice streek met haar handen over het
verweerde blad. De kale planken waren glad door jarenlang gebruik.
Vader had de tafel zelf gemaakt en Alice deed vaak alsof ze zich de dag
waarop hij hem timmerde nog precies kon herinneren. Dat was natuurlijk onzin; vader had hem lang voor haar geboorte al in elkaar gezet.
Ze gluurde naar zijn plekje aan de tafel. Zijn stoel was leeg – en na al
die tijd ook allang gewend aan de leegte. Alice liet haar hoofd naar voren zakken, want het verdriet had scharnieren in haar botten gemaakt.
Met enige moeite slaagde ze erin het weer op te tillen, en toen ze dat
deed, zag ze haar broers. De jongens, die met hun kleine gestalten de
drie overgebleven stoelen bezetten, keken haar vol verwachting aan,
alsof ze elk moment hun kieltjes in kool kon veranderen. Een andere
keer zou ze dat graag hebben gedaan, als ze er zin in had, maar moeder
was toch al kwaad en Alice wilde vannacht niet bij de varkens slapen.
Langzamerhand begon tot Alice door te dringen dat niet alleen zij
niet dol was op moeder, maar dat moeder ook niet dol was op haar.
Moeder had weinig op met Alice’ eigenaardigheden. Ze was niet een
van die ouders die als vanzelf van hun kinderen houden. Ze vond hun
vreemde trekjes niet vertederend. Ze vond Alice een prima functionerend, af en toe idioot kind, maar in een oprechte bui zou moeder je
eerlijk vertellen dat ze weinig had met kinderen, nooit gehad ook, niet
echt, maar goed, ze had ze nou eenmaal. (Moeder wist trouwens ook
zat aardigs over Alice te vertellen, alleen vergat ze nogal eens om zulke
dingen ook werkelijk hardop te zeggen.)
Alice koos een bloesem van haar bord en legde hem op haar tong.
Langzaam liet ze de smaak in haar mond rondwervelen. Ze hield van
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bloesems; één hapje en ze voelde zich verfrist, klaar om opnieuw te beginnen. Moeder doopte ze graag in honing, maar Alice hield van de
onopgesmukte smaak. Alice hield van de waarheid: op haar lippen en
in haar mond.
In de keuken was het warm en knus, maar wel een beetje halfslachtig. Alice en moeder deden hun best sinds vader er niet meer was,
maar op sommige avonden stapelde al het onuitgesproken leed zich
op hun borden op en aten ze verdriet met stroop zonder er een woord
aan vuil te maken. Vanavond was het niet zo erg. Vanavond gloeide
de haard paarsblauw op toen moeder in de vlammen pookte en er wat
van de bessen in gooide die Alice had geplukt. Al snel rook het hele
huis naar warme vijgen en pepermunt, en Alice wist bijna zeker dat
ze de lucht zo uit de kamer zou kunnen likken als ze wilde. Moeder
glimlachte, eindelijk tevreden. Ferenbessen herinnerden haar aan betere tijden samen met vader, aan een tijd, lang geleden, toen alles veilig
en goed was. De besjes waren een zeldzame traktatie als je het geluk
had ze te vinden (de vruchten waren vrijwel onvindbaar), maar sinds
vader weg was, waren ze voor moeder een obsessie geworden. Het probleem was dat ze Alice nodig had om de ferenbessen voor haar te plukken (later zal ik uitleggen waarom). En dat deed Alice ook, want het
leven thuis was stukken beter sinds de besjes. Alice was vaak te laat
geweest, en ook lui, lastig en dwars, maar ze was nooit níét met ferenbessen thuisgekomen.
Alleen vanavond bijna wel.
Alice had vaak het gevoel dat moeder haar gebruikte voor de bessen.
Ze wist dat sinds vaders vertrek ferenbessen het enige medicijn vormden voor moeders hart. Alice wist dat moeder haar nodig had, alleen
voelde ze zich niet gewaardeerd. En ondanks haar verdriet om moeder
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was er toch meer medelijden dan verdriet. Ze wilde dat moeder opgroeide – of misschien wel neergroeide – tot de moeder die Alice en
haar broertjes echt nodig hadden. Moeder kon echter alleen zichzelf
zijn, niemand anders, en dus berustte Alice erin om van haar te houden én niet dol op haar te zijn, precies zoals ze was, voor zolang haar
dat lukte. Binnenkort, dacht Alice, heel binnenkort, zou ze op weg
gaan naar iets beters. Iets groters. Het voorjaar brak aan in Ferenwoud
en Alice had lang genoeg gewacht.
Ze zou de Overgave winnen, ze zou moeder laten zien dat ze heus
haar eigen weg in deze wereld wist te vinden én ze zou nooit meer
een paar kousen nodig hebben. Ze zou ontdekkingsreiziger worden!
Uitvinder! Nee… schilder! Ze zou de hele wereld vangen in twee, drie
brede penseelstreken! Als vanzelf bewoog haar hand over haar bord
om vormen in de honing te tekenen. Haar arm schoot triomfantelijk
omhoog en haar penseelvork vloog uit haar vingers, om een tel later
heel elegant in het haar van haar broertje te landen.
Verdwenen waren haar gedachten aan de toekomst. Alice dook weg
op haar stoel omdat moeder met een pollepel op haar afstoof.
O, vannacht zou ze bij de varkens slapen.
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De varkens waren helemaal niet zo erg.Ze waren
warm, deelden hun stro met haar en maakten zachte knorgeluidjes
waar Alice rustig van werd. Ze haalde haar twee enige finken uit haar
zak, brak er eentje in tweeën en bewaarde de andere. Plotseling roken de varkens naar frisse citroenen en glasappeltjes, en al snel was er
niets meer om je druk over te maken. De nacht was warm en geurig,
de hemel gluurde door een paar kapotte planken van het dak naar
binnen. Het getwinkel zag er vrolijk uit, maar de planeten waren
vannacht de echte sterren: helder gekleurde lichtjes die de hemel verleidden. Zeshonderdtweeëndertig planeten bestippelden Alice’ omgekeerde uitzicht en ze lieten hun ringen rondtollen zoals zij haar armbanden.
Alice’ beide armen zaten vol armbanden, van haar elleboog tot aan
haar pols, en ook haar enkels had ze zo versierd. Ze had de bandjes
overal opgeduikeld, van bijna elke markt op elke heuvel in de buurt die
ze ooit had beklommen. Nadat vader was vertrokken, was ze door heel
Ferenwoud gereisd. Op alle deuren die ze tegenkwam had ze geklopt
om Jan en alleman te vragen waar hij heen gegaan kon zijn.
Jan en alleman hadden allemaal een ander antwoord.
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Het enige wat alleman wist, was dat vader niets had meegenomen
toen hij vertrok, behalve een meetlat. En dus zeiden sommigen dat hij
eropuit was getrokken om de zee te meten. Anderen zeiden de hemel.
De maan. Misschien had hij leren vliegen, maar was hij vergeten hoe
hij weer omlaag moest komen. Het volgende vertelde ze niet aan moeder, maar Alice vroeg zich vaak af of hij zichzelf niet in de aarde had
geplant om te zien of hij deze keer tot iets langers uit zou groeien.
Met haar vingers streek ze langs de gouden, zilveren en stenen cirkeltjes om haar arm. Moeder gaf haar elke maand drie finken, waarvan ze er altijd eentje aan een nieuw armbandje besteedde. De sieraden hadden voor niemand veel waarde behalve voor haar. Vader had
haar haar eerste armbandje gegeven – vlak voordat hij vertrok – en
voor elke maand dat hij weg was, voegde Alice er eentje aan haar verzameling toe.
Deze week zou ze er alles bij elkaar achtendertig bezitten.
Misschien, dacht ze met zware ogen van de slaap, zou vader haar
door haar armbandjes makkelijker kunnen vinden. Misschien zou hij
horen dat ze hem zocht. Ze wist het bijna zeker: als hij maar goed genoeg luisterde, zou hij horen dat ze voor hem danste totdat hij terugkwam.
Toen rolde ze op haar zij en begon te dromen.
Mooi. Dan kunnen wij terwijl de jonge Alice slaapt snel een paar belangrijke details bespreken.
Een: voor de magie van Ferenwoud had je geen toverstok of drankjes
nodig zoals jij die misschien kent. Geen spreuken, niet echt. Ferenwoud
was, simpel gezegd, een land vol natuurlijke rijkdommen en de allerbelangrijkste daarvan waren kleur en magie. Ferenwoud was een heel
kleine, heel oude streek met een gelijknamig stadje in de buurt van
28
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Venkelvlucht en omdat er eigenlijk nooit iemand naar Venkelvlucht
kwam (wat eigenlijk best jammer was, want het is er erg mooi in de zomer) waren de mensen van Ferenwoud nogal op zichzelf. Ze oogstten
kleur en magie uit de lucht en de aarde, en hadden daar een heel economisch systeem op gebouwd. Over de geschiedenis en de ligging van
Ferenwoud valt nog van alles te vertellen, maar voorlopig wil ik je niet
meer vertellen dan dit, anders verklap ik al veel te veel.
Twee: elke inwoner van Ferenwoud werd geboren met een snufje tovertalent, maar alles daarbovenop kostte geld, en bij Alice thuis hadden ze maar weinig te besteden. Alice zelf had nooit veel meer dan een
paar finken bezeten en dus staarde ze altijd vol verlangen naar de andere kinderen, die hun zakken vol stoppiks hadden en naar hartenlust
konden kiezen uit de lekkernijen achter de winkelruiten.
Vannacht droomde Alice van de lalalolly die ze morgen zou kopen.
(Voor de duidelijkheid: Alice had geen idee dat ze morgen een lalalolly zou kopen, maar wij weten nou eenmaal meer dan zij.) Lalalolly’s
waren een traktatie – een heerlijke mondvol gras met honingraat – en
deze keer zou ze zich er niets van aantrekken dat ze er al haar spaargeld voor moest neertellen.
En toen, lekker warm tussen de varkens, dromend van snoep en
met haar rokken tot over haar oren geschoven en haar rinkelende enkels op een krukje, hoorde Alice opeens de stem van de jongen met de
borstkas.
Hij zei iets als ‘hallo’ of ‘hoe is het met je’ (heel precies kan ik het
me niet herinneren) en Alice was zo geërgerd dat iemand haar tijdens het dromen stoorde dat ze helemaal vergat om bang te zijn. Met
haar gezicht nog omhooggekeerd naar de planeten zuchtte ze diep en
sloot toen haar ogen. ‘Ik heb weinig zin om je alweer te schoppen en
29
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te stompen,’ zei ze, ‘dus als je alsjeblieft wilt ophoepelen, zou ik daar
erg blij mee zijn.’
‘Ik zie je ondergoed,’ zei hij. Nogal bot.
Vuurrood en vol schaamte sprong Alice op. Daarbij schopte ze bijna een varken, en toen ze zich eindelijk weer een beetje had hersteld,
struikelde ze over een emmer varkensslobber en viel naar achteren tegen de muur. ‘Wie ben jij?’ vroeg ze op hoge toon, terwijl ze zich verwoed probeerde te herinneren waar ze de spade had gelaten.
Alice hoorde iemand met zijn vingers knippen en al snel was het
schuurtje vol licht. Alles glansde, alsof het van binnenuit straalde.
Meteen zag ze ook de schop, maar net toen ze een list bedacht om hem
te kunnen grijpen, gaf de jongen hem uit zichzelf al aan.
Ze trok de spade uit zijn hand.
Alice keek hem met half toegeknepen ogen aan en hield de scherpe kant van het blad onder zijn kin. ‘Wie ben je?’ vroeg ze opnieuw
nogal boos. En daarna: ‘Kun je me misschien leren hoe je dat daarnet deed? Ik probeer al jaren licht te knippen, maar het is me nog
nooit…’
‘Alice.’ Lachend onderbrak hij haar. Schudde zijn hoofd. ‘Ik ben het.’
Ze knipperde met haar ogen en keek hem met open mond aan.
‘Vader?’ wist ze uit te brengen.
Alice bekeek hem van top tot teen en liet daarbij de schop vallen. ‘O,
maar vader, sinds je vertrek ben je echt stukken jonger geworden… Ik
weet niet zeker of moeder dat wel fijn zal v…’
‘Alice!’ De misschien-wel-vreemde lachte alweer, pakte Alice bij
haar armen en keek haar doordringend aan. Zijn huid was warmbruin
en zijn ogen hadden een alarmerende kleur blauw, bijna paars. Hij
had een kaarsrechte neus, een mooie mond en mooie wenkbrauwen,
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prachtige jukbeenderen en haar in de kleur van zilveren haringen, en
hij leek geen spat op vader.
Ze pakte opnieuw de schop. ‘Bedrieger!’ riep Alice. Ze tilde de spade hoog op, tot boven haar hoofd, en wilde het gereedschap net op zijn
hoofd kapotslaan toen hij opnieuw haar armen beetpakte.
Hij was iets (veel) langer dan zij, waardoor hij haar moeiteloos angst
aanjoeg, maar ze was nog niet zover dat ze haar verzet wilde opgeven.
En dus beet ze in zijn arm.
Nogal hard, ben ik bang.
Hij slaakte een kreet en struikelde naar achteren. Toen hij opkeek,
sloeg Alice met de schop tegen zijn benen. Hij viel hard op zijn knieën.
Met de spade vlak boven zijn hoofd bleef ze voor hem staan.
‘Jemig Alice, wat doe je nou?’ Hij hield zijn armen voor zijn gezicht,
wachtend op de klap. ‘Ik ben het, Olivier!’
Alice liet de schop een piepklein stukje zakken, maar ze was nog
niet zover dat ze zich schaamde. ‘Wie?’
Langzaam keek hij op. ‘Olivier Vanoever. Ken je me niet meer?’
Nee, wilde ze zeggen. Ze had veel te veel zin gehad om hem op zijn
hoofd te slaan en zijn slappe lichaam vervolgens het huis in te slepen
om het aan moeder te laten zien (‘Ik heb ons allemaal tegen een indringer beschermd!’ zou ze zeggen), maar Olivier zag er zo ontzettend
bang uit dat haar opwinding al snel plaatsmaakte voor medelijden.
Vlug liet ze de schop zakken en keek naar Olivier Vanoever alsof hij
iemand was die ze zich moest herinneren.
‘Serieus, Alice… We hebben samen in de middenklas gezeten!’
Alice bekeek hem eens goed. Olivier Vanoever was een naam die
haar bekend voorkwam, maar ze wist zeker dat ze hem niet kende.
Totdat ze boven zijn linkeroor een litteken ontdekte.
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Ze hapte naar adem, luider dan de vorige keer.
O, en of ze hem kende!
Alice hief opnieuw de schop en sloeg er zo hard mee tegen zijn benen dat zijn kniplicht verdween en het in de schuur onmiddellijk donker werd. De varkens krijsten, Olivier krijste en zij joeg hem de schuur
uit, de nacht in. Ze was nog druk bezig hem te vertellen dat hij nooit
meer terug moest komen omdat ze anders zou zorgen dat haar broertjes hem bij het ontbijt zouden opvreten, toen moeder het erf op kwam
en brulde dat ze háár bij het ontbijt zou opvreten. Toen gilde Alice, en
tegen de tijd dat moeder haar te pakken had, was Olivier allang verdwenen.
Alice’ achterste deed nog een week lang pijn.
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