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1682 – Port Royal, Jamaica      
 

Sommige dagen zijn veelbelovend, maar eindigen teleurstellend.
Sommige vliegen voorbij alsof ze nooit waren en raken in de
vergetelheid. En er zijn die voor altijd blijven, zo helder als de dag
van gisteren. Dit was zo'n dag. Het was een dag van verrassing,
verdriet, maar ook blijdschap. En de gebeurtenissen staan in mijn ziel
gegrift.

 

Het begon allemaal met de strop. Ralph Halpenny uit High Street
zou rond het middaguur worden opgehangen. Ik herinner me goed
hoe ik die ochtend de St Pauls kerk verliet en de wildste verhalen
over hem opving.

'Hij is de beruchtste schelm waar ik ooit van gehoord heb!' riep
Jane uit. 'Wist je dat hij in dat kleine, verrotte huisje woont? Goede
genade, wie weet hoe vaak die schurk hier heeft rondgewandeld? En
wij wisten van niets.'

'Nou, hij zal binnenkort niet veel meer rondwandelen,' zei
Anne. 'Ik kan niet wachten tot hij bungelt, de smerige hond. Is het
niet heerlijk, Jane? Wat zullen we een leuke middag hebben.'

Het enthousiasme van de meiden deed mijn hart sneller
kloppen. Ralph Halpenny's opknoping was een openbare
gebeurtenis, iets wat je simpelweg niet mocht missen als je zoiets als
een uitje zag. Rond twaalven zou zijn complete beerput aan curieuze
wandaden worden onthuld en het beloofde onvergetelijk te worden.



Ik betrapte mijzelf erop dat ik Jane en Anne aangaapte. Jane,
die zich als dochter van de commandeur de koningin zelve voelde,
richtte zich plotseling tot mij. 'Kom, Catherine! Jij komt toch ook?'

Ik aarzelde en bestudeerde haar felle ogen, verfijnde gezicht en
lange, rode lokken. Nog nooit was ze zo vriendelijk geweest. 'Ja. Ja
natuurlijk,' zei ik. 'Dank je.'

Ik heb heel wat mensen zien hangen. En als ik terugkijk, moet
ik toegeven dat de aanblik van een bungelende, gore boef me zelfs
toen weinig meer deed. Toch werd ik nieuwsgierig. Wat zou het
uniek zijn om deze opknoping bij te wonen! Net als Jane en Anne
moest ik er bij zijn.

Vader protesteerde meteen. 'Nee, Cathy. Dit is geen uitje voor
mensen zoals wij,' sprak hij ernstig. 'Hoor eens, je hebt al genoeg
executies gezien. Ik wil niet dat je nog zoiets verschrikkelijks
meemaakt. Een tienjarige hoort zulke dingen niet te zien. Niemand
eigenlijk.'

'Maar Anne en Jane gaan!' Ik wees naar de meisjes, die verderop
stonden te wachten. 'Ze hebben me meegevraagd. Alsjeblieft, vader!
Laat me met ze meegaan.'

Even wreef hij over zijn voorhoofd, mijn woorden
overpeinzend. Zijn lange lokken leken in het zonlicht nog blonder
dan normaal en staken fel af tegen zijn zongebruinde gezicht. Hij
bekeek de groepjes kerkgangers die nog in de straat rondhingen. De
opwinding voor de executie deed hen blozen alsof de Verlosser elk
moment kon neerdalen.

'Het hoort gewoon niet,' verzuchtte vader, maar nu had hij het
tegen moeder, die bij ons kwam staan, 'anderen zien sterven en
genieten van hun dood. Niemand verdient zo'n straf, Cathy, hoe



slecht hun leven ook was of hoe vals hun daden. Ik wil niet dat ons
gezin aan zulke onzin meedoet. Bovendien is het gevaarlijk. Het zal
niet de eerste keer zijn dat zo'n snoodaard probeert te ontsnappen.'

'Toe, James,' zei moeder, haar Spaanse tongval opmerkelijk
tussen het Engelse gebabbel om ons heen. 'Waarom laten we
Catherine niet een keer gaan? Je weet dat ze wel wat vriendinnen kan
gebruiken nu Sarah en haar familie naar Londen zijn teruggekeerd.
En trouwens, dan kunnen we eindelijk die lange wandeling maken.
Je weet hoezeer ik daarnaar verlangd heb.'

Haar subtiele knipoog ontging me niet en ik glimlachte achter
mijn hand. Moeders grote, donkere ogen wisten hem haast altijd te
overtuigen. Even aarzelde hij, starend naar de voorbijgangers, maar ik
wist dat ik mijn zin kreeg.

'Goed dan,' besliste hij. 'Je mag naar de executie, voor deze
keer. Maar hou afstand van de galg en blijf uit de menigte. En ga
niet naar de haven. Begrepen?'

'Ja, vader,' zei ik gehoorzaam.

Ik zou met de meisjes naar de executieplaats gaan en daarna
naar Jane's huis, waar vader me rond zonsondergang zou ophalen.
Een dag vol vertier lag voor me – althans, dat dacht ik.

Het feit dat Jane en Anne me meevroegen was een mysterie op
zich, maar ik was te opgewonden om het knagende gevoel in mijn
buik ook maar te voelen. Nog nooit waren ze zo aardig geweest. In
plaats daarvan vernederden ze me meestal, roddelden over mij en
mijn familie en beschuldigden me van stelen. Voor hen was ik van te
lage komaf om mee gezien te worden. Mijn vader was slechts een
zeeman, geen commandeur. Terwijl ik hem vol trots omarmde als hij
met allerlei rijkdommen van zee terugkwam, bekeken Jane en Anne



mijn nieuwe juwelen achterdochtig.

'Wat een mooie ketting heb je,' zei Jane dan. 'Gestolen, neem
ik aan, door je vader?'

'Ooit sierde het de nek van een welgestelde dame,' vulde Anne
aan. 'Je vader is een piraat. En je weet wat er met piraten gebeurt,
hè?' Ze liet haar vingers over haar blanke, effen keel glijden. Ik sloeg
mijn ogen neer en wachtte.

'Ze bungelen,' antwoordde Jane. Dan stak ze haar kin in de
lucht, gaf Anne een arm en liep met sierlijke pas weg.

De meisjes hadden een levendige fantasie. En hoewel ik vader
altijd verdedigde, klampte ik moeder na dergelijke roddels verdrietig
vast. 'Je moet ze niet serieus nemen, Catherine,' zei moeder dan. 'De
helft van de mensen hier bestaat uit zeelui, waarvan de meesten ook
nog eens illegaal handelen. Dat maakt ze toch geen piraten?'

'Nee, misschien niet,' zei ik. 'Maar vader is toch niet echt een
piraat?'

'Natuurlijk niet. Goede God, Catherine! Je moet niet alles
geloven, zeker niet van die meiden. Je vader vaart op een
koopvaarder, wat betekent dat hij goederen handelt in Europa, New
England en de Cariben. Daarom blijft hij zo lang weg en keert hij
terug met geld om van te leven. Hij is een eerlijk man, niet zo'n
smerige schooier uit de regio.'

'Waarom zeggen mensen dan dingen die niet waar zijn?'

'Omdat ze dom zijn. Omdat ze onze Spaanse komaf niet kunnen
uitstaan. Begrijp dat er daarom altijd wel iets over ons te zeggen valt.
Het maakt niet uit dat je vader uit Engeland komt. Het feit dat hij
met een Spaanse getrouwd is maakt hem meteen verdacht, net als



jouw prachtige, donkere gelaatstrekken. Maar je moet die koesteren,
Catherine, en je niets van die meiden aantrekken. Ze weten niets
over ons.'

Jane en Anne waren buitengewoon vriendelijk op de dag van de
executie. Onwetend als ik was, geloofde ik hun plotselinge
vriendschap. Terwijl we voor het gerechtsgebouw stonden te
wachten, giechelden we als jonge meisjes. Hoop vervulde me. Tranen
prikten in mijn ogen omdat ik eindelijk werd geaccepteerd.

Tegen twaalven staarde een rusteloze menigte naar de galg, die
zich op de Palisadoes bevond, de smalle strook land tussen de stad en
de rest van Jamaica. Achter het verweerde schavot glinsterden
turquoise golven in het zonlicht, de topjes fel en wit. Ik hoorde de
soldaten van de naburige Artillerie hun passen oefenen, hun voeten
ploffend in het zand. En terwijl de zon op mijn hoofd brandde,
voelde ik me bijna wegsoezen. Opeens verscheen er een man met
hangende schouders en vettig, grijs haar. De ketting om zijn benen
rinkelde bij elke stap en zijn gezicht was zo vaal en ingevallen als dat
van een bedelaar, niet van een beruchte schelm.

'Goede genade! Is dat alles?' riep Jane uit. Ze bekeek Halpenny's
lompen met een chagrijnige blik. Haar gele jurk straalde van
schoonheid, zelfs naast mijn nette, grijze jurk.

Ik heb gezichten altijd al goed kunnen onthouden, en deze
herinnerde ik me goed. Halpenny's grijze ogen staarden doods voor
zich uit, alsof een deel van hem al was gestorven en de rest weldra
zou volgen.

'Hij ziet er niet erg berucht uit,' merkte Anne op terwijl ze met
haar lange, bruine krullen speelde. 'Moet je zijn gezicht zien! Magere
Hein is er niets bij.'



'Ik geloof niet dat ik hem ooit heb gezien,' zei Jane. 'En jij,
Catherine? Ken jij hem?'

Ik bekeek haar ontzet. 'Nee, natuurlijk ken ik hem niet.'

Maar ik had hem wel gezien. Terwijl ik daar stond, herinnerde
ik me maar al te goed hem op de vleesmarkt te hebben gezien. Ik zag
nog hoe zijn grijpgrage vingers richting een goed stuk varkensvlees
bewogen terwijl mijn vader duif kocht. Ik voelde nog de
misselijkheid die ik toen voelde, toen Halpenny's modderige tengels
het vlees vastgrepen, om het weg te grissen alsof het er nooit had
gelegen. Even bleef zijn blik op mij hangen. Ik stond aan de grond
genageld, hem aangapend terwijl hij wegrende.

'Plunderen, stelen, roven, het kapen van een marineschip, het
martelen van een dame in de Jamaica Arms…' Het publiek begon
onrustig te worden toen de lijst misdaden met heldere stem werd
opgelezen. Jane zuchtte overdreven terwijl ze met haar parelketting
frummelde. Kennelijk ontbraken de exceptionele misdaden en
miraculeuze ontsnappingspogingen waarop ze had gehoopt.

Ik bekeek Ralph Halpenny simpelweg. Zelfs van een afstand zag
ik zijn handen beven en de natte mop in zijn broek. Een executie was
voor mij een moment van bezinning. Wat had ik ooit verkeerd
gedaan? Ik beeldde me in dat ik vanaf het schavot het publiek
bekeek, om doorboord te worden door tientallen ongeduldige ogen.
Wat straalden ze uit? Haat? Woede? Wellicht medelijden? Ik sloot
mijn ogen, me sterk bewust van het geruis van de zee en het gekras
van raven bij het fort.

Het tromgeroffel werd harder en harder. Iemand snikte. Ik ging
op mijn tenen staan om over de menigte heen te kijken. Stilletjes
bereidde ik me voor op wat ik vaker had gezien. En elke keer vroeg
ik me hetzelfde af: zal ik een krak horen?



Het tromgeroffel bereikte een hoogtepunt. 'Opknopen!
Opknopen!' riep een oud vrouwtje. Een peuter gooide kiezels naar
Halpenny, wiens angstige gezicht nu in de strop zat, het touw
opmerkelijk schoon bij zijn smoezelige huid. Ik hield mijn adem in.

Toen viel hij. Anne gilde en sloeg haar handen voor haar
gezicht. Ik keek weg, wachtend op het gruwelijke gekraak van zijn
brekende nek. Even bleef het stil. Dan begon het publiek te joelen.
Ik waagde het om te kijken. Ralph Halpenny schudde aan het touw
met uitpuilende ogen en zijn tong tussen zijn tanden. Langzaam
vloeide het leven uit hem weg.

We vertrokken als een van de eersten. Anne was enthousiast
aan het praten. 'Zag je zijn ogen, Jane? Ze sprongen haast uit hun
kassen. Wat zou dat er hebben uitgezien!'

'Nou, dan was er ten minste nog iets aan geweest,' mopperde
Jane. 'Geloof me, de executie van vorige week was veel leuker.
Meneer Vissers nek leek wel uit zijn romp te schieten!'

Ik volgde de meiden en al snel verscheen vaders ernstige gelaat
in mijn gedachten. Een mens hoort niet van andermans dood te
genieten, zei hij altijd. Een schuldgevoel bekroop me, want had ik
Halpenny's executie niet als een uitje beschouwd? Toch stond Jane's
teleurstelling me tegen.

'Ik snap niet wat er zo leuk is aan een opknoping,' hoorde ik
mijzelf zeggen. 'Ik geniet niet van andermans dood, weet je. Wat is
daar nu zo geweldig aan?'

'Goede God, kleine Catherine! Je bent toch zeker niet van slag?'
vroeg Jane met opgetrokken wenkbrauwen. 'Als er iemand is die het
schavot kent, ben jij het wel.'

'Natuurlijk ben ik niet van slag,' beet ik haar toe. 'Het doet me



niets.'

'Hou dan op met zeuren. Het was maar een bungelende
schooier, hoor. Hoe meer piraten bungelen, hoe beter. Wist je dat
zulk volk hier nog steeds leeft? Ze verschuilen zich en plunderen
schepen als niemand kijkt.' Ze wierp een blik op mij, alsof ik dat kon
weten. Vervolgens liep ze door, terwijl ik me afvroeg of het waar was.

In plaats van naar Jane's huis te gaan, liepen we langs de oude
kerk richting de haven. Ik voelde een kreet van protest in me
opkomen. Als er een plek was waar ik niet mocht komen, dan was
het Thames Street wel. Het bruiste er van het leven. Al snel
wurmden we ons tussen kluitjes handelaren door bij de Wherry
Bridge, de publieke aanlegplaats, en snelden we rakelings langs een
volgeladen kar, die met een ruk moest stoppen. Ik haastte me achter
de meiden aan, mijn neus dichtknijpend op de vismarkt. Eindelijk
stopten we. Mochten zij hier eigenlijk wel komen?

'Kom, we gaan een spelletje spelen,' besloot Jane. Ze draaide
speels in het rond, zodat haar rok omhoog kwam en de mannen naar
haar keken. 'Ik kan na die opknoping wel wat vertier gebruiken. Ik
tel tot tien en jullie moeten je verstoppen. Dan ga ik jullie zoeken.'

'Oh ja, laten we dat doen,' zei Anne.

Het vooruitzicht van een spelletje verbleekte mijn gedachten
aan vader en wat verboden was. Waarom zou ik geen leuke tijd
hebben nu ik de kans had? Al snel galmde ons vrolijke gelach tussen
de pakhuizen. Keer op keer speelden we ons spelletje, alsof het nooit
verveelde. Arbeiders sloegen ons gade met opgetrokken
wenkbrauwen, maar we waren vast een lust voor het oog.

Toen was het mijn beurt om te tellen, met mijn gezicht naar de
muur van een prachtig huis. De herinnering is als die van gisteren:



hoe de telwoorden hoog tussen het geruis van de golven klonken;
hoe de diepe stemmen van tobbende slaven harder leken met
gesloten ogen. De spanning kriebelde in mijn buik bij het
vooruitzicht de meiden te zoeken en ik glimlachte. Ik kon niet
wachten om hun vrolijke gezichten te zien.

Ik zocht alsof mijn leven er vanaf hing. Ik keek achter vaten
rum en zakken katoen, gluurde onder wagens en ging een pakhuis
binnen. Ik giechelde nerveus in steegjes en zocht zelfs in een kar met
varkens. Wat hadden de meiden zich goed verstopt!

Al snel gloeiden mijn wangen van inspanning en de middagzon.
Misschien was ik niet zo behendig in zoeken, want wanneer had ik
dit spelletje eigenlijk voor het laatst gespeeld? Zweetdruppels
prijkten op mijn slapen terwijl ik zocht en zocht, te vastberaden om
op te geven. Maar ze waren nergens te bekennen. De glimlach die
mijn mondhoeken deed opkrullen vervaagde toen ik plotseling
midden op straat stond.

Slaven passeerden met zware zakken op hun hoofd, snakkend
naar adem. Hun zwarte ogen gleden over me heen, zo donker en
doordringend dat ik besefte hoezeer ik opviel. Daar stond ik dan, een
jong meisje, helemaal alleen. Pas toen ze doorliepen durfde ik te
ademen. Toen leek het alsof zelfs zij me in de steek hadden gelaten.

'Anne? Jane!' Ik bleef roepen. Ik zocht bij de aanlegplaatsen,
ondanks mijn groeiende angst, ondanks het stemmetje dat steeds
harder in mijn hoofd begon te roepen. Ik wilde het niet geloven. Ik
kon het me niet voorstellen. Terwijl grove kerels karren vol goederen
naar een aangemeerd schip reden, was mijn zoektocht eindeloos. Ik
hoorde amper hun commentaar. Ik was me nauwelijks bewust van de
wellustige blikken van straatschuimers bij een taveerne. En ik zag
amper iets toen mijn zicht vertroebelde en mijn benen begonnen te



trillen.

Opeens hapte ik naar adem. De glinsterende zee verblindde me
terwijl ik me uit de voeten maakte. Ze hebben me achtergelaten,
besefte ik. Ze hebben me helemaal alleen gelaten. Ze lieten me tot
tien tellen terwijl ze weggingen. Het was helemaal geen spel.

Wat voelde ik me verloren. Tranen liepen over mijn wangen
toen ik op een verlaten aanlegplaats neerzakte. Ik staarde naar het
water, me amper bewust van de schepen. Nog nooit was de zee zo
schitterend geweest, met tinten groen en blauw waarvan schilders
konden dromen. Normaal zou ik zijn opgegaan in de pracht. Nu liet
ik mijn hoofd hangen. Op mijn prille leeftijd dacht ik dat ik nooit
meer thuis zou komen, want ons huis in Church Street leek
mijlenver, terwijl het eigenlijk dichtbij was. Ik snikte. Wat voelde ik
me klein en kwetsbaar.

'Je mag nooit alleen naar buiten gaan,' zei vader altijd.
'Onthoud dat een schattig meisje als jij niet zonder begeleiding kan.
Er wonen gevaarlijke figuren in de stad. God mag weten wat ze met
je zouden doen.'

De woorden draalden in mijn gedachten, waar ze broeiden en
mijn angst voedden. Ik wist wat voor mannen vader bedoelde:
piraten die bij taveernes en bordelen rondhingen, op zoek naar drank
en vrouwen. Ik gluurde achter me, waar de ene na de andere man
passeerde, hun voeten ploffend als olifantspoten. Sommigen waren
slaven, anderen zeelieden en er waren vrouwen in onthullende
jurken, die pijpen rookten.

Ik sprong op van de grond. Ik moet hier weg, besloot ik. Ik kan
hier niet blijven. Ik zal naar het fort gaan, want daar zijn soldaten.
Wie durft me daar iets aan te doen?



Teleurstelling schroeide in me terwijl ik naar Fort Carlisle liep.
Ik kon amper geloven dat Anne en Jane me zo hadden beetgenomen.
Nog nooit had iemand mijn vertrouwen zo misbruikt. Nog nooit was
ik zo verraden en het stak me in mijn hart.

De tijd kroop toen ik naast een van de kanonnen bij het fort
zat. Ik dacht aan mijn ouders, aan hun lange wandeling en de uren
totdat vader me zou ophalen – bij Jane's huis, een plek waar ik niet
naartoe durfde. Waarschijnlijk dachten ze dat ik een geweldige dag
had. Ik maakte me klein en drukte mijn gezicht tussen mijn benen,
me amper bewust van mijn droge keel. Mijn haar wapperde in de
aanwakkerende wind, maar ik durfde het niet vast te spelden, bang
dat elke beweging aandacht zou trekken.

Een groep soldaten marcheerde richting de ingang van het fort.
Ik wierp een vluchtige blik op hun knalrode jassen en musketten.
Eenmaal binnen stopten ze om naar instructies te luisteren. Opeens
was er commotie. Ik schrok op bij een pistoolschot. Iemand gilde zo
ijselijk dat het me tot op het bot doorkliefde. Toen gilde ik zelf. Ik
deinsde weg toen iemand mijn schouder vastgreep.
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Ik bedekte mijn gezicht nog met mijn handen toen ik een stem
hoorde: 'Kanonnen! Als dat kleine Cate niet is.'

Ik zag geen hand voor ogen toen ik opkeek, verblind door de
felle zon. 'Meneer West?'

'Natuurlijk ben ik dat! Je herkent je vaders eerste stuurman
toch wel?'

Ik liet mijn ingehouden adem vrij toen ik Thomas Wests
vertrouwde, bruine ogen zag, zo groot en doordringend dat ik er vol
verwondering naar staarde. 'Maar natuurlijk, meneer,' zei ik terwijl ik
rechtop kwam zitten. 'Hoe kon ik u vergeten?'

'Bij de zielen, maar wat doe je hier moederziel alleen?'

Er kwamen soldaten uit het fort gerend, hun musketten in de
aanslag. Eentje gebaarde dringend naar het schavot, waar de volgende
executie al was begonnen. Een ander struikelde en viel languit op de
grond. Er klonken schoten, zo hard dat ze in me leken te
weergalmen.

Ik slikte. 'Ik –'

'Kom!' Meneer West trok me overeind. Ik had geen tijd om te
protesteren toen hij me terug naar de kade sleurde, weg van de
commotie en het geschreeuw van vechtende mensen. Pistolen
werden afgevuurd. Zwaarden sloegen tegen elkaar. Ik slaakte een
kreet bij een explosie.

Ik durfde niet om te kijken. Terwijl meneer West me als een
ervaren voortvluchtige meevoerde, bonkte mijn hart als een hamer.
Mijn open schoenen schepten zand toen we door de straat renden,



maar er was geen tijd om ze te legen. Mensen keken ontzet om.
Sommigen stopten. Slaven lieten hun ladingen vallen. Gekrijs
doorkliefde mijn oren.

Toen we eindelijk stopten, hapte ik naar adem. Ik klampte me
vast aan een ton, bang om onderuit te gaan. Meneer West duwde een
flacon in mijn hand, waarvan ik dankbaar dronk. Bier, realiseerde ik
me.

'Dan is hij toch ontsnapt,' mompelde hij opgelucht. Hij tuurde
naar het fort, waar rookpluimen opstegen. 'Dat het geluk met hem
mag zijn, de jonge knaap.'

Ik keek nieuwsgierig op. 'Wie?'

Een brede grijns bracht zijn gezicht tot leven. 'Dat doet er niet
toe, meisje. Maak je daar maar geen zorgen over. Je bent altijd al
nieuwsgierig geweest, hè?' Hij bestudeerde me en ik bestudeerde
hem. Thomas West was niets veranderd sinds ik hem voor het laatst
had gezien. Hij droeg zijn zwarte haar nog steeds in een
paardenstaart en zijn blauwe jas, bruine broek en witte hemd
kwamen me bekend voor. Zijn gezicht verried nog steeds jaren van
zee-avonturen.

'Vertel eens, meisje, waarom was je eigenlijk bij het fort? Waar
is die vader van je? Het is echt geen doen, hoor, zo'n kleine meid
alleen bij de haven. Dat is gevaarlijk!'

Zijn lage, schorre stem klonk diep bezorgd. Meneer West is
altijd al aardig voor me geweest en nog steeds vervult de herinnering
aan zijn bezoekjes bij ons thuis me met vreugde. Terwijl vader amper
iets losliet over zijn zeeleven, vloeiden meneer Wests verhalen als een
waterval. Zodra hij begon te vertellen, werd ik door zijn avonturen
meegevoerd en baadde ik in de aandacht. Voor mij maakte het niet



uit dat hij een gerimpelde zeeman was.

Nu hij als mijn redder in nood naast me zat, wist ik niet of ik
moest lachen of huilen. 'Ik was verloren, meneer West,' fluisterde ik.

'Toe, kleine Cate. Zeg toch gewoon Thomas. Hoezo verloren?'

We gingen op het trapje bij een aanlegplaats zitten, weg van de
mensenstroom. Scheepsmasten staken hoog in de lucht en ik
herkende de vlag van de marine. We zaten precies waar ik eerder
alleen was achtergelaten. 'Ze hebben me in de steek gelaten.' Ik
duwde mijn hand tegen mijn hart, alsof ik onzichtbare spelden
voelde prikken.

'Wie?'

'De meiden. De meiden waarmee ik speelde.' Snotterend nam
ik Thomas zijn flacon aan. 'Ze hebben me in de maling genomen. Ze
zeiden dat ze zich zouden verstoppen terwijl ik telde, maar gingen er
vandoor.' Tranen stroomden over mijn wangen en ik veegde ze
verbitterd weg. 'Ik dacht dat ik eindelijk vriendinnen had. Ik dacht
dat ze me eindelijk accepteerden. Het was vast allemaal Jane's idee.
Zij is de dochter van de commandeur en ze haat me. Ze heeft me
altijd al gehaat, omdat mijn vader zeeman is en mijn moeder Spaans.'
Thomas legde zijn hand op mijn schouder. 'Mijn God, wat ben ik
stom geweest. Ik had kunnen weten dat het een valstrik was. Ik had
ze nooit mogen vertrouwen. Ik had moeten weten dat ze zoiets
zouden doen.' Ik liet mijn hoofd beschaamd hangen.

'Lieve schat, dat kon je toch niet weten?' Thomas klonk zo lief
dat ik opkeek. 'Vervloek me, maar die grietjes zijn jouw vriendschap
niet waard. Wat een etterende tyfuswijven zijn het, om je zo te
belazeren! Oh, neem me niet kwalijk.'

Zijn uitspatting deed me door mijn tranen glimlachen. 'Ik



begrijp het gewoon niet. Hoe konden ze me zo achterlaten, tussen
onfatsoenlijk volk?'

'Mieters, wat kunnen die loeders toch vals zijn, zelfs tegen zo'n
snoes als jij.'

'Ze zeggen dat mijn vader piraat is en een moordenaar.
Verschrikkelijk, toch?'

Een schaduw viel over zijn gezicht. 'Kom nu, je weet toch wel
beter? Waar is die vent eigenlijk?'

'Aan het wandelen met moeder. Het duurt nog uren voordat ze
terugkomen. Hij zou me rond zonsondergang bij Jane ophalen, maar
daar kan ik onmogelijk heen.' Ik zuchtte. Vermoeidheid drukte op
mijn schouders en ik was plakkerig van het zweet. 'Ik weet niet wat
ik moet doen.'

Thomas wreef zachtjes over mijn rug en lachte bemoedigend.
De groeven in zijn voorhoofd deden hem jaren ouder lijken, maar hij
moet rond de veertig zijn geweest. 'Ik weet wat je moet doen,' zei hij,
'en let op mijn woorden, ik weet het een en ander. Ik zeg je, je mag
jezelf nooit meer zo laten bedonderen. Mensen zijn gemeen en
oneerlijk, kleine Cate. Slechts weinigen zijn betrouwbaar. Sommigen
profiteren van je omdat ze erop vooruitgaan of ervan genieten. Zelfs
degenen die je denkt te vertrouwen kunnen zo zijn, hoe pijnlijk dat
ook is. Het is aan jou om je van hen te verlossen, als afval rijp voor
de goot.'

'Maar hoe weet ik wie ik kan vertrouwen?' vroeg ik onzeker.

'Dat kun je niet weten.' Mijn hart zonk in mijn schoenen.
'Tuurlijk zijn er mensen waarvan je houdt, zoals je ouders, maar
eerlijkheid staat nooit in iemands voorhoofd gegrift. Je komt er nog
wel achter dat het leven niet alleen maar pret is, maar ook ellende.



Iedereen krijgt zijn portie, hoor, of je nu poeslief bent of een
monster. De liefste mensen zijn het makkelijkste doelwit. Onthoud
dat goed, of het wordt je ondergang.'

'Daarom haten die meiden me natuurlijk,' concludeerde ik.
'Omdat ik lief en eerlijk ben, omdat ik nooit iets gemeens terugzeg.'
Ik slikte en staarde naar de schepen, naar hun wapperde vlaggen en
zwaaiende touwen.

'Tuurlijk haten ze je niet. Je bent het liefste meisje dat ik ooit
heb ontmoet. Ze zijn gewoon jaloers, vooral op die betoverende
glimlach. Je bent een mooi ding, weet je, en dat zien ze. God weet
met wat voor knaap je ooit thuiskomt.'

Mijn wangen kleurden zo rood als tomaten.

'Leer met die meiden omgaan,' vervolgde Thomas. 'Accepteer
dat ze zo zijn. Probeer niet hun vriendin te zijn. Je staat boven ze,
hoe hoog hun komaf ook is. Geloof me, het zijn de rijken die vals,
teleurstellend en onbetrouwbaar zijn. Je hebt daar niets te zoeken,
hoor. Jij hebt iemand nodig die om je geeft, je respecteert zoals je
bent en je niet zal verraden.'

Ik knikte bij deze hartverwarmend woorden. Even luisterde ik
naar het gedrentel van voeten, het gebabbel van dames en het
opzwepende gezang in de Feathers. Ik zuchtte. 'Had ik maar zo
iemand.'

Thomas' gelach was een genot voor het oor. 'Maar die heb je,
lieve Cate. Als mijn aanwezigheid daaronder valt, zou ik me vereerd
voelen om je vriend te zijn.'

Ik fleurde helemaal op. 'Maar natuurlijk, meneer – uh –
Thomas. U bent mijn beste vriend! Niemand is ooit zo aardig tegen
me geweest. Ik wou dat er meer mensen waren zoals u.'



'Nou, nou, niet overdrijven, hoor.' Zijn glimlach verdween als
sneeuw voor de zon. 'Ik ben geen heilige, lieve kind.' Hij schraapte
zijn keel en dronk uit zijn flacon. 'Ik zeg je, als je sterk bent en jezelf
tegen die etters leert afbijten, dan laten ze je wel met rust. Ze
kunnen je niet raken, hoe grof hun woorden of hoe gemeen hun
blikken. Jij bent de sterkste, onthoud dat.'

Daarmee stond hij op. En terwijl ik zijn woorden liet indalen,
hielp hij me overeind. Dan nam hij me mee door de straat, langs
tonnen, visnetten en trossen touw. Niets wees nog op de recente
commotie bij het fort. 'Waar gaan we heen?' vroeg ik.

'Naar de Bonnie.' Hij ademde vreugde toen hij het schip
noemde waar hij en vader op zeilden. Het was als muziek, alsof het
schip werd meegevoerd door een opzwepende melodie en een
speciale plek in het ritme verdiende. En er was trots, trots om bij de
bemanning te horen en bij talloze avonturen. Ik kon het haast
voelen: de warmte, de kracht en liefde voor zoiets machtigs; de
wetenschap op een plek te zijn waarvan je altijd al wist er te horen.
Het was de zee. Ik zag hoe Thomas erdoor werd aangetrokken en dus
door de Bonnie. Zijn pas versnelde toen we de Wherry Bridge
naderden. Zodra het schip in zijn gezichtsveld kwam, begonnen zijn
ogen te stralen.

Het was de eerste keer dat ik haar zag. Sinds vader bij de Bonnie
was aangemonsterd, had ik niet op de kade, maar thuis afscheid van
hem genomen, waar zijn vertrek minder dramatisch aanvoelde. En
hoewel ik me groothield als hij me gedag kuste en me voor het laatst
geruststellend toelachte, openden de krochten van mijn kamer een
vat aan tranen. Ik bevocht ze door mijn tanden te knarsen. Wat
haatte ik vader dan. Ik verweet hem dat hij ons weken, maanden, of
zelfs langer achterliet. Ik nam me voor om die blije blik van zijn
gezicht te blazen zodra hij thuiskwam, met giftige woorden en diepe



wrok.

Maar als hij dan eindelijk terugkeerde, was ik de opluchting
zelve. Moeder en ik omhelsden hem dan zo hartstochtelijk alsof onze
liefde maandenlang voor hem was opgespaard; alsof we hem nooit
stiekem hadden verweten of bittere tranen hadden gelaten. Wat
bewonderde ik hem als hij in zijn zeemanskleding voor me stond,
zijn zwaard en pistool glanzend aan zijn zij. En toen hij me optilde,
duwde ik mijn wang tegen de zijne en snoof het zout op uit zijn
krullen. Dan begroef ik mijn gezicht in zijn hals, waar mijn tranen
alsnog ontsnapten.

Ik was vol verwachting toen Thomas me in een bootje hielp en
ons van de kade roeide. Al snel torende de glimmende romp van de
Bonnie boven me uit en leken de masten zo hoog als kerktorens. Ik
vergaapte me aan het want en fantaseerde hoe ik erin klom. Een
vreemd soort opwinding doordrong me, alsof het kraaiennest me
opriep om mijlenver te kijken. Dan stal het prachtig uitgehouwen
boegbeeld mijn aandacht. Mijn mond viel open bij de beeltenis van
de mooiste vrouw die ik ooit had gezien. Haar gezicht was verfijnd
en rond. Haar ogen waren groen als bladeren. Haar haar golfde als
water langs haar middel. Ze leek wel een engel. Ze was precies zoals
ik er zelf wilde uitzien.

'Dat is de vrouw van de kapitein,' fluisterde Thomas. Hij had
bewust gezwegen. Op dat moment wist ik niet dat ik precies de
bewondering, verbazing en betovering voelde als toen hij de Bonnie
voor het eerst aanschouwde.

'Ze is prachtig.' Mijn blik bleef aan het boegbeeld kleven terwijl
we langs gleden.

'Haar naam is Eleanor. Ze is het mooiste schepsel dat de aarde
bewandelt – na jou, natuurlijk.' Ik glimlachte. 'Kapitein Reed is nu



bij haar, want ze is in bevalling van hun tweede kind. Je zult hem
vandaag niet ontmoeten.' Ik was te overweldigd om te spreken. Dat
moesten prachtkinderen zijn, met een moeder zoals zij.

Thomas knoopte ons bootje stevig vast, om me via smalle
treetjes richting dek te helpen. Daar keek ik om me heen. Wat leek
het dek hoog en de kust ver weg. De zee was als een golvende massa
om ons heen. Ik zag de HMS Norwich en een aantal koopvaarders
voor anker liggen, waarvan een een kanon afvuurde als teken dat er
handel van start ging. De knal gonsde door mijn lichaam. Dan
bekeek ik de Palisadoes, met het fort en verderop de stadspoort. Ik
volgde Thomas naar het achterdek, waar het uitzicht ongeëvenaard
was.

Mijn verwondering bracht een grijns op zijn gezicht.
'Sodemieters! Ben je dan nog nooit op een schip geweest?'

'Natuurlijk wel. Ik ben ooit op de Mystery geweest toen mijn
vader daarop zeilde,' antwoordde ik. 'Dat is een sloep.'

'Och, die ken ik wel. Wist je dat ik je vader ontmoette toen hij
daar werkte? Ik was degene die hem overtuigde om zich bij ons aan
te sluiten. Ik zeg je, onze bemanning is veel kundiger. Je vader had
weinig geluk op de Mystery. Niemand eigenlijk, behalve de kapitein.'

Ik fronste. 'Hoezo had vader weinig geluk?' Het was voor het
eerst dat ik iets over vaders zeeleven hoorde. Zo'n kans kon ik toch
niet laten schieten?

'Kanonnen, wat ben je nieuwsgierig!' riep Thomas, maar het
leek hem niet te deren. 'Geen wonder dat je zo gek op boeken bent.'
Hij lachte. 'Ik zeg je, we hebben meer voorspoed op de Bonnie. We
hebben goede vrachten en een slimme kapitein. Hij zorgt goed voor
ons, maar net genoeg om zijn gezag niet te verliezen. Hij weet wat



hij wil en kent zijn grenzen. Ik zweer dat hij ons voorspoed brengt.'

'Hoe dan?'

'Hoe?' Thomas trok zijn wenkbrauwen omhoog. 'Goede zaken,
kleine Cate. Kapitein Reed weet waar hij moet kopen en verkopen.
Als hij ook nog eens kon navigeren, dan was hij perfect geweest.'

'Weet hij dat niet?' Ik bekeek hem ongelovig. Ik dacht dat
kapiteins de beste zeelieden waren.

'Niet zo goed als ik,' zei Thomas met een knipoog.

'Maar u bent geen kapitein.'

'Ooit wel,' sprak hij tot mijn grote verbazing. Hij grijnsde, maar
ik meende iets van verdriet te bespeuren. 'Ja, ik was kapitein, en
reken maar dat ik goed was! Bovendien had ik een schip: The Winged
Maid. Je had me moeten zien, meisje. Daar stond ik dan, zo trots als
een pauw met mijn gigantische hoed en lange jas. Nog voel ik de
zilte wind tegen mijn wangen blazen, mijn haar wapperend terwijl de
regen langs mijn gezicht stroomde. Je had me moeten zien, maar je
had het vooral moeten voelen. Er gaat niets boven het bedwingen
van een schip zo sierlijk als een dame, zo veranderlijk als de wind en
toch zo stabiel als een rots. Zodra mijn vingers de helmstok van The
Winged Maid omklemden, wist ik dat ik er hoorde, net als de zeilen
en de romp. Het was alsof we één waren.'

Hij tuurde in de verte, waar de Blue Mountains boven het land
uit torenden. Ik bekeek hem aandachtig, in de ban van zijn verhaal.
Ik zag hem in gedachten bij de helmstok staan, met zijn gigantische
hoed en lange jas. 'Wat is er gebeurd?'

Even zweeg hij. Het geruis van water klonk van beneden.
Zeemeeuwen vlogen krijsend over en doken omlaag omdat er iets in



het water dreef. Hij schudde het verleden van zich af en richtte zich
weer tot mij. 'Ik werd bedrogen, kleine Cate. Net als jij werd ik
bedrogen.' Zijn ogen waren zwart van teleurstelling. 'Ik werd
bedrogen door mijn eerste stuurman.'

'Muiterij?' Ik had onlangs geleerd dat de bemanning van een
schip zich tegen hun kapitein kon keren.

'Muiterij?' Even aarzelde hij. 'Ach nee, zo simpel lag het niet.
Of misschien ook wel. Zie nu, we lagen voor anker bij Tortuga toen
we de stad in gingen voor wat daagjes vertier. En geloof me, daar had
ik me wel een portie van!'

Zijn vrolijke gelach zong over het dek. Dan schudde hij zijn
hoofd, alsof de herinneringen te mooi waren om waar te zijn.

'Welnu, kleine Cate. Ik had toen een vriend genaamd Edward,
die een paar jaar eerder bij ons was aangemonsterd. Hij was jonger
dan ik. Hij had nog veel te leren. Ik was het die hem de
daadwerkelijke kneepjes van het zeemansvak bijbracht. Ik leerde het
hem zo goed dat hij kwartiermeester werd en we als beste maten de
zeeën bedwongen.' Hij zuchtte, al starend naar het dek. 'Hij was te
eerzuchtig, was hij. Hij was degene die mijn bemanning tegen me
opzette. Hij was degene die de kapiteinstitel pikte en mijn
gigantische hoed en jas. Toen ik uit de stad terugkwam, was mijn
schip verdwenen. Mijn ogen vielen zowat uit hun kassen. Weg waren
The Winged Maid en de bemanning! En ik had slechts een paar
pennies. God hebbe mijn ziel, ik was bedrogen.'

Ik staarde Thomas met open mond aan. Ik kon niet bevatten
dat zoiets mogelijk was. In gedachten zag ik hem in de haven staan,
starend naar een lege plek in het water. 'Wat deed u toen?'

Hij haalde zijn schouders op. 'Wat kon ik doen? Weg was mijn



schip en ik had slechts de kleren aan mijn lijf. Ik kon niet anders dan
opnieuw beginnen en dat is precies wat ik deed. En zie! Ik ben eerste
stuurman van de Bonnie. Ik beklim de ladder totdat ik mijn eigen
schip weer heb. Was het The Winged Maid maar.'

'En u zult haar terugkrijgen en wraak nemen,' verzekerde ik
hem.

'Wraak?' Hij bestudeerde me even voordat hij zijn hoofd
schudde. 'Nee, kleine Cate. Wraak zal mijn teleurstelling en wrok
echt niet verzachten.' Hij zuchtte en liet zijn vingers over de
helmstok glijden. 'Nee, ik wil gewoon weten waarom Edward me
bedrogen heeft, na alles wat ik voor hem gedaan heb. Heeft hij dan
geen spijt? Hij was toch mijn vriend?'

Ik knikte, maar begreep het nauwelijks. Hoe kon een vriend tot
zoiets in staat zijn?

'Zo, kom nu maar. Dan laat ik je de Bonnie zien.'

Mijn hart maakte een sprongetje. Eindelijk! Eindelijk mocht ik
het binnenste van zo'n prachtig schip zien dat zelfs de beste schilder
haar niet kon vereeuwigen. Mijn wangen gloeiden toen Thomas me
naar de kapiteinshut meenam, die kleiner was dan verwacht, maar
niet minder knus. Navigatiekaarten lagen open op tafel, en een
prachtig kompas en instrumenten om te navigeren. Hij vertelde
honderduit over alles wat we zagen en ik luisterde aandachtig. Of het
nu avonturen, anekdotes over mijn vader of gedetailleerde
navigatietrucs waren, ik slurpte het op als een woestijn. Het
imposante schip intrigeerde me minstens zoveel als zijn avonturen en
de geheimzinnige golven van de zee.

Het was toen dat ik voor het eerst haar kracht voelde. Daar, in
de Bonnie, voelde ik het water onder mijn voeten stromen. Het was



een verlichting, alsof de zorgen die ik meedroeg als regen van me
afspoelden. Het was daar waar nare dingen onbenullig werden, als
door water verdund. Niet langer dacht ik aan mijn teleurstellende
middag met Jane en Anne. De romp was als een schild om me heen.

'Bent u ooit door piraten aangevallen?' vroeg ik toen Thomas
me zijn hut liet zien.

'Piraten?' Hier dacht hij even over na. 'Ja, soms, maar dan jagen
we ze wel weg, hoor. De Bonnie is geen makkelijke prooi, oh nee.
Onze kanonnen en manschappen kunnen de sterkste piraten
weerstaan.'

Dit was een hele opluchting. Het idee dat vaders schip door
piraten werd aangevallen had me heel wat slapeloze nachten bezorgd.
'Kent u Henry Morgan?'

'Ah, Morgan! Sir Henry Morgan, moet je eigenlijk zeggen.
Wist je dat hij luitenant-gouverneur van dit eiland is geweest? Hij
was een enorme hulp bij het opzetten van de verdedigingswerken
rond de stad, zoals Fort Morgan.'

'Maar ik dacht dat hij piraat was,' zei ik, geïntrigeerd door de
gedachte.

'Oh, ongetwijfeld. Morgan was een van de beruchtste schurken
op aarde. Geen Spaans schip was veilig toen hij in Spaanse wateren
zeilde. En toen Gouverneur Modyford hem een commissie gaf, kon
hij doen wat hij wilde.'

'Een commissie?' Ik fronste bij dit vreemde woord.

'Een kapersbrief. De gouverneur verstrekte zulke brieven aan
moedige kapiteins en piraten, zodat ze als kapers onder zijn gezag
konden varen. Geloof me, ze plunderden heel wat Spaanse schepen



en de buit werd naar Jamaica gebracht. Uiteraard mochten de kapers
zelf een deel houden. Daarom is ons eiland ook zo rijk.'

'Ik dacht dat Henry Morgan een monster was,' zei ik.

'Hoe kom je daarbij?' vroeg Thomas.

'Dat heb ik gelezen,' zei ik, trots dat ik dat kon. 'Vader heeft
een boek met een verhaal over hem. Er staat dat hij mensen martelde
voor geld, vooral de Spanjaarden. Klopt dat dan niet?'

'Ja, dat zeggen ze.' Thomas bekeek me lichtelijk ontzet. 'Hij
martelde mensen om informatie los te krijgen over de Spanjaarden.
Wist je dat hij zelfs steden als Portobello en Cartagena veroverde?
Ah, maar het was in Rio de la Hacha waar Morgan Spanjes plan
ontdekte om Jamaica te veroveren. Dus schraapte hij snel een vloot
bijeen en plunderde Panama, allemaal onder de bescherming van zijn
kapersbrief.'

'Kon hij dat zomaar doen?' vroeg ik. 'Kwam er toen geen
oorlog?'

'Welnu, kleine Cate, de koning van Spanje was niet bepaald blij
en die van ons evenmin. Ik zeg je, zowel de gouverneur als Morgan
werden naar Engeland teruggestuurd. Intussen was het Verdrag van
Madrid getekend om vrede in deze regio te waarborgen. Slechts
weinig kapers lieten zich erdoor ontmoedigen. En wat denk je?
Morgan werd in Londen als een held ontvangen, want hij heeft ons
maar mooi van een invasie gered. Als hij niet zo moedig was geweest,
was dit eiland Spaans geweest. Jij en je moeder zouden in elk geval
niet zijn opgevallen.'

Zijn knipoog deed me glimlachen. Als ik ergens bang voor was,
dan was het wel een invasie. 'Denk je dat de Spanjaarden Jamaica
alsnog zullen innemen, zoals ze van plan waren?'



'Ach, daar moet je niet bij stilstaan,' vond Thomas. 'Natuurlijk
zijn we nooit compleet veilig. Mensen zijn altijd bang. Je moet je tijd
niet verspillen aan angst, want dan doe je geen oog meer dicht.'

Even zwegen we en ik keek gefascineerd rond. Ik bewonderde
Thomas ontzettend, misschien wel meer dan mijn vader. Ook zijn
spullen waren boeiend, zoals een lang, sierlijk zwaard, een glimmend
pistool, een oude gitaar en een tafel vol sieraden. Hier werd ik nog
het meest door aangetrokken.

Ik kreunde zachtjes toen ik een buitengewoon sierlijke ring zag,
het zilver glimmend in de gloed van de lantaarns. Ik stapte dichterbij,
verleid door de volmaaktheid, betoverende charme, maar nog meer
door de beeltenis van een gevleugelde vrouw. Haar lichaam was lang
en vrouwelijk, haar vleugels sierlijk en lang. Haar haar was een golf
van krullen, zoals het boegbeeld van de Bonnie. Ze was prachtig. Een
gevleugelde vrouw, dacht ik, en ik nam haar in mijn hand.

Thomas was achter me in zijn scheepskist aan het rommelen,
op zoek naar een kaart die hij wou laten zien. En toen we even later
aan dek kwamen, ontdekte ik dat ik de ring nog in mijn hand had.
Het voorheen koude zilver was zo warm als mijn huid, alsof het tot
leven kwam.

'Het is al laat,' concludeerde Thomas bij het zien van de
zonsondergang. 'Tijd om te gaan, kleine Cate. Je vader staat op je te
wachten.'

'Ja,' zei ik terwijl ik de ring in mijn zak liet glijden. Ik bloosde
ongemakkelijk. Zou er nog een kans zijn om het kleinood terug te
leggen? Net als veel mooie spullen had ik het onbewust gepakt. Net
als een kaars in de kerk of een ketting bij de buren was het in mijn
hand gekomen, alsof een innerlijke kracht me dwong het te pakken.
Uiteraard bracht ik de spullen altijd terug, waarna ik mijzelf



goudeerlijk beschouwde.

Intussen hielp Thomas me in de boot en toen we terug roeiden
werd de helderblauwe lucht overspoeld door wolken. Ik kon de ring
bijna tegen mijn huid voelen, me aansporend om te worden
teruggebracht. Een schuldgevoel bekroop me, vooral omdat Thomas
zo aardig was, me had opgevrolijkt en allerlei verhalen had verteld.
Nu had ik iets dierbaars van hem gestolen. Hoe kon ik het ooit
teruggeven zonder dat hij kwaad werd?

Vader was al bij het fort aan het zoeken. 'Bij Gods wonden,
Cathy! Waar was je?' riep hij uit. 'Wat is er in godsnaam gebeurd?'
Hij fronste bij het zien van Thomas. 'Wat is dit allemaal, Thomas?
We hebben Cathy urenlang gezocht, en nu is ze met jou?'

'Het spijt me verschrikkelijk, vader,' zei ik vlug.

'Waar heb je in godsnaam uitgehangen?' wilde vader weten. 'Je
zou bij Jane zijn! We hoorden dat er een piraat was ontsnapt en zijn
direct naar haar toegegaan, om vervolgens te horen dat je helemaal
alleen naar de haven bent gegaan. Daar zei iemand weer je bij het
fort te hebben gezien.' Mijn keel kneep samen. Dus dat was wat Jane
had verteld: dat ik helemaal alleen was vertrokken. Ik balde mijn
handen in vuisten. 'Is dat waar, Catherine? Ben je helemaal alleen
naar die onveilige plek gegaan?' Ongeloof klonk in zijn stem.

Ik dwong mijzelf om hem aan te kijken. Zijn kaak stond stijf
van spanning en ik dacht dat hij sneller ademde. 'Ja, het is waar,
vader.' Mijn stem klonk vreemd, alsof die niet van mij was. Thomas
zijn ogen boorden gaten in mijn rug. 'Ik wilde gewoon alleen zijn.'
De ring leek wel tegen mijn huid te duwen, me herinnerend aan dat
ik niet alleen een dief was, maar ook een leugenaar.

Vader keek geschrokken. 'Christus, Cathy! Ben je gek



geworden?' Zijn lippen vormden een dunne lijn terwijl hij me
afkeurend aankeek. 'Hoe kun je zo stom zijn? Hoe vaak heb ik je niet
verteld dat je niet alleen naar buiten mag? Er had je wel iets kunnen
overkomen! Je moeder en ik waren doodongerust en nu zeg je dat je
alleen maar alleen wou zijn?' Hij schudde zijn hoofd, zijn lange
lokken heen en weer zwaaiend.

Ik durfde hem amper aan te kijken. Ik wist maar al te goed dat
dit niets voor mij was en dat vader wel aan mijn verhaal moest
twijfelen. Maar het was te laat om te ontkennen. 'Het spijt me,
vader. Het was stom van me. Ik beloof dat ik het nooit meer zal
doen. Ik heb mijn lesje wel geleerd. Ik was zo bang, toen ik daar
alleen liep. Wat een geluk dat ik Thomas tegenkwam en hij me naar
de Bonnie bracht.'

Dit voedde vaders woede alleen maar. Ik wist niet wanneer ik
hem ooit zo ontstemd had gezien. 'Wat heb je gedaan?' Nu was het
Thomas naar wie zijn afkeuring ging.

'Ik vond het meisje helemaal alleen,' verklaarde hij, zijn
schouders ophalend. 'Wat had ik dan moeten doen, maat? Ik wist
niet dat jullie haar zochten. Dan had ik haar toch zeker wel
thuisgebracht?'

Ze keken elkaar kwaad aan. Vader probeerde duidelijk zijn
emoties te beheersen, maar ik wist dat het niet Thomas was op wie
hij boos was. Duisternis vulde de straten toen we naar huis liepen.
Vaders zwijgen was als een naderende donderwolk, broeiend in zijn
gedachten. Ik trilde als een bang konijntje bij de gedachte aan de
verwijten en de straf die me thuis opwachtten. Kon ik maar in een
stoel ploffen en alles vergeten. Kon ik maar naar mijn kamer glippen
en lekker in bed kruipen.

Helaas was er bij thuiskomst geen kans tot ontsnapping. Zodra



de voordeur dichtviel, greep vader me stevig bij mijn armen. Toch
keek hij niet woedend meer. 'Het is tijd dat je jezelf met een zwaard
leert verdedigen, Catherine.' Nog nooit had hij zo zeker geklonken.

Ik knikte. Ik was dan ook een zeemansdochter. Moeder rende
naar me toe en overspoelde me met knuffels en kussen. Terwijl ik
naar adem hapte, mompelde ze Spaanse woorden en noemde me
sirenita, kleine zeemeermin, zoals ze altijd deed. Eindelijk was ik
thuis.
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Toen ik klein was, vormde ons huis een bron van warmte. Wat werd
ik blij van de groene deur, het puntdak en de vertrouwde scheuren in
de stenen gevel. De woning was zo klein dat die tussen die van de
buren leek te zijn ingeperst, maar binnen ervoer ik een zee van
blijdschap. Knusheid omarmde me zodra ik binnenkwam en de geur
van boenwas opsnoof. Wat genoot ik van de weinige gemakken die
we hadden, want er was weinig nodig om mijn behoeften vervullen,
op mijn moeder en een goed boek na. Hier voelde ik me thuis. Hier
hoorde ik. Hier was ik veilig.

Mijn moeder leek erg op oma zoals ik haar van schilderijen
kende, de gelijkenis van hun donkere, Spaanse uiterlijk opmerkelijk,
net als bij mijn moeder en mij. Niet alleen zijn we gezegend met
zwart, krullend haar; onze ogen zijn zo rond en donker dat ze een
man met een blik kunnen betoveren.

Moeder hoorde net zo bij het huis als de haard in de keuken en
de sofa in de achterkamer. Ik kon me niet voorstellen dat ze er ooit
niet zou zijn. Het was alsof ze in de aarde geworteld zat en door de
muren werd omarmd. Zodra ik van meneer Howard terugkwam, die
me schrijven, rekenen en religieuze instructies leerde, verlangde ik
ernaar om samen thee te drinken. Dan vroeg moeder wat ik geleerd
had en of meneer Howard nieuws had over zijn ziekelijke dochter,
Maud. Vervolgens werkten we in de kleine moestuin en begonnen
we aan het avondmaal.

Nadat Jane en Anne me bedrogen, bleef vader buitengewoon
lang thuis. Vastberaden werkte hij een strategie uit om me het
zwaardvechten bij te brengen. Vervolgens oefenden we dagenlang
onder het afdak in de tuin. Ik wist dat hij niet zou vertrekken



voordat ik me tegen de sterkste kerel kon verdedigen. In het begin
genoot ik van zijn aanwezigheid, de urenlange aandacht en het
zwaardvechten. Terwijl moeder het huis boende, de maaltijden
bereidde en naar de markt ging, oefenden vader en ik tot onze armen
pijn deden en onze benen trilden. Vervolgens leerde hij me hoe ik
klappen zonder wapen kon ontwijken.

Weken werden maanden, waarin mijn leven uit weinig anders
bestond dan oefenen, de kerk en school. En hoewel ik zwaardvechten
heerlijk vond, kwam het me na vele eindeloze oefendagen de keel uit.

'Alsjeblieft vader,' smeekte ik. 'Kunnen we niet een dag
overslaan? Ik ben zo moe van het eeuwige oefenen. Kunnen we niet
gaan wandelen en de schepen in de haven bekijken?'

'Nee, Cathy,' antwoordde hij. 'Ik zal niet rusten voordat je elke
tactiek en beweging kent alsof je ermee geboren werd. Binnenkort ga
ik naar zee, en ik wil je met een gerust hart kunnen achterlaten.'

Vaders vastberadenheid werd zo extreem dat mijn bezwaren
woedeaanvallen werden. Wat verlangde ik ernaar om rustig een boek
te lezen en de dagen te vullen zoals ik wilde, alleen met moeder.

'Ik haat zwaardvechten!' riep ik uit terwijl ik vaders oude,
verroeste zwaard door de tuin smeet. 'Laat me toch uitrusten.
Waarom ben je niet naar zee, zoals voorheen? Dan hoefde ik ten
minste niet zo te zwoegen.'

Vader zweeg terwijl hij me ernstig bestudeerde. Ik keek hem
uitdagend aan met mijn handen in mijn zij. Bedeesd liep hij naar de
plek waar het zwaard in de aarde stak en trok het er voorzichtig uit.
Ik bekeek hem door donkere ogen terwijl mijn borst vlug op en neer
bewoog. Woede borrelde in me op omdat mijn bezwaren geen
gehoor kregen. In plaats daarvan nam hij de tijd om het zwaard



schoon te vegen, alsof het vervloekte ding niet verroest was, maar zo
kostbaar als een parel. En terwijl hij stilletjes naar binnen ging,
weerstond ik de neiging om schreeuwend achter hem aan te rennen.
Kon hij me maar uitfoeteren, zodat ik reden had om boos te zijn.
Wat had ik graag gezegd dat ik hem haatte, dat ik dacht dat hij mij
haatte en me daarom liet oefenen totdat mijn arm brandde.

Onze verstandhouding was zo veranderlijk als de wind. Ik
genoot van zijn thuiskomst, als hij die frisse zeewind meebracht en
me cadeautjes gaf van zijn reis. Maar hoe langer hij bleef, hoe
woeliger de storm. Terwijl de band tussen mijn ouders opbloeide,
draaide ik me weg als ze elkaar vasthielden en lachten. Mijn leegte
werd gevuld met irritatie, waardoor ik gemeen en opstandig werd.

'Je mag wel wat aardiger voor je vader zijn,' vond moeder. 'Hij
besteedt zoveel tijd aan je en wat doe jij? Je bestraft hem omdat hij er
is. Waarom doe je dat?' Haar woorden daalden neer als ijzel.
Natuurlijk had ze gelijk, maar ik zweeg en bekeek mijn schoenen
onder haar verwijtende blik. 'Ik begrijp je niet, Catherine. Ik dacht
dat je het heerlijk vond als hij er is. Mis je hem dan niet als hij naar
zee is? Waarom ben je dan zo naar tegen hem?'

'Het is dat eindeloze zwaardvechten,' klaagde ik. 'Ik wou dat we
een keer iets anders deden, zoals wandelen of landkaarten bekijken.'

'Maar je moet jezelf kunnen verdedigen. Je boft dat je een vader
hebt die het je wil leren. Zodra je goed genoeg bent, heb je alle tijd
voor landkaarten en andere leuke dingen. Je zal je vader ooit
dankbaar zijn. We leven in een gevaarlijke wereld, hoor. We moeten
doen wat we kunnen om te overleven.'

Ik keek op en zag dat moeders gezicht was versoepeld. 'Ik weet
het, moeder. Ik zal aardiger zijn.'



Hoeveel meer kon ik zeggen? Hoe kon ik uitleggen dat zij
eigenlijk de bron van ergernis was tussen vader en mij? Hoe kon ik
zeggen dat onze liefde voor haar onze grootste overeenkomst was,
maar tegelijk onze grootste vijand; dat moeders aandacht gestolen
werd zodra hij thuiskwam en de knusheid verdween alsof de muren
langzaam naar elkaar toe bewogen?

Dan arriveerde de dag dat vader tevreden genoeg was om naar
zee te gaan. Zes jaar verstreek, waarin hij sporadisch thuiskwam als
een teken van leven. 's Nachts, als alles stil en donker was,
herinnerde ik mijn woorden: dat ik hem weg wou hebben, zodat ik
niet hoefde te oefenen. Maar nu hij echt weg was, voelde ik mijn
hart leeglopen. Schuld kraagde aan me tot het ochtendgloren. Dan
liet ik mijn vingers over mijn lichaam glijden en duwde mijn nagels
in mijn huid. Ik kreunde niet toen ik rode schrammen in mijn
armen zette. Nee, ik richtte me op de pijn, die zo prominent was dat
al mijn gedachten verdwenen.

Die ochtend ging ik naar school, waar ik samen met Jane, Anne
en vijf andere meiden aan een grote tafel zat. Regen tikte tegen de
luiken. Mijn klamme haar plakte in mijn gezicht en mijn witte,
linnen jurk was nog nat van buiten. Ik gluurde opzij. Jane's haar en
jurk zaten zo keurig dat ik me een windstille, zonnige dag inbeeldde.
Uiteraard had haar vaders koets, die altijd voor zijn dochter
klaarstond, haar een droge overtocht bezorgd.

Ik ging helemaal op in meneer Howards lessen. En hoewel de
religieuze instructies me de keel uitkwamen, greep ik de kans om te
leren schrijven en rekenen met beide handen aan. Leergierig als ik
was, zou alles perfect zijn geweest als Jane's elleboog niet steeds in
mijn zij had gepord. Irritatie broeide in me. Ik trapte opzij, waarbij
de hiel van mijn gegespte schoen tegen haar scheenbeen klapte.



'Luister, het is zeer belangrijk dat jullie deze werkwoorden
oefenen,' zei meneer Howard. 'Daarom heb ik een schrijfopdracht
voor jullie als huiswerk.'

Ik zette me schrap toen ik iets tegen mijn arm voelde. Ik
slaakte een kreet toen ik vijf scherpe krassen over mijn onderarm
voelde lopen, net onder mijn mouw. Meneer Howards stem stokte
en opeens keek iedereen naar mij. Vol afkeer staarde ik naar mijn
mouw. Kleine, rode vlekjes verschenen waar de dunne stof mijn
gehavende arm raakte.

'Jij viswijf!' riep ik uit. Jane duwde haar lange nagels onder tafel,
waar ze vlug haar zijden handschoen aantrok. 'Je hebt me gekrabd!'

Ze keek zo onschuldig als een lammetje. 'Gekrabd? Hoe kom je
daar nu bij?' Ze legde haar handen op tafel. Haar crèmekleurige
handschoenen waren zo verfijnd als haar jurk. 'Moet je jezelf nu zien
bloeden, arm kind! Stop toch eens met jezelf te beschadigen. Je hele
jurk is geruïneerd.'

Haar geveinsde bezorgdheid was misselijkmakend. Ik voelde
mijn adem versnellen en mijn hand jeukte om haar een draai om de
oren te geven. Ze weet het, dacht ik. Ze moet mijn schrammen
hebben gezien. Ze moet me mijn sporen hebben zien achterlaten.

Ik weet dat ik haar geslagen had als meneer Howard niet had
ingegrepen. 'Nou, meisjes, wat is er allemaal aan de hand?' wilde hij
weten. 'Niemand krabt elkaar of scheldt elkaar uit, hoor je me?' Hij
keek van Jane naar mij en weer terug. Het was niet de eerste keer dat
we ruzie hadden.

'Maar ik heb helemaal niets gedaan, meneer.' Jane's ogen waren
de onschuld zelve. 'Dit arme meisje heeft hulp nodig. Ze zit zichzelf
al weken te bekrassen. Ik wou dat ik haar kon helpen, maar in plaats



daarvan beschuldigt ze mij.'

Tranen stonden in mijn ogen, maar niet van verdriet. 'Probeer
je nu te zeggen dat ik me ook met mijn eigen ellebogen heb gepord?'
Mijn stem sloeg over van boosheid. 'En mijn inktpotje viel vorige
week zeker ook uit zichzelf om, net als dat mijn huiswerk de dag
ervoor verdween? Of zijn die dingen allemaal ook mijn schuld?'
Jane's gezicht leek wel van steen toen ze me aankeek, maar ik liet
mijn blik niet wijken.

'Stilte!' commandeerde meneer Howard met zijn strenge,
krakende stem. 'Dit gesprek leidt nergens toe. Welnu, juffrouw
White, jij kunt maar beter aan deze kant van de tafel komen zitten,
tussen juffrouw Blackwood en juffrouw Rivers. Wellicht ben je
minder gulzig met je porren tussen je vriendinnen.'

Jane's mond viel open. 'Ik? Waarom moet ik verhuizen terwijl
een piratendochter haar krankzinnigheid niet kan beheersen? We
weten allemaal dat ze zichzelf krabt en –'

'Sta op, juffrouw White!' Meneer Howard sloeg ongeduldig op
tafel. 'Juffrouw Barrow, ga op de plek van juffrouw White zitten
alsjeblieft. Ik sta dit gekibbel geen minuut langer toe.'

'Maar –'

'Nee, juffrouw White! Ik wil er niets meer over horen. Of zal ik
je vader inlichten over je ongehoorzaamheid tijdens mijn lessen?'
Jane trok wit weg. 'Dat dacht ik al. Nou, verplaatsen, alsjeblieft.'

Eindelijk verwisselden de meiden van plek. Het was bepaald
geen verbetering. Vanaf nu waren het vuile blikken die Jane mij
toewierp. Aan het einde van de les marcheerde ze kwaad het lokaal
uit.



'Gaat het, juffrouw Evens?' vroeg meneer Howard zodra
iedereen weg was. Ik probeerde mijn opdrachten in mijn tas te
krijgen, maar mijn handen trilden te erg.

'Het gaat prima, meneer, echt waar.' Ik klonk zwak en
overstuur. Emoties dansten door mijn lichaam. 'Bedankt dat u
juffrouw White heeft verplaatst. Dat was erg aardig van u.'

'Ik had jullie veel eerder uit elkaar moeten halen.' Hij schudde
zuchtend zijn hoofd. 'Dat meisje denkt dat ik blind ben voor haar
trucjes. Ze denkt dat ze met haar gedrag kan wegkomen omdat haar
vader commandeur is. Ze zal wel teleurgesteld zijn.'

'Dus u gelooft mij?' Ik bekeek zijn gerimpelde gezicht
verwachtingsvol. 'Zag u dan dat ze me krabde?'

'Nee, dat heb ik niet gezien. Het is me wel opgevallen dat je
jezelf inderdaad bekrast.' Ik liet mijn gezicht hangen. 'Maar ik weet
ook dat ze je vaker lastigvalt. Ik ben niet blind, hoor, zelfs niet als ik
iets aan het uitleggen ben. En ik geloof echt wel dat ze je vandaag
krabde.'

Ik glimlachte ondanks alles. 'Het klopt dat ik mijzelf soms
bekras,' gaf ik toe. 'Soms heb ik het niet eens door. Ik wou dat ik
ermee kon stoppen, maar het is zo moeilijk. Ik kom er altijd pas
achter als het te laat is.'

Hij bekeek me vol medeleven. 'Misschien kun je je afvragen
waarom je het doet. Je kunt moeilijk iets afleren waarvan je de
oorzaak niet weet.' Even dacht hij na. 'Ben je gelukkig?'

De vraag deed me zwijgen. Was ik gelukkig? Hoe kon iemand
gelukkig zijn zonder vrienden, broers en zussen? Hadden mijn ouders
maar meer geluk gehad. Hadden ze maar meer kinderen gekregen.
Maar mijn potentiële broertjes en zusjes verlieten voortijdig moeders



buik en ze bleef bitter en hol achter.

Meneer Howard gunde me mijn moment, totdat hij zei: 'Wat
zou je doen als alles mogelijk was?'

Hier kon ik direct op antwoorden: 'Ik zou alles over de zee
leren, over zeilen en navigeren, en ik zou naar de prachtigste plekken
op aarde varen, samen met vriendinnen, broers en zussen. En ze
zouden het allemaal zo leuk vinden als ik.'

'Ach,' zei hij glimlachend. 'Dan kan er wel iets geregeld
worden. In mijn bibliotheek staan prachtige boeken over zeilen. Als
je wilt mag je ze lenen, zolang je er heel voorzichtig mee bent. Ze
zijn zeldzaam en kostbaar. Zoals je wellicht weet, is het lastig om aan
boeken te komen, zo ver van Engeland. Daarnaast wil ik dat je
erachter komt waarom je jezelf pijn doet. Wil je dat doen?'

'Natuurlijk, meneer.' Met die woorden vertrok ik, geroerd door
zijn medeleven. Ik haastte me door de modderige straat, want het
goot alsof een rivier boven mijn hoofd werd leeggeschud.

'Mijn hemel, wat heb je gedaan?' vroeg moeder toen ik de
keuken in kwam, een stenen vertrek achter in de tuin. Ze schudde
haar hoofd bij het zien van mijn mouw. 'Dios mío, wat een vlekken!
Kun je nu geen enkele jurk schoon en netjes houden? Is dat echt te
veel gevraagd? Het lijkt wel alsof je door een doornstruik hebt
gerold. Moet je je arm eens zien! Er zitten allemaal schrammen op.'

'Dat valt echt wel mee.' Ik trok mijn arm vlug terug. 'Kennelijk
heb ik me geschaafd. Is dat nu zo gek?' Ik merkte dat ik geïrriteerd
klonk.

Moeder bestudeerde me met opgetrokken wenkbrauwen. 'Kleed
je maar snel om, Catherine, als je ten minste nog iets goeds hebt
liggen. Ik vond minstens vier jurken in je kamer met rafels en gaten.



Daar moeten we maar eens samen naar kijken. Het wordt hoog tijd
dat je je kleding leert wassen en repareren, zoals alle meiden van
jouw leeftijd doen. Misschien word je dan wat voorzichtiger.'

Ze pakte de theeketel en zette die in de haard. Ik glipte naar
mijn kamer. Tranen prikten in mijn ogen toen ik op mijn bed
neerzakte, tranen die de laatste tijd zo gemakkelijk vloeiden, soms
zomaar. Ze stroomden omlaag en drupten op mijn kleding.

Die stomme Jane, dacht ik. Wat haat ik die heks. Ik wou dat ze
verdween, dat ze terugging naar Engeland met die trotse vader van
haar, en Anne ook. Waarom moet het allemaal zo lastig zijn?
Waarom woon ik niet in een leuke stad, met mensen die me
bewonderen en me aardig vinden, met vriendinnen waarmee ik kan
lachen en dromen die uitkomen? Misschien kan ik zelf beter naar
Engeland gaan, naar Londen of Oxford, waar alles mogelijk is.

Ik bekeek de bloedvlekken in mijn mouw en beet op mijn lip.
Verontwaardiging brandde in mijn maag. Ik merkte dat ik mijn
nagels in mijn handpalmen duwde. Ik kon niet verkroppen dat Jane
het weer voor elkaar had gekregen, dat ze me verwond had en mijn
jurk had verknald. Ongelooflijk, dat zo'n stom wicht zo'n macht over
me had. Ik veegde mijn tranen verbitterd weg. De tranen waren haar
schuld. Allemaal.

Opeens voelde ik iets hards tegen mijn borst duwen. En terwijl
ik mijn ogen met mijn zakdoek depte, haalde ik het zakje onder mijn
jurk tevoorschijn en nam de ring met de gevleugelde vrouw in mijn
hand. Nog nooit had ik zoiets prachtigs gehad. Ik kon haar bijna
door de lucht zien vliegen, haar vleugels sierlijk fladderend terwijl ze
opsteeg naar de sterren. Kon ik haar maar zijn. Kon ik maar
wegvliegen en de moeilijke wereld achterlaten. Was ze maar echt in
plaats van zilver.



Ik herinnerde me Thomas West en wat hij had gezegd op de
dag dat hij me de Bonnie liet zien. Het was zo lang geleden, maar
vers in mijn hoofd: 'Ik zeg je, als je sterk bent en jezelf tegen die etters
leert afbijten, dan laten ze je wel met rust. Ze kunnen je niet raken, hoe
grof hun woorden of hoe gemeen hun blikken. Jij bent de sterkste, onthoud
dat.'

Ik produceerde een waterige glimlach. Ja, dacht ik. Ja.

Ik zag zijn getekende gezicht voor me, met die vriendelijke,
wijze ogen. Ik bracht de ring naar mijn lippen en kuste die. 'Dank je,
vriend,' fluisterde ik. 'Vanaf nu zal ik sterk zijn. Ik zal me tegen die
meiden verdedigen en ze zullen me nooit meer kleinkrijgen. Dat
beloof ik.'

 

Mijn volgende aanvaring met Jane en Anne was op de vleesmarkt.
Terwijl ik onder de rijzende zon door de straat liep, leek mijn
nieuwe, witte jurk wel licht te geven. Trots keek ik hoe de lange
plooien om mijn benen vielen, alsof ik een dame was op weg naar de
kerk. Maar vaders oude zwaard was beslist niet vrouwelijk en hing
zoals altijd aan mijn zij. Niet dat hij scherp was, maar wellicht hield
de schede wat gevaarlijke mannen op afstand.

Het waren alleen geen mannen die me achtervolgden. Ik
herkende Jane en Anne lang voordat ik hun gezichten zag, want ze
begaven zich zo sierlijk dat de keurigste dames naar ze omkeken. In
de buurt van de markt bekeek ik de meiden vanuit mijn ooghoeken.
Wat moesten ze in godsnaam op de vleesmarkt? Hadden ze daar geen
dienstmeisjes voor? Ik wist dat de geur van rauw vlees en bloed hun
gevoelige magen alleen maar van slag zou maken. Bovendien droegen
ze geen mandjes om hun aankopen in te doen.

Vlug schoot ik een steegje in. Als er een route was die ik nooit



nam, was die het wel. Achter de slager lagen ingewanden te rotten
alsof het een slagveld was, want de beste man beschouwde het als een
algemene afvalplaats. Met gehesen rok stapte ik over plassen bloed,
bang dat er spetters op zouden komen.

Helaas was de vleesmarkt de markt die ik het meest bezocht,
net als veel mensen in Port Royal. Veel inwoners zaten er goed bij
ten opzichte van andere Caribische steden. En hoewel piraterij flink
was afgenomen, stroomden de Spaanse dollars binnen dankzij illegale
handel aan Spaanse kusten. De Spanjaarden betaalden maar al te
graag voor de goederen die onze schepen verkochten, want er
kwamen weinig Spaanse schepen uit Europa met proviand. Daarnaast
had ons eiland veel inkomsten door illegaal gekapt campechehout.

Ik sloeg rechtsaf de markt op. Verkopers riepen van achter hun
marktkramen, driftig gebarend naar rundvlees, kalfsvlees en
zeeschildpad. Overal waren mensen op zoek naar de beste koopjes, en
ik kreeg het al snel benauwd van hun ongeduldige ellebogen en
strakke gezichten. Ik haastte me naar de eerste de beste kraam,
wetend dat moeder het vlees bij thuiskomst direct zou bereiden.

Toen ik in de rij stond om rundvlees te kopen, voelde ik Jane
en Annes aanwezigheid als een naderende onweersbui. Het kon niet
anders dan dat ze me gevolgd waren. Ik zette me onwillekeurig
schrap, zoals altijd als ze in de buurt waren, en ik merkte dat ik het
warm had. Voor me stond een oud vrouwtje uitvoerig haar geld te
tellen. 'Een, twee, drie…'

Ik zuchtte en voelde mijn adem versnellen. Toen gebeurde er
iets wat ik niet eens had kunnen verzinnen. Tot mijn grote verbazing
voelde ik iets tussen mijn benen drukken. Ik slaakte een kreet en
draaide me verontwaardigd om, maar het waren niet Jane en Anne,
maar een middelbaar echtpaar die met open mond achter me



stonden. Mevrouw Dickson, die naast me stond, mompelde iets
onverstaanbaars, terwijl een aantal omstanders me schaamteloos
aangaapten. Een paar passen van me vandaan stonden Jane en Anne
zachtjes te giechelen.

'Goede genade, ze bloedt!' Jane's stem was zo hard dat degenen
die nog niet keken, zich nieuwsgierig naar me omdraaiden. 'Moet je
haar jurk zien.' Ze wees naar me met haar lange, slanke vinger, maar
keek naar de grond.

Ik volgde haar blik, naar de rode druppels rond mijn voeten. Ik
deinsde achteruit terwijl ik de achterkant van mijn jurk voelde. De
stof was nat en plakkerig, waardoor ik bijna geloofde dat ik bloedde.

'Het zal de tijd van de maand wel zijn,' merkte Anne op. 'Arm
kind, om in het openbaar door te lekken.'

'Wat gênant,' zei Jane. Nog net zag ik een bebloede zakdoek
achter haar rug verdwijnen.

Ik staarde naar het bloed dat nu aan mijn vingers zat en toen
naar Jane. Haar ogen leken groener dan normaal nu ze me zo
minachtend aankeek, haar mondhoeken opkrullend in een verwaande
glimlach, die ze met moeite leek te onderdrukken. Ik dacht aan de
plassen bloed achter de slager en hoe ik ze had ontweken. Was het
mogelijk? Kon een keurig opgevoed meisje als Jane echt zo'n gemene
streek bedenken?

Opeens voelde ik me zo koken dat ik dacht te ontploffen. 'Jij
heks!' blies ik. 'Jij verschrikkelijke, vuile heks!' Jane deed
onwillekeurig een stap achteruit. 'Jij hebt dit gedaan, slap, lamlendig
rotwijf!' Ik bewoog langzaam naar haar toe.

Ze lachte ongemakkelijk en keek onschuldig naar het publiek
dat zich om ons heen had vergaard. 'Catherine,' zei ze terwijl ze mijn



opeengeklemde kaken en gebalde vuisten in zich opnam. 'Hoe kun je
zoiets zeggen? Beschuldig je me nu echt van je maandstonden?' Ze
proestte van het lachen, alsof het idee belachelijk was.

Er knapte iets in me. Mijn vuist schoot als vanzelf door de
lucht en het leek net alsof ik mijzelf van een afstandje gadesloeg. De
daar opvolgende klap was zo ziekelijk dat het leek alsof ik een plank
had geraakt. Jane's gekrijs weergalmde tussen de huizen. Donkere
vlekken vulden mijn blik en mijn hand begon te branden. Mensen
schoten langs me heen, gillend en schreeuwend.

'Jane!' gilde Anne schor. 'Je gezicht. Je prachtige gezicht!'

'Lieve hemel!' riep de slager achter me.

Ik leunde tegen de marktkraam, waarbij mijn billen in een stuk
vlees wegzakten. Jane's gekrijs werd zo heftig dat ik opkeek.

'Oh Anne! Anne…' Jane lag languit in het zand, haar lichtgele,
zijden jurk vol bloedspetters, haar handen trillend voor haar gezicht.

'Opzij!' De slager verliet zijn kraam en knielde naast haar neer.
'Geef deze jongedame wat ruimte. Ze is gewond.'

Ik moet er zo verdwaasd als de rest hebben uitgezien. En terwijl
de slager Jane's bebloede handen verwijderde, hapte ik naar adem.
Jane's wang, die er ooit zo gaaf had uitgezien, bevatte een lange,
diepe snee. Bloed liep langs haar kaak en drupte in het zand.
Doodsangst stond in haar ogen.

'Bij God, moet je haar gezicht zien!' riep de slager. 'Haal
meneer Dickson.' Mensen renden door de straat. Iemand snelde toe
met een emmer water terwijl anderen zakdoeken aanboden. Niemand
lette op mij.

Ik was te ontdaan om te beseffen dat ik Jane eindelijk had



overwonnen. Ik bekeek mijn handen, die als bange konijntjes trilden.
De zon reflecteerde in mijn ring alsof die in brand stond. De
gevleugelde vrouw leek me wel aan te staren, haar vleugels lang en
gespreid. Er plakte een stukje vel aan en ik veegde het weg alsof het
gif was.

Ik moet zo bleek als een doek hebben gezien toen ik naar huis
slenterde. Opeens trilden mijn benen onder mijn lijf, alsof de schrik
pas toen tot me doordrong. Thuis klampte ik me vast aan het
dichtstbijzijnde kastje, mijn tanden klapperend, gekweld door
beelden van Jane's afschuwelijke wond.

Moeder slaakte een kreet toen ze me zag. 'Cielos, wie zie je
eruit! Het lijkt wel alsof je een geest hebt gezien.' Lijnen vormden in
haar voorhoofd. 'Wat is er gebeurd? Moet je je prachtige jurk eens
zien! Is dat bloed?' Haar schok werd vervangen door medelijden. 'Oh,
arme Catherine, wat vervelend voor je. Het overkomt elke vrouw een
keer, hoor. Kom maar vlug mee en dan komt alles weer goed.' Ze
pakte mijn hand, maar ik bleef aan de grond genageld.

'Ik heb Jane geslagen.' Ik klonk zo verbijsterd alsof het pas net
tot me doordrong.

'Wat heb je gedaan?'

'Ik heb Jane geslagen.' Mijn stem sloeg over. Opeens voelde
mijn gezicht koud en strak aan, alsof ik niet lekker werd. 'Zij heeft
dit gedaan, moeder. Ze heeft me voor de hele markt voor schut gezet
door bloed op mijn rok te vegen. Het was verschrikkelijk. Ze
dachten allemaal dat ik ben doorgelekt.' Ik klampte haar snikkend
vast.

'Heeft Jane dit gedaan?' Moeder was te ontdaan om me te
troosten. 'Vertel je me nu dat ze je jurk met opzet heeft besmeurd?'



'Ja, samen met Anne. Ik haat ze, moeder. Ik haat ze zo erg!'

'Dios mío! Waarom in hemelsnaam?' Moeder keek me vragend
aan, maar ik was te van slag om te spreken. Al snel werd ze haar
praktische ik. 'Kom, sirenita,' zei ze terwijl ze me naar de sofa hielp.
'Ga maar op deze doek zitten. Dan zorg ik dat alles goedkomt.'

Ik ging zitten, bevend door wat me was aangedaan en door wat
ik had aangericht. Nog voelde ik mijn hand tegen Jane's kaak
klappen, en niet alleen door de pijn in mijn knokkels. Bij God, moet
je haar gezicht zien! De slagers woorden weergalmden in me, zoals de
klap van mijn vuist. Ik slikte bij de gedachte aan de snee in haar
wang. Zou het ooit genezen? Of had ik haar voor het leven getekend?
Maar had zij mij niet ook voor het leven getekend?

Moeder was zo lief en troostend als een moeder kon zijn. Al
snel hielp ze me in een schone jurk en waste mijn handen en gezicht
met warm water. Dan schonk ze thee in en kwam bij me zitten om
naar mijn verhaal te luisteren. Ik vertelde haar alles. Ik vertelde alles
wat er tussen Jane, Anne en mij was gebeurd; hoe ze me jarenlang
hadden gepest, hoe ze me de dag van Halpenny's executie in de steek
hadden gelaten en me op school lastigvielen.

'Goede God, Catherine,' verzuchtte moeder. 'Waarom heb je
me hier nooit iets over verteld? Dan hadden we er iets aan kunnen
doen.'

Ik schudde mijn hoofd. 'Nee, moeder, ik denk niet dat dat
mogelijk was. Ik heb al zoveel geprobeerd, maar niets helpt. Ik wist
gewoon niet meer wat ik moest doen. Ik voelde me zo
verschrikkelijk.'

Moeders armen omhulden me als een zachte deken en ik
nestelde me erin als een katje. Ik hoorde haar hart kloppen, sterk en



vol leven. Ik snoof de geur van jasmijn op, die ze altijd op had. Niets
liet me zo thuis voelen.

'Ik begrijp niet dat ik nooit iets door heb gehad,' zei ze. 'Mijn
lieve Catherine, had ik het maar geweten. Wat ben ik blind geweest.
Al die jaren moet je je vreselijk hebben gevoeld. Had ik maar iets
kunnen doen.'

'Het geeft niet, moeder. Ik had het je moeten vertellen.'

'Nee, het geeft wel, mijn arme niña.' Opeens keek ze me niet
begrijpend aan. 'Waarom heb je eigenlijk nooit verteld dat die
meiden je alleen bij de haven achterlieten? Zei je niet dat jij degene
was die wegliep, omdat je alleen wou zijn?'

De herinnering van toen was zo helder dat mijn hart leek te
verkrampen. 'Ja, dat is wat ik jullie vertelde. Ik wilde niet dat jullie je
zorgen maakten. Jullie waren al zo geschrokken omdat ik zoek was.
Als jullie ook nog eens hoorden wat Jane en Anne me hadden
aangedaan, hadden jullie je helemaal rot gevoeld.' Ik slikte.
'Daarnaast… daarnaast denk ik dat ik me te beschaamd voelde.'

'Beschaamd? Maar er is niets om je voor te schamen.'

'Jawel, moeder. Misschien ken je het gevoel niet, als mensen je
zo stom vinden dat ze je aldoor sarren. Het is zo vernederend. Het
voelt alsof ik waardeloos ben, want waarom wijzen ze me anders af?
Waarom zouden ze me anders op zo'n onveilige plek achterlaten?'

'Maar je bent zo waardevol! Mijn lieve Catherine, je bent het zo
waard om iemands vriendin te zijn. Je bent zo'n lieve, jonge meid.'

'Maar anders,' zei ik. 'Je weet dat ik anders ben, moeder. Ik ben
niet zoals andere meiden. Terwijl zij graag over kleding en hun
haardracht praten, lees ik liever een boek of bekijk ik de schepen in



de haven. Terwijl zij elkaar hun nieuwste linten en handwerk laten
zien, zou ik het liefst een prachtig boek laten zien, prenten van de zee
en vaders oude kompas. Ik zou over schepen praten, over zee-
avonturen en andere jongensdingen.'

Moeder boog zich naar me toe en kuste mijn voorhoofd. 'Je
bent uniek, sirenita. Ooit komt er iemand in je leven die dat ziet en
je erom liefheeft. Meiden als Jane zijn geen geschikte vriendinnen
voor jou. Je komt ze alleen maar tegen omdat we ons meneer
Howards lessen kunnen veroorloven. Ze zijn jouw vriendschap niet
waard. Wie dat is, moet wel heel bijzonder zijn, hoor, want jij bent
bijzonder. Onthoud dat.'

 

Commandeur White, die bekend stond om zijn stijve karakter en
ijzeren hand aan dek, stond diezelfde avond nog met vlammende
ogen en gebalde vuisten aan de deur. Vlug verschool ik me achter
een stoel, want zijn blik was zo fel als die van Jane en zijn gezicht nog
langer.

'Die dochter van u is krankzinnig,' blies hij. 'Ze moeten haar
opknopen, die rebelse griet! Weet u wel wat ze met haar
onbeheersbare woede heeft aangericht? Ze heeft mijn dochter
verminkt!'

Moeder stond stevig voor hem, haar rug zo recht als een mast
en haar kin zo hoog als de zijne. 'Wilt u uw beledigingen voor u
houden, commandeur? Ze is prima in orde, genoeg om die etterende
dochter van u eindelijk op haar plaats te zetten. Weet u dan niet van
Jane's geniepige streken? Weet u niet dat ze Catherine op tienjarige
leeftijd helemaal alleen in Thames Street heeft achtergelaten? Het is
uiterst gevaarlijk om als meisje alleen op straat te zijn, hoor. Ik wou
dat u Jane betere manieren had bijgebracht.'



'Wat zegt u, mevrouw Evens?' De commandeurs bulderende
stem deed me ineenkrimpen. 'Suggereert u dat mijn dochter niet
goed is opgevoed? Zegt u nu dat deze verschrikkelijke daad haar
schuld is? Schaam u, vervloekte vrouw! Schaam u om zo'n
onopgevoede wildebras in huis te houden. Luister goed: ik weet
waarom ze zo is. Ik ken dit huishouden beter dan u denkt.'

Moeder knipperde niet eens met haar ogen toen hij zijn vinger
naar haar uitstak, maar hoorde rustig zijn tirade aan. Was vader maar
thuis. Wat voelde ik me kwetsbaar, toekijkend met ingehouden
adem.

'Denk maar niet dat ik deze kwestie zal vergeten,' vervolgde de
commandeur. 'Denk niet dat uw dochter haar straf zal ontlopen. Ik
zal haar voor de rechter slepen. Ik zal al haar zieke daden onthullen;
wat ze mijn dochter heeft aangedaan en de spullen die ze uit allerlei
huizen steelt. Ik laat dit niet zomaar gaan, oh nee. Ik zal haar laten
hangen.'

Ik merkte dat ik hem aangaapte. Met ieder woord voelde ik
meer bloed uit mijn gezicht trekken. De rechter. Een opknoping. Ik
slikte bij de gedachte dat ik degene was die naar de galg liep, met
rinkelende boeien rond mijn enkels. Was het mogelijk? Kon ik de
doodstraf krijgen omdat ik Jane had geslagen? Ik dacht aan het
schavot en de jongens en meisjes die daar vaak bungelden, nog
jonger dan ik. Maar waren zij niet voor ergere misdaden gearresteerd,
zoals brandstichting, diefstal en piraterij? Hoe ver zou White gaan
om mij te zien bungelen?

Zelfs zonder haar gezicht te zien, wist ik dat moeder overliep
van woede. 'Meent u dat nu, commandeur?' siste ze. 'Welnu, dan zal
ik u eens wat vertellen. Als er ook maar iets met mijn dochter
gebeurt – als ze voor de rechter wordt gesleept of ook maar iets



overkomt – hoor goed wat ik dan zal doen. Ik zal de Admiraliteit
over u inlichten. Ik zal alles over uw obscure bezoekjes aan kapitein
Wick onthullen. Ik zal uw ware aard en duistere daden blootleggen.
Verwacht niet dat ik ook maar iets zal achterhouden. Onthoud dat
wanneer u ook maar overweegt mijn dochter van iets te
beschuldigen.'

Ik fronste, niet begrijpend wat moeder bedoelde en waarmee ze
dreigde. Maar het resultaat was wonderbaarlijk. Commandeur
White's gezonde blos verdween als sneeuw voor de zon en zijn
krachtige blik werd overspoeld door angst. De plotselinge stilte
werkte verstikkend.

De commandeur leek zich vlug te vermannen. Resoluut stapte
hij voorwaarts, zodat zijn gezicht amper van die van moeder
verwijderd was. 'Waar hebt u het in godsnaam over, vrouw?'

'Dat weet u dondersgoed. Als u wind zaait zult u storm
oogsten. En u weet vast wel hoe fel die in deze regio zijn.'

'Luister dan maar goed, vrouw. Uw dochter mag misschien
haar straf ontlopen, maar dat geldt niet voor de bron van het kwaad.
Hoor eens, ik weet alles over uw mans activiteiten op zee.' Nu
fluisterde hij bijna. 'Ik ben toch zeker niet blind? Het is een kwestie
van tijd voordat de marine hem oppakt. Ik verzeker u dat u weinig
troost zult vinden als u uw man naar de galg ziet wandelen. Men
weet alles over deze besmette familie, over zijn wandaden en uw
afkomst. U krijgt geen genade, oh nee. U denkt misschien dat uw
huwelijk met een Engelsman uw Spaanse afkomst kan verbloemen,
mevrouw Evens, maar u bent Spaans en u blijft Spaans. Geen wonder
dat uw dochter zo driftig is.'

Zweetdruppels vormden op mijn voorhoofd.



'Ik rust niet tot uw man gepakt wordt,' vervolgde hij. 'Ik zal
hem voor de rechter slepen. Hij heeft geen schijn van kans.'

'Uw woorden doen mij niets,' sprak moeder. Haar dikke
Spaanse tongval verried haar woede. 'Ik verzoek u om te vertrekken
en ons met rust te laten. Ik heb geen interesse in valse
beschuldigingen. Het is uw dochter die fout zit, niet de mijne. Denk
goed na voordat u anderen beschuldigt, meneer White, of uw spiegel
zal breken. Misschien dat u uzelf en uw dochter eens wat beter moet
bestuderen. De overeenkomsten zijn schrikwekkend.'

Daarmee smeet ze de deur dicht, recht in zijn gezicht. Een
gedempte vloek klonk in de straat, gevolgd door stevige voetstappen.
Moeder liet zich stilletjes in haar favoriete stoel bij het raam zakken,
haar gezicht gespannen en verhit. Nog nooit had ik haar zo kwaad
gezien. Nog nooit had ik haar zo goed van zich af zien bijten. Net als
ik was ze kort en tenger, maar tegenover de commandeur was ze zo
krachtig als een os. Nooit eerder was ik zo trots op haar geweest en
had ik me zo geliefd gevoeld. Ik ging dan ook naar haar toe en nam
haar hand in de mijne. Terwijl ik haar aankeek met een haast
verstikkende hoeveelheid liefde, schoten de tranen in mijn ogen.
Wat moest ik als ze er niet meer was?

Ze zuchtte diep. Opeens waren haar ogen hol, alsof haar
boosheid alle energie uit haar had getrokken. Nu staarde ze naar de
witgekalkte muur alsof ze iets zag waarnaar ze verlangde, maar het
vervulde haar van angst.

Een koude wind leek mijn adem weg te nemen. 'Oh, moeder!
Hij zal me voor de rechter slepen. Hij zal me laten opknopen. Hij zal
vader laten bungelen. Hij zei dat de marine hem zal pakken.' Moeder
bekeek me verontrust. 'Kan hij dat zomaar doen?'

Mijn stem was schril van paniek, alsof de Bonnie al door de



marine werd geënterd. Ik dacht aan vaders glimlach en zijn hand op
mijn schouder. Wat als we samen naar het schavot liepen? De
herinnering aan Ralph Halpenny's executie speelde voor me af,
misselijkmakend en beangstigend.

'Maak je maar geen zorgen, lieve kind.' Moeders vingers waren
koud toen ze een lok uit mijn gezicht veegde. 'De commandeur was
gewoon boos.' Ze klonk zo geruststellend dat ik haar bijna geloofde.

'Wat was dat allemaal over kapitein Wick?' wilde ik weten.
'Waarom zei je dat? En waarom schrok de commandeur zo?'

'Ssst!' Ze schudde haar hoofd. 'Dat is niet voor jouw oren
bedoeld, sirenita. En vertel alsjeblieft aan niemand wat je gehoord
hebt. Sommige dingen zijn te duister om te weten, vooral voor een
jonge meid als jij.' Ze produceerde een glimlach. 'Maak je niet druk,
niet om jezelf of om vader. Het waren maar dreigementen. Dat wil
niet zeggen dat ze uitkomen. Geloof me, Catherine, dat ik je altijd
zal beschermen.'

Kon ik haar maar geloven. Kon ik het knagende gevoel in mijn
buik maar negeren, net als mijn groeiende gevoel van onheil. Ik denk
dat het mijn leeftijd was waardoor ik haar woorden niet meer zomaar
aannam. Toen ik klein was, kon mijn angst gemakkelijk worden
weggepraat, toen ik dacht dat niets me kon raken zolang moeder er
was.

Ze aaide liefdevol mijn hand. 'Zo. Waarom zet je geen
theewater op, sirenita? Ik heb dorst gekregen.'
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Warme lucht stroomde door het achterraam naar binnen. Even
stond ik stil om de bries op mijn gezicht te voelen en nam vervolgens
het stof van een plank af. Moeder was boeken in de voorkamer aan
het verplaatsen, zodat ze de boekenkast kon poetsen, maar ik miste
haar gebruikelijke geneurie.

Ik gaapte. De wallen onder mijn ogen herinnerden me aan de
afgelopen nacht, waarin ik urenlang naar de gaatjes in de dakspanten
had liggen staren. En hoewel mijn kaars de hele nacht had gebrand,
maakte het geflikker van de vlam me telkens aan het schrikken.
Beelden van vader speelden voor mijn ogen, van de Bonnie en hoe ze
door de marine achterna werd gejaagd, om tenslotte gepakt te
worden.

Waar was hij? Was hij nog in West-Indië? Of was hij aan de
andere kant van de wereld en hadden we hem daarom al een jaar niet
gezien? Kon ik hem maar een brief sturen, hem vertellen wat er
tussen mij en Jane was gebeurd en dat commandeur White hem
wilde opsporen. Schuld gloeide in mijn hart. Als vader nu werd
gearresteerd en opgehangen, dan was het mijn schuld.

'Wil je wat water halen, Catherine?' Moeder sprak zachtjes,
haar gezicht teruggetrokken en bleek, alsof ook zij de hele nacht naar
het plafond had gestaard.

'Natuurlijk, moeder.' Ik nam de lege emmer van haar aan.

Ik ging de tuin in, waar het waterreservoir dat we met de
buurvrouw deelden bijna overstroomde door zware regenval. Terwijl
ik de emmer vulde, dacht ik aan moeder. Ik kon haar kwelling
voelen. En hoewel ze haar gevoelens niet uitte, kende ik haar



verlangens. Ze wachtte op vader. Soms, als ze dacht dat ik niet keek,
stond ze urenlang door het raam te staren, hopend op een blik van
vader in de straat. Soms duwde ze haar hand tegen haar hart en liet
ze haar hoofd hangen. Haar pijn was overduidelijk en herkenbaar.

Kon vader maar voor een dag thuis zijn, dacht ik. Dan oefenen
we met zwaardvechten en zal ik niet klagen. Nee, ik zal laten zien wat
ik heb geleerd, dat ik niet lui ben geweest en de oefeningen zelfs heb
geperfectioneerd. Eén dag.

Ik tilde de volle emmer op en liep richting het huis. Opeens
verstijfde ik. Er klopte iets niet. Ik staarde naar de aardappelplanten.
De bladeren trilden. Dan voelde ik trillingen onder mijn voeten
lopen. Pannen kletterden tegen de keukenmuur en de glazen
rinkelden. Tinnen borden schudden op hun planken en potten vielen
stuk op de vloer.

Ik herinner me goed het gevoel van broosheid toen de aarde
onder mijn voeten begon te bewegen. Ik liet de emmer vallen en
rende naar binnen. Moeder klampte zich vast aan de deurpost, haar
ogen rond toen de bevingen krachtiger werden.

'Naar buiten!' gilde ze. Ze trok me mee naar de voorkant.

Ons huis – ons thuis – was onveilig. Voor het eerst realiseerde
ik me dat zelfs onze woning, die ik als de veiligste plek op aarde
beschouwde, gevaar bevatte. Onheilspellend gekraak klonk boven ons
hoofd terwijl we naar de voordeur vluchtten, heen en weer
slingerend als op een sloep in een woelige storm. Dan renden we de
straat op, waar buurtbewoners angstig stonden te jammeren.

Moeder en ik hielden elkaar stevig vast. Samen bekeken we
onze gevel. Ik weet dat we hetzelfde dachten. Terwijl de bevingen
aanhielden en het geluid van vallende boeken en glaswerk vanuit het



raam klonk, vreesden we voor ons huis. Er ging een steek door mijn
borst, alsof mijn binnenste het verlengde was van de gevel. Dan was
het misselijkheid wat ik voelde en ik probeerde niet te spugen.

Die dag in 1688 besefte ik voor het eerst dat niets voor eeuwig
is, zelfs niet ons huis. Er kwam een tijd dat het weg was. Er kwam
een tijd dat moeder weg was. De aardbeving was als een mes die haar
wortels doorkliefde. Terwijl ze tegen me aanleunde, wist ik dat er
iets was veranderd.

Eindelijk kalmeerde de aarde en durfden we weer te ademen.
Sommige mensen waren aan het bidden, terwijl anderen naar huis
gingen. Moeder en ik wisselden een vertwijfelde blik uit, maar de
aarde was in haar stabiele staat teruggekeerd.

'Het huis staat in elk geval nog,' zei ze. Daarmee gingen we
voorzichtig naar binnen, bang dat de bevingen zouden terugkeren.
'Dios mío! Moet je de scheuren in de muur zien, Catherine! Die
moeten zo snel mogelijk gerepareerd worden. Ik vraag me af hoe het
boven is.'

'De keuken is een puinhoop,' verklaarde ik later. Gebroken
aardewerk en glaswerk lagen over de vloer, evenals pannen en bestek.
'Denk je dat het binnen veilig is, moeder? Wat als er nog een
aardbeving komt?'

'Dan gaan we weer naar buiten,' antwoordde ze praktisch.
'Laten we deze rommel maar opruimen. Wees maar niet bang, hoor.
Als de bevingen terugkeren, zijn ze meestal minder erg.' Ik hoopte
dat ze gelijk had. Dan begonnen we aan het enorme karwei om alles
op te rapen en schoon te maken. Terwijl de aarde weer rustig was,
was ik degene die trilde.
 



Alles was kalm toen ik de volgende morgen naar school liep, maar ik
voelde me verre van op mijn gemak; meerdere bevingen hadden onze
slaap verstoord. Terwijl ik liep hield ik alles in de gaten, alsof er
gevaar schuilde achter meneer Pope's pijpenzaak of mevrouw Wale's
rieten mandjes. Meneer Wheeler, de metselaar, stond op een ladder
scheuren in een gevel te repareren. Anderen liepen richting de markt
alsof er niets was gebeurd.

'Dat was me een geschud gisteren, hè, juffrouw Evens?' zei
meneer Howard toen ik binnenkwam. 'Is alles bij jullie in orde?'

'Grotendeels, meneer.' Ik volgde hem naar het leslokaal. 'Er
zitten scheuren in de muur en er zijn wat prachtige borden
stukgevallen. Behalve dat is alles in orde. We zijn uiteraard wel
geschrokken.'

'Zoals veel mensen. Wees maar blij dat je niet in de haven was.'

Ik bekeek hem verbaasd. 'Hoezo?'

'Vanwege de golven. Ik sprak meneer Watson net. Geloof het
of niet, maar hij zei dat heel wat schepen beschadigd zijn. Vlak na de
aardbeving waren er angstaanjagend hoge golven. Gelukkig zijn er
geen grote overstromingen zoals in 1683, met de storm toen. We
slaan ons er wel weer doorheen. We zijn nu eenmaal overgeleverd aan
de genade van de natuur.'

De andere meiden zaten al klaar toen we het lokaal
binnenkwamen. Ik ging zitten en nam de tijd om mijn huiswerk uit
mijn tas te halen. Toen ik opkeek, onderdrukte ik een kreet.

Jane. Maanden waren verstreken, maanden zonder ook maar
een hint van haar bestaan. Nu zat ze tegenover me, me aanstarend
alsof ze me het liefst ter plekke zag doodvallen. Ik rilde alsof haar
aanwezigheid een scherpe poolwind aanwakkerde.



Jane's gezicht zou nooit meer herstellen. Een lang litteken liep
langs haar wang, haar ooit zo gave huid voor eeuwig vernield. Ik
gaapte naar de schoonheid die ik had geruïneerd, te geschokt om
weg te kijken.

Toen ik van de ergste schrik bekomen was, zonk ik weg in mijn
stoel, mijn hand voor mijn gezicht. Dit was niet wat ik had gewild.
Zelfs Jane, die me jarenlang had lastiggevallen, verdiende het niet om
verminkt te worden. De realisatie maakte me zo misselijk dat ik
amper iets van de les opving. Ik kon haar leed gewoon voelen, hoe
lelijk ze zich voelde, met haar hangende schouders en haar blik naar
omlaag. Voor haar was schoonheid alles geweest. Ze sprak nooit
meer tegen me.

Na de les was ik nog steeds van slag. Met trillende handen
pakte ik mijn tas en snelde naar de deur, maar meneer Howard hield
me tegen. 'Kan ik je even spreken?'

Ik knikte en wachtte tot de anderen weg waren. Mijn hart zonk
in mijn schoenen. Het kon niet anders dan dat meneer Howard van
de gebeurtenissen afwist: dat ik Jane op de markt had geslagen en
haar voor het leven getekend had. Dit is het dan, dacht ik. Dit is het
einde van mijn lessen. Wie wil er nu een agressief meisje lesgeven?
Het is een geluk dat hij me niet eerder heeft weggestuurd.

'Mijn hemel, wat zie je bleek,' merkte meneer Howard op.
'Gaat alles wel goed met je?'

'Ik... het is gewoon…'

Hij knikte begripvol. 'Ach ja, dit had ik moeten weten. Het is
juffrouw White, hè? Ze zal wel de laatste zijn die je vandaag had
verwacht. Niemand had haar verwacht.' Ik keek naar de grond om
het schaamrood op mijn wangen te verbergen. 'Het is best eng om te



zien, hè, wat er van haar gezicht is geworden? Kennelijk heeft niet
iedereen geluk in het leven.'

Eindelijk hervond ik mijn stem. 'U stuurt me weg, hè? Ik mag
uw lessen nu vast niet meer volgen.' Ik mompelde van angst. Ik
bestudeerde zijn gezicht, hopend op een glimp van zijn bedoelingen,
maar hij was als een gesloten boek. 'Geloof me, meneer, dat het
nooit mijn bedoeling was om haar te verwonden. Ik was gewoon zo
kwaad. Ik –' Mijn keel kneep dicht.

'Ik weet wat er gebeurd is,' zei hij en tot mijn grote verbazing
legde hij zijn handen op mijn schouders. 'Maak je niet druk om het
verleden. Ik weet dit al heel lang, net als dat ik al heel lang weet hoe
gemeen juffrouw White naar je is. Ik zeg niet dat ze dit verdient.
Niemand verdient dit, maar ik begrijp waarom je het deed, en dat is
genoeg.'

Zijn woorden waren als een losschietende strop. Ik produceerde
een zwak glimlachje. 'Dank u wel, meneer. Ik dacht dat u me ging
wegsturen. Ik dacht dat u me nooit meer iets wou leren.'

'Je nooit meer iets leren?' riep hij uit. 'Bij de heer, je bent mijn
beste pupil! Die kan ik toch niet laten gaan? Wel kun je wat scholing
in moraal en religie gebruiken, maar dat komt wel goed.' Hij
knipoogde en ik glimlachte verlegen.

Opeens herinnerde ik me iets. Ik haalde een boek uit mijn tas
en overhandigde het hem. 'Ik heb hem uit. Het was uiterst
interessant. Ik ben alleen bang dat het tijdens de aardbeving op de
grond is gevallen.'

'Ach, Sir Francis Drake's zeereizen door West-Indië!' Hij nam
het boek aan en bestudeerde het. 'Het ziet er nog prima uit, hoor. Ik
ben blij dat je het wat vindt. Je bent een vlotte lezer, zeg. Nog even



en je hebt mijn hele bibliotheek uit.'

'Dat is mijn streven,' zei ik ambitieus. Ik wist dat hij net zo
geïnteresseerd was in de zee als ik en ik beschouwde hem dan ook als
een speciaal persoon. Voor mij maakte het niet uit dat hij met zijn
zeventig jaar kaal en gerimpeld was. Ondanks zijn bevlekte, broze
huid had hij de energie van een kwieke jongeman.

'Als je het leuk vindt, kan ik je je eerste knopen leren,' zei hij
toen.

'Echt? Dat zou ik geweldig vinden!'

Mijn enthousiasme maakte hem aan het lachen. 'Kom maar
mee naar mijn studeerkamer.'

Vanaf die dag werden mijn dagelijkse lessen uitgebreid met het
leren van knopen en de basisvaardigheden van navigatie. Wat keek ik
ineens naar school uit, vooral naar het moment dat de anderen
vertrokken en we met z'n tweeën achterbleven. Alle aandacht ging
dan naar mij en het was fantastisch.

'Weet je dat ik als kind met mijn oom naar zee mocht?' vroeg
hij een keer. 'Ik was nog maar zeven en woonde in Bristol. God, wat
vond ik dat heerlijk!' Hij straalde bij de herinnering. 'Het leek wel
een wereldreis. Ik verwachtte ieder moment piraten tegen te komen
en reusachtige stormen te bedwingen. Uiteraard nam mijn oom me
niet mee op gevaarlijke reizen, maar zeilden we een stukje langs de
kust.'

'Was hij kapitein?' vroeg ik, hongerig naar verhalen.

'Ja, hij was koopvaarder en mijn grootste trots. Ik denk dat ik
trotser op hem was dan op mijn vader, wiens werk ik nu doe.'

'Waarom bent u zelf niet naar zee gegaan? Of wilde uw vader



dat u les zou geven?'

'Oh, ik wilde maar al te graag naar zee,' antwoordde hij. 'Met al
mijn hart. En dus ging ik toen ik vijftien was, als matroos op mijn
ooms schip. We gingen helemaal naar Madeira. Bij God, wat was ik
zeeziek! Ik spendeerde de hele reis spugend in het ruim. Terwijl ik
op zevenjarige leeftijd amper wee op de maag was, was ik op mijn
vijftiende zo ziek als een hond. Mijn oom was gedwongen zijn reis af
te breken en me thuis te brengen. Het duurde weken voordat ik bij
krachten was.'

Ik keek hem ontzet aan. 'Wat verschrikkelijk voor u. Het was
uw droom om naar zee te gaan, hè?'

'Ja, het was mijn droom. Ik was dan ook uiterst teleurgesteld,
omdat ik die moest laten varen. Ik werd leraar zoals mijn vader wilde
en daar ben ik nu blij om. Er zijn meer wegen naar geluk, hoor. Ik
ben gelukkig getrouwd en ik heb een lieve dochter. Wat kan ik nog
meer wensen?'

Ik dacht aan de vele onbetreden paden die voor mij open lagen.
'Ik ben blij voor u, meneer. U verdient zulk geluk.'

Hij glimlachte en ik zag dat hij een tand miste. 'Jij net zo goed,
hoor. God weet wat er voor je in het verschiet ligt. Je hebt iets aparts
over je, weet je, als ik dat mag zeggen.'

'Natuurlijk mag u dat zeggen,' vond ik. 'En u hebt helemaal
gelijk. Ik heb me mijn hele leven al anders gevoeld. Ik weet niet
waarom, maar het is gewoon zo. Het gekke is dat ik me mijn
toekomst totaal niet kan voorstellen. Ik zie mijzelf alleen maar in
Port Royal wonen, met mijn moeder thuis en vader op zee. Gek dat
dat ooit zal veranderen.'

'Oh, maar jij blijft echt niet eeuwig hier, hoor,' zei hij tot mijn



grote verbazing. 'Je bent niet zomaar een meisje. Geloof me, er ligt
iets moois voor je in het verschiet. Je interesse in de zee is toch niet
voor niets? De wereld heeft je nog heel wat te bieden, hoor.'

Ik luisterde vol ontzag. Terwijl hij met krakende stem sprak en
voor zich uitstaarde, leek het wel alsof hij mijn toekomst voorspelde,
alsof hij meer wist dan ik. Opeens zag ik een beeld voor me: ik zag
mijzelf op het dek van een schip, turend over de glinsterende golven,
de zon dalend in de prachtigste tinten rood. Ik voelde hoe de zoute
wind mijn haar opwaaide en het schip onder me schommelde. Even
leek het echt. Ik was vervuld van blijdschap, alsof mijn hart eindelijk
kalmeerde. Er stonden mannen achter me, de een dierbaarder dan de
ander, en ik was blij.

'Wat is dat?' Meneer Howard trok me terug naar het heden.
'Mijn hemel, hoe kom je daar nu aan?' Verbijsterd keek hij naar mijn
hand. De gevleugelde vrouw was sierlijk als altijd, wellicht nog
mooier nu ik haar had gepoetst.

Mijn hand schoot onder tafel. 'Waar hebt u het over?' Ik klonk
zwakjes, alsof ik het benauwd had.

Hij trok zijn wenkbrauwen op. 'Ach kind, je weet intussen toch
wel dat je mij niet voor de gek kunt houden? Laat me je ring zien.'

Aarzelend legde ik mijn hand op tafel. Ik rilde bij het idee dat
ik hem moest afdoen, alsof het onveilig was, alsof zelfs een eerlijk
man als meneer Howard hem kon afpakken.

Maar hij keek alleen maar. 'Nou, nou, juffrouw Evens. Ik had
nooit verwacht hem in het echt te zien, zeker niet om jouw vinger.
Wellicht kun je ophelderen hoe je eraan komt?'

Ik ontweek zijn blik. In gedachten zag ik mijzelf weer in de hut
van Thomas Wests, waar ik de ring in mijn hand sloot. 'Ik heb hem



van een vriend gekregen.'

'Kom nu! We weten allebei dat dat niet waar is.' Hij grijnsde.
'Ik neem aan dat dit het resultaat is van een van je… begerige
momenten?'

Ik voelde de warmte naar mijn gezicht stijgen. Ik bestudeerde
de ring, zoekend naar woorden. 'Het was nooit mijn bedoeling om
hem te houden,' zuchtte ik. 'Ik weet niet waarom, maar ik moest
hem gewoon vasthouden, net als het kopje dat ik twee weken terug
van jullie pakte.'

'En die gaf je bij vertrek weer eerlijk terug, net als het
parelsnoer een paar weken daarvoor. We weten allemaal van je
curieuze gewoonte en dat je de dingen altijd teruggeeft. Toch zitten
we hier en zit de gevleugelde vrouw om je vinger. Hoe kun je dat
verklaren?' Hij zakte verwachtingsvol onderuit, alsof ik een lang,
boeiend verhaal ging vertellen.

Ik merkte dat ik de ring over mijn vinger heen en weer zat te
schuiven, die er te dun voor was. Ja, het was ook gek. Waarom had
ik alles altijd teruggeven, behalve deze ring? Opeens keek ik op, alsof
zijn woorden tot me doordrongen. 'Kent u deze ring? Zei u nu dat u
erover hebt gehoord?'

'Jazeker! Ik heb erover gehoord, althans, over de ring van de
gevleugelde vrouw. Ken je het verhaal niet?'

'Het verhaal?' Ik leunde naar voren, gretig naar informatie.
'Bestaat er een verhaal over deze ring?'

Hij grinnikte. 'Zeg je nu dat je een ring draagt zonder de
betekenis te kennen?' Mijn frons zei genoeg. 'Goed dan, laat het me
je vertellen. Weet dat het slechts een verhaal is, iets wat ik ooit in
een taveerne heb opgevangen toen ik met mijn broer aan het drinken



was. Het is vast niet eens waar. Dit is wat ik hoorde:

'Er was eens een sluwe kapitein die in de Cariben zeilde. Hij
was langer dan de dapperste zeeman, slimmer dan een professor en
sterker dan een beer. Hij had een schip met vleugels, vleugels die
hem en zijn bemanning naar elke gewenste plek droegen, of het nu
regenachtig was of droog, stormachtig of windstil, koud of snikheet.
Nooit hadden ze tegenspoed, zelfs niet met Pasen. Het geluk
omhulde hen als zijde, soms als regen, soms als mist. De
rijkdommen lagen aan iedere kust te wachten: parels, goud, zilver,
hangers en kettingen, het mooiste zijde dat een vrouw zich kan
wensen en kleinoden zo waardevol dat men er slechts van kan
dromen.' Hij knipoogde en ik glimlachte, altijd blij met een verhaal.
'Welnu, dat klinkt allemaal te mooi om waar te zijn, hè? En dat was
het ook. Men zegt dat voorspoed altijd gepaard gaat met tegenspoed.'

'Wat gebeurde er toen?' Hoewel het verhaal zo vergezocht was
als een middeleeuws volksverhaal, intrigeerde het me.

'De tegenspoed kwam.' Hij vouwde zijn handen samen. 'Het
verhaal gaat dat deze kapitein een kleinood bezat. Niet gewoon maar
een, maar een ring van ongekende waarde: een zilveren band zo glad
als een parel. En daarop zit een vrouw met gespreide vleugels, felle
ogen en benen zo rank als van een hert: de gevleugelde vrouw. Men
zegt dat ze haar eigenaar eeuwige voorspoed op zee brengt.'

Mijn mond viel open. Ik staarde van hem naar de ring. 'De
gevleugelde vrouw,' fluisterde ik. 'Maar dat is precies deze ring! Hij is
van zilver en de vrouw is zoals u zegt, alsof ze kan vliegen.' Ik voelde
mijn ademhaling versnellen. Voorzichtig raakte ik de gevleugelde
vrouw aan, alsof ik haar geheime kracht door me heen zou voelen
stromen. Ik voelde slechts metaal. 'Eeuwige voorspoed.' Ik lachte.
'Dat gelooft u toch zeker niet?'



'Het gaat niet om geloven of niet geloven.' Hij haalde zijn
schouders op. 'Zoals ik al zei is het slechts een verhaal. Wel een gek
verhaal, vooral door wat er gebeurde. Men zegt dat deze sluwe
kapitein de gevleugelde vrouw met zijn ziel koesterde. Dan,
plotseling, toen hij aan land was afgeleid, verloor hij de ring. En
daarmee verloor hij de vleugels aan zijn schip, de beschermende
sluier er omheen en de schatten aan de kust. Opeens zeilden ze door
duistere mistvelden. Opeens werden ze van alles gestript. En toen ze
eindelijk een haven vonden was de bemanning compleet berooid en
armer dan toen ze vertrokken. Nog nooit was een kapitein zo
onfortuinlijk geweest.'

Ik begreep dat het verhaal daarmee ten einde was. Stilte hing in
de kamer terwijl ik erover mijmerde. Ik vroeg me af of Thomas dit
verhaal kende. Hij zou er ongetwijfeld om moeten lachen, net als dat
mijn mondhoeken vrolijk opkrulden. 'Het lijkt wel een
kinderverhaaltje,' concludeerde ik, 'of een van Chaucers verhalen.'

'Ja, toch?' Meneer Howard trok zijn wenkbrauwen op. 'En zo
lijkt het ook. Maar ringen zijn rare sieraden, hoor. Herinner je je die
ring in Chaucers verhaal over de schildknaap? Daarmee kan een mens
met vogels praten.'

Ik barstte in lachen uit. 'Vogels!' proestte ik terwijl ik op tafel
sloeg. 'Geloof me, meneer, maar ik heb nog nooit iets uit het gekras
van kraaien kunnen opvangen, laat staan dat ik met ze gepraat heb.'

'Misschien heb je het niet door,' zei hij opmerkelijk serieus.
'Wie zegt dat je zou krassen? Misschien dat de drager wel gedachten
en gevoelens stuurt en die ook ontvangt. Wie zal het zeggen?'

'Maar de gevleugelde vrouw zou eeuwige voorspoed brengen, en
die heb ik evenmin.'



'Nee,' gaf hij toe. 'Je bent ook niet op zee geweest. Los
daarvan…' Hij zuchtte. 'Zulke sieraden geven slechts wat ze
ontvangen. Goedheid wordt beloond met goedheid, liefde met liefde,
misdaden met tegenspoed.'

Ik hapte naar adem. 'Mijn hemel! Is dat… is dat waarom u
vroeg hoe ik eraan kom?' Ik hield mijn hand op om te zien of de ring
een duistere gloed had.

Hij knikte. 'Wellicht is het verstandig om hem terug te geven.
Wat heb je aan een ring die niet van jou is? Misschien is het allemaal
onzin. Misschien bestaat er niet zoiets als magie, of een schip met
vleugels, of eeuwige voorspoed. Maar er bestaat wel zoiets als
geweten.'

'U hebt helemaal gelijk.' Opeens straalde de vastberadenheid
van mijn gezicht. 'Meneer Howard, u hebt zo ontzettend gelijk! Ik
snap niet dat ik deze ring al die jaren heb gehouden terwijl die
duidelijk niet bij mij hoort. Ik moet hem teruggeven zodra de
eigenaar in Port Royal is.'

'Goed zo.' Daarmee stond hij op. We hadden veel langer
gepraat dan normaal en het was tijd om naar huis te gaan. 'Ik
adviseer je om hem tot die tijd verborgen te houden. Draag hem niet
om je vinger. Zeelieden zijn zeer bijgelovig, vooral als het om
waardevolle sieraden gaat. Het zou zonde zijn als je ervan beroofd
werd.'

'Uiteraard,' zei ik. 'Heel erg bedankt, meneer. Tot morgen.'

Daarmee vertrok ik. Opeens voelde ik mijn huis aan mij
trekken. En terwijl ik terugliep, liet ik de gevleugelde vrouw in mijn
zak glijden. Ik zou hem niet langer in het zicht dragen. Nee, ik
moest hem teruggeven. Alleen al het idee dat ik in de gaten werd



gehouden deed me huiveren. Wat als iemand de ring aan mijn vinger
had gezien? Wat als het gerucht al de ronde ging en hebberige
zeelieden hun kans afwachtten om me te beroven?

Ik merkte dat ik mijn omgeving afspeurde – opzij en achter me
– alsof ze vanuit smalle steegjes bij de markt of van achter een kar op
me aasden. En jawel, hoor: toen ik bijna thuis was, stond er
inderdaad iemand naar me te kijken. In de schaduw van een palm
stond een korte man met een lang, smal gezicht, die iedere stap van
me volgde. Ik gluurde van achter mijn hand, die ik ophield tegen de
felle zon. Een grote, rode moedervlek zat op zijn voorhoofd, zo
afzichtelijk dat ik walgde.

Ik wist dat ik hem eerder had gezien en toen ik thuiskwam wist
ik waar: de ochtend ervoor, toen ik terugkwam van de markt; op
zondag, toen moeder en ik naar de kerk liepen; en de dag ervoor, op
weg naar school. En elke keer stond hij op dezelfde plek in de buurt
van ons huis.

Ik was diep in gedachten toen ik de kamer in kwam. Ik slaakte
een kreet. Moeder stond in haar prachtige groene jurk vader te
omhelzen.
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Ik bekeek mijn ouders totaal verrast. Vader was zo lang weggeweest
dat ik hem amper thuis kon voorstellen. Nu hij daar stond, met zijn
sterke, gebruinde armen om moeder heen, vroeg ik me af of ik
droomde.

'Ah, mi amor, wat ben ik blij!' riep moeder toen ze elkaar
loslieten. 'En kijk nu! Wat zie je er goed uit.'

'Niet zo goed als jij, lieve schat.' Hij grijnsde schaapachtig. 'Als
Cathy niet elk moment thuis kon komen, nam ik je mee naar boven.'

'Oh, jij wildebras!' Moeder aaide hem liefdevol over zijn wang.

Ik kuchte en glunderde van achter mijn hand.

'Verblind me, het is Cathy!' riep vader. Hij bekeek me van top
tot teen. 'Vuur en vlam, maar wat ben je gegroeid. Je wordt al een
echte dame.' Ik had mijn nieuwe zijden, groene jurk aan, waarin ik
me inderdaad een dame voelde.

Ik bekeek hem minstens zo verbaasd. Grijze plukken liepen
door zijn blonde haar en de lijnen rond zijn mond leken langer en
dieper. Wat was het gek om hem weer te zien, alsof iemand jaren van
hem had gestolen en weggegooid. 'Je bent terug. Je bent veilig.'

Ik was zo opgelucht dat ik mijn armen om hem heen gooide en
mijn gezicht tegen zijn schouder drukte. Een vertrouwde zeelucht
doordrong mijn neus en ik zag schuimige golven voor me. Hij trok
me zachtjes tegen hem aan en aaide mijn rug. En terwijl ik het brok
in mijn keel probeerde weg te slikken, gluurde ik naar moeder.
Tranen stroomden over haar wangen. Het was voor het eerst dat ik
haar zag huilen.



'Ik ben zo blij dat je terug bent,' zei ik. Ik bleef hem
vasthouden, bang om los te laten. 'Ik heb geoefend met
zwaardvechten, vader.' Ik straalde van trots. 'Nou ja, de bewegingen
die je me geleerd hebt. Ik ben bang dat ik niemand heb om mee te
duelleren.'

'Gods wonden, Cathy! Heb je echt geoefend?' Hij bekeek me
verbijsterd en ik wisselde een blik met moeder uit. 'En ik dacht dat
je er een hekel aan had. Ik dacht dat je dat oude zwaard nooit meer
aan zou raken.'

'Nee, vader, nee. Ik heb er geen hekel aan. Ik zei dat alleen
maar uit boosheid, omdat we zoveel oefenden. Eigenlijk vind ik het
heel leuk, weet je, en ik wil erin uitblinken.'

'Bij God, en ik maar denken dat je intussen in balzalen danste,
loerend naar jongemannen.'

'Ik hou niet van balzalen en ook niet van jongemannen,' zei ik.
'Het zijn meidendingen en je weet dat ik daar nooit van gehouden
heb.'

'Oh, dat komt nog wel.' Zijn knipoog liet me blozen. 'Ik durf te
wedden dat ze weg van je zijn. Je wordt net zo mooi als je moeder.'
Hij legde zijn arm om moeders middel en de andere om de mijne.
'Wat ben ik een gelukkig man, met mijn twee dames. En deze dames
zullen dolblij zijn met wat ik heb meegebracht.'

Mijn mond viel open. 'Cadeautjes?'

'Oh ja. Zonder kom ik de deur toch niet in?'

We gingen naar de zitkamer, waar ik vol verwachting toekeek
hoe vader in zijn versleten tas rommelde. Moeder straalde. Ja, ze was
inderdaad mooi. Nu vader terug was, besefte ik hoezeer de spanning



van de afgelopen tijd haar schoonheid had aangetast. Wat zag ze er
ineens weer goed uit.

'Ah, gevonden. En hier is de andere.' Vader gaf iets glanzends
aan moeder. 'Deze heb ik zelf gemaakt, God mag weten hoe. De
parels komen uit zee.'

'Parels?' Moeder keek verrast naar de ketting in haar handen. Ik
boog naar voren, verbaasd dat vader zoiets bijzonders had gemaakt.
'Ach James! Dit is de mooiste ketting die ik ooit heb gezien. Wat
een prachtige parels!' Ze liet ze door haar vingers glijden. Dan bekeek
ze hem met zoveel genegenheid dat ik mijn hart voelde kriebelen.

Dan plaatse hij iets in mijn hand. 'Deze vond ik in zee toen ik
op zoek was naar parels. Het moet wel voor jou bestemd zijn.'

Snel opende ik mijn hand, zo ongeduldig dat het bijna door
mijn vingers glipte. De zilveren ketting had een hanger in de vorm
van een galjoen, die ik vol verwondering ophield. 'Oh, wat prachtig!
Je hebt helemaal gelijk: deze ketting moet wel voor mij bestemd zijn.
Ik kan niet geloven dat je hem gevonden hebt!'

'Ik dacht wel dat je hem mooi zou vinden. Hij past bij je, net
als dat de parels bij jou passen.' Hij keek naar moeder en ze
omarmden elkaar. Ik ging volledig op in de schoonheid van mijn
hanger, die ik direct om mijn nek hing. Wat bijzonder dat zoiets
fraais in zee had gelegen, wachtend op vader. Maar ik was te blij om
de afkomst in twijfel te trekken.

De rest van de middag zaten we gezellig te praten. Er was zoveel
te vertellen dat we niet wisten waar te beginnen. Uiteraard wilde ik
alles over vaders reis weten: waar hij was geweest, wat hij had gezien,
wie hij had ontmoet en of de marine hem had achtervolgd.

'Daar weet ik niets van,' zei hij. Bezorgdheid klonk in zijn stem



toen moeder over commandeur White's bedreigingen vertelde. 'Als
dit waar is, kan ik maar beter voorzichtig zijn.'

'De commandeur schijnt op zee te zijn,' zei moeder. 'Laten we
hopen dat hij door een verschrikkelijke storm wordt opgeslokt en
nooit meer terugkomt.'

Vader trok zijn wenkbrauwen op. 'Kom nu, Joanna. Hij zei die
dingen vast uit wrok, om je bang te maken. Zo te zien heeft dat
gewerkt.'

'Een beetje. Ik geef toe dat ik opgelucht ben om je heelhuids
terug te zien. God mag weten wat er kon gebeuren.' Een schaduw
viel over haar gezicht.

'Wat heb je allemaal op zee gedaan, vader?' vroeg ik toen. 'Waar
ben je allemaal geweest?' Ik ging er eens goed voor zitten, hopend op
een volledig verslag. Vader glimlachte.

'Oh, ik ben overal geweest, zelfs in Europa. Ik heb Londen
bezocht. Mijn God, wat is het daar veranderd.' Hij keek naar
moeder. 'Herinner je je de verwoesting na de grote brand nog?'

'Zeker weten. Nooit eerder zag ik zo'n ravage.'

'Nou, ze hebben een groot deel van de stad weer opgebouwd.
Geloof me, je zou het niet meer herkennen. Ik ben meerdere keren
verdwaald.'

'Heb je familie bezocht?' wilde ik weten. Aangezien ik in Port
Royal was geboren, had ik nooit meer gezien dan Jamaica. Het was
een gek idee dat een groot deel van de familie in Londen woonde,
waar vader vandaan kwam, en in Santa Cruz de La Palma, moeders
geboorteplaats. Voor mij waren tantes, ooms, nichten en neven
slechts namen van onbekende gezichten.



'Oh ja, ik heb mijn broer William gezien,' zei vader. 'Hij is
intussen getrouwd en heeft drie lieve dochtertjes. Ook bezocht ik
mijn zussen en een neef die nu in Oxford studeert.'

'Bedoel je kleine James?' vroeg moeder verbaasd. 'Die jongen
die naar jou vernoemd is?'

'Zo klein is hij niet meer, hoor. Het is een volwassen man
geworden, zeer getalenteerd en aardig. Mijn zus vindt dat hij op mij
lijkt. Hij heeft hetzelfde blonde haar en blauwe ogen. Gek, toch?'

'Ik wou dat ik naar Londen kon,' zei ik. 'Ik hoor er zoveel leuke
verhalen over. Het schijnt er geweldig te zijn, zo anders als hier,
groter en spannender.'

'Oh, maar je komt er vast nog wel,' verzekerde vader.
'Misschien neem ik je er eens mee naartoe, of anders je toekomstige
man wel.' Ik giechelde bij het idee van een toekomstige man. Het
vooruitzicht ooit te trouwen leek zo vergezocht dat het grappig was.

Vader had ook moeders geboorteplaats bezocht. 'Je zou Santa
Cruz ook niet meer herkennen, lieverd. De stad is enorm gegroeid
sinds we er waren. Je familie woont nog in hetzelfde huis.'

Moeder bekeek hem vol verlangen. 'Heb je ze ontmoet?'

'Oh zeker! Het gaat goed met ze, vooral met je zussen. Maria is
net bevallen van een zoon en Anna is met een plaatselijke zeeman
getrouwd. Een familietrekje, vermoed ik.' Dit maakte ons aan het
lachen.

Vol interesse luisterden we naar vaders verhalen, die tot mijn
grote verbazing rijkelijk vloeiden. De Bonnie had vele havens gezien
en flink wat goederen verscheept, zoals wijn, zijde, peper, linnen en
zout. Madeira-wijn was ingeladen op Madeira en verkocht op de



Canarische Eilanden, North Carolina en de Cariben. Vader had wat
flessen voor ons meegebracht, waarvan we vrolijk dronken. De sterke
wijn maakte me al snel soezerig, maar de smaak was rijk en vol. En
hoewel er nog veel meer te vertellen viel, bewaarde vader wat voor
later. 'Ik wil niet alles in een dag vertellen, of ik moet morgen alweer
vertrekken,' grapte hij.

Maar het waren niet alleen verhalen waarmee hij thuiskwam.
Nieuwsgierig zag ik hoe mijn ouders twee grote kisten naar boven
sjouwden, waarvan ik de inhoud hoorde rinkelen. Munten,
realiseerde ik me. Vader kwam nooit thuis zonder de nodige
inkomsten, waarvan we naast de groenten en kruiden uit de tuin
weer een tijd konden leven. Uit moeders ontspannen gezicht maakte
ik op dat dat in dit geval een lange tijd was.

Die dag dacht ik vaak aan Thomas. Nu vader thuis was, wist ik
dat ook hij in de stad moest zijn. Als er een kans was om de
gevleugelde vrouw terug te geven, was dit het wel. Maar toen ik die
avond in mijn kamer met de ring zat te spelen, vroeg ik me af wat
vader zou denken als ik alleen naar de haven ging. Wat zou hij ervan
vinden dat Thomas me soms kleine sieraden stuurde en brieven vol
zeeverhalen? Nee, vader zou niet blij zijn. Ik wist niet precies
waarom, maar hij wilde niet dat ik zijn scheepsgezellen ontmoette.
Misschien kwam het omdat het zeelieden waren en ik een meisje dat
steeds meer in een vrouw veranderde, daarmee de aandacht trekkend
van het andere geslacht. Misschien was hij bang dat ik iets over zijn
zeeleven zou horen. Hij was daar altijd al geheimzinnig over geweest,
alsof het een hemd was dat hij wou afschudden zodra hij voet aan
land zette.

 

De volgende ochtend liet ik mijn zwaardvechtvaardigheden zien,
waardoor mijn plan om Thomas stiekem op te zoeken moest worden



uitgesteld. Hoewel ik mijn tactieken jarenlang had geoefend, ging er
niets boven een duel. Eindelijk stonden vader en ik weer tegenover
elkaar in de tuin en het was heerlijk.

'Je bent duidelijk beter geworden,' merkte hij op. 'Als je zo
doorgaat, kun je me verslaan.'

'Wat kun jij overdrijven,' lachte ik. 'Zo goed word ik nooit. Je
bent altijd al onverslaanbaar geweest.'

'Vergeet niet dat ik ouder word. Met de juiste oefening en
tactieken zal het je lukken.'

Al snel vervielen we in ons oude patroon van dagelijkse
oefening, maar deze keer was het niet ik, maar vader die
protesteerde. 'Goede genade, Cathy! Wat heb je een energie.'

'Ik wil gewoon beter worden.' Ik snakte naar adem na ons
intensieve duel.

'Geen wonder dat je geen jongemannen ziet staan. Je bent veel
te druk met oefenen.' Vader borg zijn zwaard op, waarna we voldaan
op het tuinbankje neerstreken. De schaduw van de bananenplant was
welverdiend. Mijn hemd en broek, die ik speciaal droeg tijdens het
oefenen, plakten aan mijn huid.

'Ach, de jongemannen zien mij toch niet staan,' zei ik toen ik
weer op adem was. Ik dacht aan de jongens in de buurt, die liever
naar Anne en de dochters van de advocaat keken. 'Ze kijken zelfs weg
als ik langsloop.'

Vader proestte. 'Natuurlijk doen ze dat! Ze zijn bang dat je ze
ziet loeren. Zou jij betrapt willen worden als je naar iemand kijkt?'

Ik voelde mijzelf blozen. Nog nooit had ik toegegeven naar
jongens te kijken, zeker niet aan vader. 'Het maakt niet uit of ze naar



me kijken. Wie wil er nu een meid als ik? Ik ben maar een
zeemansdochter.'

Ik voelde zijn ogen op me terwijl ik naar de grond staarde. Het
gekwetter van vogels klonk van de daken, alsof mijn plotselinge
neerslachtigheid hun vrolijkheid aantastte. Vader zuchtte diep, alsof
hij in gedachten verzonken was, en toen ik naar hem keek, zag ik dat
hij zich zorgen maakte. 'Ja, je bent een zeemansdochter, Cathy. Dat
ben je altijd al geweest, net als veel meiden in de stad. Denk je nu
echt dat ze geen van allen zullen trouwen?'

Ik haalde mijn schouders op. 'Geen idee. Misschien sommigen.
Er zijn hier tenslotte altijd al minder vrouwen dan mannen geweest.
Maar zij hebben geen Spaanse moeder.'

Vader schudde zijn hoofd. 'Christus, Cathy. Denk je serieus dat
je daarom alleen zult blijven?' Ik keek omlaag, naar het zwaard dat op
mijn knieën lag. Het metaal bevatte roodbruine roestplekken, die ik
er met mijn nagel begon af te pulken. 'Ik weet dat er angst en afkeer
ten opzichte van de Spanjaarden bestaat,' ging hij verder, 'vooral
omdat ze het eiland wilden veroveren. Dat betekent toch niet dat jij
ongewild bent? Je bent zo lief, zo intelligent. Ik kwam meneer
Howard tegen en hij bleef maar opscheppen over wat voor goede
leerling je bent. Ik weet zeker dat een man je kwaliteiten ziet als je
ouder bent. Let op mijn woorden, ooit zullen ze om je vechten.'

Ik snoof. 'Ik weet niet eens of ik hun wel wil. Je hebt gelijk,
vader. Ik heb het veel te druk om me in hen te interesseren. Er is
zoveel te doen en te leren. Ik zeg je, zodra ik mijn dagelijkse
karweitjes heb gedaan, oefen ik veel liever met dit zwaard dan dat ik
aan jongens denk.'

Mijn woorden lieten een schaduw over zijn gezicht vallen.
'Daarover gesproken… je moeder zei dat je de laatste tijd amper



handwerk hebt gedaan.' Nu klonk hij ernstig. 'Ze zei ook dat je je
jurken moest repareren, maar dat nooit hebt gedaan.' Opeens stond
hij op en nam het zwaard uit mijn handen.

'Wat doe je?' Ik schoot op van het bankje.

Vader fronste, verbaasd door mijn felle reactie. 'Ik wou hem
alleen maar wegleggen. Luister eens, Cathy, het is hoog tijd dat je je
op belangrijkere zaken richt. Je hebt genoeg geleerd om jezelf te
verdedigen. Het is tijd om dit wapen voor een naald in te ruilen.'

'Nee!' blies ik terwijl ik naar het zwaard greep. Vader hield het
hoog boven zijn hoofd.

'Bij de vuren, Catherine! Wat mankeert je?'

'Ik wil helemaal niet handwerken!' Angst greep me bij de keel
toen ik omhoog keek, naar het wapen dat zo geliefd was geworden
als mijn eigen arm. Ik kon niet geloven dat hij het van me afpakte,
vooral nu ik het zwaardvechten zo had geperfectioneerd. 'Geef het
alsjeblieft terug, vader! Je weet dat ik mijn zwaard nodig heb als ik
naar buiten ga. Alsjeblieft, vader, alsjeblieft!'

Mijn gesmeek bracht ongeloof in zijn ogen. Even staarde hij
naar me, totdat hij het zwaard liet zakken en op het bankje legde.
'Maar je moet leren handwerken, Cathy. Elke vrouw moet het
kunnen, net als het huishouden, moralen en je gedragen als een
goede echtgenote. Je zegt dat geen jongeman je wil. Ik zeg je dat dat
waar is, maar niet omdat je een zeemansdochter en van Spaanse
komaf bent. Het is omdat je de vaardigheden van een echtgenote
niet kent.'

Ik voelde mijn borst op en neer bewegen, woedend door zijn
woorden. 'Nou, dan wil ik nooit trouwen. Ik haat handwerken. Ik
heb het altijd al gehaat en dat zal nooit veranderen. Als ik trouw,



mag mijn man zijn eigen handwerk doen, want ik doe het niet.
Nooit!' Mijn stem was zo hoog en fel als van een nukkig kind. Ik
wist dat ik koppig was, maar het kon me niet schelen. Alleen al het
idee om urenlang over een stuk stof te hangen en met naald en draad
te prutsen vervulde me van afkeer.

'Het kan me niet schelen dat je het haat!' bulderde vader.
'Luister goed, Catherine. Je zal leren handwerken! Van nu af aan zal
je het dagelijks een uur oefenen. Ik verwacht dezelfde voortgang als
dat je met dit zwaard hebt geboekt. Je moeder is uitmuntend in
handwerken en naaien. Daar bof je maar mee, dat je een moeder
hebt die tijd in je wil steken. Je bent ondankbaar dat je het niet wilt
leren, dat je geen goede vrouw wilt worden, en dat is onacceptabel!'
Rode vlekken liepen over zijn gezicht en zijn handen vormden
vuisten.

Zelden had ik hem zo woedend gezien. Schaamrood kleurde
mijn wangen en ik liet mijn hoofd hangen. Natuurlijk had hij gelijk.
Natuurlijk wist ik dat ik de taken van een huisvrouw moest leren,
net als elk meisje. Ik voelde tranen opkomen, maar drukte ze weg.
'Was ik maar als jongen geboren.' Verbitterdheid drupte van mijn
lippen. 'Dan was het leven een stuk beter geweest.'

Stilte hing tussen ons in. 'Ja, wellicht was dat beter geweest.'
Vader klonk schor en zwakjes, alsof zijn uitbarsting hem van al zijn
energie had beroofd. 'Je lijkt te veel op me, op wie je het minst had
mogen lijken.' Nu leek het alsof hij het tegen een ander had. Hij
tuurde naar de planten, de frons in zijn voorhoofd lang en diep.
Opeens verzachtte zijn gezicht en zei hij: 'Ik weet dat je altijd van
jongensdingen hebt gehouden, zoals vechten en schepen. Dat kan ik
je ook niet kwalijk nemen, evenmin dat je droomt van dingen die
niet voor je zijn weggelegd.'



'Maar dat verandert toch niets? Ik ben een meisje en er zullen
altijd meisjesdingen van me verwacht worden, zoals handwerken. Ik
zeg je, als ik een jongen was, was ik naar zee gegaan. Of ik zou gaan
studeren aan de universiteit in Engeland. Ik zou iets voorstellen.
Maar ik ben een meisje en meisjes mogen die dingen niet. Die horen
te trouwen en kinderen te baren. Die horen deel te worden van hun
echtgenoot, die ze in huis gevangenneemt, als een verlengstuk van
zichzelf. Was mijn lot maar anders. Was mijn leven maar anders.' Ik
keek naar vaders zwaard, voordat ik me wegdraaide.

'Het spijt me, Cathy.' Hij legde een hand op mijn schouder. 'Ik
wou dat je gelukkiger was. Ik weet dat het leven niet eenvoudig is,
dat je nooit veel vriendinnen hebt gehad en onvervulde dromen
koestert.' Hij kwam voor me staan en veegde een traan van mijn
wang. 'Geloof me, ik dwing je niet te handwerken om je te kwellen.
Ik doe het omdat ik van je hou. Je bent ons enige kind, het enige dat
we waarschijnlijk zullen hebben. Je bent ons wonder, onze kleine
sirenita. En ik wil niet dat onze sirenita vaardigheden mist die ze later
nodig heeft. Begrijp je dat, Cathy? Snap je dat dit voor je eigen
bestwil is?'

Ik slikte. Hij keek zo ernstig dat het me raakte. 'Ja, vader. Ik
snap het.'

'Ik zal je iets beloven,' vervolgde hij. 'Ik zeg je, als je goed leert
handwerken, goed genoeg om een toekomstige echtgenoot tevreden
te stellen, dan zal ik je een nieuw zwaard geven.' Hij hield het oude
zwaard op om het kritisch te bekijken. 'Dit is geen waardig wapen,
lieverd. Wellicht is het genoeg om je mee te verdedigen, maar dat is
het dan ook. Als je goed kunt handwerken, geef ik je een zwaard dat
je met waardigheid kunt dragen en dan mag je naar hartenlust
oefenen.'



Ik fleurde meteen op. 'Echt waar? Oh, dank je, vader!' Ik gooide
mijn armen om hem heen. 'Ik zal het moeder direct vertellen. Wat
zal ze blij zijn! Ik weet zeker dat ze het idee dat ik ooit zal leren
handwerken al heeft opgegeven.' Vaders gegrinnik klonk achter me
toen ik naar binnen rende. Nog nooit was ik zo gedreven geweest om
iets te leren wat ik stom vond.

Ik deed wat ik beloofde. Diezelfde dag vroeg ik moeder nog om
me steken te leren en me te helpen mijn jurken te repareren.
Uiteraard begon ik vreselijk onhandig en produceerde ik slordige,
scheve steken. Meer dan eens doorboorde de naald mijn vinger in
plaats van stof en vervloekte ik de gehele ambacht. Maar toen de
dagen weken werden en de weken maanden, merkte ik dat ik er best
goed in was en dat steken maken eigenlijk heel rustgevend was,
omdat het repetitief was en eenvoudig.

Dan werd het tijd voor grotere projecten, zoals het maken van
patronen in een zakdoek of tafelkleed. Eigenlijk was dit best leuk,
want ik kon zo creatief zijn als ik wilde. Al snel werkte ik aan een
groot galjoen. Moeder bekeek mijn voortgang vol verbijstering. Het
laatste wat ze had verwacht, was dat ik zo bedreven werd in iets wat
ik jarenlang had vervloekt. Toch slaagde ik erin om, zoals met de
meeste dingen, in iets uit te blinken waarvoor ik moeite deed. Zo
kwam het dat al mijn aandacht naar handwerken ging en Thomas en
de gevleugelde vrouw uit mijn gedachten raakten.

Eigenlijk was het leven best plezierig in die tijd. Sinds Jane en
Anne mijn bestaan niet meer erkenden, ging school niet langer
gepaard met angst. Ik plaats daarvan keek ik uit naar Howards wijze
woorden en de tijd die we na de les doorbrachten, pratend over de
zee en over boeken en wereldreizigers. Niemand kon dat van me
afnemen, zelfs niet omdat ik een meisje was. Net als dat niemand
mijn geheime plannetjes kon afnemen, die ik in de afzondering van



mijn kamer begon te smeden. Als ik daar in mijn eentje zat,
overwoog ik steeds vaker om me als jongen te verkleden. Ik kon naar
de haven gaan, bedacht ik me. Ik kon bij een schip aanmonsteren. Ik
had de juiste leeftijd om voor scheepsjongen door te gaan. Ik had
zoveel over zeilen geleerd dat ik gemakkelijk bij kon leren en de
horizon naar onbekende bestemmingen kon volgen. Was dat maar
mogelijk zonder mijn familie achter te laten. En dat was precies wat
me iedere keer tot inkeer bracht en me aan huis bond.

Vader hield zich ook aan zijn woord. Een jaar later kwam hij
thuis met een lange, houten kist. Zijn ogen glinsterden toen hij die
op tafel legde, waar ik zoete aardappels aan het schillen was. Ik liet
mijn mes vallen.

'Ik denk dat je wel weet wat hierin zit,' zei hij grijnzend.

Ik kwam naast hem staan. Hoewel de initialen van de smid
genoeg zeiden, durfde ik amper te dromen dat het waar was. Ik keek
opzij. Vader knikte. Met ingehouden adem opende ik de kist.

'Oh vader,' zei ik, gapend naar wat erin lag. 'Wat is hij
prachtig!' Ik nam het elegantste zwaard dat ik ooit had gezien in
mijn hand. Zonlicht reflecteerde in het stalen blad, dat zo stevig en
scherp was dat ik bang was om me te bezeren. Toen zag ik de
gravures in het gevest en straalde bij het zien van schepen en ankers.

'Ik heb hem speciaal voor je laten maken,' zei vader. 'Je verdient
een goed zwaard, Cathy. Je hebt mijn verwachtingen qua handwerk
overtroffen.'

'Dank je, vader!' Ik legde het zwaard voorzichtig terug om hem
te omhelzen. 'Hij is perfect, echt iets voor mij. Dit zwaard kan ik
met trots dragen.'

'Er zit ook een schede bij.' Hij haalde een slanke, zwarte schede



uit de kist. 'Ik vrees dat die niet zo uniek is als het zwaard, maar de
kwaliteit is uitmuntend.'

Ik zag dat hij gelijk had. 'Hij is prima. Eigenlijk ben ik blij dat
hij er gewoontjes uitziet, zonder versieringen. Zo past hij goed bij
mijn kleding. Ik wil niet te veel aandacht trekken.'

'Dat is waar. Het is al opvallend genoeg dat een jonge meid als
jij een zwaard draagt. Zo, wil je hem nu uitproberen?'

Ik glunderde. 'Laten we naar buiten gaan.'
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Op een ochtend stelde moeder me aan een jongeman voor. Het was
een van de heetste dagen van 1690, het jaar waarin ik de trotse
leeftijd van achttien jaar bereikte. Zweetdruppels prijkten op mijn
voorhoofd toen we de kerk verlieten en zelfs mijn witte, linnen jurk
was niet luchtig genoeg om de verstikkende lucht te weerstaan.

'Catherine, ik wil je graag aan iemand voorstellen.' Moeder
bracht me naar een lange man van een jaar of twintig, die zijn
donkerblonde haar in een keurige paardenstaart droeg. 'Dit is Peter
Ford. Hij is onlangs met zijn vader naar de Liguanea Plain verhuisd,
waar ze een plantage hebben gekocht. Meneer Ford, dit is mijn
dochter, Catherine Evens.'

'Wat leuk om je te ontmoeten, juffrouw Evens,' zei hij.

Ik werd aangekeken door een paar helderblauwe ogen.
'Aangenaam,' zei ik. Ik keek naar mijn ouders, me afvragend wat ik
verder kon zeggen. Ik was me ineens sterk bewust van mijn verhitte,
glimmende gezicht.

'Wat fijn om eindelijk een leeftijdsgenoot te ontmoeten,' vond
meneer Ford. 'Het is maar eenzaam op de plantage, met alleen mijn
vader en de bediendes.'

'Dan was het een goed idee om naar de kerk te gaan,' zei
moeder. 'Naast de gebruikelijke redenen, uiteraard.' Haar Engels
klonk veel beter dan normaal, alsof ze extra moeite deed om haar
Spaanse afkomst te verbergen.

Vergeleken met mij was meneer Ford de keurigheid zelve. Zijn
wambuis was vlekkeloos, zijn schoenen glommen en zijn gezicht was
gladgeschoren op een dun snorretje na. Ik vroeg me af of hij altijd zo



gekleed ging. 'Wat vond u van de preek van vandaag?' vroeg ik. Ik
klonk zwakjes, alsof mijn stem niet van mij was.

'Nogal opvallend. Je zou denken dat Eerwaarde Heath de
vrouwelijke bevolking het liefst in een klooster zag. Ik vraag me af
hoe ik hier ooit een echtgenote zal vinden, met de weinige vrouwen
die er al zijn.'

Ik lachte. 'Er zijn altijd al weinig vrouwen geweest,' vertelde ik
terwijl ik met mijn mouw frummelde. 'Heath gaat volledig op in zijn
geloof, hoewel zijn preek vandaag wel erg enthousiast was. Gelukkig
heb ik geen kloosterleven voor ogen.'

'Dank de heer!' riep meneer Ford uit. Ik zag mijn ouders
glimlachen. 'Nee, juffrouw Evens. Ik kan je echt niet als een non
voorstellen.'

'Ik wel,' zei vader grijnzend. Ik stuurde hem een waarschuwende
blik.

'Hoezo kunt u mij niet als een non voorstellen?' vroeg ik
nieuwsgierig.

'Ach,' zei meneer Ford. 'Volgens mij gedij je veel beter buiten
het klooster. Een vrouw hoort niet in een donkere plek te worden
opgesloten, weggestopt van de wereld.' Ik bloosde toen hij het woord
'vrouw' gebruikte. 'Ik kan me niet voorstellen dat je urenlang bidt
terwijl je naar een bal kunt, kennissen kunt bezoeken of andere leuke
dingen kunt doen. Laat me raden: jij kiest liever je eigen
amusement. Kom ik dicht bij de waarheid?'

'Heel dicht. Er zijn zoveel leuke dingen om te doen, zoals over
het strand wandelen en tekenen, het lezen van boeken of het
bekijken van de mensen in de haven. En handwerken,' voegde ik toe.
'Ik vind het heerlijk om allerlei beeltenissen met draad te creëren.'



'Echt waar?' Hij was duidelijk onder de indruk. 'En wat voor
beeltenissen maak je dan?'

'Van alles.' Ik keek opzij, me plotseling bewust dat mijn ouders
verderop met meneer en mevrouw Hillop stonden te praten. 'Ik
maak bloemen en patronen,' ging ik verder. Ik merkte dat mijn
oksels nat waren, dus drukte ik mijn ellebogen tegen mijn lijf om
eventuele zweetplekken te verbergen. 'Ik ben zeer goed in het creëren
van zee-gerelateerde afbeeldingen, zoals schepen en zeelieden,
inktvissen en schildpadden, zeemanskisten en schatten en schelpen.'

Hij keek me aandachtig aan, zijn ogen nog blauwer dan eerst,
als dat al mogelijk was. Ik merkte dat ik om me heen keek, bang om
hem aan te kijken. Ik zag hoe mensen met mandjes door de straat
liepen, sommige gevuld met fruit of pakjes, andere nog leeg.

'Wat bijzonder,' vond meneer Ford. 'Ik dacht dat vrouwen het
liefst planten en vogels maakten, en dames in kleurrijke jurken, en
koningen en koninginnen.' Ik wendde mijn blik af, bang dat hij me
raar vond. 'Ik heb vijf zussen die handwerken, maar ze hebben nog
nooit schepen gecreëerd. Nu ben ik wel heel nieuwsgierig geworden,
juffrouw Evens. Wellicht kun je me je werk eens laten zien?'

'Ja… ja natuurlijk. Heel graag, zelfs,' stamelde ik. Ik keek naar
mijn trillende handen. Opeens herinnerde ik me iets. 'Ik kan u nu
zelfs iets laten zien. Ik pakte mijn nog schone zakdoek en gaf hem
aan hem.

Hij vouwde hem uit. Ik was vervuld van trots bij het zien van
oranje en gele schelpen op een hagelwit doek. Dan waren er mijn
initialen, in zulke verfijnde letters dat de steken nauwelijks zichtbaar
waren.

'Lieve hemel,' zei hij terwijl hij goedkeurend knikte. 'Jij hebt



wel heel veel moeite en toewijding in zoiets kleins gestoken. Je hebt
echt talent.' Voorzichtig gaf hij de zakdoek terug, alsof het draad van
zilver was.

'Dank u wel.'

'Heb je vriendinnen hier?' wilde hij toen weten. Ik zuchtte
inwendig en keek hulpzoekend naar moeder, die ons van een afstand
in de gaten hield.

'Vriendinnen? Nou…' Ik zweeg. Wat zou meneer Ford wel
denken als hij wist dat ik amper kennissen had? 'Er is een oude man,
meneer Howard, die ik graag bezoek. Eigenlijk is hij mijn leraar,
maar we houden allebei van boeken en bespreken die graag. Verder
ben ik veel te druk met bezigheden thuis, zoals het verzorgen van de
moestuin, het huishouden en andere klusjes.' Ik staarde naar mijn
schoenen, af en toe opkijkend naar deze keurige jongeman.

'Maar je hebt toch wel vriendinnen om interesses mee te delen,
om samen mee te handwerken?'

Mijn gezicht vertrok. Kon ik dat maar bevestigen; kon ik maar
zeggen dat de meiden in de buurt niet wegkeken als ik langsliep; dat
ze niet achter mijn rug roddelden en giechelden; dat ze zich niet
herinnerden dat ik Jane's gezicht voor eeuwig getekend had.

'Nou… nee, ik ben bang van niet. De vriendin die ik had is met
haar ouders naar Londen verhuisd.' Bedroefdheid klonk in mijn
stem, hoezeer ik die ook onderdrukte. Intussen verwachtte ik half
dat meneer Ford zich zou excuseren, net als veel meiden deden zodra
ze me leerden kennen.

'Ik heb ook niet veel vrienden,' gaf hij tot mijn grote verbazing
toe. 'Het is hard werk, hoor, om de plantage met mijn vader te
runnen. Onze nieuwe onderneming vergt veel aandacht. We moeten



mannen inhuren, contracten opmaken en ook nog ons huis
inrichten. Dan is er nog het suikerriet, dat nieuw voor ons is. We
hebben een hoop te leren. Ik heb amper tijd om in mijn eigen huisje
hier in de stad door te brengen, laat staan om mensen in Liguanea te
ontmoeten.'

'Hebt u dan geen kennissen waar u vandaan komt? Waar
woonde u eerst, als ik vragen mag?' Ik voelde mijn nieuwsgierigheid
groeien.

'We hadden een tabaksplantage op Hispaniola. Daar heb ik een
vriend, Jean. Sinds ik hier woon, schrijven we elkaar brieven, maar ik
ben bang dat we weinig van elkaar zullen zien.'

'Wat jammer. Vrienden zijn heel waardevol. Die moet u
koesteren.' Mijn woorden deden hem zwijgen. Even stonden we zo,
onze ogen als door een spreuk aan elkaar gekleefd.

Ik schrok toen mijn vader mijn schouder aanraakte. 'Kom je
mee, Cathy?' vroeg hij grijnzend. 'Ik neem aan dat meneer Ford de
kerk wel vaker zal bezoeken?'

'Uiteraard, meneer,' bevestigde hij. Nog steeds bleef zijn blik op
mij hangen. 'Na de inspirerende preek van vandaag kan ik niet
wachten om meer van Heaths gedachtengoed te horen. Zien we
elkaar binnenkort weer, juffrouw Evens?'

Ik knikte. 'Natuurlijk. Heel graag zelfs.'
 

Ik zag amper iets toen we naar huis liepen. Ik leek wel te zweven,
alsof een betovering mijn benen zo licht als veertjes maakte.
Nauwelijks voelde ik de broeierige hitte of de toenemende wind of
was ik me bewust van donkere wolken die in de lucht samenpakten.
Ik volgde simpelweg mijn ouders en keek verbaasd op toen we



thuiskwamen en dikke regendruppels uit de lucht vielen.

'Wat is Peter Ford een nette jongeman, hè?' Vader bestudeerde
me alsof hij mijn gedachten probeerde te lezen. Buitenlucht
stroomde langs onze gezichten, nu verkwikkend en koel.

'Dat is hij zeker,' beaamde ik zo neutraal mogelijk. 'Hij lijkt me
erg vriendelijk.' Ik begon de lantaarns aan te steken, want het werd
opeens wel erg donker.

'Hij zal wel rijk zijn. Die plantage schijnt te groeien als kool.
Het zal Peter aan niets ontbreken zodra hij de boel erft. Heb jij enig
idee wat ze er verbouwen, Cathy?'

'Suikerriet, geloof ik. Hoezo?' Ik keek hem verbaasd aan. Voor
mij maakte het niet uit wat ze verbouwden. Was het niet veel
specialer dat meneer Ford tegen me gepraat had?

'Suikerriet. Ik dacht al zoiets. Het schijnt het nieuwe groeiende
goud te zijn. Hele scheepsladingen suiker verlaten tegenwoordig de
haven, wist je dat? Het is nog succesvoller dan campechehout.'

Intussen viel er een muur van regen. Ik sloot de luiken, omdat
er regendruppels op de vensterbank kwamen. Een bliksemschicht
verlichtte de kamer. 'Denk je dat jullie suiker op de Bonnie kunnen
exporteren?' vroeg ik. Ik zette mijzelf schrap, wachtend op de
donderklap. Een zacht gerommel klonk in de verte.

'Wellicht. Het is altijd goed om plantagehouders te kennen.
Misschien kan ik ze aan mijn kapitein voorstellen.'

Moeder vloog naar binnen met een dienblad met thee en cake.
'Por dios, wat een verschrikkelijk weer! Volgens mij is het plafond in
de keuken weer lek, James. De hele vloer is nat.' Water drupte van
haar gezicht. Het leek wel alsof ze van de markt kwam in plaats van



de tuin.

'Ik zal ernaar kijken zodra het droog is,' beloofde vader terwijl
hij het dienblad aannam. 'Het lek zit waarschijnlijk bij de
schoorsteen. Dat heb ik al eerder geprobeerd te dichten.'

Eigenlijk was het best knus, samen theedrinken met buiten de
storm en binnen het geflikker van kaarsen en lantaarns. Al snel
gingen mijn gedachten naar Peter Ford en de onderwerpen waarover
we hadden gesproken. Hij heeft ook geen vrienden hier, realiseerde
ik me. Net als ik heeft hij weinig kennissen.

Eigenlijk had ik onze kerkbezoeken nooit echt leuk gevonden.
Hoewel Eerwaarde Heath zeer vriendelijk was en zijn preken vol
enthousiasme bracht, waren de bezoeken slechts iets wat van ons
verwacht werd. Vader sprak amper over het geloof en ik kan me niet
herinneren hem ooit te zien bidden. Moeder was Romaans-
Katholiek, maar aangezien ze graag in de samenleving opging,
bezocht ze onze kerk in plaats van de katholieke kapel. Ze mocht
Heath en zijn ideeën wel, maar vond het niet erg om een dienst te
missen.

Sinds ik meneer Ford – die ik in gedachten Peter noemde –
had ontmoet, werd ons kerkbezoek het hoogtepunt van de week.
Eerst had ik niet door dat ik de dagen ernaar aftelde. Pas toen we
daadwerkelijk gingen, merkte ik hoezeer ik naar hem uitzag. Nerveus
liep ik mee naar de kerk. Wat als hij er niet was? Wat als hij druk
was op de plantage? Ik kon me niet voorstellen dat hij speciaal voor
mij zou komen.

Zodra we in de kerk zaten, gluurde ik naar de banken. De
mensen uit de buurt zaten zachtjes te praten. Zo zag ik de Hillops
een paar rijen voor ons en de Howards en de Rivers. Heath stond al
klaar bij de preekstoel toen de kerkdeur dichtviel. Peter was nergens



te bekennen.

Ik luisterde maar half naar de preek, en toen we na de dienst
vertrokken, verlangde ik naar mijn kamer, waar ik alleen kon zijn
met mijn teleurstelling.

'Juffrouw Evens?'

'Meneer Ford!' Ik keerde direct om. Het was Peter. Deze keer
droeg hij een donkerblauw vest, dat hem uitstekend stond. 'Ik wist
niet dat u hier was.'

'Nou, dat ben ik wel zeker.' Hij glimlachte en ik zag een keurig
gebit. 'Ik vrees dat ik nogal laat binnenkwam, maar ik heb het
meeste van de preek gehoord. Piraterij is vast een terugkerend
onderwerp in Port Royal. Heath leek onze aanwezigheid haast te
vergeten toen hij over het leiden van een eerlijk leven preekte. Geen
wonder dat ik geen enkele schelm in de kerk ben tegengekomen.'

'Weet u dat zeker? Er wonen hier meer schelmen dan u denkt,
hoor,' zei ik. 'Waarom zouden ze geen waarde hechten aan een goed
en eerlijk leven?'

'Omdat ze een barbaars, oneerlijk leven leiden?' suggereerde
Peter. 'Omdat ze alleen om zichzelf geven? Ze stelen onze ladingen,
moorden in het wilde weg, bezatten zich en verrichten andere
lompigheden. Wat betekent goedheid voor hen?'

Ik haalde mijn schouders op. 'Ik dacht alleen maar dat ook
piraten vergeven willen worden voor hun zonden.'

'Nou, van mij mogen ze hangen.' Peters ogen waren vol vuur,
alsof de gedachte aan piraten zijn hart al liet koken. Intussen stonden
mijn ouders met meneer Howard te praten. 'Er is trouwens iets
waarover ik het met je wilde hebben. Ik vertelde mijn vader over je



handwerk en hij toonde direct interesse. Hij heeft nog een lege muur
in huis waar een ingelijst werk kan hangen. Wellicht kun je me,
wanneer je tijd hebt, je creaties laten zien?'

Ik verslikte me bijna in mijn eigen speeksel. 'Wil hij mijn werk
aan de muur hangen?' Ik dacht aan de afbeeldingen die ik tot dusver
had gemaakt. Hoewel ik zeer trots was op mijn creaties, kon ik me
niet voorstellen dat iemand er de hele dag naar zou willen kijken.

'Alleen als er iets voor hem bij zit. Mijn vader houdt van
kunstwerken van schepen en de zee. Ik geloof dat hij ervan droomt
om rond te reizen. Hij vroeg of ik je werk wil beoordelen, want hij is
te druk om zelf langs te komen. Gelukkig ken ik zijn smaak goed.
Als er iets bij zit, wil hij misschien wel een bestelling plaatsen.'

'Een bestelling?' Ik was te verbijsterd om meer te zeggen.

'Ach natuurlijk. We zullen uiteraard voor je werk betalen. Zeg
maar wanneer ik langs mag komen.'

Ik staarde hem aan, onzeker of ik hem goed had verstaan. 'Ik…
ja, natuurlijk,' stamelde ik. 'Dat moet ik uiteraard met mijn vader
overleggen.' Ik ging naar mijn ouders om de situatie uit te leggen. Al
snel werd afgesproken dat Peter de volgende avond bij ons zou
komen eten.

Mijn wangen gloeiden van opwinding toen we naar huis liepen.
Hij zou komen eten! Peter kwam ons bezoeken om mijn handwerk
te bekijken. Ik ging in gedachten na welke afbeeldingen ik had
gemaakt en welke ik zou tonen. Maar – en dit was nog belangrijker –
wat zou ik aandoen? Mijn zwarte jurk lag in een slordige hoop in
mijn kamer, de blauwe bevatte mysterieuze gaatjes en de grijze was te
eenvoudig. Misschien kon ik moeders smaragdgroene zijde wel
lenen.



Nog nooit had mijn spiegel zoveel aandacht gekregen als de dag
dat Peter kwam eten. Moeder bekeek me met opgetrokken
wenkbrauwen toen ik haar groene jurk paste en in de spiegel keek.
Vervolgens spendeerde ik ruim een uur aan het kammen en
vastspelden van mijn haar, waarbij ik mijn nieuwe kam van
schildpadschild gebruikte. Uiteraard droeg ik de hanger die ik van
vader had gekregen. Het zilveren galjoen stond prachtig bij het zijde
en ik hield hem even in mijn hand. Dan opende ik mijn
juwelendoosje.

Mijn collectie kettingen, ringen, haarspelden en andere sieraden
was door de jaren flink gegroeid. Dit kwam deels door de cadeautjes
die vader meebracht. Toch werd mijn oog vooral door een kleinood
getrokken: de gevleugelde vrouw.

Zodra ik de ring vasthield, kwamen de herinneringen boven:
hoe ik hem in Thomas zijn hut had gepakt en in mijn zak had
gestopt; hoe ik hem in mijn hand had gedrukt toen Jane me zo vaak
lastigviel. Alleen al de aanraking sterkte me, alsof een onzichtbare
kracht me aanmoedigde om dapper te zijn. Eeuwige voorspoed, dacht
ik.

Ik schoof de ring om mijn vinger. Het voelde gek, alsof het
fout was om te dragen, alsof de gevleugelde vrouw verscholen wilde
blijven. Nee, niet verscholen. Schaamrood kleurde mijn wangen toen
ik me realiseerde dat ik haar nooit aan Thomas had teruggegeven.
Vlug stopte ik haar terug in het doosje. Thomas zijn vrolijke gezicht
schoot door mijn gedachten. Wat had ik hem sinds die dag weinig
gezien. Ik was steeds druk geweest, met handwerken en
zwaardvechten. Toch had hij me wat brieven gestuurd, maar ik
stuurde nooit iets terug.

Het aroma van kruiden hing in de tuin toen ik beneden kwam,



klaar om onze gast te ontvangen. Moeder was druk bezig in de
keuken. Haar visstoofpot was de smakelijkste die ik ooit had
geproefd. Aangezien de tafel al gedekt was, nam ik de tijd om een
goede fles wijn uit te kiezen.

'Wat zie je er prachtig uit!' riep Peter toen hij arriveerde. Hij
pakte mijn hand en kuste die alsof ik een echte dame was. Ik vroeg
me af hoe het zou voelen als ik moeders handschoenen niet droeg.

'Dank u wel,' zei ik. 'U ziet er ook goed uit.' Peters bruine
wambuis en zwarte broek zagen er zo keurig uit dat ik me afvroeg of
hij ze net bij de kleermaker had afgehaald. Gouden knopen glommen
naar me in het kaarslicht en ik bekeek het ingewikkelde
borduurwerk vol bewondering. Wat was ik blij dat het schemerig was
en mijn rode wangen minder opvielen. 'Kom verder. Ons huis is niet
groot, maar knus genoeg.'

'Het ziet er prima uit.' Hij keek om zich heen toen we naar de
achterkamer liepen. 'Ik heb nooit van grote huizen gehouden. Die
voelen kil en eenzaam aan, alsof ik er te klein voor ben. Wat een
mooie schilderijen aan de muur! Heb jij die gemaakt?'

'Was dat maar zo. Ik hou van schilderen, maar het is moeder
die u moet complimenteren. Zij is de grote kunstenares.'

'Ach, maar jij bent het grote talent in handwerken,' zei moeder,
die net uit de tuin kwam. 'Mijn dochter heeft mij overtroffen als het
aankomt op naald en draad. Vanavond zult u haar borduurwerk
bewonderen. Wilt u wijn?'

'Graag,' antwoordde Peter. 'Misschien kan uw dochter haar
creaties alvast laten zien.'

Ik opende een lade om de klaargelegde werken te pakken. Eerst
toonde ik een afbeelding van twee brigantijnen die op zee kanonnen



op elkaar afvuurden. Vervolgens liet ik hem drie tafelkleden zien,
versierd met ankers, scheepjes en schelpen in zijden draad en
metaaldraad. Als laatste toonde ik mijn huidige project: een flinke
afbeelding van een brigantijn, haar parelwitte zeilen bol terwijl de
wind haar over de golven blies. Het was mijn meesterwerk.

'Kun je zoiets voor mijn vader maken?' vroeg Peter. 'Hij zou dit
echt geweldig vinden. Moet je de details zien! De afbeelding lijkt wel
te leven, alsof het schip daadwerkelijk beweegt. Hoe krijg je dat voor
elkaar?'

Ik straalde helemaal. 'Ik breng veel tijd in de haven door om
schepen te bekijken. Het helpt me om de details te onthouden.
Soms maak ik schetsen van schepen of bepaalde onderdelen, zodat ik
met een voorbeeld kan werken. Maar om uw vraag te beantwoorden:
ik zou graag iets dergelijks voor uw vader maken.'

'Wat fijn. Is vijftien shilling genoeg?'

Ik bekeek hem stomverbaasd. Wilde zijn vader serieus vijftien
shilling betalen? Ik bedacht dat ik beter iets kon zeggen. 'Ja. Ja, dat
komt wel in de richting.'

'Goed, ik zal het aan hem doorgeven. Wanneer denk je het af te
hebben?'

Ik glimlachte. Als Peter er niet was geweest, zou ik direct zijn
begonnen. 'Is twee maanden snel genoeg?'

'Zeker. Maar neem vooral de tijd. Mijn vader vindt het niet erg
om wat langer te wachten als dat een beter resultaat oplevert.'

Daarmee was de overeenkomst gesloten en gingen we aan tafel.
Tijdens de maaltijd spraken we over Port Royal en de mensen die
Peter tot nu toe had ontmoet, over zijn werk op de plantage, het



suikerriet en over Hispaniola. Peters leven was daar niet eenvoudig
geweest. Zijn moeder overleed toen hij zes was, waardoor een van
zijn oudere zussen de moederrol op zich genomen had. Alle
gezinsleden hadden hard moeten werken om het huishouden te
runnen en om brood op de plank te krijgen. Als jongen had Peter
het zware werk op de plantage verricht, terwijl de meiden
schoonmaakten en kookten. Peters vader was nooit hertrouwd.

 

Het werd een gewoonte om na de kerkdienst met Peter te praten,
waarbij mijn ouders op een beleefde afstand bleven. Ik merkte hoe
charmant, vriendelijk en beleefd hij was en na een paar weken mocht
ik zelfs met hem wandelen.

Wat genoot ik van deze wandelingen! Terwijl we over de
Palisadoes of door de levendige straten van Port Royal struinden,
vertelden we elkaar alles over ons leven. We hadden dan ook veel
met elkaar gemeen. Meer dan eens slaakte Peter een verbaasde kreet,
omdat hij zich zo erg in mij herkende. Net als ik had hij van zijn
vader moeten zwaardvechten en had hij zoveel moeten oefenen dat
hij er een hekel aan kreeg. Net als ik hield hij van boeken, maar in
plaats van over de zee las hij over gewassen. Ook zijn
verstandhouding met zijn ouders klonk bekend. Zo had hij een zeer
sterke band met zijn vader, terwijl ik die met mijn moeder had.

'Toen moeder overleed, groeiden mijn vader en ik naar elkaar
toe,' vertelde Peter. 'Mijn vader was ineens erg van mij afhankelijk,
omdat ik zijn enige zoon ben. Uiteraard hadden we eerst veel
meningsverschillen, maar zodra we aan de nieuwe situatie gewend
waren, werden we echte vrienden.'

'Jouw liefde voor jouw vader is als mijn liefde voor mijn
moeder,' zei ik. We liepen door de Palisadoes-poort en lieten de stad



achter ons, waarna we het pad langs cactussen en doornstruiken
volgden. Veel mensen zochten hier de rust op of bezochten de
begraafplaats. Ik zag wat mannen op de bankjes voor Barre's taveerne
zitten, genietend van het uitzicht onder het genot van een pintje.
Voor ons rezen de Blue Mountains op in prachtige groentinten, met
de boomtoppen in de heuvels als een deken van mos. Aan de voet
van de bergen lagen boerderijen en plantages.

'Je hebt vast zo'n goede band met je moeder, omdat je vader zo
vaak op zee is,' suggereerde Peter.

'Zielsverwanten,' zei ik, al starend naar de azuurblauwe zee.

'Goede genade, Catherine!'

Ik keerde me naar hem om, verbaasd dat hij gestopt was. Hij
bekeek me verwonderd. 'Wat is er?' Ik was bang dat ik iets verkeerds
had gezegd.

'Ik dacht exact hetzelfde.' Hij kwam voor me staan.'
Zielsverwanten.' Hij glimlachte zo lief dat mijn buik begon te
kriebelen.

'Blijven we dezelfde dingen denken?' vroeg ik.

Hij nam mijn hand en we vervolgden onze weg richting het
vasteland, totdat we over een smalle strook liepen met water aan
beide zijden. 'Ik geloof het wel. Het lijkt wel alsof we elkaars
gedachten kunnen lezen. Het is de enige verklaring. We zeggen zelfs
dezelfde woorden.'

Ik vond het niet raar. En terwijl we naar Hope River
slenterden, waar we konden uitrusten en naar het water staren, vond
ik het juist logisch. Het paste bij hoe we elkaar begrepen. Hoewel we
elkaar pas een paar weken kenden, voelde ik me compleet bij hem op



mijn gemak. Het leek wel alsof onze zielen steeds meer
samensmolten.

Het was vast geen toeval dat we elkaar hadden ontmoet. Na het
gebrek aan vriendschap in mijn jeugd was hij een compensatie voor
wat ik had gemist. Wat konden we samen lachen na de kerkdienst,
als we Heaths preek bespraken. Ik deelde zelfs mijn diepste
onzekerheden met Peter.

'Ik heb me altijd al anders gevoeld dan meiden van mijn
leeftijd,' gaf ik toe. 'Ik dacht zelfs dat ik ongewoon was.'

'Ongewoon?' Het geruis van water kwam uitnodigend van
achter de bomen en struiken vandaan, waar we ons doorheen
wurmden om de rivier te bereiken. Peter keek me verbaasd aan.
'Goede God, Catherine! Maar je bent ook ongewoon.' Mijn gezicht
vertrok. 'Ongewoon mooi.'

Ik snoof, maar zweeg toen ik zag dat hij het meende. 'Vind je
mij mooi?' Ik staarde naar de zanderige oever en het water dat over
de keien stroomde.

'Je bent net een prinses.' Hij kwam voor me staan, zo dichtbij
dat ik zijn adem tegen mijn wang voelde. 'Ik heb nog nooit zo'n
mooie vrouw gezien. Je ogen, je haar, je gezicht…' Hij schudde zijn
hoofd alsof hij droomde. 'Dus ja, je bent ongewoon.'

Zijn woorden ontnamen me de adem. Ik leunde tegen een
boom alsof ik door de hitte werd bevangen. Ik luisterde naar het
ritselende bladerdek en de suizende rivier. Wat voelde ik me raar.
Mijn gezicht leek wel te branden en mijn benen wiebelden. Mijn
hart klopte alsof ik gerend had. Opeens dacht ik dat ik onwel werd.
'Ik voel me ineens zo… zullen we teruggaan?' vroeg ik. Mijn maag
kneep samen alsof ik te lang in een koets had gezeten.



Peter pakte me bij mijn arm. 'Grote goedheid, Catherine! Voel
je je niet lekker?' Opeens leek hij het te begrijpen. 'Het spijt me,
lieve schat. Ik had niet zo vrijuit mogen spreken. Ik zei alleen maar
wat ik voelde. Het was niet mijn bedoeling om je van slag te maken.'

'Ik ben niet van slag.' Ik merkte dat ik snel ademde. 'Het is
gewoon… ik ben niet gewend om zulke dingen te horen.' Ik keek van
hem naar de grond en terug.

Hij keek alsof hij dit moeilijk kon geloven. Vervolgens leidde
hij me naar een omgevallen boom aan de oever. 'Kom,' zei hij terwijl
we gingen zitten. 'Het is een snikhete dag. We hebben veel te ver
gewandeld, denk je niet? Laten we uitrusten en iets drinken. Moet je
zien hoe mooi het hier is! Laten we van de omgeving genieten.'

Ik veegde het zweet van mijn voorhoofd en staarde naar het
water. Terwijl we het bier dronken dat hij had meegebracht, voelde
ik me langzaam kalmeren. Dan excuseerde ik me. Blaadjes kraakten
onder mijn schoenen toen ik de bosjes in ging om te plassen. Ik liep
een eindje door, zodat ik de eenzaamheid van de natuur kon
omarmen. Al snel liep ik over het zand en hoorde hoe de golven in
de branding braken. Ik was omringd door struiken en hoge bomen.
Ik trok mijn rok omhoog en hurkte.

Toen ik klaar was, wilde ik teruglopen. Pas toen hoorde ik
zachte stemmen. Ik was niet alleen.

Ik dook omlaag. Ik was een jonge vrouw, ver van de drukke
stad. Zou Peter me kunnen horen als me iets overkwam? Ik gluurde
door de struiken. De blanke huid van mensen was onmiskenbaar.
Mannen, twee zelfs, en ze waren allebei naakt.

Ik hield mijn adem in. Een slanke man met verwilderd, zwart
haar lag voorover over een grote kei, zijn huid spierwit op zijn armen



en nek na, die duidelijk in zonlicht hadden gebaad. Zijn handen
knepen in het zand toen de ander hem vasthield en zichzelf stevig
tegen hem aanduwde. Mijn hand schoot naar mijn zwaard. Hij doet
hem pijn, dacht ik. Hij is hem aan het wurgen!

Ze kreunden zachtjes. Dan werd het harder en hun ademhaling
sneller. Iets weerhield me ervan om ze te benaderen. En toen ik beter
keek, realiseerde ik me dat de grimas van de slanke man niet van pijn
was, maar van genot. Ik bestudeerde de ander. Hij was lang en sterk,
zijn armspieren aangespannen terwijl hij zichzelf ritmisch tegen het
achterwerk van zijn metgezel bewoog. Pas toen herkende ik zijn
roodbruine haar.

Ik slaakte bijna een kreet. Dan zag ik de kleren om hen heen.
Tussen de witte kousen en hemden lag de onmiskenbare blauwe jas
van de commandeur. Ik kroop weg, te bang om ontdekt te worden,
te verbijsterd om te kijken. Mijn benen wiebelden onder mijn lijf
toen ik terug naar de rivier liep, mijn hoofd een storm van
gedachten. Was het echt? Had ik het niet voor iets anders aangezien?
Want ik wist dat als het inderdaad een genotsdaad was, beide
mannen in groot gevaar verkeerden. Eén woord hierover kon hun
carrières verwoesten of zelfs hun levens beëindigen. Ik was me ineens
bewust van de macht die ik in handen had. Een woord. Een getuige.

'Grote goedheid, waar bleef je zo lang?' vroeg Peter toen ik
terugkwam. 'Lieve schat, je trilt helemaal!' Hij hield me bezorgd
vast.

'Ik dacht dat ik verdwaald was. Ik ben duidelijk uitgeput. De
hitte is te veel voor me, Peter. Laten we teruggaan, zodat ik thuis
kan uitrusten.' Ik begon direct te lopen.

Peters stilte was opvallend op de terugweg. Pas toen we via de
brug het stroompje passeerden en het water ons in prachtige



blauwtinten omringde, sprak hij. 'Als ik je heb thuisgebracht, ga ik
naar de plantage. Ik heb vanmiddag een afspraak met commandeur
White en die moet ik nog voorbereiden.'

Ik struikelde bijna. 'Commandeur White?' De commandeurs
spierwitte billen schoten door mijn gedachten. Dan herinnerde ik me
de bedreigingen die hij ooit naar moeder maakte, zijn intentie om
vader op te sporen, om ons beiden op te laten knopen. 'Wat moet je
in hemelsnaam met de commandeur?' vroeg ik, mijn keel droog en
kriebelig.

'Zaken, Catherine.' Peter produceerde een stralende glimlach.
'Onze onderneming is groeiende! De marine toont niet voor niets
interesse in onze zaken. Er is steeds meer behoefte aan suiker.
Vanmiddag bespreken mijn vader en ik de mogelijkheden om suiker
naar Engeland te exporteren. Er gaan regelmatig schepen heen, die
een lucratieve lading kunnen meenemen. Stel je eens voor! We
kunnen rijk worden.'

'Echt waar?' Ik probeerde vrolijk te klinken, alsof ik zijn
enthousiasme deelde, zijn hoop op goede zaken en om de rijkste
suikerplanter in West-Indië te worden.

'Is het niet geweldig hoeveel rijkdom een gewas kan brengen?'
vervolgde hij, blind voor mijn groeiende bezorgdheid. 'En dit is pas
ons eerste jaar.'

Ik rilde. Alleen al het idee dat Peter en commandeur White
met elkaar in bespreking gingen maakte me nerveus. Wist Peter over
de commandeurs bedreigingen naar mijn familie? Wist de
commandeur dat Peter en ik elkaar kenden? Wat als onze groeiende
band de Ford-onderneming bevlekte? Zou hij me nog willen zien? Ik
slikte. Het idee om hem te verliezen – onze dagelijkse gesprekken en
het prachtige dat tussen ons groeide – was simpelweg ondraaglijk.



'Weet je, Catherine,' zei hij toen. 'Ook jouw vader kan hiervan
profiteren. Speelt de Bonnie geen grote rol in de export van Port
Royal? Misschien kunnen ze suiker exporteren, bijvoorbeeld naar
New England. Als alles zo doorgaat, oogsten we straks meerdere
scheepsladingen. Ik zou mijn ideeën zeer graag met hem bespreken.
Wanneer verwacht je dat hij terugkomt?'

We naderden de stadspoort en Fort Rupert. Het zachte
geroezemoes van mensen klonk al vanuit de stad, als door de wind
gedragen. 'Ik ben bang dat ik dat niet weet. Vader komt altijd terug
wanneer we hem het minst verwachten. Dat hoort bij het zeeleven.'

Peter kneep zijn ogen samen. 'Maar er is toch wel een zekere…
voorspelbaarheid in zijn thuiskomst? Er is toch wel – hoe moet ik
het zeggen – een zeker ritme?'

Ik zuchtte. Vermoeidheid overviel me toen we de stad in
kwamen en opeens snakte ik naar de hemelse rust bij de rivier.
Helaas had ons uitje me niet de gebruikelijke energie gebracht.
'Zoals ik zei weet ik het niet. Soms is hij een week weg, soms wel
maanden. En de keren dat hij ons vertelde wanneer hij terugkwam,
kwam hij zijn belofte niet na.'

'Maar je kunt het toch wel raden?' drong Peter aan. Hij keek
me intens aan, alsof hij mijn gedachten probeerde te peilen, alsof hij
informatie uit me wilde trekken. 'Waar is hij eigenlijk heengevaren?
Als je dat weet, kun je toch wel raden wanneer hij terugkomt? Ik
weet dat de zee ruig en onvoorspelbaar is, maar het exporteren van
wat goederen levert toch geen maanden vertraging op?'

Ik keek opzij, me bewust van zijn scherpe stem. Het leek wel
alsof hij me aan het ondervragen was. 'In godsnaam, Peter! Ik weet
het niet. Ik weet niet wanneer hij terugkomt of waar hij naartoe is.
Wisten we dat maar!' Ik marcheerde langs op straat rondhangende



mensen, plotseling snakkend om thuis te zijn, om in bed te kruipen
en te slapen. 'Hoor eens, mijn vader praat amper over zijn werk. Het
belangrijkste is dat hij veilig thuiskomt en dat we inkomsten hebben.
Ik weet niet wanneer hij terugkomt. Wisten we dat maar, Peter. Het
zou ons leven een stuk fijner maken.'

Hij keek me ontzet aan. Het was de eerste keer dat ik naar hem
snauwde, dat ik mijn zelfbeheersing verloor en zijn aanwezigheid me
benauwde. Op dat moment wist ik niet waarom ik me zo ergerde,
waarom ik zo prikkelbaar was, dus liet ik het van me afglijden. Ik
stopte en pakte zijn hand vast. 'Het spijt me. Het was niet mijn
bedoeling om zo te praten. Het is gewoon… ik ben gewoon zo moe.'

Tot mijn opluchting bracht hij mijn hand naar zijn lippen en
kuste die. 'Het geeft niet, lieve schat. Ik ben degene die zich moet
verontschuldigen, die allerlei vragen stelt terwijl je niet lekker bent.
Ik had het niet over zaken moeten hebben. Ik vrees dat ik je gestel
even vergat, terwijl dat hetgeen is wat me het meeste doet. Kom.'
Hij trok me zachtjes mee en liet mijn hand niet los totdat ik thuis
was. Ik was misselijk toen hij vertrok.
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Het zijde in mijn handen was zacht en van uitstekende kwaliteit.
Geen oneffenheid was zichtbaar in het weefsel. Natuurlijk niet: ik
koos altijd de beste materialen. Naast me op het bankje lagen allerlei
kleuren draad: rood, geel, groen, wit en wat minder felle tinten,
evenals metaaldraad dat voor zilver moest doorgaan.

De opzet van mijn werk was al zichtbaar, een schets van de
afbeelding die ik ging maken. Vervolgens mat ik nauwkeurig het
doek en maakte tijdelijke steken waar de belangrijkste onderdelen
zouden komen: een groot galjoen en twee sloepen. Ik wist dat Peters
vader hier uiterst enthousiast over zou zijn.

Het was kalmerend om in de tuin te handwerken en ik ging
dan ook helemaal op in het nauwkeurig plaatsen van steken en het
kiezen van de juiste kleur. Even was ik me onbewust van de kwaaltjes
die ik de laatste tijd mankeerde: het vreemde gevoel in mijn buik,
een gebrek aan eetlust, de rusteloosheid die me door het huis liet
ijsberen en zelfs slapeloze nachten. Misschien was ik ziek aan het
worden, maar dan was dat al weken.

Dan waren er nog de eindeloze gedachten – dagdromen die me
blind maakten voor mijn omgeving. Keer op keer dacht ik aan mijn
gesprekken met Peter, waarbij een glimlach op mijn gezicht kleefde.
Ik was dan ook blind voor vaders nervositeit toen hij van een lange
zeereis terugkwam en me onbewust van de bange blikken die mijn
ouders uitwisselden. Ik had zelfs niet door hoe gehaast vader over
straat liep. Nee, pas achteraf herkende ik de signalen die ik zonder
Peter zou hebben opgevangen.

Er kwamen stemmen vanuit het bovenraam. Kennelijk waren
mijn ouders van hun uitje teruggekomen. Ik onderbrak mijn werk en



glimlachte. Wat was het fijn om ze zo gelukkig te zien, om verhalen
over hun uitjes te horen terwijl hernieuwde liefde tussen hen
opbloeide. Het kon me niet meer schelen dat ik daardoor minder tijd
met moeder doorbracht.

Ik stond op en ging naar binnen. Al snel hoorde ik de ernst in
hun stemmen.

'Dit kan zo toch niet doorgaan, James?' zei moeder. 'Je kunt je
niet voor commandeur White blijven verschuilen. Vroeg of laat
ontdekt hij dat je thuis bent. Je moet echt veel voorzichtiger zijn.' Ik
stond aan de grond genageld. Bezorgd liep ik naar de trap, waar ik ze
beter kon horen.

'Hij heeft me vast allang gezien,' antwoordde vader. 'Daarvoor
ben ik al te vaak op straat geweest. En anders heeft iemand anders
me wel gezien. Als hij me echt wil arresteren, had hij dat allang
gedaan. De Bonnie is genoeg bewijs dat ik hier ben. Geloof me,
Joanna, er is niets om je zorgen over te maken.'

'Dios mío, James! Denk je dat nu echt? Natuurlijk maak ik me
zorgen!' Het bed kraakte en ik zag moeder in gedachten opstaan.
'Ben je die officier vergeten die de godganse dag als bedelaar naar ons
huis staat te staren? Geloof me, ze houden ons in de gaten en het
maakt me doodsbang!'

'Ik weet het. Ik wou gewoon dat je wat kalmer was. Denk aan
de geweldige dag die we hebben gehad.' Even was het stil en ik
hoorde mijn oppervlakkige ademhaling. Ik keek rond alsof het gevaar
op de loer lag. 'Of maak je je om iets anders zorgen?'

'Nou, eigenlijk wel.' Vermoeidheid klonk in moeders stem. 'Ik
voel me rot, weet je? Vind je het geen tijd om Catherine hierover in
te lichten? Het voelt gewoon niet eerlijk. Ze verdient te weten wat je



doet. Je bent haar vader.' Ik hoorde de slaapkamerdeur dichtgaan,
waardoor ik niets meer verstond. Ik vloekte inwendig.

Ik sloop naar boven, amper ademend toen ik voor de
slaapkamerdeur ging staan. Natuurlijk wist ik dat ik niet mocht
luistervinken, maar het idee dat er iets voor me verzwegen werd
maakte me zo verontwaardigd dat het me niet kon schelen.

'Ik weet hoe je daarover denkt,' zei vader. De houten vloer
kraakte toen hij door de kamer liep. 'Is het niet beter als ze van niets
weet?'

Ik boorde mijn nagels in de muur. Hoe durft hij, dacht ik. Hoe
durft vader te kunnen beslissen over wat ik wel en niet weet? Bijna
stormde ik kwaad hun slaapkamer in.

'Maar ze moet het weten, James.' Even bleef het stil.

'Cathy zal het nooit begrijpen,' mompelde vader. 'We weten
allebei hoezeer ze die zwierende schurken in de stad verafschuwt en
dat haar liefde voor de zee slechts om het avontuur draait. Nee,
Joanna, ik wil het niet. Ze zal me haten, en dat terwijl het de laatste
tijd juist zo goed tussen ons gaat.'

'Je kunt het niet eeuwig verzwijgen. Hoe langer je dat doet, hoe
moeilijker het wordt. Ze is al achttien. Denk je niet dat ze zal
begrijpen waarom we dit leven leiden? Het zou me niet verbazen als
ze al iets doorheeft. Natuurlijk zal ze schrikken, maar ik weet zeker
dat ze het met de tijd zal begrijpen. Ze heeft jouw intelligentie,
James.'

De muur was koel tegen mijn bovenarm toen ik er tegenaan
leunde. En terwijl de stemmen in de kamer doorgingen, moet ik
tegen de deur zijn gezwaaid. Opeens viel ik de kamer in, waar twee
geschrokken gezichten naar me omdraaiden.



'Cathy.' Vader fluisterde, alsof hij bang was om te spreken. Zijn
wangen kleurden vuurrood. 'Christus! Wat doe jij hier? Kloppen we
niet meer?'

Ik staarde alsof hij gek was. De woorden weergalmden in mijn
hoofd: dingen die ik had gehoord, die ik nooit had willen horen.
'Wat is hier aan de hand?' hijgde ik. 'Waar hadden jullie het over?'
Ze wisselden een snelle blik uit, maar zwegen. Moeder boog haar
hoofd en drukte haar vingers tegen haar slapen. 'Wat is het voor
leven dat je leidt, vader? Wat hou je voor me verborgen? Waarvan
vindt moeder dat je het moet vertellen?'

Hij gaapte me bleekjes aan. 'Cathy, ik wilde –'

'Je wilde wat?' Ik keek verontwaardigd op hem neer. 'Wilde je
verbergen dat je een piraat bent?' Het woord viel als een donderklap.
Ze knipperden met hun ogen, alsof ik ze zojuist had vervloekt. 'Dus
dat is het. Al die jaren! Al die jaren dat je naar zee ging, dat ik dacht
dat je eerlijk geld verdiende. Maar het was allemaal een leugen, hè?
De sieraden die je meebracht – dit!' Ik greep de hanger die om mijn
nek hing. 'Het is allemaal gestolen, hè? Van een schip dat je hebt
gekaapt van eerlijke zeelieden!' Ik snoof. 'Bij God! Wat hadden Anne
en Jane gelijk. De verhalen die in de stad rondgingen, de roddels dat
je piraat was… het is allemaal waar. Ongelooflijk, dat ik je al die tijd
heb verdedigd. Geen wonder dat ik amper vrienden heb. Het is
allemaal jouw schuld. Allemaal!'

'Catherine!' Moeder schoot op van het bed. Mijn dreigende blik
deed haar zwijgen.

'Het spijt me, Cathy.' Vader sprak zo zacht dat ik hem amper
hoorde. Hij staarde naar de vloer, alsof hij me niet durfde aan te
kijken. Het berouw in zijn stem kneep mijn maag ineen. Ik bekeek
zijn mooie, blonde haar en sterke lichaam. Ongelooflijk, dat dat



allemaal – alles wat ik liefhad – aan een piraat toebehoorde. En toch.
Wist ik dit niet allang in mijn hart?

'We wilden het je vertellen, sirenita,' zei moeder. Haar
schuldgevoel ging als een mes door me heen. Ik staarde naar de
houten vloer en de scheuren die door de aardbeving waren
veroorzaakt. Ze herinnerden me aan verandering, aan de
onvoorspelbare aarde. Het was ik die op dat moment beefde,
overweldigd door wat ik had gehoord.

'Heb je mensen vermoord? Of zelfs gemarteld?' Nu beefde mijn
stem zelfs. 'Want dat is wat ze in de verhalen doen, hè? Ze moorden
voor de buit, martelen onschuldige mensen voor informatie en leiden
een leven vol losbandigheid, drank en… hoererij.' Opeens zag ik
vader door nieuwe ogen.

'Por dios, stop hiermee!' Moeder pakte me bij mijn armen, maar
ik trok me los. 'Je weet dat je vader niet zo is. Hij is nog steeds
dezelfde persoon. Hij is nog steeds de vader waarvan je altijd
gehouden hebt. Ik weet dat je dit weet, Catherine.'

Ik schudde mijn hoofd. 'Nee,' zei ik terwijl de tranen over mijn
wangen stroomden. 'Nee, ik ken deze man niet, moeder.' Er klonken
stemmen in de naburige tuinen. Een baby krijste zo
hartverscheurend dat het me tot op het bot doorkliefde. Wat haatte
ik het geluid van dat onschuldige, onervaren wezentje! 'Jullie hebben
tegen me gelogen, allebei!' Ik herkende amper mijn eigen stem, die
zo laag en schor was dat het me beangstigde.

'We logen voor je eigen bestwil!' riep vader terwijl hij van het
bed opveerde. 'Want weet je, dit is wat er gebeurt als men over mijn
werk hoort. Ze noemen me een dief, een moordenaar of erger. Je
weet niet waar je het over hebt, Cathy. Twintig jaar geleden zei
niemand er iets over. Gouverneur Lynch heeft alles verpest. Iedereen



lijkt wel te zijn vergeten dat wij het eiland hebben beschermd, dat
deze plek Engels is door ons. Je weet niet hoe het is… de verhalen
die je leest, de boeken die je hebt… niet alles is zoals dat.'

'Je had het me moeten vertellen!' Ik keek hem zo hatelijk aan
dat hij nerveus heen en weer bewoog. Hij zag er helemaal niet als een
piraat uit, in de nette kleding die moeder onlangs voor hem had
genaaid. Slechts de lange lokken die over zijn schouders vielen wezen
op de verborgen uithoeken van zijn leven. 'Je bent een oneerlijk man.
Je bent een leugenaar en ik haat je!'

'Catherine!' riep moeder geschokt.

'Ik haat je,' herhaalde ik. Ik hield mijn gebalde vuisten voor
mijn borst, voor de plek die zo schroeide dat ik grimaste. 'Je bent
mijn vader niet. Mijn vader kan geen piraat zijn. Mijn vader zou niet
tegen me liegen. Mijn vader zou niet stelen en moorden. Hij zou
eerlijke geschenken geven en me de waarheid vertellen, geen
verschrikkelijke leugens. Ik zou hem niet hoeven haten.' Hij stond
compleet verstard, zijn ogen rond en grijs van verdriet.

'Zeg niet zulke dingen over je vader,' smeekte moeder. 'Dit
verandert helemaal niets.'

Ik bekeek haar onthutst. Emoties sprongen in me rond, als
balletjes in een rollende ton. Het was hoe ik me vaak op die leeftijd
voelde. 'Hoe kun je dat zeggen, moeder? Alles is veranderd! Ik heb
vader nooit echt gekend. Hoe kan ik jullie ooit nog vertrouwen?
Jullie hebben jarenlang gelogen. Zelfs jij, moeder!' Ze keek vlug
opzij.

'Je hoeft je moeder niets te verwijten,' sprak vader. 'Ze wilde je
het allang vertellen. Begrijp dat het voor je eigen bestwil was. Denk
je dat je dit geheim had kunnen houden toen je jonger was? Dit was



noodzakelijk, Cathy. Begrijp het alsjeblieft.'

'Nee,' zei ik hoofdschuddend. 'Ik zal het nooit begrijpen.' Ik
keerde me om en vloog de kamer uit.

De aantrekkende wind liet de plooien van mijn rok opwaaien
toen ik door de straat marcheerde, het zand opstuivend bij mijn
stevige passen. Ik zag amper iets, maar de mensen moeten mijn
spierwitte gezicht ontzet hebben aangestaard. In de buurt van de
haven wurmde ik me langs allerlei karren, inwendig vloekend dat
men die rotdingen midden op straat liet staan.

Mijn opgedroogde tranen plakten als een dunne laag verf tegen
mijn wangen. En terwijl ik doelloos doorliep, herhaalde ik het
gesprek met mijn ouders in gedachten. Een piraat, dacht ik. Vader is
een piraat. Ze hebben tegen me gelogen, jarenlang.

Mijn handen vormden vuisten. Ik wou dat iets kon slaan, maar
meneer Eagle's aardewerk leek me geen geschikt doelwit. Nee, het
was niet zijn schuld. Het was mijn ouders hun schuld. Waren ze
maar eerlijk geweest. Misschien had ik het dan begrepen.

Maar je wist het toch in je hart, zei een inwendig stemmetje.
Terwijl je vader al die jaren verdedigde en de roddels over hem
ontkende, wilde je de waarheid gewoon niet inzien.

Eindelijk stopte ik. De dalende zon zei me dat ik lang had
rondgelopen. Voor het eerst zag ik waar ik was. Peter, dacht ik. Peter
woont hier. Is dat niet zijn huis, met die scheur in de deur?

De gedachte aan hem was als een kus op een gekneusde knie.
Ik wist dat – als iemand me kon kalmeren – hij het was, dus opende
ik de deur en glipte naar binnen. Ik kwam in een kleine kamer,
ongeveer zo groot als onze voorkamer. De gipsen wanden waren nog
kaal, maar er stonden twee comfortabele, leren stoelen, een sofa met



gekleurde kussens en een dressoir.

Peter zat op een stoel een groot perkamenten boek te lezen. Hij
keek verbaasd op. 'Catherine,' zei hij verrast. Zijn gezicht vertrok.
'God in de hemel! Wat is er gebeurd? Het lijkt wel alsof je een geest
hebt gezien.' Hij stond op en legde zijn boek weg. Ik realiseerde me
hoe ik eruit zag, met rode ogen en betraande wangen.

'Het is vader,' verklaarde ik terwijl ik me aan hem vastklampte.
'Mijn God, Peter. Het is verschrikkelijk!'

'Is er iets met hem gebeurd?' Hij keek me geschrokken aan,
half verwachtend dat vader dood was.

'Nee. Hij is een piraat, Peter! Een piraat.' Ik snikte met
schuddende schouders. Verse tranen liepen langs mijn wangen en ik
draaide weg om ze weg te vegen.

'Een piraat?' Peter proestte alsof ik iets grappigs had gezegd.
'Kom nu, Catherine. Je gelooft toch zeker niet wat mensen zeggen?
Het zijn alleen maar roddels. Ik heb genoeg roddels gehoord sinds ik
hier woon en slechts één ging over je vader.'

'Je begrijpt het niet. Dit is niet zomaar een verhaaltje. Het is de
waarheid. Waren het maar roddels. Konden het maar leugens zijn,
maar ik hoorde mijn ouders erover praten. En toen ik ze ermee
confronteerde, zeiden ze dat het waar was, dat mijn vader dit leven al
heel lang leidt. Ongelooflijk, dat ze al die jaren hebben gelogen, mijn
eigen ouders.'

'Kom hier,' zei hij en hij liet me op de sofa zitten. Vervolgens
gaf hij me een hagelwitte zakdoek met zijn initialen erin. Ik depte
dankbaar mijn wangen en rook de geur van jasmijn. 'En wat als je
vader piraat is?' vroeg hij. 'Dan is hij toch geen ander mens? Voor
zover ik weet is hij een keurige man.'



'Natuurlijk is hij anders!' riep ik uit. Een restant van mijn
boosheid broeide nog in me. 'Hij heeft tegen me gelogen. God weet
waar hij geweest is en wat hij gedaan heeft! Ik dacht dat hij op een
koopvaarder werkte, een eerlijk beroep. In plaats daarvan moet hij
hebben gemoord en gestolen. In plaats daarvan heeft hij de wet
overtreden, heeft hij verschrikkelijke dingen gedaan die ik me niet
eens kan inbeelden. Oh, Peter, wat moet ik doen?'

Zijn armen omhulden me als zijde. Ik gleed dankbaar in zijn
omhelzing, snakkend naar troost en begrip. Zijn wang was
opmerkelijk zacht tegen de mijne, alsof geen haar er ooit op had
gegroeid. Ik sloot mijn ogen. Zelfs toen ik de kanonnen in de haven
hoorde vuren, hield ik ze gesloten. Ik ging er vanuit dat er weer
geïmporteerde goederen werden verkocht of dat er een belangrijk
iemand werd verwelkomd.

'Natuurlijk is dit vervelend nieuws,' zei Peter na een tijdje.
Intussen was het weer stil en genoot ik van hoe hij mijn rug aaide.
'Het is schrikken als je zoiets ontdekt, zeker na al die jaren. Je dacht
dat je vader een goed man was en nu blijkt hij minder eerlijke
eigenschappen te hebben. Maar niet alle piraten zijn hetzelfde, hoor.
Misschien heeft hij niets slechts gedaan.'

'Hoe kun je dat weten? Hij kan wel een moordenaar zijn!' Ik
ging rechtop zitten zodat ik hem kon aankijken. 'Ik begrijp je niet.
Ik dacht dat je piraten haatte. Ik dacht dat je ze het liefst ziet
bungelen.' De rillingen liepen langs mijn lijf en ik keek hem
geschrokken aan. 'Christus, Peter! Ik neem aan dat dit het einde van
onze verstandhouding is? Je wilt toch zeker niet met een
piratendochter worden gezien?'

'Hemel! Je maakt het allemaal wel heel dramatisch.' Hij
grinnikte. 'Natuurlijk kunnen we elkaar nog zien. Denk je nu echt



dat ik een mooie, lieve vrouw opzij zet omdat je vader betrokken is
bij illegale handel? Want dat is wat hij doet, lieverd. Het is wat vele
zeelieden doen: ze kappen campechehout aan Spaanse kusten,
verkopen goederen aan de Spanjaarden en ontduiken de belasting. Ze
slachten niet allemaal hele bemanningen af met de zwier van hun
zwaard. Dat zijn de verhalen die je leest, de verhalen die zo
avontuurlijk zijn dat ze worden gepubliceerd. Want wie wil er over
illegale handel lezen?'

Hij lachte opnieuw en ik keek hem strak aan. Wat sprak hij er
licht over, alsof het hem niks kon schelen, alsof hij piraten nooit had
veroordeeld, alsof hij nooit had gezegd dat ze allemaal moesten
bungelen. Toch kalmeerde ik en schudde zijn plotselinge ommezwaai
uit mijn gedachten. 'Ik dacht... ik dacht gewoon aan de afschuwelijke
dingen die piraten doen,' zuchtte ik. 'Je zal wel gelijk hebben.
Misschien is het illegale handel.'

Opeens voelde ik me stom. Mijn wangen begonnen te gloeien
toen ik me realiseerde hoe snel ik vader had veroordeeld. Hoeveel
wist ik nu eigenlijk over zijn werk? Niets! Hij had me alleen maar
leuke verhalen verteld over handel in verre oorden. Hoe kon ik
denken dat hij iemand zou vermoorden? Ik beet op mijn lip, me
afvragend wat ik in mijn woede allemaal naar zijn hoofd had
geslingerd: schaamtevolle woorden die hij niet verdiende. 'Ik zei dat
ik hem haatte,' zei ik. 'Ik was zo verschrikkelijk kwaad.'

Peters hand was zacht tegen de mijne. 'Soms zeggen we nare
dingen tegen de mensen waarvan we houden, juist omdat we van ze
houden. Dat weet hij echt wel.'

'Ik wou gewoon dat hij het me verteld had. Dan had ik het echt
niet zo erg gevonden.'

'Ach, ze wilden je alleen maar sparen. Denk je nu echt dat je



hier als klein kind minder van geschrokken was? Sommige dingen
kun je beter niet weten als je klein en kwetsbaar bent.' Ik liet zijn
woorden op me inwerken. Zijn hand bewoog naar mijn wang, die hij
streelde. 'Ik vind het rot voor je, lieverd. Ik wou dat ik je beter kon
laten voelen.'

'Dat doe je al,' fluisterde ik. Warmte rees in me op toen hij zijn
vingers langs mijn gezicht liet glijden. Ik wist niet wat hij deed, maar
wel dat ik het leuk vond. Opeens boog hij zich naar me toe en
drukte zijn lippen op de mijne.

Ik schrok van zijn plotselinge nabijheid. Bijna trok ik me terug,
bang van iets wat ik niet kende. Dan sloeg hij zijn armen om me
heen en trok me naar zich toe. Zijn lippen waren warm en zacht en
ik merkte dat ik hem terug kuste, eerst aarzelend, dan gretig.

Na alles wat er was gebeurd, was dit als zalf op een wond. Na
mijn woedeaanval waren Peters begrip en liefde geruststellend en
verlichtend. Ik realiseerde me hoezeer ik om hem gaf, hoe ik onze
groeiende band koesterde en steeds meer naar hem verlangde.

Toen hij me losliet, bekeek ik hem tevreden, maar ook verrast.
Ik kon niet geloven dat hij me had gekust. Ik had niet verwacht dat
iemand me ooit zou kussen. Zeker nu, nu ik me zo geschrokken en
verdrietig voelde.

'Ik hou van je, Catherine,' sprak hij. 'Je bent zo mooi en lief.'

Ik keek onzeker weg. Hij houdt van me, dacht ik. Is het
mogelijk? Kan dat zo snel gebeuren? 'Je mag altijd langskomen als je
me nodig hebt. Ik zal er voor je zijn en je beschermen, wat er ook
gebeurt. Mijn lieve prinses.'

Mijn hart smolt bij zijn woorden. Dan keek ik hem verwonderd
aan. Niemand had me ooit zoveel aandacht gegeven of gezegd dat hij



van me hield.

Het gepiep van de voordeur verbrak ons moment. Ik keek op
toen iemand met stevige voetstappen naar ons toeliep. 'Catherine!'
Het was moeder. Ik zag direct dat er iets mis was.

'Moeder, wat is er?' vroeg ik. Mijn keel kneep samen.

'Hij is weg. Je vader is weg!' Ze leunde hijgend op het dressoir.

'Wat?'

'Hij is vertrokken, Catherine. De Bonnie is weg met slechts de
halve bemanning. Een getuige zei dat ze de kabel hebben
doorgesneden en vluchtten alsof de duivel hen op de hielen zat. Heb
je de kanonnen niet gehoord? Bij God, die op het fort werden zelfs
afgevuurd! Ze kwamen maar net de haven uit.' Ze liet zich in een
stoel zakken. Ze leek een gebroken vrouw, met hangende schouders
en haar gezicht gerimpeld van verdriet.

Ik kon niets uitbrengen. Ik dacht aan vader, aan de pijn op zijn
gezicht toen ik zei dat ik hem haatte. 'Nee,' mompelde ik. 'Het kan
niet waar zijn.' Het is allemaal mijn schuld, dacht ik. Wie wil nu
thuisblijven bij een dochter die hem haat, die hem veroordeelt?

'Waarom is hij gevlucht, mevrouw Evens?' wilde Peter weten.

Moeder zweeg, maar keek me vragend aan. Ik knikte dat het
goed was. 'Het is de commandeur,' zei ze met trillende stem. 'We
kwamen je zoeken, Catherine. Hij zag ons bij Fort Carlisle en
wenkte naar een aantal soldaten, die James direct achtervolgden.
Mijn God, ze vuurden zelfs musketten op hem af! Ze deden alsof hij
een crimineel was.' Ze drukte haar handen op haar buik alsof de
herinnering haar misselijk maakte. 'Je vader stuurde me weg en zei
dat ik goed voor je moet zorgen. Toen rende hij weg. God weet hoe



het is afgelopen.'

Wat voelde ik me verward. Alles leek wel tegelijk te gebeuren.
Ik kon niet bevatten dat vader opnieuw weg was, dat hij
achternagezeten was door soldaten en gezocht werd. Mijn hart
bloedde bij de gedachte dat soldaten musketten op hem afvuurden.
Wat als hij gewond was? Weinig mensen overleefden een schotwond.

'Maar waarom nu?' vroeg ik schor. 'Ik begrijp het niet. Na al
deze jaren. Hij had veel eerder gearresteerd kunnen worden, als hij
door de stad liep of naar de haven ging. Waarom nu? Alles ging zo
goed.'

'Het zal wel door het gerucht komen,' zei moeder. 'Ze zeggen
dat de Bonnie een marineschip heeft gekaapt.'

'Wat? Wanneer?'

'Ik weet het niet precies, lieve schat. Het is allemaal een waas
voor me.' Ze liftte hulpeloos haar handen, om ze vervolgens weer
neer te leggen. 'Er was iets met een gestolen goudkist. Ik weet niet
wat ik ervan moet denken. Ik weet alleen maar dat het een reden kan
zijn voor wat er vandaag gebeurd is. Commandeur White zal hem
hier wel van beschuldigd hebben.'

'Als de Bonnie weg is, zal hij wel ontsnapt zijn,' concludeerde
Peter. Hij kwam wat afwezig op me over. Hij leek zich wel zorgen te
maken, wellicht over de plantage en zijn plannen met commandeur
White. Wie weet wat voor gevolgen vaders ontsnapping daarvoor
had. Toch verzachtte zijn blik en richtte hij zich tot moeder. 'Uw
man is vast veilig. De Bonnie is een zeer snel schip. Ze zijn vast al ver
op zee.'

'Ja,' zei moeder. 'Ja.'



Ik bedekte mijn gezicht met mijn handen. Dus hij was naar zee,
waar ik hem niet kon bereiken. Ver weg, waar mijn woorden in de
wind vervaagden. Een schuldgevoel beet me vanbinnen. Hij denkt
dat ik hem haat, dacht ik. Ik meende het niet. Ik meende het echt
niet.

Ik knipperde met mijn ogen toen Peter zijn arm om me heen
sloeg en me uit mijn stille marteling wegtrok. 'Maak je geen zorgen,
prinses. Alles komt goed.' Zijn aanraking gloeide op mijn schouder.

'Hij zal niet snel terugkomen. God weet wanneer we hem weer
zullen zien.' Moeder klonk gevoelloos, maak ik voelde haar kwelling.
Na de plezierige tijd die ze samen hadden gehad, was vaders
plotselinge vertrek een zware slag. 'God weet waar hij heen gaat.'
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Ik wist dat het nodig was. En hoewel mijn vingers gespannen waren,
vloeiden de letters netjes op papier. De eerste regel was het
moeilijkst. Mijn wangen gloeiden bij de herinnering van wat ik bij de
rivier had gezien: blanke naaktheid, het geklets van huid tegen huid
en het genot op commandeur White's gezicht tijdens zijn
avontuurtje met kapitein Wick.

Zodra ik de beelden toeliet, bleven ze komen. Druppels van
woorden werden een rivier, een eerstehands getuigschrift, een
maalstroom van schande. Alleen al het opschrijven ervan bracht
zweetdruppels op mijn voorhoofd. Het leek wel veel echter, niet
langer vage beelden en gevoelens.

Ik wist dat deze informatie krachtiger was dan het leven, want
in de juiste handen kon het de dood betekenen.

Ik zette mijn ganzenveer terug in het inktpotje. Wat gek dat
iets wat bij wet verfoeilijk en abominabel was in een prachtig schrift
kon worden opgeschreven. Tevreden pakte ik een nieuw vel papier.
Daarop schreef ik de volgende brief aan commandeur White:
 

Ik schrijf u omdat het de enige manier lijkt waarop ik uw afkeer
jegens mij en mijn familie onder controle kan houden. Ik weet
dat u me haat vanwege wat ik Jane heb aangedaan. Ik weet dat
u mijn vader altijd zult achtervolgen en achter de aanval op
hem zit, waardoor hij moest vluchten.

Hierop heb ik slechts dit te zeggen: u zult niet langer op mijn
vader jagen. U zult vergeten dat hij zelfs bestaat. U zult mij en
mijn familie voor de rest van ons leven met rust laten.



Zo niet, of als een van mijn ouders voortijdig sterft of
onverwachts verdwijnt, zal het getuigschrift dat ik bij deze brief
voeg aan de Admiraliteit worden verstrekt. Ik ga er vanuit dat
ik niet hoef uit te leggen wat dit voor u betekent. Ik heb een
kopie van het getuigschrift naar een betrouwbare persoon
verstuurd. Waag het niet om mij of mijn familie op wat voor
manier dan ook te bedreigen.

Catherine Evens
 

Mijn volgende brief was aan Eerwaarde Heath, met daarin een
verzegelde envelop met een kopie van het getuigschrift en het
verzoek om die naar de Admiraliteit te sturen bij het voortijdig
overlijden van mij of een van mijn ouders, alsmede een wisselbrief
voor de kosten.

Ik wist dat ik me op gevaarlijk terrein begaf, maar wat kon ik
anders? Vader werd hoogstwaarschijnlijk over de oceaan gejaagd.
Moeder en ik leefden in angst. Na vaders onverwachte ontsnapping
leek het gevaar op de loer te liggen. Nee, dit was de enige manier, de
enige kans op rust en een weerzien met vader. En als alles naar wens
ging, kon het getuigschrift gewoon geheim blijven. Eigenlijk vond ik
het afschuwelijk om een band tussen twee mensen te verpesten, zelfs
als een daarvan commandeur White was. In tegenstelling tot veel
mensen, veroordeelde ik een affaire tussen twee mannen niet, maar
het was de enige manier om controle te krijgen.

Ik liet de brieven dezelfde dag nog bezorgen.
 

Dikke regendruppels vielen uit de lucht toen ik door de tuin naar de
keuken snelde. Al weken regende het en ik was al meerdere keren



doordrenkt geraakt. Ik glipte de keuken in, waar moeder kokend
water in de theepot goot.

'Wil Peter ook thee?' vroeg ze vlakjes. 'Je kunt hem ook vaders
rum aanbieden. Daar hebben we toch genoeg van.' Haar laatste
woorden klonken licht verbitterd. Twee maanden waren verstreken
zonder ook maar een glimp of brief van vader.

'Maar moeder, Peter drinkt geen rum, weet je nog?' vroeg ik,
omdat ze dat steeds leek te vergeten. 'Hij wil graag limonade, omdat
hij vanmiddag naar de plantage gaat. Hoe is het met de suikerkoek?'
Er kwam een zoete geur uit de oven en mijn mond waterde bij het
zien van moeders creatie.

'Die is bijna klaar.' Ze reikte me de theepot en een glas
limonade aan. 'Wil je deze naar binnen brengen? De schone kopjes
staan in de kast. Ik zal zo wat koek brengen.'

'Dank je.' Ik zuchtte inwendig. Ik kon me niet herinneren
wanneer ik haar voor het laatst had zien glimlachen. Haar ogen leken
hun glans te zijn verloren en zelfs haar huid was broos en gerimpeld.

Peter grijnsde toen ik binnenkwam. 'Daar is mijn schone
prinses! Een verregende prinses, moet ik zeggen. Het giet echt, hè?'
De kopjes stonden al op tafel, net als de suiker die hij van de
plantage had meegebracht.

'Werd het maar wat droger,' verzuchtte ik terwijl ik de thee en
limonade neerzette.

Hij barstte in lachen uit. 'Hemel, Catherine! Een paar weken
terug snakte je nog naar regen.'

'Dat klopt. De groenten stonden droog en het waterreservoir
was bijna leeg. Bovendien was het al weken broeierig. Maar dit – al



die regen – dat is weer het andere uiterste.'

Ik ging naast hem zitten en hij schonk thee in. Zijn vrolijke
humeur was aanstekelijk en verdreef mijn gedachten aan moeder. De
laatste tijd leek hij wel de enige die me kon opvrolijken. Maar zodra
hij weg was, viel ik terug in rusteloosheid, vlagen van bedroefdheid
en het gevoel incompleet te zijn. Zelfs de dingen waarvan ik hield
konden me dan niet plezieren.

'Heb je al iets van je vader gehoord?' informeerde Peter.

Ik bekeek hem verbaasd, want het was de zoveelste keer dat hij
dit vroeg. 'Nee, ik ben bang van niet. Hij zal wel ver weg zijn,
misschien wel in Europa. Het kan maanden duren voordat er een
brief arriveert, als hij er al een heeft verstuurd.' Mijn hart kneep
samen bij het idee dat vader naar de andere kant van de wereld was
gevlucht. Het was zo verdrietig, zo oneerlijk. Zelfs als hij
daadwerkelijk goud van de marine had gestolen, verdiende hij het
niet om van ons gescheiden te zijn. 'Hoezo? Waarom vraag je dit
steeds, Peter?'

'Omdat ik me zorgen maak. Waarom anders?' Hij kneep
liefdevol in mijn hand. 'Je moet het me echt vertellen als je iets
hoort, prinses. Hoor je me? Als we erachter komen waar hij is – waar
de Bonnie is – dan kunnen we hem helpen. Misschien kunnen we
dan zijn onschuld bewijzen. Misschien kan hij zich dichter bij huis
verschuilen, waar hij veilig is en toch bereikbaar.'

Ik schudde mijn hoofd. 'Nee, Peter. Hij zal nooit vertellen waar
hij is. Je weet dat dat onveilig is. Je weet dat een brief onderschept
kan worden en in verkeerde handen kan vallen. Het is een te groot
risico. Dat heb ik je toch verteld? Als hij ons wil bereiken, zal hij dat
doen. Als het veilig is om ons te bezoeken, zal hij komen. Maar hij
zal zijn schuilplaats nooit aan iemand vertellen, zelfs niet aan ons. Ik



dacht dat je dit wist.'

'Natuurlijk weet ik dat.'

Ik kneep mijn ogen tot spleetjes, me bewust van zijn groeiende
frustratie. Ik wist niet waarom, maar ik merkte dat ik terughoudend
was met het geven van informatie over vaders mogelijke bestemming
en terugkomst. Tegelijkertijd voelde ik me schuldig. Waarom deelde
ik die dingen niet met Peter? Was hij niet de man waarvan ik hield?
Ik zou hem juist moeten vertrouwen. Toch wist ik dat – zelfs als ik
vaders schuilplaats kende – ik die niet aan Peter zou vertellen.

'Je bent de laatste tijd wel vaak op de plantage, hè?' vroeg ik om
van onderwerp te veranderen. 'Krijg je wel genoeg rust?'

'Jawel. Maak je daar maar geen zorgen over, lieveling. Mijn
werk geeft me bordenvol energie nu de plantage bloeiende is. Het
planten van suikerriet is de beste beslissing van ons leven geweest.'

'Wat fijn om te horen. Ik geloof dat ik de gewassen gisteren
zelfs kon zien toen ik over de Palisadoes liep. Ik wist niet dat ze zo
snel groeiden.'

'Het groeit als kool. Wist je dat er dagelijks meer schepen
arriveren, puur voor de suiker?'

'Ik zag ze onlangs hele ladingen inschepen,' zei ik, 'en bijna
allemaal door negers.' Ik dacht terug aan hoe ik ze had zien zwoegen,
hun ruggen krom en bezweet terwijl blanke mannen de voortgang
kritisch gadesloegen.

'Och ja,' beaamde Peter. 'Slaven arriveren in evenveel
scheepsladingen als dat suiker vertrekt. Die negers werken de hele
dag door en zijn ook nog bekend met suikerriet. Bovendien hebben
de meesten geen familie om voor te zorgen, een groot voordeel. Ze



zijn een goede investering voor plantagehouders.'

Ik trok mijn wenkbrauwen op, verbaasd dat hij hier zo
gevoelloos over sprak. 'Een goede investering?'

'Oh ja!' Het enthousiasme straalde van zijn gezicht. 'Kun je je
voorstellen dat een slaaf slechts de aanschaf, wat kleding en voeding
kost? En ze gaan lang mee! Wist je dat ze urenlang in de zon kunnen
werken, terwijl blanken erin omkomen? Een van onze buren heeft
zelfs plannen om ze te fokken.'

'Fokken? Het lijkt wel alsof je het over vee hebt!' Ik keek hem
streng aan, geschokt door zijn woorden. Had hij niet gezien hoe
slaven werden behandeld, hoe streng ze werden gecommandeerd?
Zag hij niet hoe ze met zwepen werden geslagen?

Even leek Peter mijn mening te peilen. 'Ach, ze zijn uiteraard
veel meer dan vee. Veel ijveriger en intelligenter.' Hij dronk van zijn
limonade en knikte goedkeurend.

Ik zocht naar woorden, maar kon niets uitbrengen. Dan
bestudeerde ik de man waarvan ik de afgelopen maanden was gaan
houden. Onze band was steeds hechter geworden, maar dit – deze
gevoelloze taal – was een kant die ik niet kende.

'Ik haat slavernij,' verklaarde ik. Mijn felheid bracht een
schaduw over zijn gezicht. 'Het is gewoon zo triest. Wist je dat
slavenhandelaren helemaal naar Afrika gaan om negers te halen? Ze
worden van hun familie en kinderen weggehaald alsof het niets is.
Geen wonder dat die mensen geen familie hebben. Die zijn allemaal
achtergelaten. Wat moet het hartverscheurend zijn om ontvoerd
worden! Het idee dat iemand mijn huis binnenbreekt en mij en mijn
moeder meesleurt voor een leven als slaaf. Het is ziekmakend. En
dan moeten ze maandenlang op een schip doorbrengen, opeen



gepropt in een hok vol ziekte en verderf, om vervolgens op een eiland
aan te komen waar ze tot hun dood moeten zwoegen. Het is zo
oneerlijk, Peter. Ik snap niet dat er mensen zijn die slaven kopen.'

'Oh nee,' zei hij. 'Dat snap ik ook niet. Het is verschrikkelijk.'
Ik bekeek hem verward, want opeens leek hij van mening te zijn
veranderd. 'Hoe weet je dit allemaal, lieveling?'

'Ik lees boeken,' verklaarde ik verdedigend. Ik voelde irritatie in
mijn buik broeien, iets wat ik zelden naar hem had gevoeld. 'Jullie
hebben toch geen slaven op de plantage?'

Even keek hij weg. 'Nee, lieveling, natuurlijk niet. Hoe kun je
dat denken?' Zijn stem klonk hoog, bijna alsof hij beledigd was.

'Ik dacht niets, Peter. Ik vroeg het gewoon.' Ik bloosde
ongemakkelijk. 'Natuurlijk verwacht ik niet dat jullie slaven houden.
Daar zijn jullie te goed voor.'

Even was het stil. Ik vroeg me af wat moeder aan het doen was.
Intussen was de koek toch wel klaar? Peter leek diep in gedachten en
zelfs bezorgd. 'Waarom laat je me de plantage niet eens zien?' stelde
ik voor. 'Je hebt me er zoveel over verteld. Wordt het geen tijd dat ik
zie waar je het altijd over hebt?'

'Laten zien?' Hij knipperde met zijn ogen. 'Nee, prinses. Dat
lijkt me geen goed idee. We zijn zo druk en de huisjes zijn
rommelig.'

'Zo erg is dat toch niet? Dan help ik jullie met opruimen.
Bovendien heb ik het borduurwerk op je vaders wambuis bijna af. Ik
zou het hem graag persoonlijk geven. Dan kan ik meteen zien hoe
mijn ingelijste borduurwerk aan de muur staat. Zou dat niet
geweldig zijn?'



Peter schudde zijn hoofd. 'Nee, Catherine. Ik zei toch dat het
geen goed idee is?'

'Maar ik wil je vaders reactie horen als hij mijn werk ziet!'
protesteerde ik. 'Ik heb er zo hard aan gewerkt en dat weet je.'

'Ik zei nee!' Er leek wel hamer op tafel te slaan.

Ik deinsde bijna weg. 'Wat is dit, Peter? Waarom ben je boos?'

Hij staarde naar de vloer alsof hij me probeerde te ontwijken.
'Omdat je maar blijft zeuren!' Hij zette zijn glas op tafel en stond op.
Op dat moment kwam moeder met stukken koek binnen. Peter
produceerde een vriendelijk gezicht. 'Excuseer me, mevrouw Evens,
maar ik ben bang dat ik moet gaan. Het wordt al laat en er is nog
veel te doen op de plantage.'

'Hemel, ik wist niet dat je al ging,' zei moeder teleurgesteld.
'Neem alsjeblieft wat koek mee. Ik weet zeker dat je vader het
heerlijk vindt. Ze zijn dan ook van jullie suiker gemaakt.'

'Bedankt, mevrouw Evens. Wat aardig van u.'
 

Het duurde lang voordat het onderwerp slaven weer ter sprake
kwam. We hadden ook wel andere dingen aan ons hoofd, leuke
dingen die Peter niet irriteerden. En dus genoten we van onze tijd
samen en ondervonden hoe geweldig het leven kon zijn.

Soms wandelden we 's nachts over de Palisadoes en staarden
naar de sterrenhemel, de sterren zo fel dat een lantaarn overbodig
was. Terwijl we daar stonden, leek alles mogelijk. Warmte doordrong
me en streelde me van binnen. Ik koesterde die momenten. Ik
hoopte dat ze nooit zouden eindigen. Waren ze maar zo eeuwig als
de sterren, de maan en de wisseling van dag en nacht.



Ik koesterde de stilte en duisternis van de nacht. Port Royal
sliep terwijl wij op waren. Het was toen dat ik alles even vergat:
vaders afwezigheid, moeders groeiende verstrooidheid en mijn
sluimerende schuldgevoel. Even ontsnapte ik aan het dagelijks leven
en genoot ik van mijn droom. Ik kon niet geloven dat het ooit zou
eindigen.

Het kwam niet als een verrassing toen Peter me ten huwelijk
vroeg. Hij deed dit op een broeierige avond, toen we de
zonondergang vanaf ons plekje op de Palisadoes-brug bekeken.
Opeens keek hij me zo liefdevol aan dat mijn hart een sprongetje
maakte. Ik voelde dat er iets kwam, maar was uiterst verbaasd toen
hij knielde en een ring voor me ophield.

'Mijn lieve Catherine,' sprak hij. 'Mijn lieve prinses, wil je met
me trouwen?'

Even kon ik alleen maar staren, naar hoe hij op zijn knieën zat,
naar de kleine diamantjes glinsterend op de ring. Even werden ze
wazig, maar toen straalde ik. 'Oh ja, Peter!' riep ik. 'Ja.'

Voorzichtig schoof hij de ring om mijn vinger en trok me
omlaag, zodat we allebei geknield zaten. Dan kusten we elkaar, met
nog meer passie dan normaal.

Ik zou na ons huwelijk bij hem intrekken, in zijn huis in Tower
Street. En aangezien de plantage steeds meer groeide, wist ik dat we
aan niets zouden ontberen. Peters inkomen was al ruim, genoeg om
in een prachtige koets uit te gaan, uit hout gesneden meubels voor
zijn huis te kopen en schilderijen voor aan de muur.

Het was moeder die me wakker schudde.

'Wat zal je vader blij zijn dat je gaat trouwen,' merkte ze op
toen ze op de sofa aan het spinnen was, een klusje dat we deden als



alle andere taken klaar waren. 'Konden we het hem maar vertellen.'

Ik keek op van de jurk die ik aan het repareren was. Een lange
scheur liep door de rok, een aandenken aan een van mijn uitjes naar
de rivier. 'Ja, hij wilde altijd al dat ik zou trouwen. Wat zal hij verrast
zijn!' Even keken we elkaar aan. We wisten allebei dat hij niet bij
mijn huwelijk zou zijn.

'Dat denk ik ook,' zei moeder. Ze staarde naar het spinnewiel
voor haar op tafel. 'Toch is het gek, Catherine. Ik had nooit
verwacht dat je zo snel zou trouwen. Je bent altijd zo sterk en
onafhankelijk geweest. Ik dacht dat je je niet wilde binden.' Ze pakte
wat vlasdraden en stopte ze in het spinnewiel. Het viel me op dat
haar schouders hingen, terwijl ze altijd zo rechtop zat.

'Ik had ook niet verwacht zo jong trouwen. Ik had nooit
verwacht om iemand als Peter te ontmoeten, iemand die me zo
gelukkig maakt.' Ik straalde, me realiserend hoeveel geluk ik had.
'Voordat ik hem kende, wilde ik niet eens aan een huwelijk denken,
aan het idee om iemands vrouw te worden en het huis te verlaten.
Wat kunnen dingen veranderen.'

Een diepe frons verscheen in moeders voorhoofd. Dan bekeek
ze me door grote, ernstige ogen. Ik beet op mijn lip. Zodra ik over
mijn huwelijk begon, raakte ze teruggetrokken en nerveus. Het was
alsof er woorden in haar opborrelden, die ze vervolgens inslikte.

Ik maakte een paar steken, maar ze waren niet zo netjes als
normaal. Ik dacht aan ons huis, mijn thuishaven. Het idee om de
vertrouwde kamers te verlaten maakte me verdrietig. Nee, het waren
niet alleen de kamers en de meubels; het was moeder. Opeens keek
ik op.

'Het spijt me, moeder,' zei ik. 'Wat ben ik de laatste tijd



eigenlijk egoïstisch geweest. Ik praat alleen maar over Peter en mijn
huwelijk. Ik heb amper gevraagd hoe jij erover denkt.' Ze
bestudeerde een draadje en trok eraan om de sterkte te testen. 'Het is
vast niet makkelijk om alleen achter te blijven. We hebben hier zo
lang samengewoond. Ik vind het ook raar. Misschien… misschien
kun je ook bij Peter intrekken. Of, als hij dat leuk vindt, kan hij hier
komen wonen.'

Ze hield het draadje even vast, alsof mijn woorden haar
bevroren. 'Maak je geen zorgen, sirenita, over je arme, oude moeder.
Ik red me wel.' Even zweeg ze. 'Je lijkt zo op je vader. Er zit een
kracht in je die erom smeekt vrij te komen, het verlangen naar
vrijheid en avontuur dat ik stiekem altijd in je bewonderd heb.' Haar
ogen glommen, maar werden snel weer mat. 'Ik maak me geen
zorgen om mijzelf, Catherine, maar om jou.'

'Ik?' vroeg ik met een hoog stemmetje. 'Waar heb je het over?
Je weet toch dat ik het zeer goed zal hebben?' Ik legde mijn naald
opzij, wachtend op een verklaring.

Ze zuchtte, maar keek me niet aan. 'Een huwelijk is niet altijd
wat je ervan verwacht, lieve kind. Ik wil je niet ontmoedigen, maar
mannen kunnen zo veeleisend zijn. Je zal zijn wensen moeten
vervullen, zelfs als je dat niet wilt.'

'Natuurlijk zal het niet perfect zijn,' beaamde ik, 'maar Peter is
anders, hoor. Hij zal nooit grof of veeleisend zijn. Hij is zo liefdevol.
Ik weet zeker dat hij een goede echtgenoot zal zijn.' Ze zei niets,
maar haar handen waren gespannen. Opeens voelde ik irritatie in me
opborrelen. 'Je mag hem niet, hè? Je wilt helemaal niet dat ik met
Peter trouw.' Ik schudde mijn hoofd. 'Christus, dat ik het niet eerder
heb gezien!'

'Het gaat allemaal zo snel. Misschien moet je nog eens



nadenken of je wel met hem wilt trouwen. Je hebt nog zoveel tijd,
tijd waarin je hem beter kunt leren kennen en kunt ontdekken of hij
echt de ware is.'

'Pardon? Natuurlijk is Peter de ware! Waarom zou ik anders
met hem trouwen?' Ik schudde mijn hoofd, mijn wangen gloeiend
door mijn oplaaiende boosheid. 'Ik kan niet geloven dat je dit zegt,
moeder. Waarom kun je niet gewoon blij voor me zijn? Waarom
moedig je me niet aan, zoals met andere dingen? Waarom heb ik het
gevoel dat je hem niet aardig vindt?'

'Ik wil gewoon dat je gelukkig bent!' riep ze.

'Maar ik zal gelukkig zijn!' Ik stond op en begon door de kamer
te lopen. Het leek wel steeds warmer te worden, zoals het smeulende
vuur in mijn buik. Ik gooide de luiken open.

'Je gaat jezelf weggeven,' vervolgde ze. 'Niet alleen je hand, maar
je volledige ik. Je kunt het niet ongedaan maken.'

Ik staarde naar buiten, verblind door het zonlicht. Iets knaagde
er aan me, iets wat er niet eerder was geweest. Opeens hapte ik naar
adem. Ik deinsde weg van het raam, maar nu was de kamer gevuld
met schaduwen. 'Je moet niet zo praten, moeder. Je maakt me bang!
Waarom kun je niet blij voor me zijn? Waarom kun je geen leuke
dingen zeggen? Ik voel me zo gelukkig. Wat is er mis met Peter?
Waarom wil je dat ik erover nadenk?'

'Omdat…' Ze stond op, maar kwam niet naar me toe. Dan keek
ze weg, haar woorden afwegend. 'Omdat… ik weet niet waarom,
sirenita. Het is gewoon een gevoel. Ik weet niet waarom ik het heb,
alleen dat het er is.'

Haar woorden waren als een klap in mijn gezicht. Opeens
bekeek ik haar aandachtig en zag haar gespannenheid, haar angst. Ik



voelde me uit een droom glippen, van alles waaraan ik me had
vastgeklampt. Twijfel groeide als een ziekte in mijn hoofd en
verdreef mijn eindeloze geluk, alsof de blinddoek voor mijn ogen
eindelijk werd weggehaald. 'Ik wil het niet horen,' mompelde ik. Ik
voelde me slapjes toen ik de tuin inliep, weg van moeders eerlijke
woorden. Want ik wist dat ze gelijk had. Als ze zo sprak, had ze altijd
gelijk. Toch weigerde ik het te zien. Nee, in plaats van naar haar te
luisteren, in plaats van aan mijn aanstaande huwelijk te twijfelen, zou
ik bewijzen dat ze het fout had.

Want wat moest ik zonder Peter? De gedachte om hem los te
laten was als een mes in mijn lijf. Een leven zonder hem leek leeg en
nutteloos. En dus maakte ik mijzelf wijs dat moeder gewoon bang
was om me te verliezen, om alleen achter te blijven, en dat het niet
Peter was waarover ze zich zorgen maakte, maar zichzelf en haar
eenzaamheid.
 

Die middag bezocht ik meneer Howard om een boek terug te
brengen. Somberheid omgaf me toen ik erheen liep, maar werd
vervangen door blijdschap toen ik hem over mijn naderende huwelijk
vertelde.

Een brede grijns verscheen op zijn gezicht. 'Ha! Ik wist wel dat
je een leuke knaap zou leren kennen!' riep hij uit. 'Meneer Ford is
een gelukkig man. Laten we hopen dat hij beseft wat voor schat hij
heeft gevangen.'

Ik fleurde helemaal op. 'Dank u, meneer. Wat fijn dat u zo
enthousiast bent. Het voelt nog zo onwerkelijk.'

We gingen aan de grote tafel in de studeerkamer zitten. Een
dienstmeisje kwam binnen en plaatste twee kopjes op tafel. Een
onbekende geur kwam me tegemoet.



'Hou je van cacao?' vroeg meneer Howard.

Ik bekeek de vreemde, bruine vloeistof nieuwsgierig. Stoom
steeg op uit mijn kopje. 'Ik ben bang dat ik het nog nooit
geprobeerd heb. Het ziet er gek uit en ruikt zo bitter.'

Hij grinnikte. 'Dat is wat de meesten zeggen als ze het voor het
eerst proberen. Ik moet toegeven dat het wat weken heeft geduurd
voordat ik eraan gewend was. Sommigen drinken het met Spaanse
peper en wijn, zoals wij nu. Anderen voegen suiker toe om de
bitterheid te verdrijven en drinken het koud. Ik heb beide geproefd.'

Ik nam de tijd om in mijn kopje te blazen, want het was nog te
heet om te drinken. Dat meneer Howard cacao serveerde, was
uitzonderlijk, want cacaobonen waren peperduur. Ik had ze op de
markt zien liggen en wist dat ze door lokale handelaren uit
Campeche werden geïmporteerd.

'En?' vroeg hij toen ik een slokje nam. 'Vind je het lekker? De
beschavingen in koloniaal Spanje drinken het al eeuwen. Ik geloof
dat de Spanjaarden er ook om geven. Je afkomst zou nog wel eens
een voordeel kunnen zijn.'

'Wat is het sterk.' Ik liet de smaak op me inwerken, de
bitterheid en warmte, maar ook een onverwacht verlangen naar meer.
'Het is dikker dan thee, maar zo smaakvol.' Ik nam een tweede slok
en glimlachte.

'Zie je? Nog even en je wilt niets anders meer.' Hij lachte,
duidelijk blij dat ik het lekker vond.

Opeens zag ik een oud kompas op tafel liggen. Ik schoof het
naar me toe en bewoog het, zodat de naald naar het noorden bleef
draaien. Ik vroeg me af hoeveel kapiteins er tijdens een zeereis naar
hadden getuurd.



'Mooi, hè?' Meneer Howard knipoogde naar me.

'Ja, hij is prachtig.' Opeens keek ik weg, overvallen door
verdriet. De laatste tijd leek alles rondom de zee me aan vaders
afwezigheid te herinneren.

'Je zou willen dat je vader bij je bruiloft is, is het niet? Hij is
alweer een tijdje weg.'

'Kon hij maar op tijd terug zijn. Hij hoort erbij te zijn, weet u?
Hij is mijn vader. Kon ik hem maar vertellen dat ik verloofd ben.'

'Ach, had de zee maar plekken waar je brieven naartoe kon
sturen,' verzuchtte hij. 'Wanneer is de bruiloft eigenlijk?'

'In november.'

'Dat duurt nog vijf maanden. Tijd genoeg voor hem om terug
te keren.' Meneer Howard klonk zo opgewekt dat het me opfleurde.
'Je mag de hoop niet verliezen, hoor. Denk aan je bruiloft, aan de
toekomst en de geweldige tijd die met je verloofde zult hebben. Dat
is alles wat telt, toch? Maak je niet druk om dingen die je niet kunt
beheersen. Dat is nutteloos.'

'Ja,' zei ik. 'U hebt gelijk.'

'Welnu, dan is het nu mijn beurt! Je bent vandaag niet de enige
met goed nieuws, weet je?' zei hij vrolijk.

'Echt waar?' Ik voelde dat hij iets speciaals ging vertellen.

'Oh ja! Ik kan je vertellen dat mijn droom eindelijk uitkomt. Ik
ga naar zee.'

Mijn mond viel open. 'Naar zee?' Ik keek alsof hij verklaarde
dat hij engeltjes had zien vliegen.



'Ja natuurlijk, meisje! Waar anders?' Hij grinnikte bij mijn
verbijsterde gezicht. 'Je weet toch dat ik dat altijd al wilde?'

Ik probeerde minder verbaasd te kijken. 'Maar hoe zit het met
uw zeeziekte? En uw vrouw? En Maud?'

'Welnu, maak je daar maar geen zorgen over. Dat is allemaal
geregeld. Ik heb je nog niet verteld dat ik recentelijk een tochtje op
een sloep gemaakt heb, hè? Nou, naar zee gingen we, en ik zeg je, er
gebeurde helemaal niets! Ik bleef zo fit als een hoentje en werd niet
eens wee op de maag.'

'Helemaal niet?'

'Dat is het gekke. Zeeziekte kan komen en gaan. Ik had het
eerder moeten weten. Misschien word ik weer ziek, maar misschien
ook niet. Ik ga het risico nemen. De kapitein van de James wil me als
passagier meenemen naar Boston, in ruil voor mijn kennis. Een paar
bemanningsleden kunnen wel wat scholing gebruiken, dus die ga ik
geven. Het is een prima schip. Ik heb er al meerdere keren in
geïnvesteerd, allemaal met winst. Ik ben helemaal klaar voor een
laatste avontuur. Ik kan gewoon niet rusten voordat ik op een lange
reis ben geweest. Emily respecteert mijn wens.'

'En Maud?'

'Oh, de laatste tijd gaat het prima met haar,' zei hij. 'En ze gaat
trouwen, met een knappe smid. Ze proberen de bruiloft te
vervroegen, zodat ik erbij kan zijn.'

'Ik ben zo blij voor u! Dat is echt goed nieuws.' Ik straalde
helemaal. 'Uw dochter die gaat trouwen en u die op een zeereis gaat.'

'Als je zelf niet ging trouwen, zou ik je meenemen. Dan kon ik
je laten zien wat een zeeleven behelst, wat het daadwerkelijk is



waarover we lezen. Maar goed, jij hebt nu iets veel leukers in het
verschiet.'

'Ja,' zei ik. 'Ik ga trouwen.' Ik kon mijn plotselinge
bedroefdheid niet verbergen. Ik dacht aan de zee, aan de eeuwige
golven, de onbevattelijke uitgestrektheid en de intrigerende diepten.
Ik dacht aan de verhalen, avonturen van zeelieden en de weidse
uitzichten vanaf het dek. Water had me altijd al aangetrokken, alsof
het mijn lot niet was om aan land te blijven. Maar nu ging ik
trouwen, klaar om me aan land te binden.

Twijfel vervulde me. Wat als er een weg was met meer
avontuur? Wat als ik zo doorging en die onbetreden bleef? Het idee
dat ik iets zou mislopen was angstaanjagend.

'Maak je maar geen zorgen, hoor.' Meneer Howard raakte
geruststellend mijn hand aan. 'Je wordt echt wel gelukkig. Het is
normaal om bang te zijn, om te trouwen en een deel van je leven te
bepalen. Het is wat ik zelf ooit deed door Emily te trouwen en ik
heb er geen moment spijt van gehad. Het leven is vol keuzes. Je kunt
nu eenmaal niet alles tegelijk kiezen.'

'En de zee dan?' Weinig was nodig om mijn gevoelens te
beschrijven.

'Dat komt nog wel,' verzekerde hij. 'Geniet van je tijd met
Peter. Je bent nog zo jong. Er is nog alle tijd om te reizen. Het is
niets voor jou om aan land te blijven. Geloof me, als je iets echt wilt,
dan gebeurt het ook.'

Ik knikte. Zijn ogen waren op de muur gericht, alsof hij de nog
verhulde geheimen in de toekomst zag. Opeens merkte ik dat ik iets
vasthield. Ik keek omlaag. Daar, aan een ketting om mijn nek,
verscholen onder mijn jurk, was de gevleugelde vrouw. Ik knipperde



met mijn ogen. Een vleugel prikte in mijn huid. Ik liet het gebeuren.
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'Pak aan, tafelschuimer!' Ik gaf een flinke haal met de bezem.
Stof waaide op waar ik de stenen vloer raakte en ik zag nog net iets
achter een zak bloem wegschieten. Een lege fles viel rinkelend om,
waarmee de pluizige, bruine vacht van mijn prooi werd ontmaskerd.
'Dus daar ben je!'

De rat schoot tussen mijn voeten door, waarna zijn zwarte
kraaloogjes me van onder het werkblad aanstaarden. Vervolgens
begon hij zijn kopje te wassen, alsof hij wist dat ik hem daar toch
niet kon raken.

Ik liet mijn ingehouden adem sissend gaan. Frustratie bouwde
in me op terwijl ik me voorbereidde op een nieuwe uithaal, net als ik
de afgelopen dagen had gedaan, allemaal zonder resultaat. Elke keer
slaagde meneer Commandeur – zoals ik het verachtelijke stuk
ongedierte noemde – zijn executie te ontlopen. Of ik nu met mijn
zwaard stak, met een bezem sloeg of met een steen gooide, meneer
had een te grote overlevingsdrang. Maar niet vandaag. Nee, vandaag
zou ik winnen.

Ik dook onder het werkblad. Stof waaide in mijn gezicht toen
meneer Commandeur weg suisde. Ik greep hem stevig vast, waarbij
mijn nagels in zijn vacht boorden. Onder hysterisch gekrijs trachtte
het beestje te ontkomen en in mijn vingers te bijten.

'Waag het niet!' riep ik terwijl ik hem met mijn volle gewicht
tegen de vloer drukte. Ik greep het dichtstbijzijnde voorwerp – een
oude, verroeste bakpan – en sloeg er meneer Commandeurs hersens
mee in. Er kraakte iets en er spoot bloed uit zijn bek. Vlug sloeg ik
opnieuw. Uiteraard wilde ik niet dat hij zou lijden, zelfs niet meneer
Commandeur. Ik controleerde dan ook of hij morsdood was toen ik



hem in de afvalbak gooide.

'Wat gebeurt hier in hemelsnaam?' Moeder stond geschrokken
in deuropening. 'Waarom al die herrie?'

Ik was verbaasd door haar aanwezigheid. 'Niets, moeder. Het
was gewoon een rat. Kijk, ik heb hem doodgemaakt.' Ik wees naar
meneer Commandeurs levenloze lichaampje. Moeder slikte.

'Wees maar niet bang,' stelde ik haar gerust terwijl ik mijn
handen in een emmer citroenwater waste. 'Hij zal echt niet meer tot
leven komen. Kom, laten we binnen gaan tekenen, zoals we van plan
waren.' Aangezien Peter de hele dag op de plantage was en moeder
en ik de meeste klusjes hadden geklaard, konden we samen iets leuks
gaan doen.

'Ja.' Moeders zinnen werden steeds korter. Het leek wel alsof
elk woord energie vrat. Ik liep haar bezorgd achterna.

'Ik zal straks naar de markt gaan,' kondigde ik aan, omdat dat
tegenwoordig mijn taak was. Moeder kwam amper nog buiten en als
ze al naar de markt ging, vergat ze meestal de helft. 'Zal ik vis
meenemen? Of iets anders? Ik kan wel een lijstje maken.'

Moeder was de tekenbenodigdheden al aan het pakken: papier,
pennen en inkt. 'Ja, kies maar wat je wilt, lieve kind. We kunnen wel
wat groenten gebruiken. Er zijn nog wel uien.'

'Ik zal kijken wat ik kan doen.' Ik keek hoe ze de tekenspullen
op tafel legde. Wat was haar gezicht getekend en wat bewoog ze
traag en onzeker. Het was alsof de kleinste beweging of het minste
geluid haar ontregelde, als trillingen onder een kaartenhuis.

Misschien had ik te weinig tijd met haar doorgebracht. De
voorbereidingen voor mijn huwelijk hadden me dan ook erg in



beslaggenomen, zoals het kiezen van een trouwjurk en het schrijven
van uitnodigingen. Pas toen, toen ik naast haar aan tafel zat,
realiseerde ik me dat ze als een verwaarloosde bloem aan het
verwelken was. Arme moeder, dacht ik. Niet alleen vader is weg,
maar ik binnenkort ook. Vanaf nu zal ik haar meer aandacht geven.

Ik wist niet wat ik ging tekenen, maar dat kwam nog wel.
Creativiteit is altijd al vanzelf tot me gekomen, een gave die ik van
moeder heb geërfd. Kon ik maar zo goed zijn als zij. Haar tekeningen
waren zo levensecht dat ze leken te bewegen. Het was dan net alsof
ik door een raam keek en een wereld zag waarin alles mogelijk was.
Tussen moeders landschappen aan de muur hingen ook wat
tekeningen van mij. Ze vond het heerlijk om me te tekenen en ik om
te poseren.

Ik zat wat te mijmeren, me openstellend voor fantasieën, mijn
ogen gesloten. Golven verschenen. Donkerblauw water rees en daalde
in een rustgevend ritme, met sop zo wit als sneeuw op ruige
bergtoppen.

Ik opende mijn ogen. Ik wist wat ik ging tekenen. Het beeld
was zo echt alsof het een deel van me was. Ik zag de horizon al op
papier, evenals golven, een uitgestrekte oceaan en een wolkendek.
Mijn tekening zou een reisgevoel uitstralen, en vrijheid en nog
onontdekte werelddelen. Mijn hart maakte een sprongetje bij wat
het kon worden, bij wat nog in mijn geest zat opgesloten.

Ik dipte mijn pen in de inkt en bracht die naar het papier. Bijna
zette ik de eerste streep toen ik gekras hoorde. Ik keek opzij, me
opnieuw bewust van moeders aanwezigheid, maar in plaats van de
uiterst nette vormen die ze altijd creëerde, was ze wild lijnen aan het
krassen. Al snel zag ik de eerste scheuren in het papier verschijnen.
Dan werden het cirkels, de loden pen schrapend over de houten



tafel. 'Moeder?' Ik was te verward om meer te zeggen.

Ze gaf geen antwoord. In plaats daarvan boog ze over haar
vreemde creatie, alsof ze zo meer kracht kon zetten. Het leek wel
alsof ze iets probeerde te uiten, alsof ze iets uit zich probeerde te
duwen, iets wat daar verklonken zat. Haar linkerhand vormde een
vuist en haar gezicht was vertrokken van pijn. De vingers van haar
andere hand knepen zo hard in de pen dat haar knokkels wit
uitsloegen.

'Moeder?' zei dringender.

Haar hand bewoog sneller en sneller. Nu kraste ze weer lijnen,
haar ogen leeg alsof ze door de tafel keek. Ik voelde een koude wind
over me waaien en rilde. Even leek mijn hart te verstijven, maar
klopte toen steeds harder. Ik kon mijn ogen niet geloven. Ik kon
niet geloven dat dit mijn moeder was, die als een bezeten vrouw aan
het krassen was.

'Wat ben je in hemelsnaam aan het doen?' Mijn woorden
kwamen met moeite. 'Stop hiermee! Je beschadigt het papier en de
tafel.'

Ze knipperde niet eens met haar ogen. Ik was zo ontzet dat ik
haar aangaapte. Maar nee, dit was toch niet mijn moeder? Mijn
moeder was netjes, creatief en intelligent. Mijn moeder hield van de
maagdelijkheid van stuk papier. Mijn moeder behandelde haar
tekenspullen alsof ze van porselein waren. Ze zou nooit krassen. Ze
zou nooit ruw zijn.

Ik kon het niet langer uitstaan, dus stond ik op, pakte haar arm
vast en greep naar haar pen. Haar ijzersterke vingers leken er wel aan
vastgelijmd. 'Moeder, stop,' zei ik schor. 'Stop hiermee!' Opnieuw
reikte ik naar de pen, maar ze gaf me een duw. Happend naar adem



balanceerde ik op mijn hielen, om bijna achterover te vallen. Haar
ijzige blik dwong me om afstand te houden. Mijn hart kneep samen
toen ik mijn bloedeigen moeder zo raar zag doen, zo anders dan de
persoon die ik kende. Het voelde alsof ik haar aan het verliezen was,
alsof ze nooit meer hetzelfde zou worden.

Ik sloeg mijn handen voor mijn gezicht, voor mijn
ontsnappende tranen, en liep achteruit tot ik met mijn rug tegen de
muur stond en door mijn knieën zakte. 'Stop alsjeblieft,' smeekte ik.
'Stop alsjeblieft, moeder. Wees toch jezelf!' Mijn stem sloeg over. Ik
krulde op in een bal, inwendig smekend dat alles weer normaal werd.
Alles was veranderd. Ik wist zeker dat er iets vreselijks aan de hand
was en dat ze nooit meer moeder zou zijn.

Haar voetstappen klonken zachtjes op de vloer. 'Lieve sirenita,'
mompelde ze. 'Mijn lieve niña.' Ik liet mijn handen zakken. 'Wat is
er met je aan de hand, Catherine? Waarom huil je?' Ik deinsde weg
toen ze me aanraakte. 'Waarom zit op de grond, lieve kind? Ben je
niet lekker?'

Ze klonk zo zorgzaam dat ik me weer kind voelde, zoals toen ik
gevallen was en ze mijn tranen wegveegde, of toen ik mijn vinger aan
de haard had verbrand en ze er kusjes op blies. Maar dat was allemaal
toen. Nu zag ik haar kleurloze huid en trillende hand.

'Het gaat prima,' zei ik. Ik krabbelde vlug van de grond en
veegde het stof van mijn jurk. 'Het is gewoon… ik mis vader.'

'Ik dacht dat je naar een markt ging.'

'Dat ga ik ook.' Ik wierp een blik op tafel, waar moeders
schrikwekkende creatie open en bloot lag. 'Waarom ruim je onze
tekeningen niet op terwijl ik weg ben?' Ze knikte simpelweg en
glimlachte.



Mijn benen trilden onder mijn lijf toen ik naar buiten ging. Wat
voelde ik me leeg, maar ook opgelucht – opgelucht om het huis te
verlaten, om frisse lucht in te ademen en moeders rare gedrag voor
het dagelijks leven te verruilen. Wat had het een mooie dag kunnen
zijn. Wolken verzachtten de hitte en een frisse bries aaide mijn
wangen. Ik sjokte door de straat alsof er een enorme zak rijst op mijn
schouders lag, het doordringende gekras van moeders pen
weergalmend in mijn oren.

Mijn arme moeder. Wat was er toch met haar aan de hand?
Hoe kon ze zo gevoelloos zijn, zo anders? En hoe kon ze ineens weer
lief zijn, alsof ze nooit anders was geweest? Oh moeder, dacht ik.
Waarom deed je zo raar?

Ik was klam van het zweet en mijn tanden klapperden. Ik zag
amper iets toen ik groente bij de eerste de beste marktkraam kocht
en zalm op de vismarkt, die al werd afgebroken omdat het tegen
twaalven liep. Beelden van moeders holle gezicht kwelden mijn
gedachten. Ze had me amper herkend. Alle liefde die ze ooit had
getoond, leek verdwenen. Ik schudde mijn hoofd toen ik terugliep en
verse tranen onderdrukte. Was vader maar thuis. Hij wist vast wel
wat we moesten doen, hoe we haar beter konden maken.

Maar er was ook schaamte. Ik merkte dat ik mijn blik afwendde
als ik mensen passeerde, bang om mijn verdriet te tonen, bang dat
moeders vreemde gedrag van mijn voorhoofd kon worden afgelezen.
Ze moesten eens weten, dacht ik. Ze moesten eens weten hoe gek ze
is geworden. Wat zullen ze wel denken? Niet alleen is mijn vader
piraat, maar ook mijn moeder is krankzinnig. Nee, niemand mag dit
weten. Dit is iets wat ik zelf moet oplossen.

Ik ging zuchtend ons huis binnen en vervolgens de tuin. Een
vreemde geur kwam me tegemoet en er klonk gesis en gerommel in



de keuken. Ze was aan het koken. Aarzelend ging ik naar haar toe.

'Wat ben je aan het klaarmaken?' vroeg ik toen ik binnenkwam.
Ik verstarde.

'Vis, zoals je zei,' verklaarde moeder, geïrriteerd dat ik het
vroeg. 'Waar was je in hemelsnaam? We gaan bijna aan tafel.'

'Wat?' Ik drukte mijn hand tegen mijn neus en mond, bijna
kokhalzend bij de weerzinwekkende stank die me tegemoetkwam. Ze
was duidelijk druk bezig en voegde haastig nog wat kruiden aan de
maaltijd toe.

'Alsjeblieft, Catherine,' zei ze. 'Het is hier al zo krap. Wil je
naar binnen gaan? De tafel moet nog gedekt worden.' Ik gaapte haar
stomverbaasd aan. Ze glimlachte alsof het naar bloemetjes geurde.
Toen keek ik in de pan.

Mijn maag keerde om. Terwijl moeder met een tevreden blik
aan het roeren was, vloog ik kokhalzend naar buiten. Oh God, dacht
ik. Oh God.

Ik boog voorwaarts met mijn handen op mijn buik. Mijn
voorhoofd was ijskoud en de rillingen liepen langs mijn lijf. Het
duurde even tot alles tot me doordrong: wat ik had gezien, wat
moeder in de pan had geroerd. Ik dacht aan de bruine vacht die in
een donkere jus had staan pruttelen. Ik drukte mijn hand tegen mijn
lippen bij de gedachte aan het zwarte oogje dat me bijna smekend
had aangestaard. Een pootje stak nog omhoog, de nageltjes zwart
met roet. Een rat. Mijn moeder was meneer Commandeur aan het
braden.

Ik liet me op het bankje zakken. Eindelijk besefte ik hoe ernstig
haar situatie was en dat ze niet langer voor zichzelf kon zorgen. Nee,
vanaf nu moest ik dat doen. De moeder die ik kende, was weg. In



plaats daarvan was er een broze, hulpafhankelijk vrouw die ik amper
kende.

Ik schrok toen de keukendeur openvloog en moeder naar
buiten schoot. Stoom waaide uit de pan, die ze naar de verste
uithoek van de tuin bracht, om de weerzinwekkende inhoud in de
aarde te gieten. De stank was walgelijk. 'Ik geloof dat ik niet veel
trek heb, lieve kind,' sprak ze.

Ze liet de pan liggen en kwam naar me toe. Haar wangen
hadden weer een lichte blos en ze glimlachte zwakjes. Ik vroeg me af
of ze wist wat ze gedaan had, of ze doorhad wat er met haar aan de
hand was. 'Ik voel me misselijk,' zei ze. 'Ik ga naar bed.'

'Ja.'

'Mijn lieve meisje.' Haar vingers waren ijskoud tegen mijn wang
en ik snoof gebraden rat op. Dan ging ze naar binnen.

 

De nacht verliep tergend traag en ik woelde in mijn bed. Duisternis
ontnam me de adem en ik stak snel de kaars naast mijn bed aan.
Opnieuw probeerde ik te slapen, keer op keer zoekend naar een
comfortabele houding, opschrikkend bij ieder geluid. Lag moeder
nog veilig in bed? Of was ze beneden gekke dingen aan het doen?

Bij zonsopkomst stond ik op. Even stond ik te wankelen. Mijn
slaapgebrek eiste duidelijk zijn tol. Mijn gezicht was opvallend bleek
toen ik in de spiegel keek, dus smeet ik die weg om me aan te
kleden. Dit gaat zo niet, besefte ik. Ik kan niet de hele nacht wakker
blijven, bang dat moeder iets raars doet. Ik ben een wrak. Nee, ik
moet de controle op me nemen. Wat als ze iets gevaarlijks doet of
zelfs het huis in brand steekt?

Mijn handen trilden toen ik het ontbijt klaarmaakte. Ze mag



niet langer koken, besloot ik toen ik de theeketel opzette. Wat als ze
een maaltijd verpest of ons per ongeluk vergiftigt? Nee, vanaf nu zal
ik koken.

Moeder was al op toen ik met thee en brood binnenkwam. Ik
aarzelde in de deuropening, want ze was de vloer met haar
gebruikelijke, vlotte bewegingen aan het bezemen. Niets aan haar
verklapte dat ze de vorige dag rat had gebraad. Haar wangen hadden
een gezonde blos en ze glimlachte verwelkomend. 'Ah, daar ben je.
Breng je de kaas ook?'

'Ja, natuurlijk, moeder.' Haar vitaliteit overweldigde me, maar
voor mij was ze zo onvoorspelbaar als de wind. 'Hoe voel je je
vandaag?' vroeg ik toen we aan tafel zaten. Het brood dat ik zaterdag
gebakken had was nog zacht en vers, een echte delicatesse, aangezien
meel moeilijk te verkrijgen was. Toch proefde het als zand in mijn
mond.

'Het gaat prima, dank je.' Ze kauwde tevreden op haar brood.
'Ik ben wel een beetje moe.'

'Moe?' vroeg ik bezorgd. Ze was sinds de vorige middag niet uit
bed gekomen.

'Wil je naar de markt gaan? We hebben vlees nodig voor het
middagmaal. De cashewnoten zijn ook bijna op. Er staat nog genoeg
peterselie in de tuin, dus die kunnen we eten. Het geld ligt klaar op
het dressoir.'

'Natuurlijk,' beloofde ik. 'Ik zal ook wat sinaasappels
meebrengen.'

We aten in stilte, maar het was een kabaal in mijn hoofd. Het
vooruitzicht om naar de markt te gaan verontrustte me. Wat ging
moeder doen als ik weg was? Wat als ze weer gek werd? Mijn



spanning deed me thee morsen, dus zette ik mijn kopje weg en
maakte aanstalten om te gaan. Er lagen alleen geen munten op het
dressoir. Ze moet het vergeten zijn, dacht ik, net als zoveel de laatste
tijd.

Boven opende ik de kist waarin we onze inkomsten bewaarden.
Het huishoudboekje lag bovenop. Ik fronste bij het zien van de
collectie Spaanse dollars, dubloenen, shillings en allerlei vreemde
munten. Sommige hadden zulke geschaafde randen dat ze bijna
vierkant waren. Ook lagen er zilveren kettingen, oude ringen met
ingegraveerde namen en een gouden hanger. Is dit alles, dacht ik. Is
dit alles wat we hebben?

Mijn hartslag versnelde toen ik besefte dat het zo was. Moeder
had wat geld in haar beurs en ik had mijn eigen bijdrage, maar de
kist was de enige voorraad. Ik begon door het huishoudboekje te
bladeren. De pagina's stonden vol nette rijen met uitgaven en de
totaalkosten per maand. Moeder was altijd al nauwkeurig geweest,
zeker als het om geld ging. Ik zocht de laatste pagina op. Mei 1691,
las ik. Dat was twee maanden geleden. Ik sloot een boekje met een
zucht.

Dus dat is het, concludeerde ik ongelukkig. Moeder houdt onze
uitgaven niet meer bij en we raken door ons geld heen. Hiermee
kunnen we drie maanden leven, vier als we voorzichtig zijn. We
halen amper mijn trouwdag.

Ik wist dat ik dan veilig zou zijn, met Peters inkomen. Maar
waar moest moeder van leven? Hoe kon ze ooit de huur betalen? Oh
vader, smeekte ik in gedachten. Kom alsjeblieft thuis. Breng ons geld
of iets om te verkopen.

Ik was die dag buitengewoon zuinig op de markt en
onderhandelde over de kleinste aankopen. Dan haastte ik me naar



huis, om moeder te controleren en het huishoudboekje bij te
houden. Ik besefte hoe duur het was dat Peter steeds vaker meeat,
zonder ook maar iets bij te dragen. Misschien kan ik om geld vragen,
overwoog ik. Nee, maar dat kan toch niet? Bovendien hebben we
nog geld. Als ik zuinig ben, is het misschien niet nodig. Nee, hij kan
maar beter van niets weten.

Ik kan spullen verkopen, mijmerde ik. Een ketting, wellicht. Ik
raakte het galjoen om mijn nek aan en voelde het gladde zilver en de
warmte van mijn borst. Nee, die niet. Die was veel te dierbaar, het
mooiste wat vader me ooit had gegeven. Dan pakte ik mijn andere
ketting, die zo lang was dat hij onder mijn korset viel. Daar,
verborgen onder het linnen, was de gevleugelde vrouw. Meneer
Howards verhaal rees op in mijn gedachten. Eeuwige voorspoed,
dacht ik. Nou, daar hadden we aan land weinig aan. Kon ze maar
eeuwige rijkdom brengen.

Ik hield de gevleugelde vrouw vast en vroeg me af of meneer
Howards verhaal waarheid bevatte. Wat als zeelieden het geloofden?
Zouden ze er niet fors voor willen betalen? Ik stopte haar snel weg.
Alleen al de gedachte om zoiets unieks te verkopen deed me
inwendig bloeden.

Ik liet de gedachte varen. In plaats daarvan dacht ik aan
kleuren, aan vuurrood en smaragdgroen, in de hoop dat het me zou
opfleuren. Kon een borduurwerk maar de ware kleuren uit de natuur
weerspiegelen. In plaats daarvan was ik aangewezen op een beperkt
kleurenpalet, waarmee ik speelde om tussenkleuren te suggereren.
Opeens dacht ik aan het borduurwerk dat ik voor Peters vader had
gemaakt. Waar was mijn geld eigenlijk?

Verontwaardiging borrelde in me op. Peter had het me nooit
gegeven. Kennelijk moest ik erom vragen. En dan? Wat als ik dat



had uitgegeven? Tegen die tijd ben ik getrouwd, antwoordde een
stemmetje in mijn hoofd. Peter zal dan voor me zorgen.

En moeder dan? Gaat hij ook voor haar zorgen?

Ik klemde mijn kaken op elkaar, plotseling nerveus. Ik wist niet
waarom, maar de gedachte om volledig van Peter afhankelijk te zijn
beangstigde me. Was het niet beter als ik mijn eigen inkomen had
en zelf kon kiezen waaraan ik dat uitgaf? Ik wist dat ik – zodra we
getrouwd waren – hem om geld moest vragen. Nee, dacht ik. Dat is
niet hoe ik wil leven. Ik wil zelf geld hebben en dat ga ik met mijn
handwerk verdienen.

De volgende avond maakte ik soep met slechts een ui, wat
kruiden en groenten uit de tuin en slechts een halve portie vis.
Samen met het brood moest het genoeg zijn.

'Wanneer komt Peter?' informeerde moeder toen ze de keuken
in kwam. 'Is er nog tijd om te rusten? Ik heb hoofdpijn.'

Ik stopte met roeren. 'Hij zei dat hij rond achten komt,
moeder. Je kunt nog wel rusten. Ik roep je wel als we aan tafel gaan.'
Ze knikte en ging naar binnen, haar hand tegen haar voorhoofd
gedrukt. Ik staarde naar de kokende massa in de pan terwijl ik
onzeker op mijn lip beet. Ze leek de laatste tijd wel dagelijks
hoofdpijn te hebben, maar er was geen tijd om erover te piekeren. Ik
moest de tafel dekken en een fles wijn opdiepen voordat Peter kwam.

Het was na negenen toen ik eindelijk beweging bij de voordeur
hoorde. Peter wandelde grijnzend binnen. 'Mijn lieve prinses!' riep
hij terwijl hij me in zijn armen trok. 'Wat heb ik je gemist! Ruik ik
nu kruiden in je haar?' Hij snoof uitgebreid en ik weerstond de
neiging om hem weg te duwen.

'Ja,' zei ik toen hij me losliet. 'Ik heb soep gemaakt. Het is al



ruim een uur klaar. Waar bleef je zo lang?'

'Wat bedoel je? Je weet toch waar ik was, Catherine? Je weet
toch dat de plantage al mijn aandacht vergt, vooral de laatste tijd?'
Zijn blik verduisterde en hij trok zijn hand van mijn schouder. 'Dat
heb ik je toch vaker verteld? Alles moet perfect zijn als ik wegga. Ik
kan de mannen niet zonder instructies achterlaten. Ik dacht dat je
dat begreep. Ik dacht dat je wist hoe hard ik werk.'

'Natuurlijk weet ik dat.' Ik voelde spanning in me opkomen. 'Ik
zou gewoon willen dat je rond de afgesproken tijd komt. Ik vind het
niet leuk als mijn maaltijd verpietert. Je weet hoe lastig het voor me
is om te koken als je altijd laat bent. Kan je vader die mannen niet
instrueren?'

'Ik ben altijd laat?' zei hij verontwaardigd. 'Bij de heer, wat
overdrijf je! Ik ben deze week maar twee keer laat geweest en dat
kwam door die slome veermannen.'

Ik zweeg, twijfelend aan mijn herinneringen. Ik begon te tellen
en kwam uit op vijf. Onze spanning was als een muur. 'Ik zou
gewoon willen dat je eerder komt,' zei ik voorzichtig, bang dat hij
boos zou worden. 'Niet alleen vanwege het eten, maar omdat ik je
graag zie.'

Hij schudde zijn hoofd. 'Je vertrouwt me niet, hè?'

'Wat?' Zijn beschuldigende blik leek wel een gat in me te
branden. 'Waarom zou ik je niet vertrouwen? Wat heeft dit met
vertrouwen te maken?'

'Als je me vertrouwde, zou je het niet erg vinden als ik wat later
ben. Als je me vertrouwde, zou je je niet zo ergeren. Waarom ben je
niet gewoon blij dat ik er ben? Ik heb al zoveel aan mijn hoofd.' Zijn
blik werd zo hard dat ik hem amper herkende.



'Natuurlijk vertrouw ik je,' protesteerde ik. 'Ik snap gewoon
niet wat dit met vertrouwen te maken heeft.' Ik draaide me om en
vocht tegen mijn tranen. Ik kon niet geloven dat we ruzie hadden.
Waarom begreep hij me toch niet? 'Probeer gewoon wat eerder te
zijn, wil je? Of geef het vooraf aan als je later denkt te komen. Dan
kan ik er rekening mee houden. Ik vind het niet leuk als we zo
moeten praten.'

'Gooi dan ook geen verwijten naar mijn hoofd. Ik ben hier nu
toch? Laten we eten in plaats van discussiëren.' Hij zond me een
harde blik, me aansporend om de pan te halen. Vervolgens plofte hij
met een boek in een stoel.

Stilletjes zette ik mijn verprutste maaltijd op tafel en riep
moeder. Peter sprak slechts als het nodig was. Ik keek hem
verwijtend aan, hem stilletjes beschuldigend dat hij me negeerde,
tegelijkertijd verlangend naar zijn liefde. Dit was niet wat ik van de
avond gehoopt had. Na de lastige dagen met moeder verlangde ik
naar zijn glimlach, zijn lieve woorden en begrip. In plaats daarvan
staarde hij mokkend naar zijn bord.

Moeder kauwde op een stuk brood alsof er niets aan de hand
was. Ik hield haar continu in de gaten. Het idee dat ze in Peters
aanwezigheid gek werd deed me rillen. Het was zelfs een opluchting
toen ze na het eten naar boven ging.

De stilte was bijna hoorbaar toen Peter, zonder me ook maar
een blik waardig te gunnen, weer ging zitten lezen. Ik nam de tijd
om de tafel af te ruimen en in de tuin af te wassen. De duisternis
werkte verzachtend, met slechts de gloed van een lantaarn en de
twinkelende sterren. Er ritselde iets in de groentetuin en schoot weg
toen ik langsliep om meer water te halen.

Toen ik klaar was, aarzelde ik om naar binnen te gaan. Peters



norse humeur was als een donderwolk. Keer op keer herhaalde ik ons
gesprek in mijn hoofd. Teleurstelling kneep mijn buik samen toen ik
de schone pannen opruimde, maar veranderde in verontwaardiging
toen ik eindelijk naar binnen ging. Peter keek niet eens op toen ik de
deur dichtdeed.

'Wat is er toch met je aan de hand?' vroeg ik. 'Waarom zeg je
niets tegen me?'

'Pardon?' Hij klonk nog steeds geïrriteerd. 'Waar heb je het in
godsnaam over? Ik praat toch tegen je?'

'Nee, dat doe je niet.' Ik ging voor hem staan. 'Je hebt amper
een woord tegen me gesproken. Ben je boos op me?'

'Natuurlijk ben ik boos op je!' Ik deinsde terug toen hij uit zijn
stoel sprong en zijn boek op tafel smeet. 'Lieve hemel, Catherine!
Wat ben je toch vervelend. Waarom moet je toch zo zeuren? Laat
me gewoon met rust!'

Ik bekeek hem door grote, ronde ogen. Ik merkte dat ik afstand
nam, geschokt door zijn uitbarsting. 'Je met rust laten? Wat bedoel
je daarmee? Je bent je toch voor mij gekomen? We zouden samen
een leuke avond hebben, maar je zit urenlang in een stoel te lezen.'

'Ja, en ik heb spijt dat ik gekomen ben,' beet hij. 'Het lijkt wel
alsof ik niets goed kan doen. Ik zeg je, jij bent ook niet bepaald
spraakzaam geweest. Dus ja, ik ben boos.' Hij pakte vinnig zijn boek
en marcheerde naar de voordeur.

Ik volgde hem met gebalde vuisten. 'Waar ga je naartoe?'

'Naar huis.' Hij opende de deur en vertrok zonder die te sluiten.

Ik plofte in de stoel bij de boekenkast en voelde mijn hart
leeglopen. Ongelooflijk, dat de avond zo raar was verlopen.



Ongelooflijk, dat zulke harde woorden uit zijn mond waren
gekomen, van de man waarmee ik ging trouwen. En zijn ogen – wat
waren die ineens gevoelloos, als van liefde beroofd. Het gaat allemaal
mis, dacht ik. Vader is weg, moeder is gek aan het worden en Peter
begrijpt me niet meer. Waarom kan alles niet als vroeger zijn?
Waarom moet alles veranderen?

Ik tuurde door de schemerige kamer tot ook de kaars uit ging.
 

Het was niet de enige keer dat Peter en ik ruzie hadden. Onze
verloving begon duidelijk scheurtjes te vertonen, alsof het ijs waarop
we dansten aan het smelten was. Steeds vaker zocht ik afleiding in
handwerk, waarbij ik zulke prachtige afbeeldingen maakte dat men
slechts kon fantaseren hun droomwereld te betreden.

Al snel lag de achterkamer vol afbeeldingen, tafelkleden en
kleurrijke zakdoeken. Ik besloot om eens per week een marktkraam
te huren en mijn werk tentoon te stellen. In het begin werd ik raar
aangekeken, omdat het ongewoon was voor een vrouw om haar
kunstwerken op de markt te verkopen. Bovendien waren de
bewoners niet vergeten wat ik Jane had aangedaan, waardoor ze mijn
kraam dan ook stilletjes voorbij liepen.

Maar het was niet een stadsgenoot die een eerste aankoop deed,
maar de kapitein van een koopvaarder uit Curaçao. Hij vertelde volop
over zijn vrouw en dochters, dat ze dol waren op handwerk, maar er
middelmatig in presteerden. Daarom kocht hij een groot tafelkleed
voor ze, met blauwe en groene schelpen, en een afbeelding met
schepen voor zichzelf. Ik kon mijn opluchting haast niet
onderdrukken toen hij me een handvol shillings gaf en me een goede
dag wenste.

Mijn volgende verkoop was aan mevrouw Howard, een van de



weinigen die me vriendelijk begroette. 'Mijn hemel, Catherine!' riep
ze bij het zien van mijn werk. 'Waarom heb je ons nooit over je
verborgen talent verteld? Ik dacht dat je alleen maar interesse in
boeken had. En nu heb je dit gemaakt!'

'Mijn ouders stonden erop dat ik leerde handwerken,' legde ik
uit. 'Ik had nooit verwacht dat ik het zo leuk zou vinden.' Ik wachtte
geduldig terwijl ze mijn werken bekeek. Vanuit mijn ooghoek zag ik
dat de vrouw van de slager stiekem mijn afbeeldingen bekeek terwijl
ze bij de mandenmaker stond.

'Deze drie zakdoeken worden het,' besloot mevrouw Howard.
'Misschien kom ik later nog wel terug. Ben je hier elke dag?'

Ik glimlachte, opgetogen omdat ik daadwerkelijk iets verkocht.
'Mijn plan was om hier elke maandag te staan, om te zien hoe het
gaat. Uiteraard mag u altijd bij ons langskomen om mijn werk te
bekijken. Het is ook mogelijk om iets te bestellen.' Ze knikte
goedkeurend.

Die middag liep ik vrolijk naar huis. Hoewel ik alleen maar iets
aan de kapitein en mevrouw Howard had verkocht, was het een
veelbelovend begin. Vanaf toen droeg ik altijd wat handwerk bij me:
een witte doek met daarop de haven van Port Royal. Die kon ik aan
mogelijke kopers laten zien als ik niet op de markt stond.

In de daaropvolgende weken verkocht ik drie grote
afbeeldingen, vijftien zakdoeken en zeven tafelkleden. Sommige
stadsgenoten verkozen hebberigheid boven wrok en kochten alsnog
iets. Als ik niet op de markt stond, produceerde ik allerlei nieuwe
producten, bang dat mijn voorraad op zou raken.

 

Het was opmerkelijk zonnig na de reeks stormachtige dagen die het



orkaanseizoen ons had bezorgd. Die ochtend besteedde ik dan ook
aan de was en hing lakens en handdoeken in de tuin op om ze te
laten drogen en bleken. Moeder zat in de voorkamer naar de
boekenkast te staren. Ze keek op toen ik binnenkwam. 'Mijn sirenita!
Wat ben je toch snel opgegroeid. Wordt het niet tijd dat je gaat
trouwen?'

'Trouwen?' Mijn adem stokte. 'Waar heb je het over, moeder?
Je weet dat ik binnen zes weken ga trouwen. Met Peter, weet je
nog?'

De lijnen in haar voorhoofd werden dieper toen ze naar de vloer
staarde, op zoek naar herinneringen. 'Peter? Oh ja, Peter.' Ze begon
aan de plooien van haar jurk te friemelen.

Langzaam ademde ik in. 'Heb je weer hoofdpijn, moeder? Zal
ik een kompres op je voorhoofd leggen?' Ik vroeg me af of ze weer
gek aan het worden was.

'Nee, lieve kind. Nee.' Plotseling stond ze op en het leek alsof
ze iets ging zeggen. Maar ze wankelde en klampte zich vast aan de
stoel.

'Moeder!' riep ik uit. Ik greep haar onmiddellijk vast. 'Jezus!
Gaat alles wel goed?'

'Ik voel me licht in mijn hoofd.' Ze wachtte tot het gevoel
wegzakte. Dan zei ze: 'Breng me maar naar bed. Ik wil graag rusten.'

Ik fronste. Het was amper middag en ze had die morgen al flink
uitgeslapen. 'Natuurlijk, moeder. Ik loop wel met je mee naar boven.
Misschien heb je vanmorgen niet genoeg gegeten. Als je wilt kunnen
we vroeg eten.'

Ik nam haar arm en samen gingen we naar boven. Toen ze zich



niet uitkleedde, hielp ik haar met het uittrekken van haar
lichtblauwe jurk, waarvan het zijde zo glad en zacht was dat ik die
amper durfde aanraken. Dan hielp ik haar in bed, waar ze met een
tevreden zucht ging liggen. 'Dank je.'

Ik ging naast haar op bed zitten en glimlachte. Eigenlijk was
het best fijn om haar te helpen, om samen iets te doen, al was het
maar haar naar bed brengen. Het herinnerde me aan onze sterke
band en aan de tijd voor Peter.

'Wat is het fijn om te rusten,' verzuchtte ze. 'Blijf nog even,
sirenita.' Ze greep mijn arm alsof ze bang was dat ik weg zou gaan en
keek liefdevol naar me op. Haar haar was nog prachtig, de krullen zo
bruin als de mijne, maar met de eerste grijze plukken bij haar slapen.
Haar huid was matter en doorzichtiger geworden, maar haar lippen
waren nog vol en roze. 'Ik denk vaak aan je, lieve Catherine. Ik denk
steeds maar aan je leven, dat je gaat trouwen. Weet je zeker dat je dat
wilt?'

Ik pakte geruststellend haar hand. 'Ja, moeder. Natuurlijk wil ik
dat.' Ik merkte dat ik wegkeek, alsof ik iets oneerlijks had gezegd en
de waarheid wilde verbloemen.

Ze staarde naar het plafond, maar haar ogen sloten en openden
alsof ze wegzakte. Dan zei ze: 'Het is niet je lot om aan land te
blijven, Catherine.' Opeens keek ze ernstig. 'Je lijkt meer op je vader
dan je wilt inzien. Ik zie alles van hem in jou terug, lieverd. Zijn
liefde voor de zee, het verlangen naar vrijheid en om te ontdekken.
Het is niets voor jou om aan land blijven. Het is niet waar je hart
ligt.'

Ik was verbijsterd. Ik kon niet geloven dat ze zo eerlijk sprak,
met mijn bruiloft binnen handbereik. Hoe konden haar gedachten zo
helder zijn nadat ze Peters bestaan was vergeten? 'Dat is het wel,



moeder. Ik ga trouwen, met Peter.'

'Ja,' zei ze. 'Ja.'

'Dit is wat ik wil.' Ik wendde mijn blik af en staarde naar de
lakens. Twijfel rees in me op, stekend en knagend. Was het echt wat
ik wilde? Wilde ik echt aan land blijven terwijl de zee steeds luider
en intenser naar me riep? Moeders mening was altijd zeer waardevol
voor me geweest. Weinig mensen kenden me beter dan zij.

'Je moet je vader gaan zoeken,' besloot ze. 'Ik weet dat hij op
zee is. Ik weet dat hij nog leeft, Catherine. Dat voel ik gewoon. Maar
hij zal niet terugkomen voor je bruiloft, hoe graag je dat ook wilt.
Hij zal niet komen.' Ze staarde weer naar het plafond. Ze klonk zo
alwetend dat het me beangstigde, alsof ze de toekomst kon lezen.

'Wat bedoel je?' Ik leunde naar haar toe. 'Hoezo moet ik hem
gaan zoeken?'

Ze gaf geen antwoord. Haar blik bleef op het plafond steken,
leeg en versteend.

'Moeder?' Ik gaapte haar aan. Ze lag zo stil. Ik boog over haar
heen en raakt haar wang aan. Dan kneep in haar arm, maar ze lag
stokstijf. Ze ademde niet meer.
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'Moeder? Moeder!' Ik kneep in haar arm om haar aandacht te
trekken en zwaaide met mijn hand voor haar gezicht. 'Kun je me
zien, moeder? Ik ben het, je dochter.'

Verward staarde ik naar haar ogen, open maar nietsziend. Hun
prachtige bruintint leek zelfs doffer, als met de tijd verschoten.

'Word alsjeblieft wakker. Word wakker, moeder!' Ik pakte haar
vast en trok haar overeind, maar ze leek wel een pop, zo slap dat ik
bijna door haar gewicht werd bedolven, haar hoofd alle kanten op
zwaaiend. 'Word wakker.' Plotseling klonk ik schor, alsof mijn
kracht werd weggezogen. Dan begonnen mijn handen vreselijk te
trillen.

Ik trok aan haar arm, wanhopig kreunend omdat ze niet
bewoog. Dan schudde ik haar en tikte tegen haar wang, haar huid
nog warm, de warmte van leven. 'Word wakker!' gilde ik. Paniek
laaide in me op. 'Oh, moeder, hoor me toch!' Ik sloeg mijn handen
voor mijn gezicht en staarde radeloos door mijn vingers. Dan keek ik
naar de deuropening alsof iemand elk moment te hulp kon schieten.

'Oh moeder,' smeekte ik terwijl ik haar heen en weer schudde.
'Waarom kun je niet wakker worden? Wat is er met je aan de hand?'
Ik wist amper wat deed. Ik besefte niet dat mijn pogingen zinloos
waren en mijn lieve moeder nooit meer zou ontwaken; dat haar borst
niet langer op een neer ging en haar lichaam langzaam koud werd.

Ik nam haar gezicht in mijn handen en bekeek haar prachtige
ogen. Hadden die niet vol moederliefde naar me gekeken? Waren die
niet ooit vol levenslust, begrip en onvoorwaardelijke liefde geweest?
'Zie me,' smeekte ik. 'Kijk alsjeblieft naar me! Hoor je me dan niet?'



Eindelijk zag ik het onbevattelijke. Eindelijk zag ik haar
levenloze staat. En terwijl ik aarzelend opstond, voelde ik hoe ik
beefde en naar adem hapte. 'Oh nee. Oh nee!' gilde ik, tranen
stromend over mijn wangen. Dan deinsde ik weg, alsof haar lichaam
me beangstigde. 'Oh God, nee!' Ik produceerde korte gilletjes en
kromp ineen van pijn. Dan krijste ik in lange halen die ik niet in
mijzelf herkende.

Ik wist dat ik iets moest doen. Ik kon haar zo toch niet laten
liggen? Voorzichtig kroop ik de trap af, mijn ogen opengesperd van
schok, van wat ik onmogelijk achtte. Iets in me hoopte dat ze nog
gered kon worden, dat iemand haar weer tot leven kon brengen. Ik
zwaaide de voordeur open en wankelde de straat op. Ik werd
verschrikt aangestaard, maar ik was te verblind om iemand te
herkennen. Ik klampte me aan de eerste de beste persoon vast.

'Help!' gilde ik hees. 'Help me. U moet me helpen! Oh God!
Oh God…' Ik moet er als een gek hebben uitgezien, want ik schudde
wild aan zijn arm.

'Wat doe je toch?' protesteerde Eerwaarde Heath. Ik liet hem
los.

'Het is moeder. Er is iets verschrikkelijks gebeurd!' Opeens
werd ik me bewust van de mensen op straat, dus trok ik hem naar
binnen. Bij het zien van moeders levenloze lichaam sprongen de
tranen weer in mijn ogen.

Heath controleerde haar hartslag terwijl ik hulpeloos toekeek,
hopend op leven. Maar in mijn hart wist ik dat het hopeloos was, dat
haar gezicht nooit meer zou bloeien en dat alles was veranderd.
Opeens leek ik alles van een afstand gade te slaan – mijn grauwe
gezicht, moeders levenloze lichaam en Heath – alsof ik door een
raam een gebeurtenis aanschouwde. Want hoe kon dit echt zijn?



Maar nee, ik was helder genoeg om de realiteit van een
nachtmerrie te onderscheiden, helder genoeg om te zien dat Heath
daadwerkelijk een kruis sloeg en haar haar zonden vergaf. Zijn
gemompel doorkliefde me als een mes. Het was te wreed, veel te
wreed. Ik zakte door mijn knieën en snikte zo heftig dat zijn
woorden wegvielen. Wat oneerlijk dat zo'n goed mens de wereld
voortijdig moest verlaten, terwijl allerlei onderkruipsels het eeuwige
leven leken te leiden. Het was onnatuurlijk.

'Juffrouw Evens?' Heaths gezicht leek voor me te zwaaien. 'Het
spijt me, maar je moeder is overleden. Ze heeft rust gevonden.' Zijn
stem was zacht en troostend. Ik kon alleen maar knikken. Ik was zo
afgemat, zo leeg van verdriet. De vloer drukte uitnodigend tegen
mijn benen. Wat verlangde ik om te slapen, om even alles te
vergeten. 'Kun je vertellen wat er gebeurd is? Was je moeder ziek?'

Zonlicht viel door het open raam. Wat vreemd dat de zon
scheen terwijl er iets verschrikkelijks was gebeurd. Maar de hitte
verwarmde me niet en het licht was als een schaduw. Kon ik maar
sterven zoals moeder, op de vloer zakken terwijl het leven uit me
vloeide, net als die afschuwelijke pijn. Zonder haar zweefde ik
doelloos rond, alsof onze verbonden wortels bruut waren doorgehakt.

'Juffrouw Evens?' Nu klonk hij bezorgd.

'Ze ging zomaar dood.' Ik was zo schor dat ik bijna
onverstaanbaar was. 'Ze ging liggen en stierf. Ik begrijp het niet. Ze
zei dat ze moe was. Hoe kan ze zomaar doodgaan? Het is zo snel, te
snel.' Ik schudde onthutst mijn hoofd, denkend aan moeders
vreemde gedrag, haar krankzinnige momenten. Hoe kon ze zomaar
sterven terwijl ze ervoor nog over mijn bruiloft had gepraat? Alles
was anders. Ik wist dat het leven nooit meer hetzelfde werd.

'Soms neemt de heer iemand voortijdig mee. Je moeder was een



goed mens en verdient een speciale plek in de hemel, waar ze
gezegend is van rust. De heer zal haar wel nodig hebben.' Heaths
woorden werkten verzachtend, maar konden de messteken niet uit
mijn hart verbannen.

'Maar ik heb haar nodig. Hoe kan Hij haar wegnemen? Het is
zo wreed. Hij moet haar teruggeven.'

'Het is vreselijk triest. Het is een groot verdriet, vooral als het
je moeder is. Weet dat het nooit voor niets is. Hij weet dat je het
aankunt. Hij weet dat je zonder haar zult leren leven. Daar kan ik je
uiteraard mee helpen. Ik kan je helpen om moed te houden en troost
te vinden in gebeden en contemplatie. De kerkdeuren staan altijd
open.'

Ik vond geen troost in zijn woorden. Nee, in plaats daarvan
haatte ik God, omdat hij moeder had gestolen en me met
onverdraaglijk verdriet achterliet. Niemand had het recht om haar te
stelen. Ik wist niet of ik ooit nog naar de kerk zou gaan.

De dag verstreek als een onwerkelijke stroom gebeurtenissen.
Sommige dagen zijn zo raar dat ze verwarren. Ik herinner me hoe ik
naar het zonlicht bleef staren en me voorhield dat het niet echt was.
Dan voelde ik me slaperig en leek mijn omgeving te vertroebelen. Er
kwam iemand langs om moeder te inspecteren. Later hoorde ik dat
het dokter Dickson was en dat ze waarschijnlijk een hartstilstand had
gehad. Maar wat deed het ertoe? Ze was dood en zou nooit
terugkeren, welke verklaring hij ook gaf.

Iemand moet me naar bed hebben gebracht, want opeens werd
ik duf wakker. Mijn omgeving leek wel een droombeeld, maar ik wist
dat er iets vreselijks was gebeurd. De avond viel en ik had urenlang
geslapen.



'Oh, moeder,' fluisterde ik. Ik wist dat ze nog in haar kamer lag.
Een vlaag van hitte deed me mijn lakens van me afgooien. Dan stond
ik op en ging naar de gang.

Moeders slaapkamerdeur was gesloten en ik durfde hem niet te
openen. Peter was vol medelijden toen ik beneden kwam en hield me
lange tijd vast terwijl hij troostende woorden fluisterde. Vervolgens
verwende hij me met thee en eten. Ik had totaal geen eetlust, maar
werkte de stoofpot die hij gemaakt had naar binnen.

'Dokter Dickson heeft je iets gegeven om te slapen,' vertelde
hij. 'Je hebt een verschrikkelijke schok gehad, lieveling. Hij heeft een
flesje laudanum voor je achtergelaten. Dat is goed tegen lichamelijk
en geestelijk lijden. Je kunt wat druppels innemen voordat je naar
bed gaat.'

'Ja.' Het woord vergde al mijn energie. Kon ik maar terugkeren
in de onwetendheid van slaap.

Die dag was een nachtmerrie. De volgende dag was niet veel
beter.

 

Aangezien ik niet alleen kon zijn, was Peter continu bij me. Hij was
er om mijn tranen te drogen, lieve woorden te spreken en me vast te
houden. Daarnaast regelde hij de begrafenis, die de volgende dag zou
plaatsvinden. Hij vroeg of ik een kist van mahoniehout wilde, een
graf naast een grote palmboom of in de zon en wie ik wilde
uitnodigen. Het maakte me weinig uit, zolang het maar snel voorbij
was. Moeders begrafenis lag als een berg op mijn pad, het moment
waarop zelfs haar lichaam me werd ontnomen.

Peter drong aan dat ik goed over alles nadacht. 'Je kunt maar
één keer kiezen, prinses. Ik weet dat je hoofd niet naar beslissingen



staat, maar je wilt toch geen spijt krijgen? Ik weet hoe het is om een
moeder te verliezen. Ik vind het zo erg voor je.' Meer dan ooit
klampte ik me aan hem vast, wetend dat ik het zonder hem nooit
had kunnen regelen.

'En vader dan?' vroeg ik op een zeker moment. 'Hoe kunnen we
haar zonder hem begraven? Hij moet erbij zijn.' Het idee dat hij
niets van deze nachtmerrie afwist, was onverdraagzaam. Kon ik hem
maar roepen. Nu een van mijn ouders was gestorven, snakte ik naar
de ander. Zelfs Peter kon me de onvoorwaardelijke liefde van een
ouder niet geven.

'We kunnen niet wachten, lieveling,' zei hij. 'Ik wou dat ik je
vader thuis kon krijgen, maar dat is onmogelijk.'

Het was een kleine begrafenis, volledig gefinancierd door Peters
vader. Ik was blij dat er weinig mensen kwamen: Peter en zijn vader,
Eerwaarde Heath, mijn buurvrouw, mevrouw Howard en haar
dochter Maud. Meneer Howard was de week ervoor naar zee gegaan.

De dag verliep als een mistwolk waarin ik door Peter werd
geleid. De koets die hij had gehuurd bracht ons naar de kerkdienst,
zodat mijn ingevallen gezicht voor de buitenwereld verborgen bleef,
en vervolgens naar de begraafplaats. Ik herinner me hoe mijn zwarte
jurk tegen mijn huid plakte toen we in de zinderende hitte tussen de
grafstenen liepen.

Tijdens de ceremonie tuurde ik in de verte. Terwijl Heath
sprak, zag ik hoe de zee bij het strand azuurblauw was verderop
donkerblauw. Het was prachtig. Ik luisterde naar het geruis van de
branding en het geritsel van palmbladeren boven ons hoofd. Ik was
buitengewoon soezerig en leunde tegen Peter, die een zakdoek
tevoorschijn haalde en zijn tranen wegveegde.



Die avond was de zonsondergang zo rood dat de lucht leek te
bloeden. Eigenlijk verwachtte ik dat de zon nooit meer opkwam en
ik voor eeuwig in duister zou worden gehuld, met slechts geluiden
en gevoelens die me aan mijn bestaan herinnerden. Al starend naar
het kleurenspel hield ik de gevleugelde vrouw vast. Dan slenterde ik
over het verlaten strand en bevrijdde haar van haar ketting.

Golfjes kabbelden bij mijn voeten, om vervolgens terug te
trekken. Verbitterdheid omvatte me toen ik de ring in mijn hand
kneep en haar aanwezigheid voelde. Op die verschrikkelijke dag leek
ze wel in mijn huid te bijten, me voor mijn misdaden te straffen en
me te herinneren aan meneer Howards verhaal. Eeuwige voorspoed,
maar wat gebeurde er als de gevleugelde vrouw slecht werd
behandeld? Eeuwige tegenspoed? Miserie? Ziekte? De dood?

Ik slikte. Langzaam deed ik mijn arm omhoog, de gevleugelde
vrouw gevangen in mijn vuist. De zee was donker en grauw, een
hongerige leegte. Water sijpelde in mijn open schoenen, maar ik
stapte niet achteruit. Ik zette me schrap. Vervolgens zwaaide ik mijn
arm naar voren. Een grimas kreukte mijn gezicht, maar in plaats van
mijn hand te openen – in plaats van haar als een vogel te laten
uitvliegen – maakte ik een vuist en drukte die tegen mijn borst. Een
snik ontsnapte me en ik draaide weg. Nee, dacht ik. Nee, nee, nee!

Ik kon haar niet laten gaan.
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Het gefluit van vogels was een feest voor mijn oren, net als het
geritsel van bladeren en de bries in mijn gezicht. Ik zuchtte tevreden,
maar opende mijn ogen toen ik zacht gesnurk hoorde. Peter lag naast
me op het kleed, zijn wangen zo glad dat ze glommen. Irritatie welde
in me op. Die ochtend had ik ruim een uur op hem moeten
wachten, omdat hij nog zo nodig moest scheren. Uiteraard mocht er
geen haartje achterblijven, anders was hij niet netjes genoeg voor
Kerstmis.

Kerstmis. Het woord bracht een brok in mijn keel. Ik ging
rechtop zitten en probeerde de gedachten aan rijkelijk vloeiende
wijn, lekker eten en een vrolijke sfeer te verbannen. Nee, dat hoorde
allemaal bij het verleden, toen moeder met een stralende glimlach
haar verrukkelijke gehaktpastei opdiende, toen ik geen zwarte jurken
droeg en alles nog leuk was.

Ik staarde naar de rivier, waarvan het water al ruisend en
plonzend richting zee stroomde. Peter begon tot leven te komen.
Eindelijk. Nee, veel anders dan slapen had hij niet gedaan. Natuurlijk
begreep ik dat hij moe was, omdat het de laatste tijd verschrikkelijk
druk was op de plantage, maar ik verlangde naar zijn aandacht. 'Wil
je nog wat wijn?' vroeg ik in de hoop dat hij rechtop kwam zitten.

'Natuurlijk, prinses.' Hij kwam overeind.

Ik vulde onze mokken. 'Wat is het fijn om hier te zijn, Peter, in
plaats van thuis. Ik heb veel te veel binnen gezeten en vanmiddag zijn
we ook al thuis om het kerstmaal te bereiden. Jammer dat je vader
niet kan komen. Heeft hij echt geen tijd om Kerstmis te vieren?'

'Nee, jammer genoeg niet. Je weet hoe druk hij het heeft,' zei



Peter zonder me aan te kijken.

'Maar het is Kerstmis!' Ik bekeek hem vol verbazing. 'Daar kan
hij toch wel tijd voor maken? Vind je het niet gek dat ik hem amper
gezien heb? Binnenkort is hij mijn familie.' Ik zocht een andere
houding, want ik voelde wortels in mijn billen drukken. Opeens
vertrok mijn gezicht. 'Hij wil me toch wel zien?' Ik dacht aan het
verleden, aan hoe ik Jane had geslagen, aan de geruchten die over
mijn familie rondgingen.

'Lieve hemel, Catherine! Natuurlijk wil hij dat wel.' Hij legde
een hand op mijn been. 'Mijn vader is dol op je! Je moet hem eens
over je horen praten, over je prachtige handwerk en hoe keurig en
beleefd je bent. De plantage groeit gewoon zo hard dat hij niet weg
kan. Het was al lastig voor mij om met Kerstmis te komen. Ik zei
zelfs dat ik ander werk ging zoeken als hij me niet liet gaan.' Hij
produceerde een charmante glimlach, maar ik had moeite die te
beantwoorden.

'Laten we dan op de plantage eten,' stelde ik voor. 'Is dat niet
makkelijker voor jullie allebei? Je vader moet toch eten? Ik kan een
heerlijk kerstmaal bereiden. Ik neem aan dat er genoeg pannen
staan?' Ik glimlachte bij het idee, maar kreeg geen respons. 'Wat zal
je vader verrast zijn! En dan kan ik hem eindelijk beter leren kennen
en zien hoe mijn handwerk aan de muur staat.' En om het geld
vragen dat ik nog tegoed heb, voegde ik in gedachten toe.
'Trouwens, ik heb wel zin in een uitje.' Het idee om de heuvels in te
gaan deed enthousiasme in me oplaaien, want het uitzicht was daar
grandioos.

'Ik ben bang dat dat niet mogelijk is,' zei Peter. 'Vader heeft
geen tijd voor een uitgebreid kerstmaal en de huisjes zijn een rotzooi,
geen plek om mijn toekomstige vrouw mee naartoe te nemen.'



'Dan ruim ik toch op? Ik vind het niet erg om schoon te maken
als dat betekent dat we samen kunnen zijn. Zou je vader dat niet
heerlijk vinden?'

'Nee, Catherine.' Peters ogen werden hard en ernstig. 'Ik zei
toch dat hij het te druk heeft? Daarnaast is de reis naar Liguanea erg
vermoeiend. Na alles wat je hebt doorgemaakt is dat veel te
inspannend.'

'Veel te inspannend?' Ik was verbijsterd. 'Waar heb je het in
godsnaam over? Ik weet zeker dat ik het aankan. Ik ben juist toe aan
een uitje. Zo ver is het niet naar de plantage. Jij reist dagelijks heen
en weer, zelfs na een lange werkdag. Waarom zou het te inspannend
voor me zijn?' Mijn irritatie deed ons zwijgen.

'Ik bedoel alleen maar dat je voorzichtig moet zijn.' Hij pakte
mijn hand en begon die te strelen. 'Ik wil gewoon het beste voor je,
prinses. Ik vind het een geweldig idee om een uitje te doen, maar
geloof me dat het momenteel niet uitkomt. We kunnen later wel
ergens naartoe gaan, met z'n tweeën. Ik zou paarden kunnen huren,
zodat we in de omgeving kunnen rijden. Dat is veel leuker dan de
drukte op de plantage. Ik ben er al genoeg voor mijn werk.'

Ik knikte en nipte van mijn Madeira-wijn. 'Maar ik wil de
plantage zo graag zien,' drong ik aan. 'Ik wil zien waar je werkt. Ik
ben benieuwd naar het suikerriet en hoe het wordt verbouwd.
Kunnen we er echt niet naartoe? Elke keer als ik het vraag, lijk je wel
een nieuw excuus te verzinnen. Het lijkt wel alsof je niet wilt dat ik
er kom.'

'Natuurlijk wil ik dat wel.' Even waren zijn ogen donker en
nors, alsof mijn idee hem irriteerde. Vervolgens produceerde hij een
glimlach. 'Natuurlijk wil ik dat je ons werk ziet, lieveling, maar het is
gewoon geen geschikt moment. Laten we wachten tot alles wat meer



op orde is, over een paar maanden, bijvoorbeeld. Dan kan ik mijn
bruid met trots meenemen.'

Hij liet het als een droom klinken, alsof het een grandioos uitje
was. Ik staarde naar de planten om ons heen, zonder ze echt te zien.
Een gevoel van onbehagen bekroop me. Hoe vaker we hierover
spraken, hoe meer ik het vermoeden kreeg dat hij iets achterhield.

'Goed dan,' gaf ik uiteindelijk toe. 'Laten we wachten. Als we
getrouwd zijn is er kans genoeg om te gaan.' Nu was ik het die een
glimlach opzette. Ik zal zorgen dat ik de plantage te zien krijg,
besloot ik. Waarom zou ik Peter erom smeken als ik zelf kan gaan?

Het idee om alleen de plantage te bezoeken kwam steeds vaker
in me op. Hoe meer Peter me probeerde tegen te houden, hoe meer
het idee begon te bloeien. Ik kon een bootje nemen vanuit de haven,
bedacht ik me, en op het vasteland een koets huren. Het zou wat
kosten, maar dat was geen probleem zodra ik voor mijn handwerk
werd betaald. Het was vast niet moeilijk om de plantage te vinden,
want die was in de omgeving bekend. Zou het niet geweldig zijn om
de Fords met mijn bezoek te verrassen?

Peters aanraking trok me uit mijn gedachten. Hij leunde naar
me toe en bekeek me door grote, liefdevolle ogen. 'Wat ben je mooi,
prinses,' fluisterde hij. 'Zelfs in die zwarte jurk ben je prachtig. Die
past zo goed bij je haar.'

Ik was verbaasd toen hij mijn armen begon te strelen, helemaal
tot aan mijn vingertoppen. Zijn plotselinge energie was opvallend en
ik was nog steeds wat geïrriteerd. Mijn gevoel verzachtte echter toen
hij hetzelfde met zijn lippen deed en me zachtjes op mijn rug duwde.
Ik voelde zijn borst over mijn borsten schuiven toen hij boven op me
kwam en vroeg me af hoe het zou zijn als hij me daar aanraakte.



Even keek hij naar me, zijn ogen diepblauw onder het
bladerdek. Dan trok ik hem naar me toe om hem te kussen. Zijn
hete, natte tong gleed tussen mijn lippen en likte gretig. Ik reageerde
hongerig, genietend van zijn nabijheid en zijn warme lippen. De
laatste tijd zocht hij steeds vaker toenadering en probeerde me zelfs
onder mijn hals te betasten, waarbij ik hem liefdevol weerstond.

Nu gleden zijn handen langs mijn zij, zo dicht langs mijn
borsten dat mijn tepels tegen mijn korset drukten. Zijn vingers
waren zacht tegen mijn schouder, tegen mijn hals en rondingen.
Niemand had me daar ooit aangeraakt en ik was vol nieuwsgierigheid
en verlangen. Misschien was het tijd om een stapje verder te gaan. Ik
hield mijn adem in toen zijn hand lager ging. Tintelingen schoten
door mijn lijf, naar de gevoelige plek die alleen ik ooit had betast.

Zijn kussen werden heftiger, alsof zijn terughoudendheid
verdween en zijn begeerte eindelijk werd gevoed. Hij masseerde mijn
borsten, zijn aanrakingen steeds ruwer en ongecontroleerd. Dan
bewoog hij zijn lippen langs mijn hals, naar mijn rechtertepel, die hij
gulzig in zijn mond nam. Terwijl hij dat deed, bekeek hij me en ik
zag een vreemde waas in zijn ogen. Ik bloosde ongemakkelijk.

Iets aan zijn uitdrukking stond me tegen. De liefde die hij had
uitgestraald was vervangen door iets anders: lust. Zo had ik hem nog
nooit gezien. Het was verontrustend, weerzinwekkend zelfs.

Hij zoog zo hard dat het pijn deed. Ik kreunde, maar het was
niet van genot. Ik verstijfde toen zijn hand tussen mijn benen gleed
en mijn zachtheid vond. Opeens duwde hij zijn harde, ruwe vingers
tegen mijn opening, waardoor mijn ogen open schoten.

Waar was ik in godsnaam mee bezig? Dit was voor onze
huwelijksnacht bestemd. Het zou speciaal moeten zijn, niet de
genadeloosheid waarmee hij aan me trok en het onhandige



gewriemel tussen mijn benen. Mijn verlangen verdween met de
noorderzon. Kon hij maar stoppen. Iets in me protesteerde zo hard
dat het me verwarde.

Hij duwde harder, alsof hij een weg probeerde te forceren. Ik
klemde mijn kiezen op elkaar. Dan sprong ik met een gil op. 'Peter,
stop!' riep ik, hem van me afduwend. 'Je doet me pijn.'

'Wat?' zei hij verbaasd. 'Hoe kan ik je pijn doen?'

Vlug trok ik mijn rok omlaag en veegde er zand en blaadjes af.
'Je deed me pijn,' zei ik verwijtend.

'Maar je vond het leuk!' protesteerde hij. 'Je kreunde zelfs.' Nu
grijnsde hij. 'Bij God, prinses! Je bent zo nat als een vis.'

'Wat zei je?' Ik gaapte hem verbijsterd aan. Hoe konden zulke
woorden uit zo'n charmante, nette man komen?

'Je verlangt naar me. Ik zag het in je ogen, Catherine. Ik weet
dat je dit wilt. Je wilde dat ik je aanraakte, hè? Wil je me niet in je
hebben?'

'Nee,' bracht ik hoofdschuddend uit. Mijn wangen waren
vuurrood, omdat ik deels loog. 'Dit is bedoeld voor onze
huwelijksnacht, Peter. Je weet dat we zouden wachten. Het was een
vergissing om zo ver te gaan. Ik had het niet mogen toestaan. Ik ben
er niet klaar voor.'

'Niet klaar voor?' Hij fronste. 'Ik voelde hoe klaar je ervoor
bent, lieveling. Hoe kun je dat ontkennen? Ben je er ineens wel klaar
voor op onze huwelijksnacht? Waarom is het zo belangrijk om te
wachten? Als je moeder nog leefde, waren we al getrouwd geweest.
Dan zouden we continu de liefde bedrijven.'

'Ik… ik kan het gewoon niet.' Ik wist dat het waar was. Mijn



hele lichaam had geprotesteerd, had zich aangespannen om zijn
vinger te blokkeren. Waarom had ik zo gereageerd? Waarom maakte
ik er zoiets groots van, terwijl veel verloofden het voor de bruiloft
deden?

'Vind je me onaantrekkelijk? Is dat het?' Hij leek wel te walgen,
alsof hij me door nieuwe ogen zag.

'Oh nee, Peter. Nee!' Mijn wangen gloeiden en ik probeerde er
koele lucht naar te wapperen. 'Het ligt niet aan jou, echt niet. Het
ligt aan mij.'

Beschaamd keek ik weg, omdat ik hem had afgewezen. Waarom
kon ik zijn aanraking niet toestaan? Waarom had ik het idee dat ik
het hem zelfs niet gunde? Ik begreep mijzelf niet. Hoe kon ik naar
hem verlangen en hem vervolgens afwijzen? Wat als ik het op de
huwelijksnacht niet kon?

Paniek golfde over me heen. Opeens verlangde ik naar moeder,
naar haar troostende woorden en advies. Kon ik haar maar vragen
wat ik tijdens mijn huwelijksnacht moest doen. Had ik maar iemand
om mijn zorgen mee te delen, die me begreep en me kon kalmeren.
'Ik ben gewoon nog te verdrietig,' zei na een moment van stilte.
'Misschien kunnen we beter teruggaan.'

We spraken amper toen we terug naar de stad liepen. Ik dacht
aan wat er was gebeurd, aan dat ik had gefaald en een leuke ochtend
had verpest. Het was niet de eerste keer dat er iets tussen ons
gebeurde dat ons stil en somber stemde. De laatste tijd was onze
verloving als golven op een rusteloze zee. Soms was ik zo gelukkig
dat het onrealistisch leek; later zwolg ik in intense eenzaamheid. Op
de een of andere manier was Peters aandacht nooit genoeg, waardoor
er een gapend gat in me groeide, hoe vaak hij er ook was.



Steeds vaker sloeg de twijfel toe. Was hij wel de juiste man voor
me? Hoorde ik me eenzaam te voelen? Hoe wist ik of andere
vrouwen hetzelfde voelden? Voelde moeder zich ook zo met vader?

Dan waren er onze ruzies, die met ons naderende huwelijk
steeds vaker ontstonden. Peter was zo vaak bij me dat hij de woning
als zijn eigendom begon te zien. Geïrriteerd bekeek ik hoe hij
ongevraagd dingen deed, bijvoorbeeld het opnieuw indelen van de
keukenspullen. Hoezeer ik ook naar hem verlangde, soms was ik
liever alleen. En als ik mijn ergernis al uitte, dan bestrafte hij me
door me de rest van de dag te negeren. Ik begon me af te vragen hoe
het zou zijn om samen te wonen.

'Als ik morgen van de plantage terug ben, zal ik mijn lekkerste
soep maken,' beloofde Peter toen hij die avond vertrok. Droevig keek
ik hem na. In plaats van twee dagen vrij te hebben, had hij besloten
om toch te gaan werken. 'Mijn vader heeft mijn hulp hard nodig,'
was zijn excuus. 'Ik beloof dat ik rond zonsondergang terug ben.'

En dus was ik de hele dag alleen. Eerst was ik teleurgesteld,
omdat we samen zouden gaan wandelen, maar toen ik merkte hoe
ontspannen ik was, omarmde ik het alleen zijn. Het leek wel alsof ik
kon ademen.

Buiten wachtte me de vrijheid, met een strand waarover ik kon
wandelen. Ik had toch zeker geen gezelschap nodig om het leuk te
hebben? Nee, eindelijk besefte ik hoezeer ik me aan Peter
vastklampte, hoezeer mijn geluk van hem afhing en hoe ongezond
dat was. Ik leerde dat het leven niet perfect was en alleen ik mijzelf
gelukkig kon maken – een bevrijdend inzicht. Na mijn wandeling
maakte ik wat handwerk voor de Howards af en begon zelfs aan een
nieuw project.

Toen ik die avond naar Peter liep, voelde ik een prettige



spanning. De geur van verse kruiden waaide uit de keuken, waar hij
me met een charmante glimlach begroette. Vervolgens hield hij me
stevig vast. 'Mijn grootste liefde!' riep hij terwijl hij me bijna fijn
drukte. 'Ik heb de hele dag naar je verlangd. Heb je een leuke dag
gehad?'

'Jazeker,' zei ik. Zijn haar was klam tegen mijn neus toen ik
hem knuffelde. 'Hoe is het met je vader? Was hij verbaasd dat je
toch kwam werken?'

'Hij was blij verrast.' Hij begon in de pan te roeren. 'Er zijn wat
zieken op de plantage, dus ik was meer dan welkom. Het is maar
goed dat je niet mee was, prinses. God mag weten hoe besmettelijk
het is! Vader heeft direct een dokter laten komen.'

'Wat vervelend,' zei ik en ik keek hem bezorgd aan. 'Pas je op
dat je niet ziek wordt? Je bent toch wel bij de zieken vandaan
gebleven?' Ik pakte zijn hand vast, bang om hem te verliezen.

'Uiteraard. Maak je geen zorgen, hoor. Het is niet mijn
bedoeling om voor de bruiloft te sterven. Dat zou toch zonde zijn?'

Ik liet hem los toen ik een stem hoorde. Peter legde de pollepel
naast de haard en snelde door de tuin. We verwachtten niemand, dus
volgde ik hem met mijn hand op mijn zwaard.

'Vader!' riep Peter met een hoog stemmetje. Ik zuchtte
opgelucht, omdat ik half een indringer verwachtte.

'Jij luie hond!' bulderde meneer Ford. 'Wat denk je in
hemelsnaam wel, dat je zomaar twee dagen kunt wegblijven? Hoe
durf je me in zo'n chaos achter te laten?'

Ik kwam naast Peter staan. Meneer Fords gezicht liep rood aan.

'Kun je dan helemaal niets?' raasde hij door. Peter gaapte zijn



vader sullig aan, zijn schouders hangend, zijn lichaam plotseling klein
en nietig. 'Je mag wel een hele goede reden hebben om ongevraagd
weg te blijven. Nodig je verloofde uit, is wat ik zei, maar in plaats
daarvan laat je niet eens wat horen. Heb je enig idee in wat voor
ellende je me hebt achtergelaten? Je moet nog steeds die gewassen
vervangen die je verprutst hebt. Je bent een slordige man, Peter. Hoe
denk je ooit de plantage te kunnen leiden? Je bent een nietsnut. Een
nietsnut! Het heeft me bergen energie gekost om alles op te zetten.
Ga je alles weer ongedaan maken als ik weg ben? Het wordt tijd dat
je je verantwoordelijkheid neemt in plaats van vroeg op werkdagen te
vertrekken of zelfs niet op te dagen!'

De tocht van de open deur stroomde tussen mijn benen. Alle
knusheid was verdwenen. Stilte verstikte me als rook. Ik keek opzij.
Peter staarde naar de vloer, zijn lippen stijf op elkaar. Opeens besefte
ik wat meneer Ford had gezegd.

'Wat bedoelt je vader?' wilde ik weten. 'Wat bedoelt hij met dat
je niet kwam opdagen? Je zei net dat je op de plantage bent geweest.'
De paar zinnen maakten me ademloos. Ik richtte me tot meneer
Ford. 'Zegt u nu dat Peter er vandaag niet was?' Mijn keel kneep
samen toen ik zijn bevestiging afwachtte.

'Hij is twee dagen weggebleven,' blies meneer Ford. 'Twee hele
dagen!' Zijn stem weergalmde in de kleine voorkamer. 'Daar heeft hij
je zeker niets over verteld, hè?' Hij staarde zijn zoon woedend aan.
'Niet alleen ben je een luie hond, maar ook een leugenaar. Je kunt
gewoon geen beloften nakomen.'

'Maar waar ben je dan geweest?' wilde ik weten. Peter zweeg
nog aldoor. 'Waarom zeg je niets?' Toen hij eindelijk keek, zag ik
angst en schuld in zijn ogen, alsof een groot geheim zojuist was
prijsgegeven. Nerveus frummelde hij aan zijn kraag. Ik voelde mijzelf



verharden. Het idee dat hij tegen me gelogen had broeide in me als
een ketel in een kombuis.

'Het had een verrassing moeten zijn,' mompelde hij
uiteindelijk. Hij lachte alsof hij aan een geweldig plan dacht. 'Er
waren wat dingen – een verrassing – waaraan ik werkte.' Hij stond
ongedurig op zijn benen te wiebelen. 'Het is voor onze bruiloft,
prinses. Een grote verrassing, waar ik al een tijd aan werk. Vandaag
heb ik de laatste voorbereidingen getroffen.'

'Met Kerstmis?' vroeg meneer Ford.

'Ja, met Kerstmis. Je zult het na de bruiloft wel begrijpen, als je
weet wat het is. Het is een verrassing voor iedereen.'
Zweetdruppeltjes glinsterden op zijn voorhoofd. Dan veegde hij
onzichtbaar stof van zijn kleding en zette een onschuldige glimlach
op.

'Een verrassing,' zei ik mijmerend. Nog nooit had hij me
verrast, alsof het gewoon niet in hem opkwam. 'En daar had je iedere
avond voor nodig?'

'Niet iedere avond,' corrigeerde Peter.

Ik liet zijn woorden op me inwerken en probeerde mijn
conflicterende gedachten en gevoelens te ordenen. Peter had tegen
me gelogen, dat wist ik zeker. Ik balde mijn handen in vuisten. Hoe
kon hij in godsnaam tegen me liegen? Nee, dacht ik, nee. Dat is
onmogelijk. Een mens kan toch niet tegen zijn geliefde liegen? Dus
moet het waar zijn. Misschien heeft hij echt een verrassing voor me.
Wat kan hij anders hebben gedaan?

De achterdocht op meneer Fords gezicht was weinig
geruststellend. 'Waarom heb je me hier niet over verteld?' vroeg hij.
'We hadden hier toch wel samen kunnen uitkomen? Net iets voor



jou om zo onbezonnen te handelen! Waarom maak je toch overal een
zootje van? Waarom ga je niet netjes met dingen om, zoals je voor
jezelf zorgt?'

'Ik weet het niet, vader. Ik weet het gewoon niet,' mompelde
Peter. 'Ik had het je moeten vertellen. Ik dacht gewoon niet na. Ik
dacht dat je het niet doorhad als ik eerder vertrok. Ik dacht dat het
niet zo'n probleem was.'

'Nonsens! Het is altijd een probleem geweest. Kun je echt niet
nadenken?' Gefrustreerd schudde meneer Ford zijn hoofd. 'Luister
eens, jij komt morgenochtend naar de plantage. Dan zullen we dit
eens haarfijn bespreken, als ik wat kalmer ben. En waag het niet om
te laat te komen, begrepen?'

'Ja, vader.'

Meneer Fords uitdrukking versoepelde toen hij zich tot mij
richtte, bijna alsof hij medelijden met me had. 'Mijn excuses
hiervoor. Ik wens je nog een hele fijne avond.' Daarmee marcheerde
hij naar buiten.

Peters geforceerde ademhaling klonk ziekelijk luid in de
plotselinge stilte. Stilletjes ging hij naar de keuken om naar zijn soep
te kijken. Ik volgde hem, ontevreden met zijn verklaring. 'Je zei dat
je vader geen tijd had om met ons te eten,' zei ik. 'Waarom zei hij
dan dat hij me heeft uitgenodigd?'

Peter haalde de deksel van de pan om er eens stevig in te
roeren. Dan bracht hij de maaltijd naar binnen, om die met een klap
op tafel te zetten. 'Dat zei ik toch? Ik bereid een verrassing voor.' Hij
klonk gepikeerd en zelfs in het kaarslicht zag ik de spanning op zijn
gezicht. 'Uiteraard mocht je niets weten. Vandaag moest ik wat
belangrijke zaken regelen, dus had ik een excuus nodig om niet naar



de plantage te gaan.'

Ik ging aan tafel zitten en voelde mijn onzekerheid knagen toen
hij een fles wijn opende. 'En de andere dingen die je vader zei, over
dat je lui bent en er een zootje van maakt? Ik dacht dat je juist heel
goed werk verrichtte. Waarom heb je niet verteld dat het slecht
gaat?'

Hij durfde me amper aan te kijken. 'Ik...' Hij zuchtte en ik zag
hoe zijn nagels in de fles boorden. 'Ik wilde je gewoon niet
teleurstellen. Wat mijn vader zei is waar, lieveling. Ik heb er
inderdaad een zootje van gemaakt. Op de een of andere manier kan
ik nooit iets goed doen. Ik heb gewoon geen overzicht over de
werkzaamheden en de bedienden luisteren niet naar me. Het is zo
naar, prinses, zo vreselijk naar! Het is de laatste tijd zo'n last om te
werken. Ik blijf van die stomme fouten maken en vader geeft me van
alles de schuld.'

Tranen glinsterden op zijn wangen en drupten op zijn kleding.
Zijn plotselinge verdriet trok alle achterdocht uit mijn gedachten,
dus stond ik op om hem eens stevig vast te houden.

'Soms vraag ik me af of ik die plantage wel wil erven,' vervolgde
hij. 'Ik weet niet hoe ik moet leiden, prinses. Het is zo moeilijk.'

'Natuurlijk is het moeilijk,' zei ik. 'Had je me hier maar over
verteld. Ik had je kunnen helpen, weet je? Zoiets moet je toch niet
alleen aangaan? Je weet toch dat je me alles kunt vertellen?'

'Dat weet ik. Ik wilde je er gewoon niet mee lastigvallen. Je
hebt al genoeg aan je hoofd. Ik dacht dat het zou verbeteren. Ik weet
gewoon niet meer wat ik moet doen.'

'Kan je vader je niet helpen?' vroeg ik. 'Daar is hij toch voor? Ik
dacht dat jullie zo'n goede band hadden. Hoort hij je niet te leren



hoe je de plantage moet leiden?'

'Dat heeft hij al gedaan, maar ik heb gewoon geen overwicht.
Hij is zo teleurgesteld in me. We zijn zelfs uit elkaar gegroeid.'

Ik keek hem bezorgd aan. 'Waarom bespreek dit niet met hem?
Vertel gewoon eerlijk hoe je je voelt. Hij zal het vast wel begrijpen.'

'Ja, wellicht moet ik dat eens doen.' Een waterige glimlach
kwam op zijn gezicht. Dan liet hij zijn hand door mijn lokken
glijden. 'Ik hou zielsveel van je, prinses. Je denkt vast dat ik gefaald
heb.'

'Nee. Bij God, Peter, natuurlijk denk ik dat niet. Ik weet hoe
hard je hebt gewerkt. Kan je vader dat niet inzien?' Verontwaardiging
gloeide in me toen ik me bedacht dat hij wel wat meer rekening met
zijn zoon mocht houden. 'Ziet hij niet hoe toegewijd je bent?'

'Ik ben bang van niet. Echt, hij is een harde man geworden. Hij
denkt alleen maar aan de plantage. Vroeger praatten we nog wel eens,
maar tegenwoordig gebeurt dat amper. Ik ben zo blij dat ik jou heb.'
Hij boog zich naar me toe en kuste me. 'Ik weet niet wat ik zonder je
zou moeten.'

Ik leunde tegen hem aan. Ik voelde zo met hem mee dat ik zijn
leugens compleet was vergeten. Zijn zorgen waren mijn zorgen. Het
enige wat me kon schelen was dat die werden opgelost.
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Het was heerlijk koel in de kerk. Ik stopte even om aan het donker
te wennen, opgaand in de soberheid en de schaduwen. Konden ze
maar blijven, als een sluier tussen mij en de kerkgangers in. In plaats
daarvan wenden mijn ogen aan de duisternis en leek het geroezemoes
alleen maar te versterken. Gespannen liep ik naar de kaarsen.
Wanneer was ik hier voor het laatst geweest? Weken geleden?
Maanden? Twee maanden. Ja, Peter en ik waren er met Kerstmis
geweest.

Ik voelde ogen in mijn rug prikken, sommige nieuwsgierig,
andere begripvol en vele afkeurend. Een zee van licht flikkerde in een
geruststellende gouden gloed. Ik pakte een kaarsje en stak hem aan
door hem tegen een brandende kaars aan te houden. Deze is voor
jou, moeder, zei ik in gedachten toen ik hem neerzette. Dat je
gelukkig mag zijn, waar je ook bent.

Even werd de vlam wazig en ik wachtte tot mijn emoties
zakten. Pas toen draaide ik me om. Ik knipperde met mijn ogen toen
ik Jane's misvormde gezicht voor me zag. Haar ijzerharde blik
doorboorde me met schuld en herinnerde me aan mijn daden. Ik
slikte, knikte haar toe en haastte me naar een zitplaats.

Eerwaarde Heath stond al klaar voor zijn preek. Zijn
vriendelijke gezicht verlichtte mijn ongemak, vooral toen hij me
goedkeurend toeknikte. Vervolgens waren het zijn woorden die rust
gaven en zijn ideeën die de aandacht trokken. Ik ging op in de massa.

Na de kerkdienst kwam hij naar me toe. 'Hoe gaat het met je,
juffrouw Evens?' vroeg hij. 'Wat fijn dat je naar de kerk bent
gekomen. Weet alsjeblieft dat je altijd welkom bent. Dit is een plek
voor troost en contemplatie, hoe zwaar het leven ook is.'



Ik glimlachte weemoedig. 'Dank u wel, meneer. Ik weet dat ik
vaker zou moeten komen, maar ik heb zoveel aan mijn hoofd.
Daarnaast voel ik me eerlijk gezegd niet zo welkom.' Ik gebaarde naar
de mensen die de kerk verlieten.

'Ach, ik weet zeker dat velen het verschrikkelijk vinden wat er
met je moeder is gebeurd,' sprak Heath. 'Weet echter dat je hier niet
voor hen bent, maar voor jezelf. Omarm je geloof en je zult leren dat
het geen haat is waardoor ze je strak aankijken. Probeer ze te
begrijpen en je ergernis zal begrip worden.'

'Ik voel me er zo ongemakkelijk bij,' gaf ik toe terwijl ik mijn
jurk rechttrok. Ik voelde iets hards in mijn zak en haalde het eruit.
Het was een kaars. 'Ik geloof dat dit hier thuishoort,' zei ik blozend.
'Ik ben bang dat ik weer eens iets moois heb gepakt. Deze kaars is
mooi, maar ik heb het recht niet om hem mee te nemen. Mijn
excuses. U weet dat ik alles altijd terugbreng.'

'Dat weet ik en het is je vergeven.' Hij glimlachte. 'Ik ken je
lang genoeg om te weten dat je een eerlijke vrouw bent. Hou de
kaars maar. Steek hem thuis aan en vindt een moment van innerlijke
rust.'

'Mag ik hem houden?' Ik kon amper geloven dat ik iets
verdiende wat ik ongevraagd had gepakt.

'Het is een gift. Maak je maar geen zorgen. Je hebt al zoveel
meegemaakt. Ga naar huis en wees blij met wat je hebt. Je gaat
trouwen en er ligt een leven vol mogelijkheden en geluk voor je.'

'Ja,' zei ik, maar mijn glimlach kwam met moeite. De
naderende bruiloft vervulde me van verdriet. Waar was vader toch?

'Kom je binnenkort weer naar de kerk?'



'Natuurlijk,' beloofde ik. Opeens voelde ik me schuldig, omdat
ik zo lang was weggebleven. 'Bedankt voor uw vriendelijke woorden
en de kaars.'

'Geen dank.'

Ongerustheid knaagde aan me toen ik naar huis liep. De kaars
was glad in mijn hand en ik snoof de geur van was op. Het was voor
het eerst in maanden dat ik iets had gestolen, iets wat amper was
voorgekomen sinds ik Peter had ontmoet. En toch had ik nu een
kaars uit de kerk.

De aantrekkende wind verstoorde mijn gedachten,
palmbladeren ritselend om me heen. Wolken gleden over mijn
hoofd. Bij thuiskomst vielen er regendruppels uit de lucht en ik sloot
de deur tegen harde windvlagen. De bedompte hitte deed me
snakken naar een storm, dus opende ik de luiken.

Mijn somberheid overviel me. Beelden van moeder kwamen in
me op. Ik liet me in een stoel zakken en bekeek de snelle wolken.
Tranen prikten in mijn ogen, die ik met mijn gesloten ogen
wegdrukte. Mijn gemis bracht steken in mijn borst. Kon ze er maar
zijn. Kon ik haar lieve stem en geruststellende woorden maar horen.

Het was de eerste keer in weken dat ik om haar huilde. Hoewel
de tijd mijn wonden had verzacht, waren er momenten van
verstikkende eenzaamheid, intens verdriet en verlangen. En met de
vallende duisternis viel een schaduw over me heen. Regen kletterde
tegen de gevel met de aanwakkerende storm.

Oh vader, waar ben je toch, dacht ik. Moeder was weg, maar hij
leefde nog. Kom alsjeblieft naar huis, smeekte ik in gedachten. Kom
alsjeblieft terug.

Maar nee, hij zou niet terugkomen. Na maanden van verwarring



en rouw herinnerde ik me moeders woorden op haar sterfbed: Je
moet je vader gaan zoeken. Ik weet dat hij op zee is. Ik weet dat hij nog
leeft, Catherine. Dat voel ik gewoon. Maar hij zal niet terugkomen voor
je bruiloft, hoe graag je dat ook wilt. Hij zal niet komen.

Hij zal niet komen. Hij komt niet terug, dacht ik. Ga je vader
zoeken, is wat ze zei. Maar hoe dan? Ik ga met Peter trouwen.

Ik begroef mijn gezicht in mijn handen, een staat waarin Peter
me uren later aantrof, toen de regen was opgelost en de wolken door
de avondschemering waren verdreven. 'Arme prinses,' zei hij toen hij
mijn verdriet zag. 'Je mist je moeder, hè? Wat een hondenweer
vandaag, ongeschikt voor wie in de rouw is. Wees gerust, lieveling.
Ik ben de hele avond bij je.' Ik klampte me aan hem vast, verlangend
naar zijn aanwezigheid en troost.

'Oh Peter,' snikte ik. 'Ik weet gewoon niet meer wat ik moet
doen. Nu moeder overleden is, moet vader bij mijn bruiloft zijn,
maar ik heb nog niets van hem gehoord.'

'Misschien zijn zijn brieven nog niet aangekomen,' suggereerde
Peter. 'Of misschien is hij ergens waar het moeilijk is om die te
versturen. Wie zal het zeggen? Misschien is hij wel op weg naar
huis.'

Ik schudde mijn hoofd. 'Nee, dat is hij niet. Hij komt niet
meer naar huis. Moeder zei dat voordat ze doodging.'

'Zei ze dat?' Hij fronste. 'Kom nu, lieve schat. Hoe kon ze dat
weten?'

'Dat wist ze gewoon!' Opeens was ik fel, omdat ik mijn moeder
wilde verdedigen. 'Ze wist het gewoon, Peter, net als dat ze van alles
aanvoelde.'



'Ze wist het gewoon?' Hij probeerde een glimlach te
onderdrukken. 'Voor zover we weten wist ze net zoveel als wij,
misschien zelfs minder. Het spijt me dat ik dit zeg, prinses, maar ze
leek me nogal verstrooid voordat ze stierf.' Hij nam de tijd om zijn
jas uit te trekken en kwam op de sofa zitten.

Ik voelde mijn adem versnellen. Ik wist niet wat ik hoorde.
Twijfelde hij daadwerkelijk aan moeders woorden? Lachte hij er zelfs
om? 'Je was er niet bij, Peter, toen ze stierf,' herinnerde ik hem. 'Je
hebt haar laatste woorden niet gehoord. Je weet niet hoe zeker ze
klonk. En er was nog iets, weet je, iets wat ik me zojuist herinner. Ze
wilde dat ik hem ga zoeken. Ik moet vader gaan zoeken. Ik moet naar
zee gaan.'

Hij gaapte me aan alsof ik gek was. 'Wat?' Plotseling barstte hij
in lachen uit, zijn hoge gegiechel schril tussen de muren. 'Bij Gods
genade, Catherine! Waar komt dit allemaal vandaan? Wat is dit voor
onzin? Meen je serieus dat je naar zee wilt?' Zijn schouders schudden
van het lachen, maar verstijfden onder mijn kille blik.

'Waar komt dit vandaan?' herhaalde ik. 'Heb je me dan niet
gehoord?'

Hij schuifelde ongemakkelijk op de sofa. Dan keek hij me
aandachtig aan en zijn glimlach vervaagde. 'Ben je serieus?' Opeens
was hij ernstig. 'Ben je gek geworden? Ben je vergeten dat we in mei
gaat trouwen? We kunnen niet zomaar je vader zoeken en ook nog
op tijd terugkomen. Dat is onmogelijk.'

'Natuurlijk ben ik dat niet vergeten!' Mijn stem klonk hoog.
Niet alleen voelde ik me kwaad, maar ook wanhopig. 'We moeten
hem vinden, Peter. Ik voel gewoon dat er iets mis is. Ik moet hem
gewoon zien en als dat niet voor de bruiloft kan, dan wel erna. We
kunnen er een uitje van maken. We kunnen de naburige eilanden



bezoeken, nieuwe plekken zien terwijl ik naar hem rondvraag. Zou
dat geen geweldige huwelijksreis zijn? Ik wil wel iets meer van de
wereld zien, weet je? Het leven is te kort om op een plek te blijven.'

'Naar hem rondvragen? Reizen?' Hij stond op en begon door de
kamer te lopen. Terwijl hij dat deed bekeek hij de schilderijen aan de
muur, de prachtige werken die moeder had gemaakt. Dan keerde hij
zich naar mij. 'Maar lieve schat, dat is onmogelijk. Ik kan de plantage
toch niet verlaten? Dat moet je echt accepteren. We zullen ons
huwelijk hier vieren, nergens anders.' Zijn laatste woorden waren zo
resoluut dat ik mijn handen samenkneep.

'Dan ga ik wel alleen.' Ik stond op. Opeens wilde ik voor hem
staan en hem uitdagen. 'Misschien kun jij niet weg, maar ik wel. Ik
zal tot na onze bruiloft blijven, maar dan ga ik hem zoeken, met of
zonder jou.'

Even bleef het stil. Een donkere sluier viel over zijn gezicht en
hij keek me bijna minachtend aan. Dan proestte hij van het lachen,
maar stopte zo vlug als hij gestart was. 'Wil je alleen gaan? Lieve
hemel! Wat is er mis met je? Dat kan toch zeker niet? En al helemaal
niet naar zee! Wat is dit allemaal over gaan en zoeken, allemaal
zonder mijn toestemming?' Zijn laatste woorden waren snerend.

'Je toestemming?' Nu was ik het die bijna in lachen uitbarstte.
'Ik heb helemaal niemands toestemming nodig.'

'Nee?' Ik hapte naar adem toen hij me stevig beetpakte en me
naar hem toetrok. Zijn hete adem blies tegen mijn lippen toen hij
me streng aankeek. 'Dan moet je eens goed luisteren, prinses.' Hij
siste bijna als een slang. 'Je wordt mijn vrouw, mijn echtgenote.
Natuurlijk heb je mijn toestemming nodig, zoals bij alle dingen. Dat
weet je toch? Je weet toch dat je nodig bent, in het huis waar we
gaan wonen? Je weet toch dat je het huishouden moet doen, werk op



de plantage, de boekhouding moet bijhouden en je echtgenoot warm
moet houden?' Er liep een rilling langs mijn rug. Mijn laatste
verplichting bracht een gloed in zijn ogen.

Ik trok me met een ruk los. 'Zeg niet zulke dingen! En luister
jij nu maar eens goed. Ik zal niet jouw bezit zijn, Peter, een stuk
gereedschap dat je naar wens kunt inzetten.' Mijn stem was zo laag
en bitter dat ik die amper herkende. 'Ja, ik zal op de plantage helpen.
Ik zal het huis schoonmaken en koken, je kleren repareren en wol
spinnen, de boekhouding doen en je liefhebben. Maar je moet een
ding onthouden: ik ben niet je bezit. Nooit, niet nu en niet als we
getrouwd zijn.'

We keken elkaar aan alsof in een duel. Even hoorde ik het getik
van de klok en een deur die bij de buren dichtklapte. Dan keerde ik
me weg, moe van het gesprek. Ik ging zitten, verlangend naar rust,
naar alleen zijn.

'Mijn lieve prinses,' fluisterde Peter. Hij plukte aan zijn snor,
mijn woorden afwegend. 'Je moet wel ziek zijn van verdriet zijn om
zo te spreken. Je bent niet jezelf. Zal ik dokter Dickson halen?'

'Ik heb geen dokter nodig,' mopperde ik. 'Ik heb gewoon rust
nodig. Misschien is het beter als je gaat. Het was lief van je om te
komen, maar het is een van mijn troosteloze dagen, weet je? Dat
begrijp je toch wel?' Ik trilde van boosheid, maar ook van
vermoeidheid.

'Natuurlijk, lieveling. Natuurlijk begrijp ik dat.' Er kraakte iets
onder zijn schoenen toen hij naar me toekwam. Ik kneep mijn ogen
samen toen hij zich over me heen boog en me op mijn wang kuste.
'Morgen praten we verder.' Daarmee vertrok hij.

 



Nachtelijke stortregens hadden de tuin modderig en glibberig
achtergelaten. Toch zat ik er, badend in de zon. De felle kleuren van
mijn handwerk waren verblindend toen ik aan mijn nieuwe project
werkte: een klein tafelkleed met een matroos die een schip de haven
in zag komen. Zijn haar was lang en in een paardenstaart. Zijn kaak
was hoekig en mannelijk. Zijn sterke vingers omklemden het heft
van een sierlijk zwaard. Ik wist niet waarom ik het maakte; het beeld
was gewoon in me opgekomen, als een nachtelijke droom. Ik wist
dat het oogverblindend zou worden, beter dan alles wat ik ooit had
gemaakt. Het zou aardig wat shillings opleveren.

Ik zal nooit zijn bezit zijn, dacht ik, een stuk gereedschap, iets
wat hij naar wens kan pakken en terugleggen. Nooit.

Even staarde ik voor me uit, bezorgd om mijn gesprek met
Peter, de vorige dag. Mijn spieren spanden zich aan bij de
herinnering aan zijn knijpende vingers, aan zijn bezitterige woorden:
dat ik thuis moest blijven, dat ik zijn toestemming nodig had om te
vertrekken, dat hij me volledig kon commanderen zodra we
getrouwd waren. De gedachte was weerzinwekkend. Ik legde mijn
handwerk weg en schonk een kop thee in, verlangend naar iets
warms.

Nooit, dacht ik. Nooit, nooit, nooit. Ik zal nooit zijn bezit zijn.

Hoe doen al die vrouwen dat toch, vroeg ik me af. Trouwen en
de wensen van hun echtgenoot vervullen. Gehoorzaam zijn en
kinderen baren. Een deel van hem worden en zichzelf verliezen.

De gedachte kneep mijn keel samen. Ik blies in mijn thee, maar
kon niet drinken. Het was precies wat ik zou worden: een
echtgenote, zoals de meeste vrouwen. Ik zou zijn kinderen dragen,
zijn boekhouding bijhouden en op de plantage werken. Maar reizen?
Nee, dat niet. Dat was overduidelijk. Ik zou slechts de schepen in de



haven kunnen bekijken, hun aankomst en vertrek. En ik? Ik was
gedoemd te blijven, aan land genageld, zoals de kerk en de bergen.

Ik drukte mijn hand op mijn hart, maar voelde niet mijn huid,
maar iets anders. Het zonlicht reflecteerde in haar zilveren vleugels.
Kon de gevleugelde vrouw maar vliegen. Ze was zo prachtig. Toch
voelde ze onbeduidend, alsof haar innerlijke kracht vervaagde en
daarmee haar glans.

Ik schrok op toen ik voetstappen hoorde. Vlug liet ik haar
onder mijn kleding glijden. Peter marcheerde met gebalde vuisten de
tuin in. Ik schoot op van het bankje en reikte naar mijn zwaard, maar
ik greep lucht. 'Peter,' sprak ik.

'Wat heb je in godsnaam gedaan?' blies hij. Ik deinsde weg,
maar wankelde toen ik het bankje in mijn knieholtes voelde
drukken. 'Wie denk je wel dat je bent om allerlei geruchten te
verspreiden, om mijn zakenplannen te bederven en iemands naam
zwart te maken?' Hij greep me beet en duwde zijn gezicht voor de
mijne. 'Wat heb je gedaan?'

Zijn nagels prikten in mijn huid. Ik kon amper ademen. Dan
sleurde hij me het huis in alsof ik een paard was dat niet terug in zijn
stal wilde.

'In godsnaam, Peter!' protesteerde ik. 'Wat denk je wel dat je
aan het doen bent? Waar heb je het over? Waarom ben je zo boos?
Waarom doe je dit?' Ik beefde, geschrokken door zijn temperament.

'Waarom ik dit doe? Bij Gods lijden, ben je onnozel? Heb je
dan geen idee of wil je het gewoon niet toegeven?' Ik knipperde met
mijn ogen toen hij mijn kin vastgreep en me dwong hem aan te
kijken.

Ik probeerde na te denken. Wat kon ik in hemelsnaam gedaan



hebben? Wat kon zijn zakenplannen bederven, iemands naam zwart
maken en Peter in een razende leeuw veranderen?

'Praat tegen me!' Hij kneep in mijn wangen.

Eindelijk begonnen zijn woorden te dagen. Eindelijk snapte ik
waarover hij sprak. 'De brief,' mompelde ik. 'Oh mijn God! Die had
nooit het daglicht mogen zien, nooit gebruikt mogen worden.' Zijn
grip versoepelde, zodat ik me kon lostrekken. Ik keek hem ontdaan
aan. 'Christus, Peter! Is het dan allemaal uitgekomen, over
commandeur White? Weet iedereen wat ik bij de rivier heb gezien?
Is mijn getuigschrift openbaar gemaakt?' Ik dacht aan Heath en de
tijd die kennelijk verstreken was voordat hij mijn getuigschrift naar
de Admiraliteit had verstuurd.

'Dus het is waar?' Peter schudde zijn hoofd alsof hij op een
ontkenning had gehoopt. 'Die dag bij de rivier, toen je onwel werd.
Dit is wat je zag, hè, waarom je zo van slag was? Bij God, je had het
me moeten vertellen! Waarom heb je niets gezegd?'

Ik hoorde hem amper, me afvragend waarom mijn getuigschrift
openbaar was gemaakt. Dit was niet mijn bedoeling geweest. Ik had
de commandeur alleen maar willen bedreigen, om controle te krijgen
en te voorkomen dat mij of mijn familie iets werd aangedaan.

Moeder, dacht ik. Moeder is gestorven. Ze was te jong, te jong
om te sterven. Maar dat is wat ik schreef, is het niet? Dat mijn
getuigschrift openbaar moest worden gemaakt als ik of een van mijn
familieleden voortijdig zou sterven of verdwijnen. En zo is het
gebeurd.

'Je hebt geen idee wat je hebt aangericht, hè?' vervolgde Peter.
'Commandeur White was mijn contactpersoon bij de marine, de
sleutel om suiker naar Engeland te exporteren, tot de plannen



waaraan ik zo hard gewerkt heb, de droom die ik wilde realiseren.'
Hij klonk schor en gefrustreerd. 'Je hebt het allemaal verpest,
Catherine! Je onnozele gedrag heeft ervoor gezorgd dat hij voor
nader onderzoek door de Admiraliteit gearresteerd is. Kapitein Wick
is al ondervraagd. Hij moest alles bekennen toen ze een liefdesbrief
van White in zijn scheepskist vonden. Nu zit de commandeur
opgesloten, allemaal door jou, allemaal omdat je je mond niet dicht
kon houden. Waarom heb je het gedaan, Catherine? Waarom?'

Ik draaide me om en leunde op de dichtstbijzijnde stoel. Ik kon
niet geloven wat mijn brief had aangericht, dat ik Peters dromen
daadwerkelijk had vergald.

Opeens keerde ik me om. 'Waarom heb ik het gedaan?'
Verontwaardiging rees in me op. 'Maar snap je het dan niet? Ben je
vergeten wat commandeur White mijn vader heeft aangedaan? Ben je
vergeten hoe hij Port Royal is uitgejaagd? Heb je niet gezien wat dat
voor moeder en mij betekende, hoe doodsbang we waren? Is niets
van dat tot je doorgedrongen?' Ik keek hem zo fel aan dat hij er niet
van terug had. 'Ik moest iets doen, Peter. Ik moest de controle
terugkrijgen. Ik moest commandeur White dwingen zijn zoektocht
naar vader te staken.'

'En dus besloot je iemands leven te verwoesten? Heb je dan niet
over de consequenties nagedacht, wat het voor mij betekent?' Peter
was verbijsterd. Dan kneep hij zijn ogen samen. 'Wat ben jij
achteloos, zeg. Ik snap niet dat ik zo'n onnozel wijf ga trouwen,
iemand die alles verziekt, alles wat ik bereikt heb.'

'Is dat dan alles waar je om geeft?' Nu drukte ik mijn gezicht
voor de zijne. 'De plantage? Kan mijn familie je dan niets schelen?
Geef je eigenlijk wel om mij?'

'Natuurlijk wel!' Zijn stem sloeg over en hij draaide weg. Even



was het stil. Ik hoorde het geplons van water in de tuin, omdat de
buurvrouw water pakte. Ik vroeg me af hoeveel ze van ons gesprek
opving.

Opeens richtte Peter zich weer tot mij. 'Je zal ongedaan maken
wat je hebt aangericht,' besloot hij terwijl hij streng naar me wees.
'Je gaat je getuigschrift intrekken. Je zal commandeur White de
afgang van een rechtszaak besparen. Je zorgt maar dat hij vrijkomt
voordat zijn reputatie meer schade oploopt.' Even zweeg hij,
wachtend op antwoord. Ik kon hem alleen maar aangapen. 'Je zal me
gehoorzamen, Catherine. Als je mijn vrouw wilt worden, zal je doen
wat ik zeg. Je gaat de schade repareren. Ik wil dat je de Admiraliteit
vertelt dat het allemaal een leugen was.'

Daarmee stormde hij het huis uit. De voordeur viel met een
klap dicht voordat ik hem door de straat hoorde stampen. Mijn rug
was koud van het zweet. Dan liet ik me op de sofa zakken en begroef
mijn gezicht in mijn handen.

 

Uren verstreken. Die avond hoorde ik geen vertrouwde voetstappen
in de voorkamer, noch waren er fijne gesprekken tijdens het
avondmaal. Ik concludeerde dat Peter nog kwaad was, te kwaad om
terug te komen en het uit te praten. Hoewel ik ook kwaad op hem
was, voelde ik voelde teleurstelling in me prikken. Vervolgens kreeg
bezorgdheid de overhand. Wat als hij niet meer van me hield? Wat
als hij zich had bedacht en niet meer wilde trouwen, omdat ik zijn
droom had geruïneerd? Wat als hij nooit meer langskwam?

Ik begon door de kamer te drentelen. Een golf van paniek liet
me trillen en ik probeerde de spanning kwijt te raken. Wat als ik
mijn getuigschrift niet introk en alles zo liet? Zou hij me ooit
vergeven? Zou hij op een andere manier suiker kunnen exporteren?



Maar wat maakte het eigenlijk uit? Kapitein Wick had alles al
bekend. Welk verschil kon ik nog maken?

Ongelooflijk, dat het zover was gekomen, dat alle controle uit
mijn handen was geglipt, en het was allemaal mijn schuld. Mijn
slordige voorwaarden hadden het schandaal onthuld. Natuurlijk
begreep ik Peters woede, maar hoe kon de plantage belangrijker zijn
dan het welzijn van mijn familie?

Dit gaat zo niet, besloot ik toen de klok tien uur sloeg. Dit is
niet hoe mijn toekomstige echtgenoot me mag behandelen. Ik ga
naar hem toe. Ik zal hem dwingen met me praten, om me met
respect te behandelen. Ik mag dan een fout hebben gemaakt, maar ik
ben geen onnozel wijf. Dat zal ik hem eens goed vertellen.

Resoluut stak ik een lantaarn aan en ging de donkere straat in.
Waarschijnlijk was Peter al thuis. Ik zag hem in gedachten een boek
lezen, de kaarsen flikkerend op tafel en een glas wijn in zijn hand.
Mijn hart zonk toen ik bij zijn huis aankwam. De ramen waren
donker en zijn deur op slot. 'Peter?' riep ik terwijl ik op de deur
klopte. 'Peter, ben je thuis?' Mijn stem weergalmde tussen de
huizen. De frisse avondbries deed me rillen. Hij was er niet. Iets zei
me dat hij die avond niet zou thuiskomen.

Hij zal wel op de plantage zijn, concludeerde ik. Vlug ging ik
naar huis, weg uit de onveilige duisternis. Ik zal naar de plantage
gaan, nam ik me voor, en dan ga ik eens ernstig met hem praten.
Bovendien kan ik meneer Ford dan meteen om mijn verdiensten
vragen. Bepaalde defecten komen duidelijk in de familie voor.

Nog nooit was ik zo zeker van iets geweest. Nieuwe hoop
verdreef mijn zorgen. Opeens genoot ik van de controle, dat ik een
plan had om uit te voeren. Ik zou de volgende dag vertrekken.
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Ik werd vroeg wakker door het geluid van babbelende verkopers en
door de straat rijdende karren. Licht opgewonden kleedde ik me aan,
alsof de plantage al van een afstand naar me gebaarde. Eindelijk zou
ik de gewassen zien waar Peter me zoveel over had verteld en de plek
waar hij dagelijks werkte. Bovendien – en dit was nog belangrijker –
zou ik hem met zijn gedrag confronteren en duidelijk maken dat hij
me met respect moest behandelen. Het was een vereiste voor ons
huwelijk, want hoe konden we anders gelukkig zijn?

Het was niet moeilijk om iemand te vinden om me naar het
vasteland te brengen. Er lagen tientallen bootjes in Chocolata Hole,
de kleine baai in de buurt van Fort Charles, en ik vond al snel een
geschikte kapitein.

'U hebt geluk, juffrouw Evens. We wilden net naar Liguanea
uitvaren,' zei kapitein Freeman, een middelbare man met een
gebochelde rug. 'Alles is al ingeladen. Alleen wij moeten nog aan
boord.' Hij gebaarde naar een bootje, waarmee hij ons naar zijn sloep
roeide. De bemanning was al aan dek. Ik begroette ze vriendelijk,
maar voelde me wel erg opvallen in moeders smaragdgroene jurk.

Waar ben ik mee bezig, vroeg ik me af. Ik ga helemaal alleen
naar het vasteland, met mannen die ik nog nooit heb ontmoet en
een schip dat overal naartoe kan varen.

Wat voelde ik me opeens roekeloos. Ik probeerde niet nerveus
te kijken toen de kapitein me naar zijn hut bracht, waar hij me met
een kroes bier achterliet. Al snel ging ik voor het open raam staan,
want ik voelde dat we begonnen te varen. Langzaam gingen we
noordwaarts, langs Fort James, waar de soldaten in hun rode jassen
over de muren marcheerden, en dan voorbij Pelican Point, waar een



prachtige woning stond, bijna geheel omringd door water.

Uiteraard kon ik onze bestemming vanuit de hut niet zien. Pas
toen we aankwamen en ik aan land werd geroeid, zag ik de groene
heuvels van Liguanea. Hier stonden allerlei plantages en
landgoederen van mensen die het rustige achterland over Port Royal
verkozen. Er liep een weg omhoog en ik zag een koets richting een
huisje rijden.

Eenmaal aan land richtte ik me tot de kapitein. 'Weet u
misschien waar ik een koets kan huren? Ik wil de Ford-plantage
graag bezoeken.'

'Echt waar, meissie? Probeer het eens bij meneer Henderson.
Die woont in dat huisje, daar. Hij gaat regelmatig de heuvels in om
goederen te brengen.'

'Dank u wel, meneer.'

Nadat ik hem gedag had gezegd, liep ik richting het huisje.
Meneer Henderson kwam net uit een houten schuurtje en droeg een
zware zak op zijn schouder. Hij stopte niet om me te begroeten,
maar nam de tijd om zijn lading naar binnen te brengen. Een
moment later verscheen hij weer en veegde wat stof van zijn
wambuis.

'Goedemorgen, jongedame,' zei hij. 'Kan ik u ergens mee
helpen?' Hij had een dun, grijs snorretje, een weelderige baard en
een zure blik.

'Ik hoop het, meneer. Ik zou graag de Ford-plantage bezoeken.
Hebt u enig idee of iemand me kan brengen? Ik wil er uiteraard voor
betalen.'

Zijn gezicht fleurde op. 'Zekers, jongedame, die persoon staat



voor u! Ik zweer u: ik ken elke bocht en kuil in de weg alsof ik die
zelf heb aangelegd. Een jongedame bezoekt de plantage regelmatig
om te tekenen, ziet u? De dochter van de admiraal, als ik het me
goed herinner. Juffrouw Rivers is een waar talent, al zeg ik het zelf.'

'Rivers?' vroeg ik verbaasd. 'Anne?'

'Och ja, ik geloof het wel.'

Hij gebaarde me te volgen, om me vervolgens in een oude
rammelbak te helpen. Zodra ik op het keiharde bankje was
neergestreken, sloot hij de deur met een klap. Even staarde ik ernaar.
Ik had Anne jaren geleden voor het laatst gezien, en toen de koets
met een onverwachte ruk begon te rijden, herinnerde ik me haar
hooghartige blikken. Was ze nog hetzelfde of had volwassenheid haar
scherpe kantjes gladgewreven en haar in een respectabele, jonge
vrouw veranderd? Zou ze ook gaan trouwen, zoals ik? Haar ouders
hadden vast weinig moeite om een goede partij te vinden. Als ze
echter nog zo honend en gevoelloos was als vroeger, had ik
medelijden met haar toekomstige man.

De weg begon gelijkmatig, maar zodra we klommen begon mijn
chauffeur behendig kuilen te ontwijken. Mahonie- en
palissanderbomen groeiden langs de weg en wierpen schaduwen over
de koets, het uitzicht op zee blokkerend. Opeens snoof ik allerlei
geuren op die ik in de stad niet kende.

Ik was vervuld van opwinding toen we hoger gingen en een
open plek bereikten waar bomen en planten waren geveld. Nette
rijen tabaksplanten groeiden daar op terrassen, zodat de boeren hun
gewassen gemakkelijk konden bereiken. Toen ik omlaag keek, zag ik
dat de weg waarover we gekomen waren haarspeldbochten door de
begroeiing maakte. Dan tuurde ik in de verte en herkende de smalle
strook land die vanaf het vasteland helemaal naar Port Royal liep.



Wat was het eigenlijk raar dat een stad vol huizen, mensen, winkels
en taveernes op zo'n klein stuk land lag.

Maar het indrukwekkendst was de Caribische Zee, haar
kleurenpallet zo schitterend dat mijn mond open viel. Even was ik
betoverd door het donkerblauw in de verte, diepblauw dichter bij de
kust en azuurblauw waar het water zo helder was dat de zeebodem
zichtbaar was. Verschillende schepen lagen in het water: sloepen,
galjoenen en roeibootjes. Er stonden vissers in zee, die hun vangst op
de markt verkochten.

Dan werd mijn uitzicht versperd door bomen en cactussen. Ik
voelde dat we dichtbij waren. We passeerden de ene na de andere
plantage, totdat we plotseling stopten. 'We zijn er!' riep meneer
Henderson. Kort daarop opende hij de deur. Ik wankelde op mijn
benen toen ik naar buiten werd geholpen en nam de tijd om aan
mijn omgeving te wennen. Ik was me direct bewust van de koelte
onder de bomen en de overweldigende geur van planten, bloemen en
kruiden. Ik inhaleerde diep. 'Zal ik op u wachten?'

'Nee, dank u, meneer.' Ik zag een houten huisje naast de weg
en een tweede verderop. 'Ik verwacht dat ik hier wel even blijf.' Ik
overhandigde hem wat munten.

'Vriendelijk bedankt, jongedame, en een hele fijne dag!'

Ik knikte voordat ik naar het dichtstbijzijnde huisje liep. Achter
me klonk het geklop van paardenhoeven en het gepiep van wielen,
totdat het stil was. De huisjes stonden in een weelde van begroeiing,
waardoor ze knus en beschermd leken. Het leek me een heerlijke
woonplek, weg van de drukke stad en midden in de natuur.

Dan zag ik het suikerriet, het groeiende goud. Nieuwsgierig
volgde ik er een paadje naartoe. De stelen leken zo lang en sterk dat



ze me aan bamboe deden denken. Lange, groene bladeren zaten aan
de toppen, uitgespreid als palmbladeren.

Als snel zag ik hoe groot de plantage was, met talloze rijen
gewassen netjes naast elkaar. Ik stopte toen ik een twaalftal mannen
zag, die met kapmessen suikerriet aan het kappen waren. Ik verstijfde
bij het zien van blote ruggen en armen en de beige lompen om hun
heupen. Wat waren ze mager, met uitpuilende ribbenkassen, en wat
waren ze zwart! Met ferme uithalen hakten ze door de stelen, hun
ogen rond en geconcentreerd. Zweetdruppels vlogen van hun lijf, de
zon brandend op hun ledematen. Er klonken zowel zachte als
commanderende stemmen en gekreun van uitputting. Wat zien ze er
ongezond uit, dacht ik, zo ingevallen en vaal. Zouden ze ooit rusten
of eten?

De mannen werkten ijverig door, maar ik voelde ogen op me.
Ik volgde het pad naar een kookhuis, waar rookpluimen uit opstegen.
Het was de plek waar suiker van suikerriet werd gemaakt. Peter had
het me ooit allemaal uitgelegd: eerst werd het sap in een stenen
fornuis gekookt, waarna het in ketels van verschillende warmte
moest. In de laatste ketel veranderde het sap in siroop, waarna het
afkoelde en in suikerkristallen stolde.

De kookhuizen herinnerden me aan verhalen die ik had
gehoord, over de slechte omstandigheden waarin slaven op dit soort
plantages werkten. Nu al deed de hitte mijn wangen gloeien, terwijl
ik nog niet eens binnen bij het fornuis en de ketels stond. De
gedachte vervulde me van afkeer. Ongelooflijk, dat men in staat was
om daar de hele dag te werken.

Er kwam een magere man uit het kookhuis, zijn donkere huid
glimmend van zweet, zijn kleding slechts een smoezelig vodje om zijn
ingevallen heupen. Ik gaapte hem aan, ontzet door zijn kromme rug



en hangende schouders. Zijn blik leek wel van steen toen hij naar
een molen slofte en samen met anderen suikerstelen tussen de rollers
begon te duwen.

Slaven, concludeerde ik, een heleboel. Opeens rilde ik. Verward
keek ik om me heen. Dit was toch zeker niet de Ford-plantage? De
Fords hadden geen slaven. Had meneer Henderson zich misschien
vergist?

'Juffrouw Evens?' Ik verstijfde toen ik meneer Fords diepe stem
hoorde. 'Lieve hemel! Ben je dat echt? Maar wat een aangename
verrassing!'

Ik draaide me razendsnel om. Te snel, want ik wankelde alsof
de kracht mijn lichaam uit vloeide. 'Meneer Ford,' bracht ik uit. Ik
zette vlug een glimlach op. 'Wat leuk om u te zien! Ik was net naar u
op zoek, en uw zoon, uiteraard.' Ik keek om me heen, me afvragend
waar hij was.

Meneer Ford glimlachte beleefd. 'Peter is nog binnen, maar zal
zo wel komen. Hij is de dame die tekeningen van de plantage gaat
maken instructies aan het geven. Wat een grandioze tekenares is dat,
zeg! Ik heb zelden zulke levendige prenten gezien. Misschien wil je
haar wel ontmoeten? Ze is erg onder de indruk van je handwerk.'

'Ontmoeten? Ja, wellicht.' Ik knikte onhandig. 'Ik hou erg van
kunst, vooral tekenen en schilderen.' Anne Rivers, dacht ik. Anne
Rivers is hier.

Dus dit was de Ford-plantage. Opeens voelde ik me wee op de
maag.

'Zal ik je de plantage laten zien? Of wil je eerst iets te drinken?
Je bent vast moe van de reis hier naartoe.' Ondanks zijn glimlach had
meneer Ford een zakelijke strakheid over zich.



'Nou, ik ben wel aan wat drinken toe, meneer.' Het idee om
meer van de uitgehongerde slaven te zien was weerzinwekkend.
Konden we maar naar binnen gaan. Kon ik maar ergens zitten.

'Kom dan maar,' zei hij, gebarend naar een van de huisjes.
'Peter zal zo wel klaar zijn. Wat vind je tot nu toe van de plantage?
Het is erg groot geworden, vind je niet?'

'Ja,' zei ik toen we naar binnen gingen. 'Erg groot.' We gingen
zitten en hij schonk me een glas cider in. Ik keek om me heen om te
zien wat Peter als een rotzooi had beschreven, maar zag keurige
boekenplanken en kasten. 'Ik ben echter wel een beetje verbaasd
over... over de arbeiders.'

'De slaven? Oh ja, die hebben we al vanaf het begin. Het zijn
harde werkers zolang je ze maar genoeg disciplineert. Nooit eerder
heb ik zo'n goede investering gedaan. Ze betalen zichzelf al prima
terug. Echt, het is zonde hoeveel geld we op Hispaniola aan arbeiders
hebben uitgegeven terwijl we slaven konden houden.' Hij fronste
toen hij mijn verbijstering zag. 'Ach, juffrouw Evens. Dat verbaast je
toch zeker niet? Alle plantages hebben tegenwoordig slaven. Die lui
zijn blij dat ze werk hebben en iemand om ze te voeden.' Hij nipte
van zijn cider en knikte goedkeurend.

Ik was haast te geschokt om te spreken. 'Iemand om ze te
voeden? Beweert u dat deze mannen te eten krijgen? Hebt u niet
gezien hoe uitgemergeld ze zijn? Sommigen zien eruit alsof ze elk
moment kunnen neervallen, met vel over been! Hoe kunt u zeggen
dat u ze eten geeft?' Ik beefde van woede. Meneer Ford bekeek me
nieuwsgierig toen mijn stem steeds luider werd. 'Dit is fout, meneer.
Ik ben gechoqueerd. Ik ben simpelweg gechoqueerd door wat ik heb
gezien. Hoe kunt u deze mannen zo slecht behandelen? Ze werken zo
hard en dit is hoe u ze beloont? Ze verdienen een goede maaltijd.'



'Ik behandel ze prima, hoor.' Hij nam de tijd om zijn glas bij te
vullen. 'Wat je ziet is het resultaat van ziekte, een virus dat ons helaas
heeft geteisterd. Sommigen zijn nog zwak en getekend.'

'Ziek?' herhaalde ik vertwijfeld, maar ik herinnerde me dat
Peter daarover had verteld. De gedachte aan Peter deed me koken.
Hij had over de slaven gelogen. Ik wist het nog goed: hoe hij
slavernij had verafschuwd, vooral toen ik liet blijken hoezeer ik
slavenhouders veroordeelde. Leugenaar, dacht ik. Jij oneerlijke
leugenaar!

'Ach ja, je kunt ziekte helaas niet voorkomen,' legde meneer
Ford uit. 'Het overkomt alle plantagehouders van tijd tot tijd, net als
een mislukte oogst. Het hoort bij het verlies van een plantage. Maar
maak je geen zorgen, hoor. Het besmettingsgevaar is allang
geweken.'

Ik klemde mijn kaken op elkaar en vroeg me af hoelang ik mijn
woede nog kon beheersen. Opeens zag iets bekends aan de muur
hangen: de felle kleuren van mijn ingelijste borduurwerk, het project
waar ik maandenlang aan had gewerkt. Het was als olie op vuur.

'Wat hangt het daar mooi, hè?' vroeg hij. 'Ik hoop dat Peter
mijn dankbaarheid heeft doorgegeven? Ik ben nog nooit zo blij
geweest met een kunstwerk.'

'Dat heeft hij zeker, meneer,' zei ik met gemaakte beleefdheid.
'Helaas is dat alles wat hij heeft doorgegeven.'

'Pardon?'

Ik keek hem strak aan. 'Het bedrag dat me beloofd was,
meneer? Vijftien shilling, meen ik me te herinneren? Ik ben bang dat
ik het nooit heb ontvangen, net als het bedrag voor het borduurwerk
in uw wambuis. Wellicht is er iets misgegaan?'



'Wil je nu zeggen dat mijn zoon het nooit heeft overhandigd?'
Ongeloof verscheen op zijn gezicht.

'Zoals ik zei heb ik het nooit ontvangen.' Intussen was ik
kortaf, maar hij leek het niet te merken.

Opeens stond hij op en haalde hoofdschuddend zijn beurs
tevoorschijn. 'Ongelooflijk,' mopperde hij. 'Ongelooflijk dat hij weer
iemand is vergeten te betalen. En dan ben jij het ook nog. Hij moet
zich schamen! Het spijt me verschrikkelijk, meisje. Je verdient een
goede beloning voor zo'n prachtig werk. Hier, ik geef je wat extra
voor de moeite.'

'Dank u wel.' Ik liet de munten opgelucht in mijn zak glijden
en stond op, mijn handen gespannen van frustratie. 'Waar is Peter?'
wilde ik weten. Toen hij niet antwoordde, marcheerde ik naar
buiten.

Ik zal hem vinden, besloot ik. Hij zal horen wat voor leugenaar
hij is! Ongelooflijk, dat hij beweerde geen slaven te hebben. Ik vraag
me af waarover hij nog meer heeft gelogen. Nou, ik zal hem eens
goed vertellen hoe ik daarover denk. Hij zal hier niet mee
wegkomen!

Met gebalde vuisten liep ik naar het grotere huis, tranen van
boosheid prikkend in mijn ogen. Zonder ook maar te kloppen ging
ik naar binnen. Ik kwam in een ruime zitkamer, waar wat prachtige
tekeningen op tafel lagen. Peter en Anne waren nergens te
bekennen.

Verbeten keek ik om me heen. Al snel ontdekte ik een muur
vol prenten, pamfletten en schetsen. Er was iets wat me aantrok,
totdat ik er vlak voor stond. Kilte groeide in me totdat ik verstijfde.
Ik hapte naar adem. Dan trok ik een van de prenten los.



Vader, realiseerde ik me. Dit is vader.

Onder de prent stond de volgende tekst in hoofdletters:
Gezocht voor piraterij: James Evens. Tranen sprongen in mijn ogen
toen ik de beloning van zeventig pond zag die bij uitlevering van dit
kennelijk gevreesde monster zou worden uitbetaald. Maar dat kon
toch niet waar zijn? Dit was vader, mijn vader. Hij was geen monster.
Hij was niet de bruut die stond afgebeeld, met afschrikwekkende
gelaatstrekken. Dit was de beeltenis van een moordenaar, gekleed in
vaders lange jas en zijn sjaaltje op het hoofd – een zielloos figuur.

Mijn hart brak. Ik kneep zo hard in het papier dat het
scheurde, waarna ik het op de grond smeet. Toen ik opkeek, zag ik
een soortgelijke prent van Thomas West. Waarom, vroeg ik me af.
Waarom hangen die prenten aan de muur? Wat moet Peter hiermee?
Waarom heb ik ze nooit eerder gezien? Waarom heeft hij me er niet
over verteld?

Het was duidelijk dat we een hoop te bespreken hadden. Ik liep
naar een ruimte waar ik nog niet was geweest. Ik opende de deur met
een grote zwier.

Mijn onverwachte binnenkomst werd verwelkomd met een
verschrikte kreet. Even was het aardedonker. Dan verscheen er een
groot bed. Kennelijk was dit Peters slaapkamer als hij op de plantage
overnachtte. Ik staarde naar het bed, dat zo ruim was dat er wel drie
mensen in pasten. Maar erop, recht voor me op maagdelijk wit
linnengoed, lagen twee mensen, en ze waren spiernaakt.

Peters ogen waren zo rond als schoteltjes. Annes huid was glad
en blank naast zijn zongebruinde ledematen, haar bruine krullen
verwilderd alsof handen er recentelijk passievol doorheen waren
gegaan. Naast zijn spierwitte gezicht leken haar wangen levenslustig
te gloeien. Ze keek me zowel geschrokken als minachtend aan.



'Catherine,' fluisterde Peter. Ik wist dat ik de laatste was die hij
verwachtte.

Mijn bloed trok uit mijn gezicht. Kilte doordrong me. Ik greep
de deurpost, happend naar adem. Hij had me bedrogen. Peter had
me bedrogen. Het was voorbij, allemaal voorbij. En ik was opnieuw
alleen.
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Ik zag aan de lichtval dat het ochtend was. Frisse, zoute lucht waaide
naar binnen, maar de kamer was vreemd. Ik vroeg me af hoelang ik
geslapen had. Uren? Dagen? Wat voor dag was het eigenlijk en had
ik plannen?

Kon ik maar in onwetendheid blijven, in de gelukzaligheid van
niets. Maar zodra ik mijn benen bewoog, herinnerden mijn pijnlijke
spieren en voeten me aan iets vreselijks. Alles was anders. Het besef
keerde terug als een mokerslag. Ik schoot overeind, tranen stromend
over mijn wangen. Opeens merkte ik dat ik niet alleen was.

'Oh, mevrouw Howard,' snikte ik, verbaasd dat ze bij het bed
zat. 'Hij heeft me bedrogen. Peter heeft me bedrogen, met Anne
Rivers!' Kennelijk was ik bij de Howards thuis, maar ik wist niet hoe
ik daar gekomen was.

Ze knikte alsof haar vermoedens werden bevestigd. 'Arm kind!
Ik vreesde al dat er iets ergs gebeurd was. Wat afschuwelijk.' Ze gaf
me een zakdoek. 'Maud en ik troffen je gisteren totaal verward op
straat aan, dus hebben we je mee naar huis genomen. Dokter
Dickson heeft je wat druppels laudanum gegeven om te slapen.
Sindsdien hebben we voor je gezorgd.'

Ik depte mijn gezicht met trillende vingers. 'Jullie hebben me
hierheen gebracht?' Ik probeerde de gebeurtenissen voor de geest te
halen, maar alles was blanco vanaf dat ik Peter en Anne in bed
aantrof.

'Je leek wel een geest. Je slenterde door Thames Street alsof de
duivel je ziel had gestolen. We wisten direct dat er iets vreselijks was
gebeurd.'



'Was ik bij de haven?' Ik bewoog mijn voeten en voelde mijn
blaren branden. 'Ik kan me niets herinneren.'

'Maar je was er toch echt, lieverd,' zuchtte ze. 'Je moet uren
hebben gelopen. Je kon amper op je benen staan. Je ploeterde voort
alsof een gigantisch gewicht op je schouders rustte. Toen Maud en ik
je vastpakten, was je ijskoud.'

'Christus,' mompelde ik. 'Ik heb het hele stuk naar beneden
gelopen, helemaal vanaf de plantage.' Even zag ik mijzelf tegen een
verdwaasde veerman schreeuwen, smekend om naar de overkant te
mogen. 'Kennelijk heeft iemand me teruggevaren.'

'Dat moet wel. Je was compleet verstomd. En toen ik naar
Peter vroeg, begon je te huilen en greep je naar je hart. Ik ging er
vanuit dat de verloving verbroken was.'

'Dat is die ook. Het is allemaal voorbij, allemaal verpest.' Intens
verdriet golfde over me heen, alsof mijn woorden alles reëel maakten.
'Ongelooflijk, dat hij dit heeft gedaan. Begrijpt u het? Ik dacht dat
hij van me hield.'

Ze pakte hoofdschuddend mijn hand vast. 'Nee, dit is
onbegrijpelijk. Arm kind, wat een afschuwelijke daad! Het is
onvergeeflijk en verachtelijk. Je verdient zoveel beter, geen schelm
die je met een hersenloze deerne bedriegt. Was het je maar bespaard
gebleven.'

'Ja,' sprak ik. 'Ja.' Ik dacht aan Peter, aan zijn prachtige ogen,
aan zijn warmte als we elkaar vasthielden, aan hoe hij me prinses
noemde. 'Ik begrijp het niet. Hoe kan hij van me houden en me
tegelijkertijd bedriegen? Waarom is hij met me verloofd? Waarom
heeft hij haar niet meteen gekozen?' Ik schudde mijn hoofd. 'Ik denk
niet dat ik het ooit zal begrijpen.' Herinneringen schoten door me



heen, de ene nog verwarrender dan de andere. 'Al die keren dat hij
laat thuiskwam… al die avonden dat ik dacht dat hij overwerkte... hij
moet wel bij haar zijn geweest. Hij heeft al die tijd tegen me
gelogen.' Mevrouw Howard bekeek me vol medelijden. 'En die
verrassing die hij zogenaamd aan het voorbereiden was met
Kerstmis,' vervolgde ik steeds verontwaardigder. 'God mag weten
waar hij de hele dag was. Wat stom om hem te geloven!'

Intussen was de zakdoek nat van de tranen. En nog steeds
kwamen er meer, als een bloedstroom uit mijn hart. Op dat moment
voelde het daadwerkelijk gebroken, als scheuren in mijn borst.

'Je kunt er alleen maar naar raden,' zei mevrouw Howard. Haar
ogen waren opmerkelijk mooi in het ochtendlicht: blauwgrijs, met
bruin bij de irissen. Ik kon zien waarom meneer Howard van haar
hield. Ze was lief en bezat een intelligentie die ik in de meeste
mensen miste. 'Peter heeft je bedrogen en dat is een van de
schandelijkste dingen op aarde. Maar is het niet beter om niet te
weten waar hij geweest is en met wie? Hij is de verkeerde man voor
je en dat is wat telt. Je hebt geluk dat je er op tijd bent achter
gekomen, voor de bruiloft. Je bent een vrije vrouw, Catherine. Een
leven vol kansen ligt voor je.'

'Maar ik wil geen vrije vrouw zijn!' riep ik uit, verlangend naar
wat ik verloren had, naar wat nooit echt was geweest. 'Ik wil niet
alleen zijn.' De gedachte bracht nieuwe pijnscheuten voort. Wat was
het huis leeg zonder moeder. Nu zou het nog leger zijn, nu mijn
grootste angst was uitgekomen. Ik klampte mijn hart vast, waar een
hand uit leek te grijpen, hopeloos zoekend naar liefde. Het was
allemaal weg: zijn tederheid, zijn glimlach, onze wandelingen,
gesprekken en gezamenlijke toekomst. Het besef dat alles verloren
was ontregelde me zo erg dat de wereld onder mijn voeten leek
weggeveegd. 'Ik wou dat het niet gebeurd was.'



'Arm kind,' fluisterde mevrouw Howard. 'Eerst je moeder en
nu dit. Je verdient zoveel beter.'

'Kon deze verschrikkelijke pijn maar weggegaan.'

'Die zal weggegaan, uiteindelijk. Nu is die het ergst, nu alles
vers is, maar elke dag zal het beter gaan. Je zult leren dat alles een
reden heeft. Misschien ligt er wel iets beters voor je in het verschiet.
Wie zal het zeggen?'

Haar woorden werkten verzachtend en troostend. Toch kon ik
niet bij de toekomst stilstaan, te overweldigd door mijn verlies, te
verbijsterd door Peters verraad. Ons hele leven samen – alles wat hij
gezegd en voor me gedaan had – leek nu onecht, zelfs
onwaarschijnlijk. Ik kon het niet bevatten. Ik snapte niet hoe hij me
kon troosten toen ik moeder miste, haar begrafenis had geregeld en
zelfs tijdens de ceremonie had gehuild. Hoe kon hij al die dingen
doen terwijl hij me bedroog?

De deur ging open en Mauds lieve gezicht verscheen. Ze droeg
een dienblad met brood, boter en kaas en een dampend kopje thee.
'Kijk, daar is het ontbijt,' kondigde mevrouw Howard aan. Ze stond
op om ruimte te maken. 'Maud zal je gezelschap houden, want ik ga
naar de markt. Ik kom laten kijken hoe het met je gaat.'

'Dank u,' zei ik met een waterige glimlach. 'U bent zo goed
voor me.'

'Niets te danken. In moeilijke tijden is men er voor elkaar.
Nou, wees sterk, kind. Ik weet dat je dit aankunt.'

Ik knikte somber, want het was niet hoe ik me voelde.
Mevrouw Howard legde snel aan haar dochter uit wat me was
overkomen.



'Goede genade!' riep Maud uit. 'Wat vreselijk.'

Toen haar moeder weg was, kwam ze bij het bed zitten. Haar
donkerblonde haar zat netjes vastgespeld, waardoor haar ronde
gezicht goed uitkwam. Ondanks haar ziekelijke jeugd straalde ze van
het leven, maar ze werd niet door de zee aangetrokken, maar door
familie. Ze was onlangs met de smid getrouwd.

'Wat moet je je afschuwelijk voelen,' zei ze terwijl ze me mijn
bord gaf. 'Wat een vreselijke daad! Hoe kon dit zo gebeuren?'

'Ik weet het niet,' zuchtte ik terwijl ik een stukje brood
afscheurde. Ik dacht aan de ruzies die Peter en ik de laatste tijd
hadden, aan zijn dwingende gedrag, aan zijn woede-uitbarsting toen
hij ontdekte dat ik commandeur White's geheim had onthuld. 'Hij
heeft vast nooit van me gehouden.'

'Jeetje, Catherine, dat zal toch niet?' Ze keek me geschokt aan.
'Ik begrijp dat dat zo voelt, na wat hij heeft gedaan. Het is gewoon
niet te bevatten, omdat we zelf eerlijk en betrouwbaar zijn. Maar zou
hij niet iets om je gegeven hebben? Jullie waren verloofd.'

Ik bekeek haar even, dankbaar voor haar lieve woorden. Ze
kende slechts de helft van Peters verraad. 'Maar hij heeft zo tegen me
gelogen,' zei ik verbitterd terwijl ik boter op mijn brood smeerde. Ik
dacht aan de prent van vader en de premie die op hem rustte. Ik
dacht aan Peters gewoonte om naar vaders verblijfplaats te vissen en
het knagende gevoel dat in me opkwam. Had ik er maar naar
geluisterd. Had ik de signalen maar gezien. Had ik moeders
waarschuwingen maar serieus genomen. Wat was hij van plan met de
beloning voor vaders uitlevering? Zeventig pond was een hoop geld,
genoeg voor juwelen voor Anne of om een tijdlang van te leven.

Maud kneep liefdevol in mijn hand, geraakt door mijn verdriet.



'Ik vind het zo erg voor je. Wat is Peter toch een schandalige man.
Ik had dit niet achter hem gezocht, hoor. Hij lijkt zo beleefd, alsof
hij de eerlijkste, betrouwbaarste man op aarde is. Wat kan uiterlijk
bedriegen.'

Ik kauwde op mijn brood, maar het was als zand in mijn mond.
Het was waar. Terwijl ik mijn maaltijd met thee wegspoelde, wist ik
dat ze gelijk had. Wie zou zoiets van hem verwacht hebben? Hij zag
er zo netjes uit, te netjes.

'Het ging de laatste tijd al niet goed,' vertelde ik. 'De kleinste
dingen zorgden voor ruzie, alsof we het nooit eens waren. Zijn
aandacht lag duidelijk bij iemand anders.'

'Misschien groeiden jullie uit elkaar? Soms gebeuren die
dingen. Je denkt dat je de juiste man gevonden hebt, maar dan blijkt
hij een vreemde te zijn.'

'Ik denk het.' Ik glimlachte zwakjes, omdat ze zoveel moeite
deed om het te begrijpen. 'In plaats van aan onze verstandhouding te
bouwen, leken we die af te breken. En ik raakte steeds geïrriteerder.'

'Geen goed teken,' vond Maud.

'Nee, maar toch hield ik van hem. Dat doe ik nog steeds. Dat
gaat niet zomaar weg, zelfs niet na wat hij heeft gedaan.'

'Natuurlijk niet. Je kunt zulke gevoelens niet zomaar
wegkrijgen. Het kost tijd voordat ze verzwakken.'

Ik knikte somber.

'Hij zal zich wel verschrikkelijk stom voelen,' observeerde
Maud. 'Misschien beseft hij nu wat hij verloren is. Hij had een
geweldige toekomstige echtgenote in jou, Catherine. Laten we
hopen dat hij dat beseft. Je zal hem toch niet terugnemen?'



'Oh God, nee!' Ik zag hoe opgelucht ze was. 'Oh, nee, Maud,
van mijn leven niet. Dit is onvergeeflijk. Ik kan hem nooit meer
vertrouwen. Hij verdient mijn liefde niet.' Opeens voelde ik me
verontwaardigd. 'Hoe durft hij me zo te behandelen?' blies ik. 'En
met die stomme griet! Ongelooflijk, dat hij haar heeft gekozen om
me mee te bedriegen.'

'Verdienen ze elkaar niet?' Mauds vragende gezicht deed me
ondanks alles glimlachen. Wat was het fijn om iemand te hebben die
me begreep en me troostte. Wat gek eigenlijk, dat we nooit eerder
tijd met elkaar hadden doorgebracht. Terwijl we over van alles
praatten, besefte ik dat ze een vriendin kon worden, en als ik iets
nodig had, was dat het wel – geen man die me elk moment kon laten
vallen.

Mauds aanwezigheid was als een kompres op mijn voorhoofd.
In de dagen die ik bij de Howards doorbracht, leerde ik dat ook zij
weinig kennissen had, maar liefde vond bij haar echtgenoot en
familie. Ze was echt haar vaders dochter. Ze deden alles samen en hij
had zijn kennis aan haar doorgegeven.

'Misschien ga ik wel lesgeven,' zei ze met glanzende ogen.
'Zodra vader thuis is, vraag ik hem me dat te leren. Misschien kan ik
wel lessen overnemen, nu hij wat ouder wordt.'

Even staarde ze naar de muur, waarbij ik tijdelijk in haar hart
kon gluren, waar acceptatie en kennis opbouwden. Ook zij zou ooit
een ouder verliezen. Aangezien ze laat was geboren, had ze relatief
oude ouders. Na jarenlang voor een kind te hebben gebeden, hadden
de Howards de hoop verloren. Totdat mevrouw Howard op een
middag ontdekte dat ze zwanger was. Maud was een wonder voor
haar ouders geweest, net als ik voor de mijne.

'Ik weet zeker dat je een geweldige lerares zult zijn,' zei ik. Nu



ik me zo miserabel voelde, was het fijn om haar aan te moedigen.
'Als je dit wilt, dan zal je het waarmaken.'

'Oh, dank je, Catherine!' riep ze uit. 'Je geeft me zoveel hoop.
Over een paar jaar zal je me kinderen zien lesgeven, hopelijk ook die
van mijzelf. Ik kan haast niet wachten.'

Ik glimlachte bij haar enthousiasme. Dan keek ik weg. Ik
besefte opeens dat ik daar niet bij zou zijn, hoewel ik niet wist
waarom.

Na Peters bedrog leek ik door ijle lucht te zweven. Alles leek
wel te veranderen, en het was onomkeerbaar. Op dat moment wist ik
niet waartoe het me zou aanzetten, mijn gedachten een warboel van
verdriet. Als ik 's avonds thuis was trokken golven van kwelling me
in de duisternis, waarbij ik als een rusteloos schepsel door het huis
liep. Herinneringen aan Peter deden me in ellende ineen buigen.
Mijn nagels braken toen ik me aan de tafelpoot vastklampte en door
mijn knieën zakte. Dan snikte ik zo hard dat mijn buren me wel
moesten horen en leunde met mijn betraande wang tegen het hout.

Op een ochtend duwde de leegte zo hard in me dat ik dacht dat
ik zou knappen. Ik ging naar beneden en rommelde blindelings met
brood en thee. Ergens in me zat een overlevingsdrang, dus at ik
ondanks mijn weeë maag. Ik vroeg me af wat Peter aan het doen was,
of hij om onze verbroken liefde rouwde. Of zocht hij troost in Annes
armen? Ik schudde mijn hoofd. Het deed er niet toe. Het was
allemaal voorbij. Ik zou nooit zijn vrouw worden. Ik zou nooit zijn
bezit worden.

Plotseling hapte ik naar adem. En toen ik de tuin in ging, was
het alsof ik weer vrij kon ademen. Ja, ik was verloren, maar was de
spanning rondom onze verloving niet ook verdwenen? En de angst
om mijzelf te verliezen?



Ik had me vanaf het begin aan Peter vastgeklampt. Na jaren van
eenzaamheid had ik hem als een verloren kleinood vastgepakt. Zijn
nabijheid had mijn gaten gevuld. Mijn hele leven had om hem
gedraaid, om onze gezamenlijke toekomst. Nu ik hem kwijt was,
voelde ik me vreemd genoeg bevrijd.

Diezelfde morgen, toen de snelle zonsopkomst mijn omgeving
verwarmde, voelde ik de kracht in me terugvloeien. Ja, ik was
verbitterd, maar ik weigerde om verder in de put te zakken. Geen
man was het waard om me te ruïneren. Nee, ik zou dit overwinnen.
Het kon alleen maar beter worden. Bijna alles wat mis kon gaan, was
misgegaan. Ik bevond me op mijn dieptepunt, maar zou eruit
klimmen. En het eerste wat ik deed, was een lange, verfrissende
wandeling.

 

Weken verstreken, waarin ik tussen schemering en daglicht
wankelde. Troebel zonlicht verwarmde mijn hoofd toen ik de deur
achter me sloot. In die tijd voelde dat altijd alsof ik de duisternis
verliet. De buitenlucht vloeide als een medicijn door me heen.
Binnen blijven was een recept voor somberheid en tranen, dus verliet
ik het huis zo vaak als ik kon.

Maud was een enorme steun voor me. Het was dan ook een
plezier om samen naar de kleermaker te gaan, waar haar nieuwe, rode
jurk klaarlag. Ze ging altijd goed gekleed, iets wat ik aan haar
bewonderde. Nu droeg ze een grijze jurk, die haar haarkleur
versterkte en haar een gezonde teint gaf.

'Heb je nog iets van Peter gehoord?' vroeg ze.

'Nee, helemaal niets. Gelukkig maar, want ik zou hem toch niet
kunnen verdragen.' Ik voelde mijn borst samenknijpen en even werd
mijn zicht wazig. 'Toch blijf ik het raar vinden dat we elkaar eerst



dagelijks zagen en nu niet meer.'

Groepjes mensen blokkeerden de doorgang bij de markt, waar
een paar mannen gretig op iets aan het bieden waren. Maud pakte
mijn arm en dirigeerde me door de mensenmassa.

De geur van linnen, katoen en zijde kwam op me af toen we de
kleermakers werkplaats betraden. Mevrouw Ware keek ons
uitnodigend aan van achter een grote tafel, die vol lag met stapels
doeken. Het korset waaraan ze werkte deed me in gedachten mijn
rouwkleding afwerpen, want wanneer had ik voor het laatst iets
nieuws gedragen? Voor mijn tijd met Peter, besefte ik. Na moeders
dood was er weinig reden voor iets nieuws geweest, behalve een
zwarte jurk en laarzen.

'Goedemorgen, dames,' begroette mevrouw Ware ons vrolijk.
'Komt u voor uw nieuwe jurk, mevrouw Smith?'

'Jazeker,' antwoordde Maud. 'Ik kan niet wachten om hem te
zien. Mijn echtgenoot vraagt er al dagen naar. Kunt u zich dat
voorstellen? Hij is benieuwd hoe rood me staat.'

'Ach, dat verbaast me niets, hoor. Mannen zijn daar
tegenwoordig helemaal weg van. Kom maar mee om te passen.'

Terwijl Maud achter een gordijn verdween, werd mijn volledige
aandacht door glanzend, blauw zijde opgeslokt. Ik zag al een
schitterende jurk voor me, de stof zacht en koel tegen mijn huid.
Het gapende gat in me snakte naar een troostende vulling. Wat was
ik het zat om in de schaduw van rouw te leven! De donkere plooien
van mijn rouwjurk benauwden me als een strop.

Mauds donkerrode jurk was dan ook een feest voor het oog.
Het korset eindigde in een punt die haar taille accentueerde. Dan
waren er nog bijpassende handschoenen, die haar handen als een



tweede huid omhulden. Terwijl mevrouw Ware kritisch bekeek hoe
de rok rond Mauds heupen viel, bekeek ik de stof vol verwondering.
Het was duidelijk dat Maud flink wat geld aan haar nieuwe jurk had
besteed. Ze straalde van geluk.

'Kijk nu eens,' riep mevrouw Ware uit. 'U bent een echte
schoonheid! En zo te zien hoef ik niets meer te verstellen. Alles valt
perfect. Had ik maar zo'n taille.'

Maud begon te blozen. Terwijl ze zich omkleedde, werd ik
opnieuw door het blauwe zijde aangetrokken. Ik liet mijn vingers
erover glijden.

'Mooi, hè?' Ik schrok toen mevrouw Ware plotseling naast me
stond. Ik trok mijn hand vlug terug, maar ze glimlachte en ik zag aan
de lijnen rond haar lippen dat ze dat graag deed. Dan hield ze de stof
bij mijn gezicht. 'Ach ja, ik zie waarom het u aantrekt. Het lijkt wel
voor u gemaakt. Wat zonde dat zo'n jongedame al van dat donkere
goed moet dragen. Het is zo oneerlijk.'

Haar weemoedigheid was een weerspiegeling van de mijne. Wat
verlangde ik om mijn schaduwwereld te verlaten en een land van
kleur en frisheid te betreden. Mevrouw Ware had helemaal gelijk.
Het klopte niet dat ik op mijn leeftijd al moest rouwen. Terwijl
leeftijdsgenoten een leven van hoop en geluk tegemoet gingen,
doolde ik rond in verdriet. Tot nu toe was mijn leven als jonge
vrouw weinig voorspoedig geweest. Natuurlijk had mijn tijd met
Peter vreugde gekend, maar ik was achtergelaten met een gebroken
hart, een leeg huis en een onzekere toekomst. Hoezeer ik het geluk
ook had omarmd, ik was door een woelige storm gegrepen en
meegevoerd. De blauwe stof deed me beseffen dat de kleine dingen
mijn leven konden opfleuren.

'De stof is zo fel,' merkte Maud op. Ze had haar oude jurk weer



aan en de nieuwe zat netjes in een doos. 'Wat zou het je prachtig
staan, Catherine. Mevrouw Ware heeft gelijk. Het staat je perfect.
Waarom bestel je zelf geen jurk? Dan heb je iets om naar uit te
kijken.'

Ze klonk zo vrolijk dat ik slikte, dankbaar voor haar begrip. 'Ja,'
zei ik. 'Waarom zou ik mijzelf niet verwennen? Ik heb in geen tijden
iets nieuws gekocht.'

'En u hebt ook nog geluk vandaag,' zei mevrouw Ware. 'Het
zijde ziet er misschien duur uit, maar ik heb het voor een prikkie
ingekocht.'

Iets in me twijfelde daaraan. De stof was zo verfijnd dat die wel
duur moest zijn. Toch kwam ze met een prima prijs, waarschijnlijk
uit medelijden vanwege mijn recente verliezen. Gelukkig kon ik het
me veroorloven nu ik op gezette tijden handwerk verkocht. Ik liet
me dus opmeten, waarbij ze vroeg of ik wijde mouwen tot onder de
ellebogen wilde of modieuze strakke, korte mouwen. Daarnaast koos
ik wit linnen voor een nieuwe onderjurk. Kon de tijd maar sneller
verstrijken.
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De zee is zo rusteloos. Terwijl ik dit schrijf, vraag ik me af wat ik aan
het doen ben. Mijn handschrift is als een chaotische brei, geteisterd
door gewieg en geschommel, maar ik moet wel schrijven.
Gebeurtenissen uit het verleden – van wat er toen gebeurde –
houden me 's nachts wakker. In de spanten van mijn hut zie ik de
verschrikkelijkste dingen in het hout afspelen.

Port Royal en mijn huis vormden een cirkel van stabiliteit en
veiligheid – nu slechts een vervloekte plek van tegenspoed en
verdriet. Je zou denken dat ik al het mogelijke leed wel had gehad,
want wat kan een berooid mens nog meemaken? Maar de natuur is
sterk en genadeloos.

Soms vraag ik me af of het meer was. Aangezien ik vast zat,
vastgenageld aan thuis, werd er een weg voor me uitgehouwen.
Peters verraad trok me al los, mijn wortels bloot in mijn verdriet.
Stilletjes bereidde ik me voor op wat ik in mijn hart verwachtte.
Terwijl Maud en John zich in hun nieuwe huis nestelden en de baby
in haar buik groeide, werden mijn wortels brozer. Mijn woning werd
vreemd en koud en als ik langs het strand liep, was de zee
overweldigend.

Langzaam bereidde ik me voor. Opnieuw lag mijn zwaard in
mijn hand, waarmee het tijdens het vele oefenen steeds meer
versmolt. Zelfs bij Maud, die een echte vriendin was geworden,
begon ik stil te worden. Haar leven als getrouwde vrouw boog steeds
meer af van mijn toekomst. Ik wist dat ik zou vertrekken en zij wist
het ook, maar niemand voorzag de manier waarop.

 

7 juli 1692 begon zoals elke andere dag. Toen ik opstond wees niets



op het leed en de verwoesting die op onze stad zou neerdalen. Nee,
het heldere daglicht voorspelde juist een prachtige dag, waarin ik me
voor het eerst hoopvol voelde. Intussen dacht ik zelfs niet meer de
hele dag aan Peter. In plaats daarvan omarmde ik dingen die los van
hem stonden. Mijn blauwe jurk, bijvoorbeeld, was deel van mijn
leven na Peter, en die morgen droeg ik die naar de kerkdienst.

Maud stond al bij de kerk te wachten en glimlachte toen ze me
zag. Intussen was haar rode jurk te krap voor haar buik geworden,
waardoor ze nu een wijde, groene droeg.

'Lieve hemel, wat zie je er prachtig uit!' zei ze. 'Die jurk maakt
steeds weer indruk op me. Had ik nog maar een taille als de jouwe.
Je hoeft je echt geen zorgen om een echtgenoot te maken, Cathy.
Als de mannen van Port Royal je zo zien, heb je ze voor het
uitkiezen. Wel jammer van het zwaard, hoor.' Ze fronste kritisch bij
het zien van de zwarte schede aan mijn zij.

'Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn,' vond ik. 'Misschien moet
ik die hongerige mannen wel van me afslaan, hoewel ik betwijfel dat
ze er zijn. We moeten het accepteren, lieve Maud. Er bestaat geen
geschikte man voor me. Ach, eigenlijk heb ik die niet eens nodig.'

Dit maakte haar frons alleen maar dieper. Ik voelde haar
verbaasde blik op me toen we de kerkgangers naar binnen volgden.
Dan zag ik flikkerende kaarsen bij de preekstoel en Heath die
stilletjes zijn preek voorbereidde.

Maud raakte zachtjes mijn arm aan en gebaarde naar een
zitplaats. Om ons heen klonk het geroezemoes tussen kennissen,
familie en buren, hoogstwaarschijnlijk over
huwelijksaankondigingen, pasgeboren baby's en de eigenaardige
trekjes van juffrouw Woods. Juffrouw Woods, die in Tower Street
woonde, was altijd al apart geweest. Door haar grijze, ongekamde



haren, zwarte mantels en afwezigheid in de kerk zag men haar als
vreemd en heidens. Laatst was ze zelfs op de markt gezien, waar ze
curieuze combinaties van kruiden en specerijen kocht. Er gingen
allerlei geruchten rond over haar praktijken thuis en de typische
luchtjes die uit haar raam wapperden. Kennelijk had men een nieuw
slachtoffer om over te praten, waardoor ik me minder voelde
opvallen.

'Waarom denk je dat je geen echtgenoot nodig hebt?' vroeg
Maud toen we zaten. 'Iedereen heeft liefde nodig, Cathy, zelfs jij. Ik
weet dat je een hoop hebt meegemaakt, maar dat is geen reden om
mannen op te geven. Peter is een bruut en ik weet hoezeer je
gekwetst bent, maar er zijn toch ook goede mannen? Die wachten
vast op een lieve jonge vrouw als jij.'

Ik glimlachte. Natuurlijk had ze gelijk. Natuurlijk bestonden er
goede mannen, eerlijke mannen die graag voor me zouden zorgen,
me verwennen en gelukkig maken. Maar de gedachte aan een nieuwe
verhouding deed mijn maagzuur oprispen. Hoeveel plezier het ook
kon brengen, hoeveel troost en veiligheid een echtgenoot ook kon
geven, de bijbehorende verplichtingen bonden onzichtbare touwtjes
om mijn hals.

'Natuurlijk zijn er ook goede mannen,' fluisterde ik. 'Toch zijn
ze niet voor mij bestemd. Ik weet nu hoe het is om lief te hebben en
verloofd te zijn. Maar nu, na alles wat er gebeurd is, verlang ik niet
langer naar een man. Alles is veranderd, Maud. Ik wil niet langer
trouwen. Mijn verloving met Peter was als een gevangenis, waarin ik
me moest aanpassen, mijn wensen opzij moest schuiven. Alles wat ik
ooit deed, wat me maakte hoe ik ben, was aan het verdwijnen. Ik was
een deel van mijzelf aan het verliezen. Geloof me, dat wil ik nooit
meer meemaken. Vanaf nu draait mijn leven om mij. Ik ben nog
liever mijn hele leven alleen dan gevangen in een ongelukkig



huwelijk.'

Mijn woorden deden haar zwijgen, want ze waren opmerkelijk.
Ik wist zeker dat weinig vrouwen alleen wilden blijven, behalve
wellicht juffrouw Woods. Het was dan ook haast onmogelijk en ik
had haar altijd stiekem bewonderd, omdat ze zich redde.

'Goede God, Cathy,' fluisterde Maud. 'Weet je dat zeker? Wil je
echt niet trouwen?' Zelfs in de schemering zag ik hoe geschokt ze
was. 'Vind je de toekomst niet leeg zonder iemand om van te
houden? Ik zou doodongelukkig zijn zonder hoop op een gezin.'
Haar hand gleed over haar buik.

'Natuurlijk. Jij hoort ook niet alleen te zijn, maar met John en
jullie aanstaande baby, veilig in een huisje aan land. Daar heb je altijd
al van gedroomd. Maar ik niet. Zelfs met Peter maakte de gedachte
aan een landleven me neerslachtig. Vanbinnen wist ik dat het
verkeerd was, hoezeer ik ook voor ons vocht. Mijn pad loopt elders.
De kracht van de zee is gewoon te sterk.'

'Ik weet het.' Maud aaide liefdevol mijn hand. 'Op de een of
andere manier heb ik het altijd al geweten. Ik voel je rusteloosheid,
je verlangen naar iets anders, iets in de verte wat je rust en plezier zal
brengen. Het is niet je lot om in Port Royal te blijven.'

Mauds zekerheid raakte me, want haar woorden bevestigden
wat ik al wist. Terwijl ik daar in de schemering zat, kon ik het water
bijna van onder het zand voelen trekken. Daar, ergens onder ons,
verborgen onder de stenen en het zand, was het enige wat mijn
verdriet kon verzachten: de zee.

Terwijl Heaths preek in de kerk weergalmde en met de
gemompelde gebeden samensmolt, trokken onzichtbare handen me
weg, alsof een deel van me al elders was. Een mengeling van



bedroefdheid en anticipatie vervulde me. En toen ik opzij keek, nam
ik Mauds lieve gezicht in me op alsof ik het voor het laatst zag. Ik
vroeg me af of ik haar ooit nog zou zien.

Eerwaarde Heath kwam na de dienst naar me toe. 'Kan ik je
even spreken, juffrouw Evens?'

'Natuurlijk,' zei ik. Ik knikte naar Maud, die op een afstandje
ging zitten wachten.

'Er is iets wat ik moet vertellen,' zei hij toen we een rustig
plekje vonden. 'Het gaat om je brief, om het getuigschrift dat
openbaar moest worden gemaakt bij overlijden van een van je
familieleden. Ik ben bang dat ik het bestaan ervan vergeten ben. Pas
maanden na je moeders overlijden kwam ik het tegen en heb ik het
alsnog naar de Admiraliteit verstuurd. Het spijt me verschrikkelijk
als ik problemen heb veroorzaakt.'

'Ach nee, dat is geen probleem, meneer.' Ik glimlachte
bemoedigend en vroeg me af of hij enig idee had wat mijn
getuigschrift had veroorzaakt. 'Ik waardeer uw eerlijkheid en ik
begrijp dat u veel aan uw hoofd hebt.'

'Veel te veel. Toch mag ik daardoor niet vergeetachtig worden.'

'Het geeft niet,' zei ik. 'Het is allemaal in orde. Bedankt voor de
preek.'

Maud en ik waren stil toen we de kerk verlieten. Mijn
naderende vertrek stond als een onzichtbare muur tussen ons in. En
terwijl we door de straat slenterden, voelde ik haar ogen telkens over
me heen glijden. Dan stopten we en keken om ons heen. De
passerende en pratende mensen leken opeens wel vreemdelingen.

'Wat ben je van plan?' vroeg Maud.



Er lag een combinatie van acceptatie en weemoedigheid op haar
gezicht. Het was duidelijk wat ze vroeg: ze wilde weten wanneer ik
zou vertrekken. Tot dusver had ik het zelf niet eens geweten. Wie
kon me vertellen wat ik moest doen? Wie kon me door de
onbekende toekomst leiden? Was er maar een teken, een signaal dat
me in beweging zette. Waarom voelde het alsof ik op iets aan het
wachten was?

'Ik weet het niet,' gaf ik toe. 'Ik heb gewoon –'

Iets deed me verstommen. Ik keek om me heen, verbaasd
omdat ik heen en weer leek te wiebelen, alsof een ongekende kracht
me als een schip op open zee liet schommelen. Even dacht ik dat ik
mijn evenwicht verloor of zelfs flauwviel, maar mijn zicht bleef
helder, net als mijn gehoor. Dan begonnen de mandjes voor meneer
Clarks winkel te schudden. Vol ongeloof zag ik hoe de bovenste
omlaag vielen en de andere uit zichzelf verschoven.

'Cathy!' Mauds ogen waren rond van angst toen ze mijn arm
vastgreep. Pas toen besefte ik dat ik niet zelf wankelde, maar de
aarde. Een laag, onheilspellend gebrom klonk onder onze voeten en
versterkte met de toenemende trillingen. Ineens vochten we voor ons
evenwicht. Geschreeuw en gegil klonk om ons heen. Maud trok me
weg van de huizen, maar bevroor toen er mensen begonnen te
rennen, sommigen naar de kust, anderen landinwaarts.

'Aardbeving. Het is een aardbeving!' Meneer Clark trok zijn
vrouw weg van hun winkel. Dan staarde hij naar de gevel, die
gevaarlijk heen en weer zwaaide. 'Moge God ons genadig zijn. Zoek
dekking!'

De schrik sloeg om in paniek. Huizen stortten ineen onder een
oorverdovend lawaai. Dan keken we naar de kerktoren, die als een
palmboom heen en weer zwaaide. Scheuren vormden tussen de



stenen. Gruis viel omlaag voordat de toren als houten blokjes
instortte. Er klonk heftig gekrijs. Vrouwen, mannen en kinderen
staarden verdwaasd naar de losbarstende pandemonium. Velen
vluchtten voor hun leven en schreeuwden verwensingen of gebeden.

De wereld die zo rustig was geweest, met mensen die hun
dagelijkse bezigheden verrichtten, waren kochten, op bezoek gingen,
aan dromen en doelen werkten of zelfs de liefde bedreven, veranderde
in een hel. We renden richting zee, maar er verschenen barsten in
het zand. Toen we stopten konden we amper staan. Maud jammerde
angstig. Pas toen merkte ik dat ik in hoge tonen aan het hijgen was.

Een groep mensen verzamelde zich bij Fort Charles om de
verwoesting van Port Royal in doodsangst gade te slaan. Opeens
opende de aarde voor onze voeten, helemaal tot aan het fort. Ik
duwde Maud terug richting de stad, alsof mijn handen als vanzelf
bewogen. Ons gekrijs ging op in dat van de mensen om ons heen, en
toen ik omkeek, zag ik dat hele groepen door de aarde werden
verzwolgen. Zelfs het fort, dat zo stevig leek als een rots, schudde.
Zand zakte eronder vandaan. Golven stroomden aan land met de
angstaanjagendste kracht mogelijk, helemaal de straten in. Dan
renden we.
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We renden alsof de duivel ons op de hielen zat. Terwijl het onheil
van alle kanten toesloeg, dachten we niet eens aan stoppen; zelfs niet
bij het zien van struikelende mensen, kinderen die om hun ouders
krijsten en bebloede gezichten. Onze levensdrang was groter dan
medelijden. Op dat moment telden alleen Maud en ik, en onze
vastgeklampte handen hielden ons veilig.

Het geschud en het ziekelijke geschommel leken wel eeuwig te
duren. Ik vroeg me af of dit ons einde was. Was dit waarom ik van
mijn stad verwijderd raakte en zelfs van Maud? Ging ik niet weg,
maar dood?

We renden door steegjes, sprongen over brokstukken,
gewonden en op straat gevallen waren. Eindelijk bereikten we een
bekende plek. Hier stonden de huizen nog, maar de gebarsten gevels
beloofden weinig goeds. Dan hoorden we de bekende stem van
Eerwaarde Heath. Voor ons, in een grote kring mensen, sprak hij
gebeden in een heldere, luide stem, wiebelend op zijn knieën. Zijn
publiek mompelde met hem mee, hun gezichten spierwit en
gespannen.

We gingen erbij zitten en luisteren zonder elkaars hand los te
laten. Maar de woorden over het zoeken van berouw, onze zonden en
het vinden van contemplatie kwamen amper binnen. Ik dacht eerder
aan mijn huis en bezittingen. Was mijn woning ook gebarsten en
ingestort? Was ik nu echt alles kwijt?

Nog aldoor schudde de aarde. De bevingen resoneerden als
onweersklappen en ik hoorde ouders en kinderen jammeren. Het
ging door en door, alsof iets onstuitbaars in gang was gezet, gepaard
met het verschrikkelijke kraken, breken en barsten van instortende



huizen. Rillingen liepen door ons heen alsof de aardbeving deel van
onszelf was.

Daar zaten we dan, aan elkaar vastgeklampt alsof het einde nabij
was. Amper durfden we te kijken. Heaths stem klonk onophoudelijk
en herinnerde ons aan de zonderlingen in Port Royal en het
losgebarsten vagevuur. Dit was Gods afstraffing van verschrikkelijke
daden, van hoererij en piraterij.

Dan viel hij stil. Maud en ik openden onze ogen en zagen dat
hij door twee mannen werd aangesproken. 'Er wacht een boot op u,
Eerwaarde,' kondigde er een aan. 'Laat ons u naar de Siam-Merchant
brengen, zodat u zich kunt opfrissen.'

Heath keek hen verbijsterd aan. 'Wat? Op het moment van
verdoemenis?'

'U kunt hier niet blijven, meneer. U moet in veiligheid worden
gebracht, in elk geval totdat de bevingen zijn gestopt. Kom snel! U
kunt later terugkomen om te bidden.'

Even keek Heath naar de kring mensen, die hem
verwachtingsvol aangaapten. Maar hij zag angstaanjagend bleek,
duidelijk op het punt van instorten. Met tegenzin stond hij op en
wankelde gevaarlijk voordat hij zich liet wegleiden. Ik volgde zijn
gestrompel met mijn ogen. Mijn hart reikte uit naar waar hij naartoe
ging. Een schip, dacht ik. Hij gaat naar een schip.

'Maud,' zei ik terwijl ik aan haar arm trok.

'Oh Cathy,' hijgde ze, lijkbleek.

'Ze gaan naar een schip. Ze gaan naar de haven.'

'De haven.' Ze staarde van mij naar het zand onder onze voeten,
alsof mijn woorden moesten inzinken.



'We moeten meegaan,' drong ik aan. 'Kom, Maud. We moeten
onszelf in veiligheid brengen. We kunnen hier niet blijven. We
moeten gaan.'

'Ja. Ja.' Ze was zo verward als de anderen, die nog steeds
gebeden aan het mompelen waren, hun modderige handen tegen
hun gezicht gedrukt.

Ik kwam moeizaam overeind en hielp haar van de grond. Vlug
trok ik haar achter Heath aan, zwierend als een dronken piraat.
Ongelooflijk, hoelang en heftig de aarde kon beven. Zou het ooit
stoppen? Zou Port Royal als een flesje worden geschud totdat alle
huizen, straten, winkels en pakhuizen door de aarde waren
verzwolgen? Dit kon toch niet eeuwig doorgaan?

Keer op keer struikelden en vielen we. Zand en bloed plakten
aan onze kleding waar we onze knieën en ellebogen hadden bezeerd.
Angstige mensen zaten midden op straat, bij elkaar of alleen.
Sommigen zagen er verschrikkelijk uit, met diepe hoofdwonden en
bebloede slapen. Anderen waren groen aangelopen of lagen doodstil.

Eindelijk bereikten we het water. Mijn mond viel open toen
het weidse oppervlak voor ons opende, veel sneller dan verwacht.
Maud slaakte een kreet en klampte zich aan me vast. Daar, voor onze
voeten, waar de bruisende straten van Port Royal hadden gelegen,
was de zee. En terwijl we in de verte staarden, gaven zeilen en masten
de locatie van de haven aan, zo ver weg.

'De kades,' bracht ik uit. 'Ze zijn verdwenen.'

'Juffrouw Evens?' Heath klonk schor een zwak. Hij stond bij
een roeiboot vol mannen en vrouwen van hoge komaf. De mannen
die hem er gebracht hadden bekeken ons met zoveel achterdocht dat
het me nerveus maakte. Vooral de samengeknepen ogen van de



bootsman met de hazenlip vervulde me van aversie.

'Eerwaarde Heath,' zei ik. 'Mogen we alstublieft met u mee?
We moeten aan boord, waar het veilig is.'

'Sorry, jongedame, maar we zijn al overladen,' zei de man met
de hazenlip zonder ons een blik waardig te gunnen. Hij gebaarde
ongeduldig naar Heath, die nog moest instappen.

'Maar ze is in verwachting!' Ik wees naar Mauds ronde buik. 'Ze
moet echt mee, meneer. Zij en haar baby moeten naar een veilige
plek.' Ik keek wanhopig naar de boot. Hij was zo dichtbij, maar
onbereikbaar. We moeten mee, besloot ik. Maud en ik moeten naar
de Siam-Merchant. Er is geen andere optie.

Nog nooit was iets zo duidelijk geweest. Terwijl twijfel en
onzekerheid mijn horizon hadden geblokkeerd, verscheen die nu zo
levendig als een van moeders schilderijen. Mijn vingers omklemden
het heft van mijn zwaard.

Maud stond verstomd naast me met wallen onder haar ogen.
Als ze niet snel kon rusten, zou ze in elkaar zou zakken.

'Er passen niet meer mensen in de boot. We zullen zinken,
zoals de huizen die hier stonden.' De man klom in de boot en begon
het touw los te knopen.

'Bij Gods genade, maar u kunt ze toch niet laten staan?' riep
Heath. Hij wierp Maud een bezorgde blik toe. 'Twee extra dames
laten ons echt niet zinken, hoor. Laat ze alsjeblieft instappen. Het is
goddeloos om een zwangere vrouw in deze miserie achter te laten.'

'Christus zijn wonden!' blies de man.

Er ging een schok door me heen toen er iets achter ons begon
te kraken. Maud en ik gilden toen een huis van twee verdiepingen in



een hoop stenen en gruis ineenzakte, stofwolken oprezen en stenen
langs onze voeten rolden.

'Help ze in de boot, in godsnaam!' schreeuwde Heath. 'Snel!'

'Bij God, dit is gekkenwerk!' De bootsman sprong aan wal.
Water spatte op toen hij naar ons toe waadde. 'Stap in!'

Maud liep groen aan toen ze naast een jonge vrouw plaatsnam,
maar ze was in elk geval aan boord. Ik wurmde me naast een meisje
met een smoezelig, betraand gezichtje. Terwijl ze naar de ruïnes van
de stad staarde, klampte ze zich aan een jonge vrouw vast. De boot
zonk gevaarlijk diep in het water toen de bootsman vloekend
instapte.

Dan gingen we. Mijn ingehouden adem stroomde uit mijn
longen toen we richting de haven voeren, die zachtjes naar me riep.
Er dreef van alles in het water, tussen de schoorstenen van
overstroomde huizen: emmers, stukken dak, mandjes, goederen die
op de kade werden verkocht en puin. Een appel dreef zo dichtbij dat
een van de bootsmannen hem pakte en een hap nam.

De zon brandde op ons hoofd. Pas toen voelde ik mijn droge
lippen en bonzende hoofd. Net als iedereen was ik volledig uitgeput.
Achter me was Maud over de rand van de boot aan het overgeven
terwijl een vrouw haar haren vasthield. We waren allemaal ziek van
het geschommel van de aarde. Ik klemde mijn kaken op elkaar toen
we de boeg van de Siam-Merchant naderden. Veiligheid wachtte ons
op.
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Er klonken stemmen, gesnik en gejammer toen we het ruim van de
Siam-Merchant in kwamen. Bleke gezichten draaiden naar ons om,
sommige moe en neutraal, andere onvriendelijk en hard.

'Redden ze die bedelaars nu ook al?' protesteerde een gedrongen
vrouw met vaal haar. 'Goede God, we stikken hier nog! Waarom
redden ze niet alleen mensen die het verdienen?'

'Ik zou maar oppassen,' blies een ander. 'Nog even en het zit
hier vol ziekte en gespuis. Was die aardbeving maar over, zodat we
terug konden en frisse lucht konden inademen.'

'Dan moet er wel iets van de stad over zijn,' merkte de vrouw
die achter me naar beneden kwam verbitterd op. Onder haar grijze
muts bespeurde ik een afkeurende blik. Net als ons zag ze er nogal
verkreukeld uit, met een drijfnatte mantel en verwilderd haar. Het
meisje waarnaast ik in de boot had gezeten trippelde achter haar aan.

Het is maar goed dat ik wegga, dacht ik toen ik Maud naar een
rustig plekje bracht, weg van de mensen en de tocht. Kennelijk ben
ik nog steeds ongewild. Wat zullen ze teleurgesteld zijn dat ik niet
ben omgekomen. Nou, ik ben er nog en ik zal ze dat plezier niet
gunnen.

'Gaan we hier zitten, mammie?' vroeg het meisje met een dun
stemmetje.

Ik keek op toen zij en haar moeder naast ons kwamen zitten.
De moeder knikte geruststellend. 'Ja hoor, meissie. Ga maar bij deze
dames zitten. Ik ga boven nog effies wat dekens vragen. Wacht je
hier op me?'



'Ja, mammie.'

Ik probeerde het Maud comfortabel te maken in een hoek van
het ruim. Ze zag er nog steeds zorgelijk uit, maar niet langer groen.
Ze glimlachte dankbaar toen ik bij haar kwam zitten.

'Krijgt die mevrouw een baby?' Het meisje staarde naar Mauds
buik. Kennelijk fascineerde het nieuwe leven haar.

'Ja, ze is in verwachting,' antwoordde ik. 'Het duurt nog zeker
een maand voordat de baby komt.' De gedachte verontrustte me.

Maud haalde haar schouders op. 'We zijn heel wat keren
gevallen, hè? Ik weet het niet zeker, maar ik geloof dat ik net nog
iets voelde bewegen. Ik ben gelukkig niet op mijn buik
terechtgekomen. Alles is vast in orde.'

'Oh, ik hoop het maar,' zuchtte ik. 'Je kunt maar beter
uitrusten. Wat een vermoeiende dag is het! We kunnen slechts
wachten tot de aarde kalmeert.' Het schip wiegde ons heen en weer.
Er ging een emmer rond, totdat een vrouw er overheen boog en
hevig overgaf.

'Hoe heet u?' wilde het meisje weten.

'Juffrouw Evens, maar je mag me Catherine noemen.'

'Catherine? Maar dan hebben we dezelfde naam! Ik weet ook
Katherine, weet u? Katherine Woods.' Haar trotse blik deed me
glimlachen. Hoewel we nog maar net in veiligheid waren, leek het
meisje alweer hersteld.

'Mijn vriendin heet mevrouw Smith,' zei ik. 'Ze is doodmoe,
dus je kunt haar het beste met rust laten.' Maud was al aan het
wegdoezelen, haar hoofd rustend tegen een steunbalk.



'Mijn moeder heet Susan,' vertelde Katherine toen haar moeder
met een stapel dekens terugkwam.

'Ja,' zei Susan glimlachend. 'En kijk 'ns wat mammie heeft?
Dekens voor ons allemaal en droge kleren. Mannenkleren, zijn het,
maar beter iets dan niets. Kleed je maar snel om, meissie, of je vat
nog kou in die natte boel.'

'Ja, mammie.'

'Hier,' zei Susan toen ze me twee dekens gaf. 'Tis nu nog warm,
maar de zon gaat snel onder.'

'Dank je wel.' Ik bedekte Maud met een deken.

Ik realiseerde me dat we de nacht op het schip zouden
doorbrengen, aangezien het al schemerig werd en er regelmatig
naschokken waren. Mijn keel kneep samen toen een nieuwe lading
mensen binnenkwam, hun ontzette stemmen schraal in mijn oren.
Hoeveel kwamen er nog bij? Twintig? Veertig? Honderd? Het idee
om opeengepakt te zitten, werkte benauwend. Er werd al in mijn
richting gewezen, onder duistere, afkeurende blikken.

Ik keek brutaal terug. Dan leunde ik tegen de wand en trok
mijn deken op tot aan mijn kin. Mijn zwaard rustte geruststellend
tegen mijn dij. Wat als grijpgrage vingers me vannacht zouden
doorzoeken? Was mijn geld veilig in mijn riem? Ik trok de deken
strakker om me heen en hield mijn wapen stevig vast.

Ondanks mijn afgepeigerde staat bleef ik wakker, mijn
gedachten een maalstroom van gebeurtenissen. Na mijn leven lang
aan land te hebben gewoond, zat ik eindelijk op een schip. Ergens
onder me stroomde water. Hoewel zwak in een flesje, was haar
kracht onvoorstelbaar als ze vrij was. Immense golven hielden het
grootste schip in haar greep, gevuld met zeelieden, kanonnen, volle



kisten en goederen. Op dat moment wist ik niet hoezeer die golven
Port Royal in hun greep hadden.

Een groot deel van stad was namelijk in zee verdwenen. Met
het schudden en trillen van de aarde was het water verraderlijk en
wild geworden. Monsterlijke golven spoelden aan land en zelfs de
begraafplaats werd niet gespaard. Later hoorde ik dat zelfs de doden
door het water hadden gedreven, sommige vers, anderen rottend en
weerzinwekkend.

Toen Heath het ruim in kwam om te bidden, hoorden we dat
de stad een plek van roof en plunder was geworden. 'Die
verschrikkelijke piraten en slaven beroven zelfs te doden!'
verkondigde hij. 'Ze pakken al het geld en juwelen. Hebben ze geen
genade? Is niets veilig meer? Je zou denken dat de verwoesting ze tot
inzicht brengt, maar ze zijn harteloos en wreed. Ze plunderen zelfs de
winkels.'

'En mijn mandjes dan?' riep mevrouw Clark, die ziekelijk bleek
zag.

'Ik ben bang dat er weinig van de lager gelegen winkels over is,
mevrouw,' antwoordde Heath, 'iets wat ik enorm betreur. In tijden
als deze, als de wrok van God over ons heerst, kunnen we slechts
afwachten en bidden. Het belangrijkste is dat we veilig zijn, dat God
ons gespaard heeft. Bid nu, lieve mensen, voor uzelf, uw geliefden en
voor het einde van dit drama. Er zullen betere tijden komen. Houd
daaraan vast.'

'Betere tijden!' blies mevrouw Clark. 'Was ik maar als mijn man
verdronken, god hebbe zijn ziel. Dan zou ik deze verschrikkelijke
marteling niet hoeven meemaken. Er komen geen betere tijden,
Eerwaarde Heath. God heeft ons voor eeuwig verdoemd!'



'Onze stad is geruïneerd,' sprak een middelbare man.

'Allemaal vanwege die vervloekte piraten,' voegde de vrouw die
eerder afkeurend over me had gesproken toe. Opeens keek ze naar
mij en haar grijze ogen leken haat in me te branden. 'Genadeloos
volk als de vader van juffrouw Evens!' Vergif drupte van haar lippen.
Opeens keek iedereen naar mij. 'Denk maar niet dat ik je niet gezien
heb,' vervolgde ze. 'Jij bent die Spaanse lichtekooi die arme Jane
heeft mishandeld. Was je maar door de aarde opgeslokt, en je vader
ook! Geen wonder dat je moeder van krankzinnigheid is gestorven.'

Haar woorden waren als een mes. Ik sprong op. Woede sloeg in
als een bliksemschicht en ik bekeek haar zo hatelijk dat ik bang was
dat zou uithalen.

'Vervloek je!' ging ze verder, om haar heen zoekend naar bijval.
'Betere mensen zijn gestorven, terwijl jij hier zit en ademt met je
zieke verleden.'

Ik stapte voorwaarts, klaar om mijn zwaard te trekken, maar
Maud en Susan hielden me tegen. 'Hoe durf je?' siste ik. 'Je kent me
niet eens, en mijn ouders evenmin! Hoe durf je te beweren dat mijn
moeder krankzinnig was? Ze was de liefste vrouw op aarde en wijzer
dan de meesten van jullie. Geen wonder dat je deze verachtelijke
leugens gelooft. Je luistert alleen maar naar andermans laster, zonder
door te hebben dat ze net zo hard over jou praten.'

Ze keek onzeker om zich heen, alsof degenen waarmee ze
geroddeld had aan het fluisteren waren.

'Mijn vader is een goed man. Waag het niet om hem zwart te
maken!' Nu richtte ik me tot iedereen. 'Waag het niet om mijn
moeder zwart te maken! Begrijpen jullie dan niet dat deze wrok niet
alleen op mij, maar op iedereen is gericht? Wat onnozel om te



denken dat deze ramp door mij komt. God zal jullie voor je
kwaadsprekerij veroordelen. Geef jezelf liever de schuld, van
oneerlijkheid en laster. Heb ik jullie ooit kwaad gedaan? Laat me in
godsnaam met rust.'

Er hing een doodse stilte toen ik klaar was, totdat men begon
te fluisteren. En toen mijn strenge blik over ze gleed, vulden
sommige ogen zich met het begin van respect.

'Goed, tijd om dit onderwerp te laten rusten,' sprak Heath. 'Dit
is geen tijd voor valse beschuldigingen. We zijn allemaal moe en
geschrokken, en waarschijnlijk uitgehongerd. Wacht alstublieft
rustig tot het avondmaal geserveerd wordt en laat elkaar verder met
rust.'

'Met rust!' siste de vrouw die me had beschuldigd, maar ze ging
zitten en zweeg.

'Trek je maar niets van ze aan, hoor,' zei Susan toen ook ik ging
zitten. 'Die rijkaards kramen alleen maar onzin uit. Je kunt ze maar
beter negeren. Ze vinden vast dat wij goed bij elkaar passen.'

'Hoezo?' vroeg ik verbaasd.

'Ach, weet je dat niet?' Ze glimlachte alwetend en produceerde
een rij bruine tanden. 'Ik ben de dochter van juffrouw Woods.'

'Juffrouw Woods?' Ik fronste en wisselde een blik met Maud
uit.

'Och ja, die zogenoemde zonderling.' Susan gniffelde. 'Men kan
't niet verkroppen dat ze alleen woont en mensen met kruiden
geneest. Hoeveel mensen ze ook behandelt, ze wordt nog steeds als
heiden gezien. Zo gaat dat nu eenmaal als je anders bent, weet je?'

'Nou, ik zal blij zijn als ik van ze verlost ben,' verklaarde ik.



'Nog even en ik ben weg en ik zal er niet om rouwen. Er zijn weinig
mensen die ik zal missen, maar Maud is daar een van.' Er ging een
steek door me heen. Ik zou haar achterlaten, na alles wat er was
gebeurd. Toch glimlachte ze geruststellend.

'Nou, ik laat me niet wegjagen,' blies Susan. Ze nam even de
tijd om haar slapende dochter toe te dekken. 'Ik ben nu eenmaal
anders en keer die rijke stinkerds gewoon de rug toe. Ik ben een
ongetrouwde vrouw met een kind, en het maakt niet uit dat mijn
verloofde me bedroog en ik hem daarom de deur wees. Nee, ik ben
een lichtekooi. Ach, ik ben dankbaar voor wat ik heb. Ik zou mijn
Katherine niet willen missen.'

'Ben je bedrogen? Wat verschrikkelijk.' Ik keek haar geschokt
aan. Ik voelde direct herkenning, omdat ze de enige was die echt kon
begrijpen wat ik had meegemaakt. 'Waarom kunnen mannen niet
eerlijk zijn?' verzuchtte ik. 'Waarom moeten ze liegen en bedriegen?'

'Ach, dus tis jou ook overkomen?'

'Ja, helaas wel. Gelukkig kwam ik er op tijd achter, voor de
trouwerij.'

'Mannen zijn zo, Cate,' oordeelde ze. Ik fronste bij de bijnaam
die ze me zojuist had toebedeeld. 'Ze gebruiken ons voor zichzelf,
voor stabiliteit, liefde en minnekozen. Ik zeg je, je kunt veel beter
alleen zijn en je eigen leven leiden. Helaas vallen de meeste vrouwen
voor hun trucjes.'

'Nou zeg, niet alle mannen zijn zo.' Het was Maud die sprak, en
ze klonk verre van vriendelijk. 'Mijn John is de beste echtgenoot die
er bestaat. Hij zou me nooit verraden.'

'Dan zou ik hem maar koesteren,' zei Susan, 'voor zolang als het
duurt.'



Maud snoof en legde haar handen beschermend op haar buik.
Ze had de hoop in mannen duidelijk nog niet verloren. Een sluier
van bezorgdheid viel over haar gezicht.

'Wees maar niet ongerust,' zei ik. 'Misschien komen John en je
moeder nog aan boord. Misschien hebben ze al een veilige plek
gevonden. Ik hoorde daarstraks dat een deel van de stad nog intact is,
dus probeer de hoop niet te verliezen.'

'Waar ga je eigenlijk naartoe?' wilde Susan weten. Ze bekeek
me nieuwsgierig. 'Ben je echt van plan om te vertrekken? Ik zeg je, 't
zal niet makkelijk zijn om als vrouw alleen te reizen. Maar ach, je
draagt wel iets om je mee te verdedigen.' Ze keek naar de plek waar
mijn zwaard onder mijn deken zat en ik kreeg de neiging om mijn
handen er overheen te leggen.

'Ja, ik ga echt,' zei ik, 'maar niet vanwege deze mensen. De zee
heeft me altijd al aangetrokken, nu sterker dan ooit. Ik moet gaan,
en snel ook.'

'Wat houdt je dan tegen? Er liggen genoeg schepen in de
haven. Die zijn vast niet allemaal beschadigd.'

Ik zweeg. Susans vragen riepen allerlei twijfels en gevoelens in
me op. Want waar zou ik eigenlijk naartoe gaan? Zolang ik me kon
herinneren, hadden de golven rond Jamaica me aangetrokken, maar
altijd zonder bestemming. Vader, dacht ik. Ik wil vader zoeken. Maar
hoe? De Bonnie kan overal zijn, zelfs in Europa. En hoe kom ik aan
geld?

Ik leunde peinzend achterover. Het begon onrustig te worden
en ik hoorde knorrende magen.

Opeens zag ik mijzelf op een onbekend schip, mijn koude
handen rustend op de reling. Het water dat tegen de boeg beukte



was als muziek in mijn oren, maar in mijn hart voelde ik spanning.
Daar, aan de horizon, was iets waarnaar ik intens verlangde. Ik kon
het bijna aanraken, maar het was onzichtbaar in de schemering.

'Vader,' fluisterde ik en opende mijn ogen.

Nu zag ik zijn vriendelijke gezicht en hoorde zijn plagerige
woorden, over dat de jongens naar me keken, over mijn opmerkelijke
trekjes. Wat verlangde ik naar zijn omhelzing, zijn onvoorwaardelijke
liefde. Na alles wat me was overkomen – na al mijn verliezen –
bloeide er hoop in me. Dit was wat ik nodig had: de liefde van een
vader, iemand die me nooit zou verraden, iemand die mijn verdriet
kon begrijpen.

Ik zal hem alleen maar slecht nieuws brengen, besefte ik. Bij
God, wat zal hij schrikken! En dan nog deze verschrikkelijke
aardbeving en de verwoesting van de stad. Wanneer zal het nieuws
hem bereiken? De zee is eindeloos.

Het ruim werd verlicht door kaarsen en lantaarns, en als het
niet zo druk was geweest, had het zelfs knus aangevoeld. In plaats
daarvan was het benauwd en muf. Gek genoeg hoorde ik tussen het
gejammer en gesnik nog geklets en gelach. Er waren mensen
gestorven, God wist hoeveel, en aan het gedein van het schip te
voelen waren er regelmatig naschokken.

Dan werd er soep geserveerd en moesten we netjes in de rij
staan om een kom te vullen. De geur van eten deed mijn maag
verontwaardigd knorren. Opeens voelde ik me slapjes en ik at mijn
maaltijd dan ook gulzig op.

'Ik merk nu pas hoeveel trek ik had,' zei Maud toen ze haar
eten op had. 'Dit kleintje in mijn buik is vast een grote eter, net als
John.'



'Denk je dat het een jongetje is?' vroeg ik.

'Ik weet het niet. Eigenlijk maakt het me weinig uit, maar John
wil graag een meisje. Hij wil dat ze op mij lijkt. Kun je je dat
voorstellen, een meisje met mijn neus?'

Ik barstte in lachen uit. 'Kom nu, Maud! Je hebt echt wel een
mooie neus, hoor. Het zou een meisje prachtig staan.'

Ze glimlachte. 'Nou, dat zal dan wel moeten. Toch vind ik
Johns neus mooier. Die is zo groot en mannelijk.'

'Dan hoop ik maar op een jongetje. Stel je voor, een mannelijke
neus op een meisje!'

Opnieuw lachten we. Ik merkte dat meer mensen van de ergste
schrik bekomen waren en dat het eten ons opfleurde, net als de
rondgaande flessen. Dan nam slaap de overhand. En terwijl de avond
viel, veranderde het gesnik en gelach in gesnurk.
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'Word wakker, Cathy!'

Mauds dringende stem trok me uit mijn slaap. 'Wat is er? Is er
iets aan de hand?' Er ging een schok door me heen. Wat als haar
geliefden iets was overkomen?

'Nee, dat is het niet,' zei ze vlug toen ze mijn schrik zag, 'maar
er is wel iets anders gebeurd. Susan is weg, net als de munten in
mijn zak. Kennelijk zijn niet alleen mannen verraders.'

'Weg?' Ik gaapte haar beduusd aan. 'Weet je dat zeker?'

'Oh, reken maar!' Zo fel had ik haar nog nooit meegemaakt.
'Dat kreng wist maar al te goed wat ze aan het doen was, met haar
praatjes en zogenaamde overeenkomsten met jou, om vervolgens tot
een nachtelijke verkenningstocht over te gaan. Pas voortaan maar op
wie je vertrouwt, Cathy. Het lijkt wel alsof niemand meer eerlijk is.'

Ik was compleet verbouwereerd. 'Denk je echt dat het Susan
was?' Na mijn gesprek met haar, waarin ze vertelde ook te zijn
bedrogen, leek het absurd dat ze zelf oneerlijk kon zijn. Was haar
vriendschappelijke houding dan volledig toneelspel geweest? Had ze
haar diefstal nauwkeurig voorbereid?

'Het was haar echt wel,' hield Maud aan. 'Ik sprak net wat
anderen en ze denken allemaal hetzelfde. Kennelijk waren Susan en
dat onschuldig ogende kind van haar nogal onrustig vannacht. Ze
slopen rond, om vervolgens te verdwijnen. Ze zullen wel weg zijn
geroeid, want een van de boten is weg. Jammer genoeg werd net pas
ontdekt dat er meer spullen ontbreken.'

'Christus!' Ik schudde mijn hoofd in ongeloof. Snel



controleerde ik of mijn geld nog in mijn riem zat.

Maud keek me nieuwsgierig aan. 'Heb jij alles nog?'

'Ik geloof het wel. Ik zal wel een lastig slachtoffer zijn geweest,
met mijn deken strak om mijn lijf en mijn zwaard aan mijn zij. Ben
je veel kwijt?'

'Een paar pennies. Gelukkig wist ze niet dat ik ook nog een
beurs bij me heb. Wat gemeen om mensen te bestelen die net aan
een ramp zijn ontsnapt! Heath heeft gelijk dat niets veilig is. Piraten,
schelmen en dieven zijn allemaal hetzelfde, of het nu dag, nacht of
het einde van de wereld is, de zielloze schurken! Ongelooflijk, dat ik
niets gemerkt heb.' Opeens keek ze me verschrikt aan. 'Hemel!
Neem me niet kwalijk,' zei ze blozend. 'Uiteraard bedoel ik je vader
niet. Ik weet dat hij een goed man is.'

'Het geeft niet,' zei ik. 'Ik snap wat je bedoelt. De meeste
piraten zijn ook gemeen. Gelukkig zijn er ook met een goed hart.' Ik
pakte de gevleugelde vrouw vast, die gelukkig nog om mijn nek hing.

'Ik vraag me af wat vandaag zal brengen,' zei Maud. 'Ik wil niet
nog een nacht op dit schip doorbrengen, hoe veilig het ook is
vergeleken met de stad. Het is zo druk en bedompt.'

'De naschokken lijken een stuk minder erg, maar dat is niet
mijn grootste zorg. Zag je hoeveel huizen en winkels instortten toen
we door de stad renden?'

'Ja, ik vraag me af hoeveel er over is. Ik ben zo dankbaar dat we
ongeschonden zijn, maar ik zou het verschrikkelijk vinden om mijn
huis te verliezen. Ik ben aan zoveel dingen gehecht geraakt. Toch
heb ik liever mijn moeder en John dan al mijn bezittingen.' Ze klonk
vol emotie.



Ik slikte en keek naar haar ronde buik, waar haar handen op
rustten. Opeens voelde ik haar angst – de verstikkende angst om
zowel haar echtgenoot als moeder te verliezen. Hoe kon ze overleven
met alleen haar baby?

'Maak je geen zorgen, hoor,' stelde ik haar gerust. 'Ik zal niet
weggaan voordat we je geliefden hebben gevonden.'

'Wat ontzettend lief van je! Maar je moet voor mij niet blijven,
hoor. Ik voel je verlangen, Cathy, je verlangen om te gaan en alles
achter je te laten. Je moet naar je gevoel luisteren, hoor, of je wordt
nog ongelukkig.'

'Niet voordat we ze gevonden hebben. Ik kan je toch niet alleen
laten?'

'Goed dan,' zei ze, 'maar ik wil je niet langer ophouden dan
nodig. Je moet je hart volgen. Het is al veel te lang uitgesteld.'

Er klonken voetstappen op de trap en de gesprekken om ons
heen verstomden. Als er iemand was die ons hoop, nieuws en
verlichting kon brengen, was het Heath wel.

'Goedemorgen,' begroette hij ons. 'Ik hoop dat u wat van de
schrik bekomen bent, na alle gebeurtenissen van gisteren. De aarde is
nog rusteloos en instabiel, maar er lijkt verbetering te zijn. Het
ergste is voorbij en ik denk dat we snel aan land kunnen.' Er klonken
hoopvolle kreten, maar zijn gezicht was verbitterd en somber. 'Ik
moet u echter waarschuwen dat de stad grotendeels in puin ligt. De
wrok van God is onontkoombaar. Laten we over onze zonden
bidden. De weg voor ons is moeilijk, maar niet onbegaanbaar. Samen
zullen we de stad herbouwen.'

We waren allemaal stil.



'Welnu,' vervolgde hij, 'ik zou graag met wat mensen spreken.
Daarna kom ik terug om te bidden en om steun te bieden. Geef uw
geloof niet op. Alles gebeurt met een reden, hoe hartverscheurend
dat ook is.'

Hij liep dieper het ruim in, duidelijk op zoek naar iemand.
Gesprekken werden hervat en ik keek naar Maud, die ineens minder
somber oogde.

'Mevrouw Smith?' Ik voelde haar opschrikken. 'Wilt u met me
meekomen?' vroeg Heath. 'Ik heb nieuws voor u.' Mauds blik boorde
bijna gaten in zijn rug toen we hem naar het dek volgden.

Het daglicht was verblindend en ik ademde gretig frisse lucht
in, opgelucht om het donkere, krappe ruim te verlaten. We gingen
naar een rustig plekje, weg van de bemanning en de vele mensen aan
boord. Daar zag ik eindelijk de verwoesting van de stad.

Het is weg, dacht ik. Het is allemaal verwoest. De kerk, de
begraafplaats, de kades… alles.

Niets deed nog aan het oude Port Royal denken. Weg was het
strand waar ik graag wandelde, opgeslokt door de aarde. Gebroken
gevels en daken staken uit het water tot het hoger gelegen deel, dat
redelijk ongeschonden leek.

'Gods genade!' bracht Maud uit. 'De halve stad is verdwenen!'

'Het is een afschuwelijk gezicht,' beaamde Heath. 'Wacht maar
totdat u de stad in gaat. Nooit eerder zag ik zo'n verwoesting. Ik bid
voor degenen die gestorven zijn.' Hij draaide zich weg van het
uitzicht, alsof hij het niet langer kon aanzien. 'Gelukkig heb ik goed
nieuws voor u. Ik kan u vertellen, mevrouw Smith, dat ik vanmorgen
aan land ben geweest. Daar trof ik uw moeder en echtgenoot aan,
ongeschonden op wat blauwe plekken en schaafwonden na. Ze waren



diep bezorgd om u, maar dolblij toen ik vertelde dat u in leven bent.'

'John! En moeder!' Maud haalde opgelucht adem. 'Godzijdank,
ze zijn veilig.' Ze schudde haar hoofd alsof ze het niet kon beseffen.

'Ze wachten op u bij de smederij, die nog intact is, net als de
omringende huizen. Uw man heeft geluk dat hij tijdens de
aardbeving aan het werk was. Uw moeder was net in de buurt,
waardoor ze elkaar op straat tegenkwamen.'

'Oh, wat ben ik opgelucht!' Tranen glinsterden op Mauds
wangen en ik pakte haar hand vast, delend in haar blijdschap.

'Zie je?' zei ik. 'Ze zijn allebei veilig en wachten op je. Wat zal
John blij zijn om je te zien.' Ze was te emotioneel om te spreken.

'Als u wilt, kunt u nu aan land gaan,' zei Heath glimlachend.
'Er ligt een boot klaar met mensen die terug willen.' Nu richtte hij
zich tot mij. 'En jij, juffrouw Evens? Ik neem aan dat je meegaat?'

'Ik –' Ik aarzelde terwijl ik van hem naar Maud keek. Hoewel ik
haar maar al te graag vergezelde, laaide er rusteloosheid in me op.
Het idee om terug te gaan vervulde me van aversie, alsof het verkeerd
was om voet aan land te zetten, alsof ik het enige juiste pad de rug
toekeerde. Nee, dat was niet mijn bestemming. Nu ik eindelijk op
een schip was en het zoute water me als een parfum omgaf, kon ik
het niet loslaten. Dit was waar ik hoorde en het was het begin van
mijn reis.

Ik keek naar Maud, wiens gezicht troebel werd door
opkomende tranen. Het brok in mijn keel verstikte me bijna toen ik
besefte dat dit ons afscheid was.

'Dit is het dan,' zei ze. 'Ik ga terug terwijl jouw reis begint. Ik
heb mijn geliefden teruggevonden, dus je bent vrij om te gaan. Kijk



hoe kalm de zee is! Ze roept naar je.'

Ik kon niets uitbrengen.

'Waar hebt u het over?' wilde Heath weten. 'Zegt u nu dat
juffrouw Evens Port Royal gaat verlaten?'

'Ja,' fluisterde ik, maar opeens moest ik glimlachen. 'Dat ga ik
zeker, meneer. De tijd van mijn vertrek is aangebroken. Ik zal gaan
zodra een schip me kan dragen. Mijn tijd hier is voorbij, ziet u? Dit
eiland heeft me zowel blijdschap als verdriet gebracht, maar nu is het
tijd om mijn geluk op zee te beproeven. Ik ga mijn vader zoeken en
zal niet stoppen voordat ik hem heb gevonden.'

'Naar zee?' Hij bekeek me ontzet. 'Helemaal alleen?'

'Jazeker.' Ik klonk opeens heel zelfverzekerd. 'Geloof me, nog
nooit heeft iets zo goed gevoeld.'

Nog steeds gaapte hij me aan, totdat hij plotseling knikte.
'Nou… ik kan niet ontkennen dat het me spijt om je te zien gaan,
zeker nu, nu de stad in puin ligt. We kunnen mensen als jij goed
gebruiken om te herbouwen. Kon je nog maar even blijven. Er moet
zoveel geregeld en gedaan worden.'

'Het spijt me om iedereen in zo'n chaos achter te laten. Ik had
graag geholpen, als mijn drang om te gaan niet zo sterk was geweest.
Mijn gevoel zegt niet langer te aarzelen. Het is niet hier, maar elders
waar ik nodig ben. Ik moet naar mijn hart luisteren.'

'Als je gevoel zo sterk is, dan moet je ernaar luisteren.
Misschien heeft God een speciale bestemming voor je.' Opeens
glimlachte hij en zijn vaderlijke blik raakte me diep, omdat hij me
respecteerde hoe ik was. 'Je hebt een kracht in je die weinigen
bezitten. Wie had dat kunnen voorspellen na alles wat je hebt



meegemaakt? Eerst werd je moeder afgenomen en toen brak meneer
Ford je broze hart. Toch sta je hier met stevige schouders en vurige
ogen en zeg je dat je helemaal alleen naar zee gaat. Zo'n weg moet
wel voor je bestemd zijn.'

'Dank u,' zei ik. 'Nu ik mijn beslissing heb genomen, voel ik me
inderdaad krachtig. Niets kan mijn vertrek belemmeren, behalve de
afwezigheid van een schip.'

'En dat is geen probleem. De Louise wordt zojuist klaargemaakt
voor vertrek. Haar bestemming is Saint-Domingue.'

'De Louise?' Mijn hart maakte een sprongetje.

'Het is dat Franse schip daar.' Hij wees naar een klein schip,
waarop de bemanning druk aan het werk was. 'De kapitein is bereid
om passagiers mee te nemen. Als je wilt kan ik een overtocht voor je
regelen.'

Ik staarde hem verbijsterd aan.

'Hoor je dat, Catherine?' vroeg Maud. 'Nu krijgen we allebei
wat we willen. Jij gaat naar zee en ik naar mijn geliefden. Na alle
miserie gebeuren er goede dingen.'

Ik omhelsde haar. 'Doe de groeten aan je moeder en John, wil
je? Ik wens jullie en de toekomstige baby alle geluk. Wat jammer dat
ik het kleintje niet zal zien.'

'Wie weet?' zei ze. 'Het leven maakt rare wendingen, hoor.
Schrijf alsjeblieft, als je tijd hebt. Ik weet je bestemming niet, maar
je brieven zullen me hier bereiken. Ik wil weten of het goed met je
gaat en of je je vader gevonden hebt.'

'Natuurlijk zal ik schrijven,' beloofde ik. 'Daar zal onderweg wel
een kans voor zijn, hoe onzeker mijn weg ook is.'



'Voordat ik het vergeet,' zei ze terwijl ze haar beurs onder haar
jurk vandaan viste. 'Ik moet je nog voor je handwerk betalen, voor de
afbeeldingen die je voor ons gemaakt heb. Ik wilde dit gisteren al
doen, maar vergat het door alle consternatie. Anderhalve pond is het,
toch?' Ze begon het geld uit te tellen.

Ik schudde mijn hoofd. 'Nee, Maud, hou het alsjeblieft. Je hebt
het hard nodig, voor reparaties en de baby. Zie het als een
afscheidsgeschenk.'

'Wat lief van je! Toch wil ik dat je het aanneemt. God weet
waar je heen moet om je vader te vinden. Ik zal zeer ongerust zijn als
je met te weinig geld vertrekt.'

Ze drong zo aan dat ik mijn hand ophield. 'Je hebt gelijk. Ik
denk dat ik het hard nodig ga hebben.' De munten stelden me direct
gerust, wetend dat ik er een tijdje op kon teren.

'Veel geluk, Cathy. Ik zal elke dag aan je denken en voor jou en
je vader bidden.'

'En ik wens jou en je familie het beste toe.'

Dan zwegen we. Heath gebaarde naar Maud om te volgen, want
er was nog een plek over in de boot. Ik trok haar naar me toe voor
een laatste omhelzing en kuste haar. 'Ga maar snel,' zei ik.

Het water glinsterende toen kleine golfjes rond het bootje
verschenen. De bootsmannen die ons de dag tevoren naar de Siam-
Merchant hadden geroeid, hielpen Maud weer in de roeiboot, een
stuk opgewekter nu er mensen terug aan land gingen.

'Hou de horizon in de gaten!' riep Maud toen ze vertrokken. Ik
zwaaide, stralend van geluk.
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Eindelijk had ik een bestemming: Port-de-Paix, gelegen op de
Franse kolonie Saint-Domingue, waarnaar de Louise diezelfde dag
nog vertrok. Verwachtingsvol bekeek ik de zeilen, die met wind
opbolden en ons geleidelijk in beweging brachten.

Achter me werd van alles geroepen. Gehaaste voetstappen
klonken op het dek terwijl de kapitein zijn mannen toesprak.
Hoewel de Franse taal slechts een wirwar van verschillende tonen
voor me was, kregen de forse, ijverige mannen duidelijk instructies.
Zweetdruppels glinsterden op hun slapen en bruingebrande armen.
Sommigen waren jong, anderen gerimpeld als een overrijpe peer.

Daar stond ik dan, in gedachten afscheid nemend van Port
Royal. Haar straten waren niet langer gezellig of de kerk lieflijk. De
stranden waar ik vaak had geslenterd waren verdwenen terwijl troebel
water het land als een donker ravijn omsingelde. Ik zag van alles
drijven: hout, emmers, visnetten en zelfs lichamen. Ik boorde mijn
nagels in de reling bij mijn afschuwelijke herinneringen: hoe de
aarde voor mijn voeten was ingestort en hele groepen mensen als een
gigantisch zeemonster had verorberd. Er was geen genade, niet voor
mannen, vrouwen, eerlijke zeelui of piraten. Nee, het had iedereen in
haar pad getroffen.

Zodra mijn afstand tot Jamaica groeide, voelde ik een gewicht
van mijn schouders glijden. Opeens was ik zo licht als de zeilen en
opgewonden door mijn nieuwe avontuur – mijn nieuwe leven. Wie
kon zeggen waar mijn pad naartoe liep, nu een zee van
mogelijkheden voor me lag? Eindelijk proefde ik de vrijheid en het
was zo overweldigend dat tranen mijn zicht vertroebelden. Terwijl
mijn stad in de verte verdween, verdwenen ook tegenspoed en



verdriet, als een donkere mist in de azuurblauwe zee, terwijl ik
verlicht wegvloog.

'Het is niet makkelijk, mademoiselle, de stad achterlaten, zo
verwoest?'

Ik slikte mijn tranen in. Kapitein de Maynard stond plotseling
naast me, zijn Engels vervormd door een dik Frans accent. Kennelijk
interpreteerde hij mijn waterige ogen als verdriet, maar het leek
onaardig om hem tegen te spreken.

'Ja, het is verschrikkelijk,' beaamde ik. 'Al die mensen! De hele
stad ligt in puin. Ik wist niet dat er zulke natuurkrachten bestonden.
Wat kan de aarde toch schudden en verwoesten.'

'Oui, het is de straf van God! De straf voor de slechtheid op dat
eiland. Grote fout maakten we om ici te komen. U neemt goed
besluit door bezoeken familie in Port-de-Paix.'

'Ja, het leven is daar vast veel beter.' Ik hield me keurig aan het
verhaal dat Heath had verzonnen om mijn overtocht te regelen.

'Alleen reizen is erg gevaarlijk, hoor,' zei hij voor mijn vertrek.
'Je kunt maar beter de schijn ophouden en doen alsof je op weg naar
familie bent, die je aan de overzijde opwacht. Een vrouw alleen is
niet veilig op een schip. Ik heb dan ook wat spullen voor je geregeld,
die je wellicht kunt gebruiken.' Toen gaf hij me een oude, leren tas,
die hij van een bemanningslid van de Siam-Merchant had gekregen.
'Er zit mannenkleding in, alsmede een mantel om je tijdens koude
nachten warm te houden. Daarnaast heb ik er scheepsbiscuit en
appels in gedaan, want dat Franse voedsel is niet te vertrouwen.' Hij
knipoogde en ik bedankte hem voor alles. De tas hing nu om mijn
schouder. En hoewel de kleding muf rook, was het een
geruststellend idee om mijn blauwe jurk voor iets minder opvallends



te kunnen omruilen.

'Mijn familie zal wel blij zijn om me te zien,' vervolgde ik, want
de kapitein stond nog steeds naast me. 'Ze zullen wel van mijn
nieuws schrikken. Laten we hopen dat de aarde daar stabieler is.'

'Het is altijd beter dan Port Royal,' vond hij. 'Port-de-Paix is
een goede plek, goed voor handel aussi. We komen er voor indigo,
prachtige teinture. De Louise is een geweldig schip, stabiel en snel en
comfortabel. Uw hut is een van de beste, met echte bedden, speciaal
voor u opgemaakt. Is het een probleem om hem te delen? Er is een
andere mademoiselle die alleen reist, erg beleefd en vriendelijk.'

'Ach, natuurlijk is dat geen probleem,' antwoordde ik, allang
blij dat ik niet in een benauwd ruim hoefde te slapen. 'Dat is vast
heel gezellig.'

'Mooi! Kom maar mee. Monsieur Bernard laat de hut zien.'

Mijn verblijf was alles wat ik me kon wensen, ruim genoeg voor
twee bedden, een klein cederhouten kastje en een stoel. Zodra
monsieur Bernard me alleen liet, liet ik mijn vingers over het zachte,
schone beddengoed glijden. Wat een gek idee om daar de komende
nachten te slapen! Zelden had ik in een vreemd bed overnacht. Hoe
zou het zijn om 's nachts de opspattende golven en kreunende
planken te horen?

Een intens verlangen bekroop me, naar mijn eigen, vertrouwde
bed, waar het maanlicht door het open raam viel en ik frisse lucht
inademde, naar mijn eigen kamer en bezittingen. Met een zucht ging
ik liggen, waarbij mijn hoofd diep in het kussen zakte.

Het was zo raar, zo anders. Zonder al het vertrouwde om me
heen werd mijn opwinding vervangen door eenzaamheid. Hoe kon ik
hier ooit aan wennen? Hoe kon ik denken dat het leuk en



avontuurlijk was om in een hut te slapen? Opeens leek het absurd
dat ik in bed over lange zeereizen had gefantaseerd.

Wat bezielt me om alleen te reizen, dacht ik. Wat als ik het niet
kan? Wat als ik niet aan vreemde slaapplaatsen kan wennen? De
komende tijd zal ik niet anders doen.

Ik dacht aan moeder, die me als kind troostte als ik een
nachtmerrie had of als mijn nachtkaars was uitgegaan. Kon ze maar
bij me zijn. 'Maak je geen zorgen, sirenita,' zei ze altijd. 'Er is niets
aan de hand. Het was maar een droom. Ga maar weer slapen. Vader
en ik zijn vlakbij. Als er iets gebeurt, zijn we zo bij je.'

Moeder, dacht ik vol verlangen. Wat zou ze nu hebben gezegd?
Hoe zou ze me in deze vreemde plaats hebben gerustgesteld? Nu zag
ik haar gezicht voor me en ik kon haar stem bijna horen: 'Alles is
goed, lieve kind. Het is normaal om je op een vreemde plek eenzaam
te voelen. Het gaat vanzelf over. Wees niet verdrietig, maar accepteer
dat het zo is.'

'Ja, moeder,' fluisterde ik. Ik ging rechtop zitten. Eigenlijk
maakt het niet uit waar ik ben, voegde ik er in gedachten aan toe. Ik
ben alleen, of ik nu thuis ben of hier. Nee, ik moet hier aan wennen,
want hoe moet ik anders reizen? Zou vader zich ook wel eens zo
voelen of is hij eraan gewend? Het is nu vast het moeilijkst, nu alles
nieuw en vreemd is. Morgen is het beter. Welnu, laat ik een appel
eten.

Plotseling ging de deur open. Nieuwsgierig keek ik op,
benieuwd naar de mevrouw waarmee ik mijn hut deelde. Ze
verstijfde toen ze me zag. De smalle, grijze ogen waren
onmiskenbaar, net als het vale haar dat langs haar ovale gezicht en
puntige kin viel. Haar ogen dropen van afkeer toen ze me zwijgend
in zich opnam, waarna ze de deur sloot en als een hoge boom op me



neerkeek.

'Jij,' siste ze terwijl ze haar handen in haar zij plaatste. 'Wat doe
jij hier?' Haar scherpe, hoge stem liet rillingen door mijn lijf lopen.
Ik dacht aan de afgelopen nacht op de Siam-Merchant. Dit was de
vrouw die mij en mijn familie had beschuldigd, die zo bitter over
mijn moeder had gesproken. Mijn hart zonk in mijn schoenen toen
ik besefte dat dit mijn kamergenoot was.

'Dit is mijn hut,' legde ik uit. 'Wat zou ik hier anders doen?'

'Jouw hut? Nee, maar dat moet een vergissing zijn. Ik kan toch
zeker geen hut met jou delen? Wat denken die Fransen wel om me
in een piepklein kamertje met een Spaanse te proppen? Wat
schandelijk!' Licht paniekerig nam ze de ruimte in zich op.

'Dan zal je je eigen hut moeten regelen,' vond ik. Ik klonk
zelfverzekerd en kalm, maar voelde een donderwolk in me
samenpakken. Ik betwijfelde of er sprake was van een vergissing.

'Mijn eigen hut regelen?' Haar ogen spuwden vuur. 'Wat denk
je wel? Dat ik degene ben die moet gaan? Hoor eens, deze hut is aan
mij toegewezen.'

'Net als aan mij en ik zal zeker niet vertrekken. Als je zo graag
een eigen hut wilt, waarom vraag je dat dan niet aan de kapitein?' Ik
opende demonstratief mijn tas en haalde er een hemd uit, om het
vervolgens op mijn kussen te leggen. Het kon prima als nachtjapon
doorgaan en wel in dit bed.

'Ja, ik zal beslist met de kapitein praten, dat je dat maar weet,'
blies ze. Maar in plaats van weg te gaan, smeet ze haar tas op haar
bed en plofte ernaast neer.

Er kwam een wrange glimlach op mijn gezicht. Waarschijnlijk



verwachtte de kapitein dat we het als twee alleenreizende vrouwen
vast goed met elkaar konden vinden. Gelukkig hoorde hij onze
woordenwisselingen niet. Iedere andere vrouw was een betere
kamergenote geweest.

'Je moet doen wat je het beste lijkt,' besloot ik. 'Ik verwacht
niet dat er een weelderiger vertrek beschikbaar is, tenzij je de
kapiteinshut verwacht te krijgen, wat ik betwijfel. Het ziet ernaar uit
dat we met elkaar opgescheept zitten. Laten we er het beste van
maken of zwijgen.'

'Er het beste van maken? Denk je nu echt dat ik je vertrouw,
met je duistere verleden en onvoorspelbare gedrag?' Ze begon flink in
haar tas te rommelen, alsof ze iets zocht wat er niet in zat. 'Dat
Spaanse volk is niet te vertrouwen! En het is van de gekke dat je dat
zwaard mag dragen. Waarom heb je het eigenlijk?'

'Waarom denk je? Om je hoofd af te hakken als je slaapt,
natuurlijk. Wat anders?' Het sarcasme droop van mijn stem. 'Hoe
stom denk je dat ik ben? Het is gevaarlijk om alleen te reizen, dus
heb ik iets om me te verdedigen. Jij bent echter zwak en weerloos,
een leuk slachtoffertje voor de eerste de beste smeerpijp. Wat denk je
wat er gebeurt als zo'n vent je alleen in een hut aantreft? Hij zal vast
geen potje willen dobbelen. Kennelijk weet je het allemaal wel erg
goed, met je beschuldigingen en achterdocht, maar je weigert het
goede in me te zien. Ik weet je naam niet eens en toch behandel je
me als een vijand, alsof ik je ooit kwaad heb gedaan. Toe, ga maar
om je eigen hut smeken, als je dat wilt. Ik kan je niet beschermen als
een zeeman zijn lusten vannacht niet in toom kan houden.'

De stilte was bijna hoorbaar. En toen ik met een grimmig
gezicht opstond, voelde ik haar woedende ogen op me. In een snelle
beweging greep ik mijn tas en verdween, snakkend naar frisse lucht.



Ik liep tegen een muur van hitte toen ik aan dek kwam. Ik
marcheerde naar de boeg, waar ik gefrustreerd naar de horizon
staarde. Waarom moest het juist dit onbeschofte schepsel zijn
waarmee ik mijn hut moest delen? En waarom reisde ze eigenlijk
naar Saint-Domingue? Had ze geen familie in Port Royal?
Ontvluchtte ze net als ik haar oude leven?

Was ze op zijn minst maar beleefd geweest, dacht ik, zodat ik
me minder alleen had gevoeld. Nu is de hut niet alleen vreemd, maar
een hol van ellende.

Voor me lag de Caribische Zee als een uitgestrekte vlakte. Het
duurde op zijn minst twee dagen voordat we de Windward Passage
bereikten en Cuba en Saint-Domingue aan beide zijden van het schip
oprezen. Vervolgens kostte het zeker een dag om onze bestemming
te bereiken, en dat bij goed weer.

Ik staarde naar het water. De golven veranderden continu van
kleur terwijl ze op en neer bewogen of schuimend tegen de boeg
kletsten. Ze leken wel magisch, alsof een innerlijke kracht zichzelf in
kleur uitdrukte, prachtig maar ongrijpbaar. Aan bakboord stak het
oosten van Jamaica prachtig af tegen de blauwe lucht, alsof niets haar
bewoners ooit had gekweld.

Zou het hele eiland zo getroffen zijn als Port Royal, vroeg ik me
af. Hoe zou het met de hoger gelegen gebieden gaan, zoals Liguanea?

Even zag ik Peter voor me. Gelukkig voelde ik me niet langer
troosteloos, maar verontwaardigd en verbitterd terwijl ik hem
stilletjes voor zijn daden veroordeelde. Harteloze man, dacht ik. Nee,
ik wens je niet dood, maar ik hoop dat je plantage in de aarde is
gestort. Het is de ideale straf voor je wandaden!

Met deze gedachten staarde ik voor me uit, geveld door



irritaties totdat de ruisende golven ze wegvoeren. Het rustgevende
geluid ontspande me en kalmeerde mijn gedachten. Dan glimlachte
ik, want het was hier, op de boeg van een schip, waar ik mijzelf
gewenst had. Na alles wat er was gebeurd, na alle dromen die ik had
gekoesterd, was ik waar ik hoorde.

Ik ben op weg, dacht ik en opeens voelde ik de vrijheid. Het
maakt niet uit of mijn hut somber is of het gezelschap vervelend. Ik
zal vader vinden, hoe moeilijk dat ook is. Maar dit – dit
adembenemende uitzicht en deze bries – dat kan niemand me
afnemen, en het zal nooit minder mooi zijn dan het nu is.

Kapitein de Maynard bekeek me terwijl ik helemaal opfleurde,
de blauwe doek om zijn hals wapperend in de wind. 'Vindt u het
leuk, mademoiselle, reizen op zee?'

'Ik vind het heerlijk, kapitein,' antwoordde ik, plotseling zeker
van mijn gevoel. 'Echt, het is geweldig om hier te staan, alsof niets
me kan raken. Ik heb dit altijd al gewild.'

Hij keek me verbaasd aan. 'Echt waar? Niet gebruikelijk voor
femme, non! Pourquoi?'

Nu keek ik verbaasd, bij al die Franse woorden. 'Ja, echt waar.
Moet u het uitzicht zien! Ik wist niet dat Jamaica er vanaf zee zo
prachtig uitzag, met die zachte, groene heuvels en bergen. Hoe ziet
Saint-Domingue er eigenlijk uit? Is het mooi?'

'Saint-Domingue,' herhaalde hij als een zucht. 'Het is een
prachtig eiland, oui! Zo groen en goed voor handel. Suiker, bananen
en koffie. Port-de-Paix is goede plek, maar klein. Uw familie woont
daar lang?'

'Mijn familie?' Bijna vergat ik mijn zogenaamde doel. 'Een paar
jaar, geloof ik. Als het zo'n fijne plek is, hebben ze een goede



woonplaats uitgezocht.'

'Oui, net als familie van mademoiselle Brooke. Die leven in Port-
de-Paix aussi. Hebt u haar ontmoet? Zij is andere vrouw uit Port
Royal.'

'Jazeker, kapitein.' Ik probeerde mijn teleurstelling te
onderdrukken. 'Gaat ze ook haar familie bezoeken?'

'Oui. Haar familie heeft een suikerplantage. Ze vlucht vanwege
verschrikkelijke aardbeving. Goede decision.'

'Ach zo.' Het idee dat er aan de overkant familieleden op mijn
kamergenote wachtten, liet op de een of andere manier een steek
door me heengaan. 'Wat voor mensen wonen daar eigenlijk?'

'Fransen, veel slaven en piraten. U moet oppassen, mademoiselle.
Ile de la Tortue is dichtbij, met boekaniers.'

'Net als Port Royal, vroeger.' Het feit dat er boekaniers waren
schepte me hoopvol. Wellicht kwam mijn vader wel eens in de
haven.

'Ach, maar anders,' verzekerde de kapitein. 'Het is meer petite
dan Port Royal. Het is een goede plek, maar piraten zijn overal. Ile de
la Tortue is als Port Royal twintig jaar geleden, erg dangereuse.
Boekaniers drinken en kappen bomen voor handel. De Fransen
proberen ze lang te verbannen. Toch zijn er veel piraten, Engelse
piraten en Hollandse piraten. Slechte mensen.'

'Maar Port-de-Paix is toch niet gevaarlijk? Het is de hoofdstad
van Saint-Domingue, dus er zal toch wel orde zijn?'

'Oui, maar elke stad heeft misdadigers. We proberen ze te
straffen. Uw familie zal wel veel vertellen, waar het is dangereuse. Ga
nooit alleen naar buiten, mademoiselle.'



Mijn hand schoot als vanzelf naar mijn zwaard. Zou ik me er in
een vreemde stad mee kunnen verdedigen? Wat voelde ik me opeens
onzeker, omdat ik zo weinig van mijn bestemming afwist. Ik wist dat
het een hoofdstad was, dat er huizen en plantages waren en markten
en winkels zoals in Port Royal.

Als er een haven is, dan zijn er misschien wel Engelse
handelaars, concludeerde ik. Ik kan ze naar vader vragen. Hoe kom ik
anders aan informatie? Ik spreek geen woord Frans. En wat doe ik als
ik aankom? Waar zal ik eten en slapen? Wat als er geen taveernes
zijn?

Ik draaide me om, klaar om de kapitein een streng nieuwe
vragen te stellen, maar hij stond intussen met een van de mannen te
praten.

En Tortuga dan? Natuurlijk had ik van Ile de la Tortue gehoord,
een eiland in de vorm van een schildpad. Lang was het eiland van het
ene naar het andere heerschap gegaan, want de Spanjaarden,
Engelsen en Fransen hadden het allemaal wel een keer ingenomen,
totdat het in Franse handen viel. Door de jaren heen hadden
verhalen over haar regering me via vader bereikt. De Fransen
werkten hard om orde te scheppen en veel piraten hadden hun heil
elders gezocht. Toch bleef het een plek van handel, piraterij,
taveernes en prostituees.

En dus moet ik er naartoe, besloot ik. Elke stad, elk eiland en
elke haven die door mijn vader kan worden bezocht, moet ik
doorzoeken. Aangezien hij rondreist, zijn er vast mensen die hem of
de Bonnie kennen. Taveernehouders wellicht, of handelaren. Of
piraten.
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Mijn verblijf op de Louise was zo comfortabel als ik me kon wensen,
en als een van de twee vrouwen aan boord werd ik dan ook flink
verwend. Juffrouw Brooke en ik werden zelfs aan de kapiteins tafel
uitgenodigd, waar heerlijke uiensoep werd geserveerd, camembert,
salade, croissants en een variatie groenten en fruit die mijn mond
deden wateren. De Franse keuken was helemaal niet zo slecht, met
haar rijke smaak en kruiden. Het was een feestmaal, waarbij de lege
stoel naast me juffrouw Brooke's afwezigheid benadrukte.

Na het eten bedankte ik de kapitein en keerde terug naar mijn
hut. Intussen was ik uiterst benieuwd waarom mijn kamergenote
niet was verschenen. Haar spierwitte, naar groen neigende gezicht
sprak boekdelen. Ze zat ineengebogen op bed, haar handen op haar
buik gedrukt.

'Christus! Ben je onwel?' riep ik uit.

'Ga weg. Het gaat prima met me.'

Ik snoof. 'Je ziet er niet bepaald gezond uit.'

Irritatie flikkerde in haar ogen. 'Oh ja? Kijk dan maar eens in de
spiegel, met die afzichtelijke gelaatstrekken van je! Daar kan die
blauwe jurk zelfs niets aan opfleuren. Laat me verdomme met rust.'

'Waarom zou ik? Dit is ook mijn hut,' zei ik, haar sneer
negerend. 'Het is wel duidelijk waarom je niet aan tafel bent
verschenen. Je bent zeeziek.' Ik klonk lichtelijk bezorgd.

'Het gaat prima!' snauwde ze. Ze boog verder ineen, de kringen
onder haar ogen donker en diep.

Ik greep de kamerpot van onder het bed, om die nog net op tijd



klaar te houden. Braaksel gutste uit haar mond terwijl ze haar maag
onder ziekelijk gekreun leegde.

'Hier, hou vast,' instrueerde ik terwijl ik haar de kamerpot
aangaf. Dan trok ik voorzichtig haar haren opzij. Opnieuw moest ze
spugen, dus kwam ik naast haar zitten. Ze protesteerde niet toen ik
haar hielp en ik zei niets. Toen ze klaar was en ging liggen, pakte ik
de kamerpot en leegte die in zee.

'Is mademoiselle Brooke onwel?' informeerde kapitein de
Maynard toen ik een spoor van zurigheid achter me liet.

'Ik ben bang van wel, kapitein,' zei ik. Ik hield de kamerpot ver
van me af. 'Ze is niet gewend om te varen. Zijn er schone doeken aan
boord? En waswater?'

'Oui. Monsieur Bernard zal het brengen. Un moment!'

Hiermee ontfermde ik me de rest van de reis over juffrouw
Brooke, die mijn aanwezigheid niet kon verdragen, maar ook niet
kon missen. De geringste deining en het kleinste hapje eten deden
haar hevig overgeven.

'Vervloek dit schip! Vervloek de zee,' mopperde ze. 'Ging deze
storm maar voor eeuwig liggen.'

'Storm?' vroeg ik geamuseerd. Ik dacht aan de heerlijke bries,
blauwe lucht en zinderende hitte aan dek, wat op dat moment een
paradijs leek.

'Het moet wel een storm zijn, als ik zo ziek ben.' Ze griste het
doekje uit mijn handen en veegde haar mond af. 'Wat is het anders?
Ik voelde me prima op die boot in Port Royal. Het is zeker weten
een storm.'

'Uiteraard, zoals je wilt. Ben je klaar?'



Ze bestudeerde me toen ik de kamerpot pakte. 'Waarom doe je
dit eigenlijk? Denk je dat ik me alleen niet red? Ik heb echt geen
hulp nodig, hoor.'

'Denk je dat?' Ik boog weg van de kamerpot. Elke keer als ik
het vervloekte ding leegde, voelde ik mijn maag omkeren.

Uitgeput ging ze liggen, met haar benen nog uit bed. 'Als je
denkt dat ik hierdoor beter over je zal denken, heb je het mis,'
mompelde ze voordat ze haar ogen sloot.

Ik begon me af te vragen waarom ik haar eigenlijk hielp. Tot nu
toe had ze me vals beschuldigd, beledigd en afgeblaft. Nee, er kon
geen dankbare blik vanaf en eigenlijk verwachtte ik dat ook niet. Er
lag een ondoordringbare sluier over haar heen, die diepe wonden in
haar zure ik verborgen. Toch was ze een persoon, hoe afstandelijk ze
ook was en hoe bijtend haar opmerkingen. En dus liet ik haar
beledigingen van me afglijden en vervulde ik mijn taak.

Door dit alles zag ik weinig van onze reis door de Windward
Passage en nog minder van de kapiteins tafel. De geur van ziekte
verdrong mijn eetlust, op wat stukjes brood met boter na. En als
juffrouw Brooke eindelijk sliep, kroop ik uitgeput in bed.

Het leek wel een eeuwigheid voordat we Port-de-Paix
naderden. Opeens krioelde het dek van leven. Een uur lang tuurde ik
in de verte, naar de fluweelgroene heuvels en witte stranden van een
nog onbekend land. Zodra de eerste nederzettingen verschenen en de
contouren van de stad zichtbaar werden, ging ik naar beneden.
Juffrouw Brooke was intussen in een slap, broos schepsel veranderd
dat amper sprak. Miserie verduisterde haar ogen, alsof de hoop om
ooit te landen haar had verlaten.

'Raad eens? We zijn er bijna,' kondigde ik vrolijk aan toen ik



mijn bezittingen bijeen raapte. 'We kunnen je maar beter opfrissen,
zodat je familie je ten minste herkent. Staan ze op je te wachten of is
je komst onverwacht? Hoe dan ook, het is tijd om op te staan.'

Juffrouw Brooke produceerde een lange zucht voordat ze zich
opduwde. Ik bekeek haar verbaasd, want het was meer beweging dan
ze in dagen had vertoond. Even keek ze me strak aan en ik
verwachtte bijna een bedankje. In plaats daarvan pakte ze haar tas,
propte er wat schone doeken in en trok haar schoenen aan.

'Nou, je bent er helemaal klaar voor, hè?' merkte ik op. 'Kon ik
maar zeggen dat dit ons afscheid is, maar dat is vast te veel verwacht.
Zal ik je aan dek helpen?'

'Stop daarmee!' snauwde ze. Ze duwde zichzelf op haar voeten.
Even zwaaide ze als een boom in de wind. 'Hoor eens, ik kan prima
voor mezelf zorgen. Ik hoef jouw hulp niet.' Daarmee schuifelde ze
naar de deur, opende die en vertrok.

Vlug controleerde ik of we niets waren vergeten en maakte de
bedden op om de hut minder uitgeleefd te laten lijken. De geur van
ziekte was moeilijk te verdrijven, dus pakte ik mijn tas en ging aan
dek.

'Mademoiselle Evens,' zei de kapitein. 'Ik zie dat u goed voor
mademoiselle Brooke gezorgd hebt. Merci beaucoup!' Hij gebaarde
naar mijn kamergenote, die zich aan de reling vastklampte. Ze
staarde naar het eiland alsof een pot met goud haar opwachtte.

'Graag gedaan, kapitein,' zei ik. 'Ik weet zeker dat ieder ander
hetzelfde zou hebben gedaan, gezien haar conditie. Het vooruitzicht
van land lijkt haar goed te doen.' Ik keek nieuwsgierig naar de
geankerde schepen. Er lagen brigantijnen, galjoenen, sloepen en
roeibootjes.



'Wacht uw familie op de kade?'

'Ik weet het niet. Misschien verwachten ze me nog niet.
Gelukkig heb ik een goede beschrijving van hoe ik hun huis kan
vinden. Ik zal nog wat langer op juffrouw Brooke passen, om zeker te
zijn dat ook zij veilig arriveert.' Ik glimlachte, want de tijd van
afscheid was gekomen. 'Heel erg bedankt, kapitein, voor alles. Ik had
me geen betere accommodatie en zorg kunnen wensen.'

'Geen probleem, Mademoiselle. Veel geluk aan u en uw familie.'

Daarmee liet kapitein de Maynard me alleen, om orders naar de
bemanning te schreeuwen. Ik staarde naar het land voor me. Nog
nooit was ik op een ander eiland geweest. Een vlaag van opwinding
schoot door me heen bij het zien van plantages, palmstranden en
huisjes. Er liepen koopmannen met houten kisten en tonnen over de
kade en er renden kinderen langs het water.

Dit is het dan, dacht ik toen we ter anker gingen. Nu is mijn
reis echt begonnen en het is onomkeerbaar. Ik voelde mijn hart
versnellen. Dan werden juffrouw Brooke en ik in een roeiboot
geholpen, om samen met wat bemanningsleden naar een
landingsplaats te worden geroeid. Een stuk of vijf vrouwen stonden
klaar ter ontvangst, enthousiast roepend in verschillende talen en
zwaaiend met zakdoeken en kapjes. Hun ogen straalden bij het
vooruitzicht van klanten, hun blanke huid uitermate kwetsbaar in
hun weinig verhullende jurken. Ik bekeek ze met zowel medelijden
als afkeer. Wat had de arme schepsels ertoe gedreven om hun
lichaam te verkopen? Alleen al de gedachte aan vreemde, ruwe
handen op mijn lijf deed me rillen.

Dit kunnen ze toch niet hebben gekozen, dacht ik. Nee, het is
hun manier om te overleven. Hoe kan een ongetrouwde vrouw
anders geld verdienen?



De mannen die als eerste landden, werden overspoeld door
vrouwen, die elkaar wanhopig wegduwden in een poging de eerste
klant te bemachtigen. Verkopers riepen in vreemde talen en zwaaiden
met bananen, zakken suiker en trossen touw.

Ook Juffrouw Brooke en ik werden omsingeld. 'Ga aan de
kant!' riep ik terwijl ik me door de menigte probeerde te wurmen.
De vrouwen gingen gepaard met ondefinieerbare geurtjes en flessen
rum. Ik slaakte een kreet toen een vette haarlok langs mijn wang
gleed en smoezelige handen mijn zak ingleden. 'Hou je poten bij je,
smeerpoetsen!' Ik trok mijn zwaard half uit de schede. De vrouwen
deinsden terug, het staal reflecterend in de zon.

'Gut, wat ben je schichtig!' riep een Schotse dame. 'We
bedoelen 't niet kwaad, lieve schat.'

'Blijf uit mijn buurt en probeer iemand anders te beroven,'
snauwde ik.

'Beroven?' Haar stem was scherp van verontwaardiging. 'Mot je
ons nu echt zo snel beledigen, kween? Jij heb 't wel makkelijk, hè,
met je zijdetje? Het ongeluk zal je nog wel inhalen, let op m'n
woorden! We kennen 't allemaal, dus ook jij. Misschien denk je dan
anders over 't leven en over ons.'

Ik aarzelde en bekeek haar nieuwsgierig. Haar lange, blonde
lokken zagen er eigenlijk best mooi uit en haar gezicht was rond en
gaaf. Als ze niet zo minachtend had gekeken, was ze prachtig
geweest.

'Vervloek die hoeren!' mopperde juffrouw Brooke. 'Ze
probeerden mijn munten te gappen, met hun smerige vingertjes.'

Ik liep zuchtend door. Mijn toekomst lag voor me, niet achter
me. Een nieuwe stad wachtte me op en ik kon niet wachten die te



verkennen. We stopten voor een bakkerij en keken wat onzeker
rond. Kooplui trokken een brede kar vol kisten voort, hun ruggen
krom onder het gewicht. Dan liep er een keurig echtpaar richting de
kade, gevolgd door donkere mannen met zware kisten. Ik hoorde
allerlei talen, sommige vreemd, andere Spaans of Portugees.

'Nou, dit is het dan,' zei ik. 'Je gaat nu zeker naar je familie?'

'Wat kan jou dat schelen?' Na dagenlange zeeziekte leek
juffrouw Brooke ineens opmerkelijk fit. Er lag zelfs wat kleur op haar
wangen. 'Ik ga hier linksaf. Denk niet dat ik hulp nodig heb.'

'Oh nee.' Ik keek hoe ze zonder een verdere blik vertrok. 'Die
heb je totaal niet nodig gehad.' Mijn sneer deed haar aarzelen, om
vervolgens resoluut weg te marcheren. Eindelijk was ik alleen.

'Stomme heks,' siste ik, plotseling verontwaardigd. Als ik er
niet was geweest, lag ze nu tussen de sloppen. Hoe durft ze zomaar
weg te lopen, alsof mijn hulp niets heeft betekend?

Wat had je dan verwacht, vroeg een inwendig stemmetje. Dat
ze je zou omarmen en kussen? Ze is vanaf het begin kil geweest.

Ja, maar ze had toch iets kunnen zeggen, dacht ik. Alle moeite,
alle keren dat ik haar kamerpot heb geleegd... mijn God, ik hield
zelfs haar haren vast toen ze moest spugen! Verdien ik geen
waardering?

Niet van haar, zij het stemmetje. Zo is ze nu eenmaal.

Ik vraag me af of ze hetzelfde voor mij had gedaan. Of zou ze
me doodziek aan mijn lot hebben overgelaten?

Maakt dat uit?

Ik weet het niet. En het doet er ook niet toe. Gelukkig heb ik



wel een goed hart. Het is gewoon oneerlijk dat sommigen slechts
ontvangen en niet geven. Nu gaat ze naar haar familie, die haar met
open armen, taart, wijn en god mag weten wat zal ontvangen.

Is dat dan wat je wilt? Ontvangen worden door familie aan
land?

Nee, niet aan land. Ik ben niet op weg naar een of ander
landgoed, maar een schip met een bemanning en mijn vader. En
mijn zoektocht begint hier, in deze vreemde, Franse stad.

Daarmee richtte ik me op mijn omgeving. Aan mijn
rechterhand lag een strandje. Golfjes kabbelden over het zand
voordat ze schuimend terugvloeiden. Verderop staken de masten van
geankerde schepen af tegen het donkere zeewater, hun vlaggen
wapperend in de wind. Er liep een pad langs de kust, waaraan
werkplaatsen, een klein pakhuis en een taveerne lagen. Opeens voelde
ik mijn droge lippen en keel, dus ging ik naar de taveerne.

Binnen was het donker en muf en de vloerplanken plakten alsof
ze nat waren geweest. Er zaten drie mannen aan de bar, zachtjes
pratend en gebogen over hun kroezen. Ik zag aan hun versleten
kleding en lange, ongekamde haren dat het zeelieden waren, maar
niet de meest voorspoedige. Modderige, blote voeten hingen onder
een van de krukken, terwijl een ander de restanten van leren laarzen
droeg. Ik was me sterk bewust van mijn nette jurk.

'Bonjour, mademoiselle,' mompelde de barman.

'Bonjour.' Mijn stem brak de rust als een onweersklap, de drie
mannen verstomd door mijn aanwezigheid. Wat verlangde ik opeens
naar het geroezemoes van drinkende klanten en vrolijke fluittonen.
Drie paar ogen boorden in mijn wang toen ik naar een kroes wees en
een halpenny op de bar legde.



Terwijl ik mijn bestelling afwachtte, richtte ik me op de
golfslag die door het open raam klonk, me sterk bewust van de snelle
ademhaling van een kale, gerimpelde zeeman. Ik wilde niet weten
wat er in zijn hoofd opkwam terwijl hij schaamteloos naar me loerde.
Gelukkig werd mijn drankje vlug op de bar geplaatst. Zonder de
mannen ook maar een blik waardig te gunnen pakte ik mijn kroes en
nam plaats in de verste hoek van de gelegenheid.

Nou, daar ben ik dan, dacht ik. Ik nipte van mijn bier, dat lauw
en waterig was, maar in mijn droge mond als Madeira smaakte. Wat
had ik slecht voor mijzelf gezorgd op de Louise. Al mijn aandacht
was naar juffrouw Brooke gegaan, niet naar eten en drinken.

Vanaf nu doe alleen ik er nog toe, besloot ik. Te lang heb ik
geprobeerd om anderen tevreden te stellen. En wat heb ik gekregen?
Ondankbaarheid en verraad. Vanaf nu denk ik alleen nog aan mijzelf.
Vanaf nu leef ik alleen voor mijzelf. Ik ben dan ook alleen en ik
verdien wat aandacht.

Mijn gedachten deden me opleven, en met het leegdrinken van
mijn kroes keerde mijn kracht terug. Plotseling voelde het alsof ik in
de gaten werd gehouden. Voorzichtig keek ik om me heen, totdat ik
een in schaduw gehulde persoon aan een naburig tafeltje ontdekte.
Zijn handen lagen op tafel, alsmede een kroes en een dik,
perkamenten boek. Bijna dacht ik dat ik droomde, want hoe kon ik
hem gemist hebben? Zelfs in de schemerige ruimte zag ik zijn lange,
gespierde armen en een hemd zo hagelwit dat die leek te schijnen.
Dan keek ik omlaag, waar twee zwarte laarzen onder de tafel
uitstaken, bijna zo glanzend als het pistool aan zijn riem.

Vlug keek ik weg, maar niet vlug genoeg. Opeens voelde ik zijn
blik op me, zo doordringend als van een havik. 'Stop daarmee,' zei ik.

'Waarmee?' vroeg hij zonder weg te kijken.



'Weet u niet dat het onbeleefd is om te staren?' Ik klonk
geïrriteerd, ondanks mijn opluchting omdat hij Engels sprak.

'Onbeleefd, mevrouw? Ach ja, misschien ook wel. Maar wellicht
kunt u het een man niet kwalijk nemen als hij een keurig geklede
dame waardeert?' Hij fluisterde bijna, alsof hij bang was dat iemand
luisterde. 'Weet u niet waar u bent?'

'In de somberste taveerne die er bestaat.' Ik legde mijn hand op
mijn borst, die met mijn diep ingesneden korset opeens opmerkelijk
bloot voelde. 'De begraafplaats in Port Royal is nog vrolijker.'

'Ah, dan bent u hier 's avonds nog niet geweest. Dan wemelt
het van de zeelieden. Bier en rum vloeien als zeewater en muziek
klinkt tot de dagenraad.' Hij grinnikte zachtjes en ik vermoedde dat
hij halverwege de dertig was. 'Let op mijn woorden, dame. Deze
kroeg is de wildste droom van de dapperste zeeman. Ik kan me
slechts afvragen wat een dame hier denkt te vinden.' Hij leunde naar
voren, zodat de gloed van de lantaarn in zijn gezicht viel. Zijn lichte,
felle ogen glansden onder donkere wenkbrauwen en ik zag dat hij
een korte snor en baard droeg. Zijn wangen waren gaaf en gebruind,
op een klein litteken onder zijn rechterkaakbeen na.

'Wat ik hier denk te vinden is uw zaak niet.'

'Vanzelfsprekend. Ik zou niet durven om me met uw zaken te
bemoeien. En ik wilde u al helemaal niet lastigvallen.' Zijn aandacht
keerde terug naar zijn kroes, waaruit hij spaarzaam dronk, voordat hij
die zachtjes op tafel zette.

Even was het stil. Ik keek hoe hij door zijn boek bladerde, de
oude perkamenten bladzijden oranje in het zwakke licht. Dan hoorde
ik het gerinkel van vaatwerk bij de bar, maar de stemmen van de drie
mannen waren verdwenen. Ik kon me niet voorstellen dat het die



avond levendig zou zijn en opzwepende muziek de kilte zou
doorbreken, alsof water in vuur kon veranderen en vuur in stof.

Ik wilde mijn kroes pakken, maar besefte dat die leeg was. Dan
bekeek ik mijn buurman, wiens aandacht volledig naar drinken en
lezen ging. Plotselinge leegte begon in me groeien, want wat was er
eenzamer dan vlakbij een stil persoon zitten?

'Ik ben op zoek naar mijn vader,' zei ik uiteindelijk.

Even dacht ik dat hij me niet hoorde. De kroes ging opnieuw
naar zijn lippen en hij dronk stilletjes. Pas toen hij daarmee klaar
was, richtte hij zich tot mij. 'Uw vader? In een gelegenheid als deze?'

'Niet hier,' zei ik achteroverleunend. 'Eerlijk gezegd ben ik net
aangekomen uit Port Royal en wilde ik mijn dorst lessen. Taveernes
en herbergen zijn echter goede plekken om mijn zoektocht te
beginnen. Mijn vader is een zeeman en houdt wel van een drankje.'

'Gaat u alle taveernes in de stad doorzoeken?' Ongeloof
verhoogde zijn stem.

'Natuurlijk. Hoe kan ik hem anders vinden?' Ik klonk
verontwaardigd, want het leek me een logisch begin.

Maar hij lachte voluit, waarbij er een keurig gebit tevoorschijn
kwam. 'Elke taveerne, mevrouw? Bij mijn bloed, u zult geen dag
overleven! Weet u niet wat voor volk hier huishoudt?'

'Natuurlijk wel,' snauwde ik, gepikeerd door zijn vermaak. 'Dat
weet ik dondersgoed. Hoor eens, als iemand ook maar in mijn buurt
probeert te komen, zal hij zijn verdiende loon krijgen.' Ik tikte op
mijn zwaard alsof dat geen uitleg behoefde. Zijn wenkbrauwen rezen
en ik dacht dat ik iets van respect bespeurde.

'Wees maar voorzichtig, dame. Een wapen alleen is hier niet



genoeg. Hoe wilt u zich tegen een groep mannen verdedigen?'

'Oh, maar ik ben voorzichtig genoeg, hoor,' verzekerde ik hem
terwijl ik de spanning in mijn ledematen wegdrukte. Natuurlijk wist
ik dat zoiets mogelijk was, een verschrikkelijke gedachte. 'Als ik
voorzichtig ben, hoef ik me niet te verdedigen. Weet echter dat ik
me niet door gevaar zal laten afschrikken. Ik ga me echt niet in een
huisje aan land verschuilen totdat mijn vader terugkeert. Nee, ik zal
hem vinden en Port-de-Paix is het begin van mijn zoektocht.'

Mijn woorden deden hem zwijgen. Dan keek hij me
verwonderend aan. 'Het spijt me dat ik dit zeg, maar u kunt net zo
goed naar een speld in een hooiberg zoeken. Als uw vader een
zeeman is, kan hij overal zijn, hier in Port-de-Paix, maar ook in
Boston of Londen. U moet wel over een hoop doorzettingsvermogen
en kracht beschikken om zo'n man op te sporen.'

'Misschien heb ik dat wel,' zei ik. 'Ja, hij kan overal zijn. En ja,
het is als zoeken naar een speld in een hooiberg. Maar ik zeg u, ik zal
hem vinden. Ik zal niet opgeven totdat ik hem heb gevonden.'

Onze blikken bleven aan elkaar kleven, totdat ik met een zucht
wegkeek.

'Bij mijn bloed, maar u bent me een partij vastberaden,'
observeerde hij. 'Ik mag hopen dat u wat informatie over hem hebt?
Als hij zeeman is, hoort hij bij een schip, en een schip heeft een
thuishaven.'

'Een haven waar hij in geen jaren is geweest. Nee, ik denk niet
dat hij daar snel terugkomt.' Mijn woorden deden mijn zoektocht
hopeloos lijken, want inderdaad: hoe groot was de kans nu eigenlijk
om hem te vinden? Even staarde ik naar de kaars op tafel, alsof de
omringende schemering me begon op te slokken. 'U vindt me vast



dwaas.'

'Dwaas?' Hij schudde zijn hoofd. 'Nee, dame. Het is nooit
dwaas om een geliefde te zoeken, of hij nu hier is of ergens in de
Oost. Er bestaat altijd nog geluk. Misschien zoekt u wel op het juiste
moment op de juiste plek. Wie zal het zeggen? En als dat een kroeg
is als deze, vermoed ik dat hij niet in de gebruikelijke handel zit.'

'Beweert u nu dat mijn vader piraat is?' vroeg ik beledigd.

'Piraat?' Hij grijnsde. 'Ik zou niet durven! Hoe kan een dame als
u een piratendochter zijn? Maar als hij dat was, zou ik mijn geluk op
Tortuga beproeven.'

'Tortuga?'

'Er zijn daar veel piraten, ondanks de Franse pogingen om ze te
verbannen. Ze zijn als onkruid en onkruid groeit waar het wil.'

'Is het gemakkelijk om daar te komen?' vroeg ik. 'Hoeveel
schepen gaan er naartoe?'

Er verscheen een glimlach op zijn gezicht. 'Er gaan er dagelijks
een paar naartoe. Dat is niet het probleem.'

'En wat dan wel?' Ik klonk scherp van ongeduld.

'Het soort schip waarop u reist. Of bent u van plan om in een
nette jurk op een piratenschip mee te varen?'

'Wie zegt dat ik daar naartoe ga?' Ik pakte mijn lege kroes en
zette die met een klap neer. De man ging rechtop zitten en sloot zijn
boek alsof hij aanstalten maakte om te vertrekken. Ik besefte dat ik
nogal prikkelbaar was en zei: 'Als ik daar al naartoe ging, zou ik
uiterst voorzichtig zijn. Misschien zou ik me wel als man verkleden.'

'Dat zou uw kansen zeker vergroten. Althans, als u daar naartoe



ging.' Hij stond met een knipoog op. 'Welnu, het is tijd om te gaan.
Het was prettig om kennis te maken, mevrouw –'

'Juffrouw… Cate,' zei ik, bang om mijn echte naam te noemen.

'Juffrouw Cate,' herhaalde hij. 'Ik ben kapitein Hunt. Veel
succes met uw zoektocht, juffrouw Cate. Geef niet op en misschien
hebt u geluk.'

Daarmee pakte hij zijn boek en verdween, zijn hakken luid
tappend in de verlaten kroeg. Terwijl ik hem nakeek, merkte ik dat
hij een bepaalde trots droeg, met zijn rechte schouders en
berekenende pas. Pas toen hij weg was, vroeg ik me af of hij vader
kende.
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Die middag verkende ik Port-de-Paix, dat met zijn zevenjarige
stadsstatus nog vrij compact was. Al lopend bekeek ik de stenen
gevels, werkplaatsen en waren die in stalletjes werden verkocht, en ik
zag een groepje mensen voor de kerk staan praten, een open houten
constructie. De Franse taal aaide mijn oren als een ruisend riviertje,
regelmatig doorbroken door vreemde talen.

Al snel merkte ik de vele mannenblikken op. Of ze nu jong of
oud, keurig of armoedig waren, ze konden hun ogen duidelijk niet
onttrekken aan een goedgeklede vrouw. Ik ontplofte bijna toen een
smerige jongeman suggestieve opmerkingen maakte en me geld
aanbood. Vervolgens werd ik door een middelbaar exemplaar
achtervolgd, roepend en gebarend totdat ik me nijdig omdraaide.

'En nu opdonderen!' riep ik vol afkeer. 'Stop met volgen of ik
laat u kennismaken met mijn zwaard.' Ik ontblootte demonstratief
mijn wapen.

Een onverstaanbare stroom verwensingen verliet zijn lippen,
gepaard met spetters speeksel, zijn armen omhoog in protest. Ik liep
vlug door, zodat het schepsel teleurgesteld afdroop.

Dit kan zo niet langer, concludeerde ik. Ik trek veel te veel
aandacht. Kapitein Hunt heeft gelijk dat ik in deze kleding gevaar
loop, vooral als ik 's avonds taveernes bezoek. Het is tijd om deze
jurk voor iets minder opvallends om te wisselen, bijvoorbeeld de
mantel die Heath me heeft gegeven.

Maar er was geen plek om me om te kleden. En terwijl de
middag verstreek en de schemering inzette, wist ik dat ik een
slaapplaats moest vinden. Daarnaast moest mijn knorrende maag



worden gevuld. Al snel hoorde ik vrolijk gelach uit een open raam
schallen. Vergeleken met de troosteloze plek die ik eerder had
bezocht, ademde deze taveerne vreugde en blijdschap.

Het leek aardedonker toen ik binnenkwam. Dan bespeurde ik
tafels, lachende en drinkende mensen en een bar waaraan mannen
zaten te praten. Sommigen bekeken me, maar de meesten hadden
slechts oog voor hun gezelschap en drankjes. Er trad een oude,
gerimpelde fluitspeler op een klein podium op. Al wiegend op het
wijsje danste zijn grijze haar op zijn schouders.

Ik glimlachte, want zijn uitdrukking veranderde met de melodie
en hij knipoogde toen ik dichterbij kwam. Ja, dit was het betere
werk. De sfeer was prettig en ik ging op in de massa. Er zaten zelfs
vrouwen aan tafeltjes, niet veel anders gekleed dan ik. De meesten
waren met hun echtgenoot, maar sommigen zaten met elkaar of
alleen. Ook zag ik marineofficieren, terwijl wat armoedig volk in een
donker hoekje zat te dobbelen.

Helaas waren alle tafeltjes bezet. Wel trof ik een vrouw alleen
aan en ik probeerde haar gezicht in de schemering op te maken. Het
was ovaal en omringd door vale lokken. Ik bevroor in mijn pas. Haar
ogen werden rond. Vlug keek ze weg, alsof ze overwoog op te
stappen.

'Juffrouw Brooke?' bracht ik uit. 'Wat doe jij hier in
hemelsnaam?' De smalle ogen waren onmiskenbaar, net als haar
puntige kin. 'Moet je niet bij je familie zijn?' Ik ging zitten, te
verbaasd om op een uitnodiging te wachten.

Ze bekeek me ontzet. 'Natuurlijk wel. Ze zijn alleen niet thuis.'

'Niet thuis?' vroeg ik vertwijfeld. 'De hele middag al? Zijn er
geen bedienden om je binnen te laten? Heb je het al opnieuw



geprobeerd?' Ik klonk bezorgd, waarvoor ik mijzelf berispte.

'Natuurlijk, dat was ik net van plan. Je denkt toch zeker niet
dat ik voor mijn plezier in dit oord rondhang?'

Ik bestudeerde haar gezicht, dat ondanks haar woorden twijfel
uitstraalde. Ze zag er niet uit alsof ze snel met haar familie herenigd
zou worden. Nee, ze leek eerder eenzaam en verloren. 'Wat voor
familie is het eigenlijk? Hebben jullie een nauwe band?'

'Wat kan jou dat schelen?' Ze keek me vurig aan, totdat ze haar
hoofd ellendig liet hangen. Onze stilte was voelbaar, ondanks het
nieuwe liedje dat de fluitspeler had ingezet. Irritatie welde in me op.
Wat doe ik hier eigenlijk, dacht ik. Waarom blijf ik me tot dit wicht
verlagen? Ze verdient mijn aandacht niet en al helemaal geen
medelijden.

Ik stond zo nijdig op dat ik mijn knie tegen de tafel stootte.
'Goed dan,' blies ik. 'Veel succes met je familie en je leven.' Ze
fronste, maar zei niets.

Ik draaide me om, kokend van woede. Hoe durft ze me zo te
behandelen, dacht ik. Wat denkt ze wel, dat ik dit gedrag accepteer?
Dat ze me als een hond kan afblaffen? Nee, ik ben beter af zonder
haar. Laat haar maar in haar eentje wegrotten.

'Wacht!' Plotseling stond ze op. 'Ga alsjeblieft niet weg,
juffrouw Evens.' Haar laatste woorden waren bijna smekend en ik
draaide me verbaasd om. Ze bekeek me zo wanhopig dat ze voor het
eerst oprecht leek. 'Ga alsjeblieft niet weg.'

'Hoezo?' vroeg ik. 'Noem een reden waarom ik jouw gedrag nog
langer zou accepteren. Tot nu toe ben je alleen maar onbeschoft
geweest. Je hebt naar me gesnauwd en me afgewezen, zelfs na al mijn
hulp. Je kunt wel doen alsof je die niet nodig had, maar we weten



allebei van wel, hè? Dus waarom zou ik blijven?' Ik keek haar
woedend aan.

'Het spijt me.' Haar wangen kleurden op.

Ik zuchtte. Ze plukte wat aan de rafels van haar jurk, zoekend
naar woorden. Maar haar donkere sluier was verdwenen en onthulde
verdriet en berouw. Ik liet me in een stoel zakken.

'Ik weet niet waarom ik zo deed,' zei ze.

'Weet je dat niet?' vroeg ik scherp. 'Nou, ik denk van wel.
Volgens mij haat je me net zoals de rest in Port Royal.'

'Ik haat je niet,' zei ze en ze zuchtte spijtig. 'Hoe kan ik je
haten?'

Ik haalde mijn schouders op. 'Kennelijk hoeft er geen reden te
zijn voor roddels en gemene blikken. Je bent net als zij, juffrouw
Brooke.'

'Nee, dat ben ik niet. Gut, je moest eens weten! Je moest eens
weten hoe anders ik ben. Ja, ik was onbeschoft. En ja, ik verachtte
je.' Ze slikte. 'Het is gewoon… je bent zo sterk, als een stuk ijs dat
iedere afwijzing afkaatst. Het is alsof niets je kan raken.'

Ik snoof. 'Geloof me, ze raken me echt wel, meer dan je denkt.'
Ik dacht aan Peter en voelde verbittering in me opkomen.

'Ik wilde gewoon bij die vrouwen op die boot horen. Ik wilde
even vergeten hoe anders ik ben, maar het bracht me weinig goeds.
Ze spraken amper tegen me, die rijke stinkerds. Mijn vader is een
dronkenlap en mijn moeder een hoer. Wie wil nu met mij gezien
worden? Nee, jij en ik zijn niet zo verschillend, hoor. We zijn allebei
eenlingen. Kon ik er maar mee omgaan zoals jij.'



'Wie zegt dat ik er goed mee omga?' vroeg ik. 'Bij God, hoe
kun je omgaan met jaren van afwijzing? Ik kon alleen maar ploeteren
en afwachten tot het ophield. En dan ontdekte ik dat slechts weinig
mensen een goed hart hebben. De rest zal nooit veranderen, wat je
ook probeert.'

'En hoe harder je probeert, hoe moeilijker het wordt. Die lui
voelen gewoon je drang om erbij te horen, om je vervolgens als oud
vuil weg te douwen.'

Haar woorden deden mijn irritatie verzachten. Opeens voelde ik
herkenning en verbazing door juffrouw Brooke's plotselinge
ommezwaai. Toch bleef mijn achterdocht paraat, me waarschuwend
voor leugens en verraad. Na maandenlang door Peter te zijn
bedrogen, na zijn valse excuses en leugens, had ik moeite haar
simpelweg te geloven. Hoe wist ik of ze daadwerkelijk spijt had? Of
wilde ze soms iets van me?

'Ook ik douwde je weg,' vervolgde ze. 'Ik kon het niet
verkroppen, hoe aardig en bezorgd je was, zelfs nadat ik die rijke
stinkerds tegen je opzette.'

'Ach, ik kon je toch niet aan je lot overlaten? En trouwens, het
was ook mijn hut. Het was in mijn voordeel dat het niet in een goot
veranderde.'

'Nou, ik had om een andere slaapplaats gevraagd, hoor,' gaf ze
schouderophalend toe. 'Je bent een veel beter persoon dan ik.' Haar
laatste woorden waren bijna droefgeestig.

'Je moet niet zo praten,' vond ik. 'Je weet pas wat je in een
situatie doet als je erin terechtkomt.'

'Toch ben ik blij dat je me hebt geholpen,' zei ze. 'Kun je me
vergeven?'



Even zweeg ik. 'Wellicht,' zei ik toen. 'Ik begrijp je nu beter. Ik
ben blij dat je niet meer zo kil bent.'

'Had ik hier maar echt familie, zoals jij.' Ze glimlachte wrang en
het viel me op dat ze niet zo gewoontjes was als ik dacht, haar
glimlach als zonneschijn na regen. 'Ik heb helemaal geen familie hier.
Ik deed maar alsof, zodat het leek alsof ik niet alleen ben.'

Nu moest ook ik glimlachen, ondanks mijn intentie om
afstandelijk te blijven. 'Nou, dan zijn we allebei een beetje verloren.
Ik heb hier evenmin familie.'

'Maar waarom ben je hier dan? Waarom heb je Port Royal
verlaten?' Ze bekeek me nieuwsgierig. Onder haar donkere
wenkbrauwen en lange wimpers waren haar ogen ietwat ontdooid, als
ijs smeltend in een stroompje. Ondanks het weinige licht leken ze
kleurrijker, met donkergrijs overgaand in het groen van pijnbomen.

Ik besloot haar de waarheid te vertellen. Aangezien ik een
slechte leugenaar was en zo snel geen ander verhaal kon verzinnen,
informeerde ik haar kort over mijn zoektocht naar vader. Dit zorgde
voor nog meer verbazing. En toen ik zei dat ik nooit op zou geven,
bekeek ze me vol verwondering.

'Goede God,' bracht ze uit, 'maar dat kan eeuwen duren! Hoe
denk je iemand te vinden die overal kan zijn? De zee is gigantisch.'

'Mijn vader is op de Bonnie uitgevaren, dus ga ik die zoeken.'

'Maar die kan overal zijn! Daar is het een boot voor.'

'Ja,' beaamde ik. 'Het is een monsterlijke zoektocht.'

'Maar hoe ga je beginnen?'

'Ik ga beginnen met rondvragen. Mijn vader is een zeeman, dus



zal hij wel kroegen bezoeken. Misschien is hij hier zelfs geweest. Ik
kan het de barman vragen. Nee, ik ga het alle barmannen in de stad
vragen. Er is vast wel iemand die de bemanning van de Bonnie heeft
gezien. Dan weet ik tenminste of ze hier recentelijk zijn geweest.'

'En de haven? Je kunt het ook daar vragen,' zei ze.

Ik zuchtte, me realiserend hoe groots mijn zoektocht eigenlijk
was. Maar ik mocht de hoop niet verliezen. Nooit. Niet nu ik net
gestart was. En trouwens, wat moest ik anders? Nu ik Port Royal
eindelijk had verlaten, strekte mijn leven zich als een eindeloze vlakte
uit en moest ik zelf de paden tekenen. En mijn pad zou me naar
vader leiden.

'En jij dan, juffrouw Brooke?' wilde ik weten. 'Waarom ben jij
hier?'

'Noem me alsjeblieft Hanna.' Even dacht ze na. 'Ik ben gewoon
vertrokken. Na die nacht op die boot, met die akelige wijven en die
verdomde bevingen, vroeg ik me af wat ik in Port Royal te zoeken
had. Toen ik de verwoesting zag,' zei ze met een dikke stem, 'was de
gedachte aan teruggaan de hel zelve. Wat moest ik in die puinhoop?
Ons huis is in de aarde gezonken. Alles wat ik kende is weg.
Terugkeren was als het betreden van de Hellevuren.' Ze werd
omhuld door narigheid, alsof donderwolken haar hart binnendreven.
'Ik denk niet dat mijn ouders het overleefd hebben.'

'Oh nee, wat verschrikkelijk!'

Ze schudde haar hoofd. 'Verschrikkelijk? Misschien vind je me
harteloos, maar het is beter zo. Mijn ouders waren geen lieverdjes,
hoor. Misschien is de wereld beter af zonder dronkenlappen en
hoeren. Mijn bestaan was slechts een gewicht op hun schouders.'

Haar woorden waren als een klap in mijn gezicht. Hoe kon ze



zo gemakkelijk over de dood van haar ouders praten? Mijn hart
kromp ineen, mijn verdriet zo vers dat ik door vuur leek te dolen.

'Men vindt me koud en hard,' vervolgde ze. 'Jij vindt dat ook,
hè? Ik zie het aan je ogen. Ach, en misschien is het ook wel zo.
Waarom zou ik niet hard zijn als de wereld dat ook is?'

Ik haalde mijn schouders op, kauwend op haar woorden. 'Ik
heb trek. Denk je dat er hier iets lekkers te halen valt?' Opeens was
ik moe van het gesprek. Het was een lange dag en de uren wogen als
een last op mijn schouders. Wat verlangde ik naar een goed maal en
een grote kroes bier.

'Ze hebben visstoofpot en soep,' vertelde Hanna. 'Als je wilt
kan ik iets bestellen.'

'Dat zou fijn zijn.'

De visstoofpot was overheerlijk en ik werkte het als een
uitgehongerd welpje naar binnen. Ook Hanna at gulzig. Nadat haar
maaltijden er op de Louise direct weer waren uitgekomen, had ze
duidelijk wat in te halen. Toen ik klaar was, leunde ik tevreden
achterover en luisterde naar de fluitspeler. Sommige mensen klapten
en juichten, hun wangen roze van de drank. Ik glimlachte. Eindelijk
voelde ik me op mijn gemak, nu mijn vermoeidheid wegebde en
mijn maag was gevuld.

'Wist je dat er hier kamers vrij zijn?' vroeg Hanna toen. 'Dat zei
de barman toen ik ons eten bestelde.'

'Echt waar?'

'Alleen zijn de meeste kamers voor twee. Die zijn goedkoper
dan de eenpersoonskamers,' vervolgde ze. 'Ik vermoed dat je
vannacht liever niet op straat slaapt. Zullen we een kamer delen? Dat



hebben we de afgelopen nachten ook gedaan.'

Het klonk zo logisch, zo handig, dat ik haast direct instemde.
Dan herinnerde ik me haar voormalige onbeschoftheid en voelde
mijn spieren aanspannen. Wat zou het heerlijk zijn om in bed te
kruipen met niets dan stilte om me heen, zonder een kamergenote
die alleen maar klaagde en overgaf. Maar was dat het extra geld
waard? Was het niet verstandiger om te besparen?

Ik nipte uit mijn kroes om tijd te rekken. Hanna is veranderd,
concludeerde ik, maar kan ik haar vertrouwen?

'Ach, je had natuurlijk op een eigen kamer gerekend,' zei ze.
'Tis lekker rustig, na die reis op die boot. Tsja, en wat maken die
paar extra pence dan uit?' Ze keek me vragend aan, bijna
onderzoekend.

Had ze enige idee hoeveel geld ik bij me had? Waarschijnlijk
niet, en dat kon maar beter zo blijven. 'Goed dan, laten we een
kamer delen, voor deze nacht,' stemde ik met tegenzin in.

'Kijk, en daar profiteren we allebei van!' zei ze vrolijk.

Ik zuchtte stilletjes toen ze de kamer ging regelen.
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Onze kamer was niet veel groter dan de hut op de Louise, en bij
binnenkomst kraakte de vloer zo erg dat ik half verwachtte er
doorheen te zakken. Een mengeling van zweet en muskus kwam me
tegemoet, dus opende ik vlug de luiken.

Hanna ging op bed liggen, haar wangen bleek en haar ogen
vermoeid. Ze was duidelijk nog herstellende van haar zeeziekte. Ook
ik voelde me nog niet fit en eenmaal in bed leek alles wel te deinen.
Mijn zwaard en riem lagen veilig onder mijn arm, weg van
nachtelijke grijpgrage vingers.

Al snel dacht ik aan vader. Ik stelde hem op de Bonnie voor,
wegdoezelend na een dag hard werken. Op de een of andere manier
dacht ik altijd dat hij op zee was, terwijl hij net zo goed aan land kon
zijn. Misschien dronk hij wel rum in een taveerne, niet wetend dat ik
in Port-de-Paix was, niet wetend wat er met Port Royal was
gebeurd. Wanneer zou het nieuws hem bereiken?

Misschien had ik thuis moeten blijven, dacht ik. Wat als het
nieuws hem bereikt en hij naar huis komt, naar een leeg,
hoogstwaarschijnlijk zwaar beschadigd huis? Hij zal denken dat ik
ben omgekomen. Maud zal hem toch wel inlichten?

Het idee om terug te gaan vervulde me van afkeer. Nee, dat was
niet mijn pad. Mijn pad lag voorwaarts en de volgende dag bevatte
een weelde aan kansen. Met die gedachte viel ik in slaap.

Ik werd wakker door beweging bij mijn bed. Even dacht ik dat
ik thuis was en dat moeder me wakker maakte, maar het licht viel
anders en alles leek te deinen. Nee, maar ik deinde helemaal niet. Ik
was aan land, in een taveerne, en mijn zeebenen hielden me voor de



gek.

Ik ging rechtop zitten. Hanna stond met haar rug naar me toe
in haar tas te rommelen. De kom water op het nachtkastje vertelde
me dat ze zich al had opgefrist, iets wat me verontrustte. Had ik
daadwerkelijk door haar ochtendritueel heen geslapen? Instinctief
greep ik naar mijn zwaard en riem, die nog keurig op hun plek lagen.

'Gut, eindelijk wakker, de slaapkop! Je zou denken dat je in
geen jaren geslapen had, zo ver heen was je.' Hanna's vrolijke stem
verwonderde me dermate dat ik haar aangaapte. 'Als je nog wilt
ontbijten, zou ik maar opschieten. Of wil je met een lege maag op
pad?'

Het vooruitzicht van eten deed me vlug opstaan, maar ik wilde
vooral mijn zoektocht beginnen. De rijzende zon verwarmde de
kamer. Met elk verstrijkend uur werd de kans om vader die dag te
vinden kleiner. De vorige dag had ik verschillende taveernes gezien,
die ik allemaal wilde bezoeken. En wat als de Bonnie intussen in de
haven lag?

Ik schrokte mijn ontbijt dan ook naar binnen. Hanna bekeek
me nieuwsgierig, haar wangen lichtroze. Ik besefte dat haar dag nogal
uitzichtloos was, zonder bezigheid of doel.

'Wat ga jij vandaag eigenlijk doen?' wilde ik weten.

Er viel een schaduw over haar gezicht. 'God mag het weten. De
stad verkennen ofzo? Misschien kan ik werk vinden, alleen ken ik
geen Frans.'

'Als je werk vindt, leer je het snel genoeg. Misschien kun je wel
kamenierster worden.'

'Kamenierster?' Ze proestte van het lachen. 'Hoe zie je dat voor



je? Zie je mij nu echt een dame kleden? Mijn God, ik hou mezelf
amper netjes!'

Ik kon haar niet tegenspreken. Hanna's jurk was een en al
kreukels en zat vol gaten en vlekken, om niet te spreken over haar
ongekamde haren. Wie zou een kamenierster aannemen die naar
zweet en ziekte rook? 'Ach, je hoeft niet meteen een dame te kleden.
Je kunt dienstmeisje worden en de was doen en schoonmaken. Als je
graag leert, krijg je vanzelf de ervaring om kamenierster te worden.'

'Gut, het zal wel.' Ze schoof haar eten verveeld over haar bord,
plotseling gehuld in somberheid. Ik begon me af te vragen hoe ze
zichzelf ooit alleen kon redden. 'En jij dan?' vroeg ze. 'Heb jij geen
werk nodig?' Haar blik gleed over me heen, alsof ze naar verborgen
zakjes in mijn mantel zocht.

'Jawel. En ik weet zeker dat ik onderweg iets zal vinden.
Misschien kan ik op een schip werken in ruil voor een gratis
overtocht. Maar om te beginnen ga ik deze stad doorzoeken.
Misschien heeft iemand mijn vader wel gezien.'

'Ach ja, natuurlijk.'

Ik bekeek haar afgewende blik, haar ogen grijs van
teleurstelling. Zag ik het nu goed? Had ze wellicht gehoopt dat ik in
Port-de-Paix zou blijven, zodat we samen werk konden zoeken? Ik
zuchtte, concluderend dat dat zo was. Want wie kenden we hier nu
eigenlijk? Niemand. Was het dan niet verstandig om de dag samen
door te brengen, in plaats van alleen? De gedachte stond me tegen,
alsof ze een last was die mijn zoektocht vertraagde.

'Als je wilt, mag je me vandaag wel vergezellen,' zei ik met
tegenzin. 'Tenminste, als je het niet erg vindt om samen te zoeken.'

'Oh, weet je dat zeker? Zal ik je niet belemmeren?' Ze fleurde



helemaal op.

'Niet als we nu vertrekken. Misschien vinden we meteen werk
voor je.'

'Goed. Ik ben klaar zodra jij dat bent.'

De haven zag er veelbelovend uit. Zodra ik de ter anker
liggende schepen zag, voelde ik hoop in me opborrelen. Wat als de
Bonnie hier lag? Het enthousiasme dat ik voelde toen ik haar
onverwacht mocht verkennen staat in mijn geheugen gegrift als een
naam in een gouden ring. Nu voelde ik het opnieuw, want aan de
kade lag een prachtig galjoen, haar masten fier en hoog, het hout
strak in de verf. Mijn vingers vonden de gevleugelde vrouw, die veilig
onder mijn kleding hing.

Mijn opwinding ging verder dan pracht. Wat als vader in de
haven was en ik hem vandaag al vond? Was die kans niet net zo
groot als dat hij elders was? Waarom zou mijn zoektocht jaren
moeten duren, zoals in een boek, waar de hoofdpersoon zijn doel pas
op de laatste bladzijde vervulde?

Maar de Bonnie lag niet in de haven.

'Waar ga je beginnen?' vroeg Hanna toen ze de schepen in
zowel verwondering als terughoudendheid in zich opnam. 'We gaan
toch niet op een boot?' Het idee deed haar verbleken.

'Nee, dat is niet de bedoeling. We kunnen maar beter
voorzichtig zijn, Hanna. Havens zijn gevaarlijk, vooral voor vrouwen.'

We hielden in om een aantal slaven met kratten appels en
kokosnoten te laten passeren. Vervolgens liepen we langs twee oude
mannetjes, die op lage krukjes visnetten aan het maken waren. Bij
het galjoen stond een slungelig jongetje over een houten fust



gebogen. Het zweet drupte van zijn gezicht toen hij die met al zijn
macht richting de loopplank duwde, zijn wangen zo rood als rijpe
tomaten. Kennelijk werd het schip klaargemaakt voor vertrek. Er
klonk gelach op het dek en ik zag drie mannen kijken.

'Hup! Nog een duwtje, kereltje! Dat mot 'm d'r wel op krijgen,'
riep een beer van een vent.

'Ik wed dat ie 'm voor vanavond wel omhoog krijgt,' zei een
ander. 'Kijk, hij is al een stukkie dichterbij. Eerst was ie nog op een
meter afstand.'

'Waar wed je om?' vroeg een kort, rond mannetje met een net
zo rond gezicht. Kennelijk hield hij wel van een wedstrijdje.

'Twee shilling. Wat zeg je ervan?'

'Ik wed dat ie 'm in drie dagen nog niet omhoog krijgt. Drie
shilling.' Het ronde mannetje wreef zijn handen verwachtingsvol
tegen elkaar. Het leedvermaak straalde van zijn gezicht toen hij de
jongen zag worstelen, nu en dan pauzerend om adem te halen.

'Akkoord.'

De forse vent schudde zijn hoofd en wilde omkeren. Dan viel
zijn blik op ons en er vloeide interesse in zijn ogen. 'Mot je nu toch
zien! Da's me een partijtje vermaak daarginds,' zei hij breed
grijnzend.

Irritatie welde in me op toen drie paar ogen op ons vielen en
zelfs de jongen met de fust zijn pogingen staakte. 'Goedemorgen,
heren,' zei ik zelfverzekerder dan ik me voelde.

'Mogguh, jongedames,' antwoordde de forse vent. 'Zin in een
drankje op dit schone galjoen? We hebben wijn van de fijnste
druiven, echt iets voor jullie.' Het ronde mannetje proestte van het



lachen, waarbij zijn meerdere kinnen tot leven kwamen.

'Alsof iemand onze smaak kan raden,' zei ik droogjes.

'We kunnen er wel om wedden,' stelde het ronde mannetje
voor.

'We zijn hier niet voor weddenschappen. We zijn hier voor
informatie.'

'Informatie!' riep de forse vent uit. 'Ha!' Hun uitgewisselde
blikken voorspelden weinig goeds. 'Informatie heeft een prijskaartje,
schat. Wat zegt u van een plezierig ochtendje aan boord? Deze arme
drommels kunnen wel wat gezelschap gebruiken.'

'Gezelschap? Nee, dank u.' Walging doordrong mijn stem. 'Ik
ben hier om mijn vader te zoeken. Hij heet James Evens en heeft
krullend blond haar en felblauwe ogen. Hij vaart op de Bonnie. Heeft
u hem misschien gezien?'

'Een man met krullend blond haar en felblauwe ogen?' De forse
vent fronste peinzend. 'Hmm, 't zou kunnen.'

Er ging een schok door me heen. Ik staarde met bonzend hart
omhoog, ongeduldig om meer te horen.

'D'r staat er een naast me, zeg ik, hoewel meneer Lockers
krullen de laatste tijd wat grijzig ogen. Dan was d'r nog die snuiter in
De Minnaars Duivel, waarmee ik gisteren sprak, maar die had maar
één oog. Tja, kweenie of de kap'tein van de Lost Princess op 'm lijkt,
want zijn ogen waren geloof ik groen. En die zatte matroos van
afgelopen week –'

Ik schudde mijn hoofd in ongeloof, concluderend dat dit
schepsel minder wist dan een pad. Mijn plotselinge hoop kromp
ineen als een gat van teleurstelling.



'En de Bonnie?' vroeg Hanna. 'Wat weten jullie daarover?'

'De Bonnie,' zei het ronde mannetje. 'Och, die kennen we toch
allemaal? De laatste keer dat ik nuchter was, was de Bonnie op
Tortuga.'

'Tortuga?' herhaalde ik.

'Zekers, jongedame. Tortuga. Maar daar benne u nog niet
geweest, hè?'

'Nee.' Ik keek naar Hanna, die haar wenkbrauwen oprees.

'We kunnen u d'r wel heenbrengen,' zei het ronde mannetje.
'D'r zit een fijn hutje op ons schip, is 't niet, kap'tein?'

De forse vent stond schaamteloos naar me te loeren, duidelijk
opgewonden door een onverwacht uitje. 'Ik durf te wedden van wel.'

'Wat gul van u,' zei ik met gemaakte beleefdheid, 'maar ik ben
bang dat we uw aanbod moeten afslaan, hoe verleidelijk het ook
klinkt. Bedankt voor de informatie, voor zover die er is. Ik wens u
een prettige dag. God zij met u op reis.' We liepen vlug weg.

'En het prijskaartje dan?' vroeg het ronde mannetje.

'Die is allang voldaan, door ons met uw ogen uit te kleden!'
blies ik.

We lieten gelach en geproest achter. Pas toen we buiten
gehoorafstand waren, stopten we.

'Tortuga,' zei Hanna. 'Is dat niet dat eiland in de verte, die
varkensstal vol rovers en hoeren? Men zegt dat wie daar voet op land
zet voor eeuwig vervloekt is. Daar wil je toch niet heen? Denk je dat
hij de waarheid vertelde?'



Ik tuurde naar het eiland, een brede, uit zee oprijzende, donkere
rots. Misschien was het inderdaad wel een vervloekte plek. 'Ik weet
het niet. Waarom zou hij over een schip liegen?'

'Om ons aan boord te krijgen, natuurlijk. Gut, die mossels
wilden wel wanhopig graag met ons aanpappen.'

'Je hebt gelijk,' zuchtte ik. Ongelooflijk, dat ze me zo
gemakkelijk voor de gek hadden gehouden. 'Laten we doorgaan. Er
zijn hier meer zeelieden. Er is vast wel iemand die dit kan bevestigen
of nieuwe informatie heeft.'

'Als de Bonnie echt bij Tortuga was, is die vast alweer
vertrokken,' observeerde Hanna.

'Maar dan heb ik in elk geval een spoor.' Het idee om een spoor
te kunnen volgen beurde me op. 'Als de Bonnie bij Tortuga was,
heeft ze ook een bestemming. Wie weet wie me daarover kan
vertellen? Trouwens, ze kan er nog steeds zijn.' Mijn blik ging
opnieuw naar zee, de golven opmerkelijk kalm.

Tortuga, dacht ik. Was het inderdaad een smerig oord vol
zwierende piraten en prostituees? De gedachte om door die bedorven
straten te slenteren deed mijn adem stokken. Bezocht mijn vader een
plek waar de grootste smeerlappen als een zwerm kraaien
huishielden? Ik kon het me amper voorstellen.

'Kom,' zei Hanna. 'Waarom vragen we het die zeeman daar niet,
bij die boot? Hij ziet er wat minder aftands uit, vind je niet?'

Ik knikte en liet mijn gedachten varen. De man die Hanna
aanwees oogde inderdaad minder slordig, maar tussen de paar
Engelse woorden die hij sprak klonken lange strengen Frans. Het
duurde dan ook een eeuwigheid voordat ik ontdekte dat hij nooit
van mijn vader gehoord had en evenmin van de Bonnie. En de naam



Tortuga bracht zo'n afschuw op zijn gezicht dat ik betwijfelde of hij
er ooit kwam.

We liepen door naar een Spaanse jongeman, die kapitein bleek
te zijn. Zodra hij mijn donkere gelaatstrekken in het oog kreeg,
spuwde hij een oneindige hoeveelheid complimenten uit, alsof hij
nooit eerder een vrouw had ontmoet. Ondanks het beetje Spaans dat
moeder me had bijgebracht, begreep ik slechts de helft van zijn
woorden.

'Nee, ik ben niet op zoek naar een echtgenoot,' zei ik toen ik er
eindelijk tussenkwam. 'Ik ben op zoek naar mijn vader. Kent u hem?
Zijn naam is James Evens. Hij heeft blonde krullen en felblauwe
ogen. Hij vaart op de Bonnie.'

De vragen interesseerden hem niet. 'Qué guapa!' riep hij
verwonderd. 'Mooie vrouw. Waarom niet leuke Spanjaard trouwen?'

'Omdat ik mijn vader wil vinden,' antwoordde ik ongeduldig.
'Kent u de Bonnie of niet?'

Eindelijk gaf hij antwoord: 'Pues, de Bonnie is op Tortuga, altijd
geweest. Gevaarlijk daar, vol duivelskunsten en smerigheid. Twee
mooie señoritas gaan daar toch niet heen?' Zijn uitdrukking
versomberde, alsof het uitspreken van die naam genoeg was om hem
te verdoemen.

'Daar zult u nooit achter komen,' zei ik, waarna ik Hanna
gebaarde om mee te komen. De Spaanse complimenten klonken nog
achter ons toen we een Engelse kwartiermeester aanspraken, die wat
kisten in een roeiboot laadde. De tijd verstreek sneller dan ik dacht.
Rond het middaguur hadden we zo'n vijftien mannen gesproken,
maar de paar die daadwerkelijk iets te melden hadden, zeiden
allemaal hetzelfde: de Bonnie was op Tortuga.



'Het is duidelijk. Ik moet er naartoe,' verklaarde ik toen we de
haven verlieten om iets te gaan eten. 'Als iedereen het zegt, moet de
Bonnie daar toch zijn?'

Hanna zweeg. We liepen door drommen mensen die rieten
mandjes, schoenen en aardewerk verkochten. 'Waarom zo'n haast?'
vroeg ze uiteindelijk. Ze schudde haar hoofd toen een armoedig
jongetje zijn hand ophield. 'Je hebt maar een handvol kerels
gesproken. Waarom praat je niet met wat barmannen? Wie weet wat
je te weten komt?'

'Omdat de Bonnie kan uitvaren. Schepen blijven maar tijdelijk
in de haven, weet je? Misschien zijn ze zelfs al vertrokken. Hoe
langer ik wacht, hoe kleiner de kans dat men zich iets herinnert.'

Mijn gedachten gingen naar Thomas West. Hoorde hij nog
steeds bij de bemanning of had hij eindelijk zijn verloren schip
gevonden? The Winged Maid was ooit zijn dierbaarste bezit geweest,
totdat zijn bemanning in opstand kwam en hij met slechts zijn
kleding aan land werd achtergelaten. De herinnering aan hem deed
een schuldgevoel in me opborrelen. Ik vond de gevleugelde vrouw
onder mijn kleding en pakte haar even vast.

'Het stikt hier van de taveernes,' vervolgde Hanna. 'Waarom
vertrekken zonder die te bezoeken? Toe, blijf nog een daggie. Wil je
niet uitrusten voordat je naar zee gaat?' Zelfs op de markt – met
schreeuwende verkopers en mensen die rond stalletjes drongen – was
haar angst hoorbaar.

'Nee, Hanna, ik kan toch niet wachten als de Bonnie zo dichtbij
is? Ik kan haar bijna aanraken! Snap je dan niet dat ik elk spoor moet
volgen, hoe klein dan ook?' Ze zweeg. 'Het spijt me, maar ik vertrek
morgen.'



Niets kon me weerhouden, vooral toen de middag onsuccesvol
bleek. Zelfs in onze kamer werd ik door de zee verleid, de golven
beukend in de branding alsof mijn afwezigheid haar pikeerde.
Overdag was Tortuga duidelijk zichtbaar geweest. Nu was ze slechts
een geest in het donker, wachtend op mijn komst.

Hanna bladerde stilletjes door de Bijbel, maar leek niet te lezen.
Nee, ze staarde lamlendig voor zich uit, alsof mijn besluit te
vertrekken haar in een lusteloos schepsel had veranderd. Hoewel ze
zweeg, ademde ze haar mening uit, vooral omdat we geen werk voor
haar hadden gevonden. De Franse inwoners hadden geen behoefte
aan een Jamaicaans, Engelstalig dienstmeisje terwijl ze eenvoudig een
Franse konden krijgen. Bovendien hadden ze vaak slaven.

Ik wist dat Hanna mijn medelijden probeerde op te wekken, dat
ze hoopte dat ik alsnog zou blijven. Wist ze maar hoeveel ervaring ik
met zulk gedrag had, hoezeer Peter mijn emoties had misbruikt in
zijn verraad. Woede laaide in me op bij de herinnering aan zijn valse
tranen en woorden. Mijn hart was nog een open wond, maar na alles
wat ik had meegemaakt – na het verlies van moeder en de
verwoesting van mijn stad – weigerde ik meer tranen te laten.
Hardheid omhulde me als een fort. Zelfs mijn uitdrukking was van
steen toen ik ging liggen en naar het plafond staarde.

Niemand zal me nog zo kwetsen, nam ik me voor. Niet Peter,
niet Hanna of wie dan ook. Ik weiger andermans zorgen te dragen.
Ik heb er zelf al te veel. Van nu af aan moet ze voor zichzelf zorgen.

De gevleugelde vrouw was heet tegen mijn borst.
 

Mijn oogleden leken wel van lood toen ik de volgende morgen
wakker werd. De restanten van een rusteloze droom hingen in mijn
gedachten, van vader die naar me riep en moeder die van me



wegdreef. Opnieuw was Hanna al op. Ze staarde door het open raam
en ik realiseerde me dat ik haar vandaag zou verlaten.

'Goedemorgen,' zei ik terwijl ik in mijn ogen wreef.

'Ah, daar ben je,' zei ze. 'Wat ben je toch een vaste slaper. Een
kanonnensalvo zou je nog niet wekken.'

Er was iets in haar stem wat ik niet kon plaatsen. Misschien
was het haar opgewektheid. Misschien had ze geaccepteerd dat ik
ging en had ze intussen eigen plannen. 'Je staat vroeg op, is het niet?
Is die kom waswater voor mij?'

'Natuurlijk. Ik dacht dat je die voor vertrek wel wilde
gebruiken. God mag weten waar je aan de overkant belandt.'

Ik gooide wat water in mijn gezicht, om me met een doek
droog te deppen. 'Ik ga zo snel mogelijk,' zei ik. 'Elke minuut kan
een kilometer verder van de Bonnie zijn.'

'Helemaal mee eens. Waarom denk je dat ik zo vroeg op ben?
Nog even en het is vloed. Er is vast wel een kapitein die ons wil
brengen.'

Ik keek haar onthutst aan. 'Ons? Wie bedoel je met ons?'

Ze glimlachte zelfvoldaan toen ze een van de doeken van de
taveerne in haar tas stopte. 'Nou, jij en ik natuurlijk! Wie anders? Je
verwacht toch niet dat ik hier blijf, waar ik alleen en ongewild ben?'

Ik stond aan de grond genageld. Nog nooit was een persoon zo
vlug veranderd. Terwijl ze de vorige avond nog een en al norsheid
was geweest, was ze nu zo vrolijk als een fluitspeler. 'Maar… en je
zeeziekte dan?' stamelde ik. 'Je kunt toch niet over zee reizen? Wil je
niet eerst herstellen? Je wilt die ellende toch niet opnieuw
meemaken?'



'Gut, Catherine,' zei ze terwijl ze haar tas sloot. 'Het is maar een
kippeneindje, hoor, niet meer dan twaalf kilometer. Hoelang zou dat
duren? Twee, misschien drie uur? Ik ben niet van porselein, hoor. Ik
kan echt wel wat hebben.'

Ik zuchtte. Ik dacht aan mijn voornemens, dat niemand nog
langer mijn zorg zou zijn, dat niemand me nog zou kwetsen. Die dag
zou ik Port-de-Paix verlaten, volledig onafhankelijk en alleen. 'Het
spijt me, Hanna, maar ik ben bang dat we ieder onze eigen weg
moeten inslaan. Jouw doel is niet dezelfde als de mijne.'

Haar uitdrukking flikkerde. 'Natuurlijk is die verschillend, maar
dan kan ik toch wel mee?'

'Maar ik ga naar een van de gruwelijkste plekken op aarde! Je
wilt toch zeker niet naar een eiland waar piraterij en hoererij de
dagelijkse standaard zijn? Wat wil je er gaan doen? Er is alleen maar
gevaar.'

'Hel, en de kansen liggen hier voor het oprapen! Is dat wat je
probeert te zeggen?' Ze keek me uitdagend aan.

'Maar je hebt nog maar een dag naar werk gezocht.' Ik plonsde
mijn handen in de kom, hopend dat het koude, verfrissende water
mijn irritaties zou afspoelen. 'Hoe kun je zo snel opgeven?
Vergeleken met Tortuga is dit een keurige stad. Ik heb nette mensen
gezien van allerlei komaf. Heb je de plantages in de heuvels niet
gezien? Er is vast wel een positie die je kunt vullen, als je maar de
kracht had om die te vinden.' Mijn laatste woorden klonken
verwijtend.

'Je vindt dat ik zwak ben, hè?' Haar ogen leken donker te
worden. 'Bij God, je vindt jezelf wel erg sterk, hè, met je plannetjes,
alleenreizend met dat zwaard van je, alsof je niemand nodig hebt,



alsof je nooit anders hebt gedaan.' Ze snoof. 'Als je zo graag alleen
gaat, ga dan maar. Ik zal je niet lastigvallen. Ik vind mijn eigen weg
wel.'

Even was het stil, want ik was te geërgerd om te spreken.
Vervolgens vroeg ik me af hoe erg het nu eigenlijk was als Hanna
met me meereisde. Hadden we dat tot nu toe niet al gedaan? En was
ze niet een stukje vriendelijker geworden? Toch knaagde er iets aan
me, als jeuk waar ik niet bij kon.

Mijn vingers gingen naar mijn hals. Ik slaakte een kreet. Er was
niets, behalve mijn eigen, warme huid.

'Wat is er?' vroeg Hanna.

'Hij is weg!' bracht ik uit. Ik liet mijn handen langs mijn nek
en borst glijden, zoekend naar het kleinood waaraan ik zo gehecht
was. Ik voelde slechts de hanger die vader me gegeven had.

'Wat is weg?'

'Mijn ketting!' riep ik uit. Ik sloeg de lakens van mijn bed open.
Misschien was ze 's nachts losgeraakt. Misschien had ik wel liggen
woelen. Mijn huid voelde opmerkelijk naakt zonder het
geruststellende gewicht van de gevleugelde vrouw, alsof mijn kleren
waren afgerukt en ik bloot in een winderige straat stond.

'Een ketting? Ik kan me niet herinneren dat je er twee droeg.'
Ze kwam naast me staan alsof ze meezocht. 'Weet je zeker dat je hem
vannacht om had?'

'Zo zeker als mijn moeders naam. Ik heb hem nooit afgedaan.
Ik voelde hem nog voordat ik in slaap viel. Echt, hij zat om mijn nek
en nu is hij weg.' Intussen schudde ik de lakens en mijn kussen uit,
maar er viel niets uit. Mijn oplaaiende paniek maakte me roekeloos.



Ik tilde het matras op en smeet het op de vloer. Veren vlogen in het
rond, maar ik trok me niets aan van de jeuk en Hanna's niesbui.
Vervolgens zocht ik onder het bed, maar ik greep niets dan stof en
viezigheid. Dan doorzocht ik de rest van de kamer, zonder resultaat.
Uiteindelijk zonk ik hoofdschuddend op het ledikant.

'Hij kan niet weg zijn,' zei ik schor. Ik wist zeker dat ik haar
voor het slapen gaan om had gehad. Net als de volgende nachten had
ik de contouren van de gevleugelde vrouw met mijn vingers gevolgd,
om zeker te zijn dat ze er was. 'Hij kan niet weg zijn, tenzij iemand
hem heeft gepakt.' Nu keek ik naar de deur, maar er was nog iets wat
ik me herinnerde: dat ik die op slot had gedaan.

'Maar – maar er kan toch zeker geen dief zijn geweest?' Hanna
keek van mij naar de deur, duidelijk geschrokken. Maar er was meer
in haar gezicht.

Nee, dacht ik. Dat kan toch niet waar zijn?

Ik staarde haar aan alsof mijn ogen haar verborgen intenties
konden ontrafelen. Haar huid verbleekte en haar ogen werden
spleetjes, zo ijzig als toen ik haar voor het eerst zag.

Ik proef de gal nog in mijn mond.

'Jij heks!' siste ik. Ik schoot op van het ledikant. Ze deinsde
terug, maar ik greep haar voordat ze kon wegglippen. 'Jij hebt hem
gestolen! Ik wist dat je niet te vertrouwen was. Ik wist het gewoon!'
Mijn woede was zo onbeheersbaar als een laaiend vuur. Het feit dat
ik weer was misleid, was onbevattelijk, te hard om waar te zijn. En
dus smeet ik haar op haar bed, om bovenop haar te springen en haar
te doorzoeken.

'Stop daarmee!' gilde ze. Ze sloeg tegen mijn armen en buik en
trapte wild. 'Wat in de hel denk je dat je aan het doen bent? Ga van



me af, mormel!'

Mijn emoties overmanden me. En als ik terugdenk, realiseer ik
me dat ik haar geslagen heb. Ze begon te jammeren. Ik bedekte haar
mond, bang dat iemand haar zou horen. Na vaders lessen waren haar
klappen slechts tikjes in mijn ijzersterke greep. 'Geef hem terug!' riep
ik. 'Je moet hem teruggeven.'

Pas toen ik zeker wist dat ze de gevleugelde vrouw niet bij zich
droeg, liet ik los. Ik stond op en liet haar liggen, haar jurk gekreukt
en haar haren in de war. Tranen glinsteren in haar ogen. Ik begon
haar tas te doorzoeken, waarbij ik haar bezittingen op de vloer smeet:
een grijze onderrok met gaten, de doek van de taveerne, verroeste
haarspelden, een kam vol haren en zelfs lapjes voor haar
maandstonden.

'Hij zit er niet in,' verklaarde ze zwakjes. 'Blijf lekker zoeken, als
je wilt. Het is jouw verloren tijd.' Ze krabbelde op van het bed en ik
zag dat ze trilde.

'Waar is mijn ketting?' Ze knipperde met haar ogen toen ik de
lege tas naar haar toe gooide.

'Dat zou je wel willen weten, hè?' Ze raakte de rode plek op
haar wang aan, waar ik haar had geslagen. 'Goed dan. Ik zal het
vertellen, als ik mee mag, naar Tortuga.'

'Oh nee!' protesteerde ik. Een verse golf woede schoot door me
heen. 'Geen sprake van. Je gaat niet met me mee. Je zal vertellen
waar mijn ketting is en wel nu.' Ik greep mijn zwaard, klaar om die
tegen haar ziekelijk bleke keel te drukken.

Opeens klopte er iemand op de deur. Ik bevroor, mijn razernij
doorbroken door het idee dat er iemand binnen kon komen. 'Gaat
alles wel goed daarbinnen?' vroeg een man.



Hanna en ik keken naar elkaar en vervolgens naar de ravage om
ons heen. Ik hoorde mijn eigen, vlugge ademhaling. De stilte was
oorstrelend na onze recente woorden. Ik besefte dat we beter konden
antwoorden voordat iemand de deur zou openbreken. 'Het gaat
prima, meneer,' verzekerde ik hem. 'Er is niets aan de hand. We
vermaken ons gewoon.'

'Nou, misschien kunnen jullie je wat stiller vermaken. We
hebben klachten ontvangen over herrie.'

'Mijn excuses, meneer. Het zal niet meer gebeuren.'

Het geluid van voetstappen impliceerde het einde van het
gesprek. Hanna en ik keken elkaar achterdochtig aan. Intussen trilde
ik en was mijn kleding klam en kil. Ongelooflijk, dat ik me zo had
laten gaan, dat ik mijn zwaard had willen gebruiken. Het idee
beangstigde me.

'Waarom heb je hem afgepakt?' wilde ik weten. 'Wat mankeert
jou in hemelsnaam? Waarom kun je hem niet gewoon teruggeven?'
Ik begon me af te vragen in wat voor gore plek mijn ring zich
bevond.

'Omdat ik je niet kan laten gaan.' Ze bukte om haar miserabele
bezittingen te vergaren. 'Omdat ik niet nog een overtocht kan
betalen. En aangezien je dat prulletje elke avond liefdevol vasthield,
leek het me een prima machtsmiddel.' Ze stopte haar spullen in haar
tas alsof ze iets waard waren.

'Dus het gaat om geld, is het niet?' Ik schudde mijn hoofd. 'Al
die tijd dat je bij me was, dat je overdreven vriendelijk tegen me deed
– het ging allemaal om geld, hè? Je had gewoon iemand nodig om je
bed en eten te betalen, omdat je zelf geen penny bezit. Je hebt me
nooit echt gemogen. Je wilde me alleen maar gebruiken.'



'Ik wil gewoon naar Tortuga.'

'Ja, je wilt dat ik je overtocht betaal.' Ik bekeek haar vol afkeer.
Ik kon niet bevatten dat ze tot zoiets in staat was.

'Het is de enige manier om er te komen, weet je? Neem me
mee naar Tortuga en dan geef ik je ketting terug. Dat beloof ik.' Ze
zwaaide haar tas over haar schouder.

'Een belofte van een bedrieger is waardelozer dan stront.' Nijdig
pakte ik het matras, om die terug in het ledikant te smijten. 'En
dan? God mag weten wat je verder van plan bent. Ga je me van mijn
kleren beroven als ik slaap? Of van mijn laarzen? Of denk je erover
mijn haar te knippen en aan de pruikenmaker te verkopen?' Mijn
stem was als een mes. Hanna begon nerveus te worden. Ze staarde
naar de vloer en frummelde met het hengsel van haar tas. 'Misschien
wil je me wel met mijn zwaard toetakelen, als je toch bezig bent?' Ik
gooide de lakens en het kussen terug op het bed voordat ik mijn
broek en mantel aantrok.

'Lieve hemel, nee.' Nu klonk ze geschokt, alsof die gedachten
nooit in haar waren opgekomen. 'Helse vuren, nee. Ik heb je nooit
kwaad willen doen, echt niet. Ik wil alleen maar naar Tortuga. Zodra
we daar zijn, geef ik je ketting terug.'

Ik pakte mijn tas en draaide me naar haar om. 'Goh, wat aardig
van je. Knoop dit dan maar in je oren: tijdens de overtocht ben je te
allen tijde bij me. Je loopt niet weg en spreekt met niemand. Je
gebruikt het privaat niet zonder mijn toestemming. En als er ook
maar een hint is dat je probeert te ontkomen, dan zijn er
consequenties. Denk niet dat ik dit zwaard niet zal gebruiken. En je
geeft me mijn ketting terug.'

Nu het duidelijk was dat ik haar niet opnieuw zou vastgrijpen,



oogde ze kalmer en zelfverzekerder. 'Jee, ik ben echt wel te
vertrouwen, hoor. Zullen we dan maar gaan?'
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Op weg naar de haven was onze spanning om te snijden. Hanna's
uitdrukking was zo nietszeggend als onbeschreven perkament, maar
diep in haar broeiden snode plannetjes. Haar calculerende blik
overzag alles en waarschijnlijk was ze manieren aan het bedenken om
na de overtocht met de gevleugelde vrouw te vluchten.

Ik hield mijn hand bij mijn zwaard, dat grotendeels verscholen
ging onder mijn mantel. De minste schijnbeweging zou mijn instinct
oproepen, dat zo scherp was als van een vos. Maar ze liep braaf naast
me en veegde verveeld een lok uit haar gezicht. Zodra we de
schaduwrijke straat verlieten, liepen we in een muur van hitte. Zelfs
de aanblik van de zee kon de spanning niet van mijn gezicht vegen.
Met de vochtige lucht beloofde het een vermoeiende dag te worden.

Het was niet eenvoudig om een veilige overtocht naar Tortuga
te regelen. Hoewel de meeste kapiteins graag twee vrouwen
meenamen, weerhield de geringste glans in hun ogen me ervan met
ze in zee te gaan. Hanna en ik waren weerloos tegen een complete
bemanning, maar de kapiteins die betrouwbaar overkwamen wilden
niet naar zo'n abominabele plek en adviseerden ons zelfs om niet te
gaan. Uiteindelijk overtuigde mijn geld iemand om ons te brengen,
voor twee keer het gangbare tarief.

'Zeg eens, wat moeten twee dames wel op zo'n grimmig eiland?'
vroeg de kapitein toen we aan boord kwamen. Blonde krullen
kwamen onder zijn driehoekige hoed vandaan, me herinnerend aan
vader. Deze man had echter lichtbruine ogen en was veel jonger.

'Familie,' antwoordde ik in de hoop zijn nieuwsgierigheid te
stillen.



'Familie. Op Tortuga?' Hij bestudeerde ons alsof onze afkomst
op onze kleding stond geborduurd.

'Kom nu, kapitein,' zei ik terwijl ik onzichtbaar stof van mijn
mantel veegde. 'U weet vast wel dat het eiland meer te bieden heeft
dan onfatsoenlijkheden. Er wonen ook nette mensen.'

'Gaat u niet naar Cayona? Zijn het plantagehouders?'

'Ja, en ze verbouwen tabak,' antwoordde ik, verbaasd door mijn
vlugge leugens. 'Mijn zus en ik verheugen ons om onze neven en
nichten te zien. We hebben ze in geen jaren gezien.' Hanna
produceerde een glimlachje.

'Goed dan,' zei hij. 'Het voelt als een schande om twee dames
op Tortuga achter te laten, maar zo te horen zijn jullie in goede
handen.' Hij gebaarde naar zijn hut. 'Uiteraard mogen jullie tijdens
de overtocht in mijn hut verblijven, die van alle comfort voorzien is.
Meneer Archer zal jullie iets te drinken aanbieden zodra we
onderweg zijn.'

Terwijl de bemanning het schip klaarmaakte, maakten Hanna
en ik het ons gemakkelijk in de hut, waar we al snel een kopje thee
en citroentaart kregen. Even leek het alsof ik daadwerkelijk op een
plezierreisje was en dat twee keurig geklede nichten ons aan de
overkant opwachtten. Hanna zweeg echter als het graf en was zo kil
als een ijsschots. Haar enige kleur was de rode plek op haar wang, die
me continu aan onze ruzie herinnerde.

Ik vroeg me af waar ze mijn ring verborgen hield. Mijn hart
ging ernaar uit, alsof de gevleugelde vrouw een deel van me was,
verlangend naar vrijheid. Ik zou haar terugkrijgen. Ik wist dat ik –
zodra we voet aan land zetten – waakzaam moest zijn. Wat als Hanna
in een donker steegje of een drukke menigte verdween? Zou ik haar



ooit terugvinden? Of zou ze haar belofte nakomen?

In eerste instantie hield ik haar continu in de gaten, maar zodra
we de haven verlieten en ontsnapping onmogelijk was, ging ik aan
dek om naar de golven te staren. Een briesje verdreef de ergste hitte
en ik voelde me ontspannen. Ik dacht aan de reis die ik tot nu toe
gemaakt had. Hoewel ik binnen een week terug op Jamaica kon zijn,
voelde ik me ver van huis.

Ik vroeg me af wat Maud aan het doen was. De gedachte aan
haar deed me glimlachen. Ze had het hoogstwaarschijnlijk druk met
de ravage van de aardbeving. Ze had in elk geval John en haar
moeder en haar eerste kind om naar uit te zien.

Wat waren onze wegen uiteengelopen, de mijne naar zee en de
hare naar moederschap. Ik wist altijd al dat ik ooit land voor de zee
zou verruilen, en moeder wist het ook. 'Het is niet je lot om aan land
te blijven, Catherine,' sprak ze voordat ze stierf. 'Je lijkt meer op je
vader dan je wilt inzien. Het is niet waar je hart ligt.' Aan die
woorden hield ik vast, met de dunne strook land achter me en
Tortuga als een rijzende berg voor me.

Tortuga is zo rotsachtig dat het grootste deel onherbergzaam en
ontoegankelijk is. Alleen het zuiden, waar Cayona ligt, is
bewoonbaar. Daar staan de heuvels vol huizen en plantages en
groeien de bomen en gewassen tussen de rotsen. In het binnenland
bevinden zich gevaarlijke kloven, waar meerdere mannen tijdens de
zwijnenjacht in gevallen zijn.

Na alle enge verhalen ging er een rilling door mijn lijf toen
Tortuga's ruige pieken verschenen, alsof het gevaar al langs mijn rug
glibberde. Achter me was de bemanning druk met touwen en zeilen,
vooral toen de kapitein een streng orders blafte.



Wat kon ik verwachten van een eiland dat door goeden werd
vervloekt en door wildebrassen omarmd? Toch was het niet zo doods
als ik dacht. Op de heuvels bespeurde ik donkergroene begroeiing.

'Worden jullie door je familie opgevangen?' vroeg de kapitein
toen we via een nauwe doorgang in de rotsen de haven in gingen.

'Nee, kapitein, ze verwachten ons pas morgen.' Ik wierp een
blik naar achteren, me afvragend of Hanna nog in de kapiteinshut
was. 'Mijn zus en ik zullen ze verrassen. Het is niet ver naar de
plantage en de weg is geschikt voor een koets. We redden ons wel.'

'Dat is fijn om te horen. Dit is geen plek voor dames om rond
te hangen. Een van de bemanningsleden kan jullie wel vergezellen.
Nu we hier toch zijn, kan ik net zo goed wat tabak en sandelhout
inslaan.'

'Dank u wel, maar dat is echt niet nodig,' verzekerde ik hem
vlug. 'We kennen iemand bij de haven die ons graag naar de plantage
brengt. Goed, ik ga maar eens kijken hoe het met mijn zus is. Ze is
nogal gevoelig voor zeeziekte, ziet u, zelfs op korte reizen.'

'Vanzelfsprekend. Laat het maar weten als u nog iets nodig
hebt.'

Samenpakkende wolken gaven de hoge kliffen een grimmige
gloed. Hanna's gezicht leek bleker dan ooit toen ze over de reling
boog en ik verwachtte dat ze elk moment ging overgeven. Dan
gingen we ter anker.

'Kom je mee, zus?' vroeg ik zodra we de bemanning gedag
hadden gezegd. Intussen bonsde mijn hart in mijn keel. Met het
bereiken van onze bestemming kreeg Hanna haar kant van de
afspraak. Mijn blik zat aan haar vastgeplakt toen we naar de kade
roeiden. Bijna greep ik haar jurk vast toen we landden en tussen



groepjes vissersmannen, slaven en prostituees doorliepen.

'Hanna, wil je iets minder snel lopen, alsjeblieft?' vroeg ik
geïrriteerd. Voor ons verschenen de eerste huizen en werkplaatsen en
ik zag haar in gedachten al tussen koopmannen en marktstalletjes
weggelippen.

'Gods wonden! Wees niet zo verdomd schichtig,' snauwde ze.
Bijna liep ze een stapel kratten omver. 'Het is maar een klein stukkie
lopen, hoor. Ik kan niet wachten om die vervloekte zee achter me te
laten.'

'Wie is schichtig?' mopperde ik toen ik haar inhaalde.

'Wat wil je toch graag van me af,' merkte ze op toen we bij een
rij gelegenheden stopten. 'Of ben je juist aan me aan het opwarmen?'
Zelfs in de vallende schemering was haar vermaak opvallend.

'Niemand kan zich aan ijs opwarmen.' Ik knipperde met mijn
ogen toen dikke regendruppels op mijn hoofd en schouders vielen.

Haar gezicht verduisterde als de lucht. 'Nou, dan maar geen
afscheid. Schandalig, hoor. En ik had nog zo gehoopt op kusjes en
knuffels.'

'Ik had niet anders verwacht. Wel zal er een bepaald eigendom
worden overgedragen,' zei ik scherp.

'Ach, wil je je ketting terug?' Haar gelach was zo plotseling als
de bliksemschicht die de kust verlichtte. Ik bibberde toen een
windvlaag mijn mantel opwaaide. Hanna's onvoorspelbare humeur
maakte me onzeker, alsof haar slangachtige aard uit mijn handen
bleef glippen. 'En wat als ik die niet heb? Word je dan weer boos,
zoals vanmorgen? Druk je me dan tegen deze gevel, om eens lekker
onder mijn jurk te voelen?' Haar grijns was als olie op vuur.



'Geef hem terug,' commandeerde ik. 'Stop met dit stomme
spelletje en geef me mijn ketting terug. Ik weet dat je hem hebt. Er
is geen reden om dit nog langer uit te stellen. Mijn God, wat zal ik
blij zijn als we van elkaar verlost zijn.'

'Gut, maar ik heb hem niet, hoor,' verklaarde ze luchtig.
'Misschien moet je nog eens in je tas kijken. Daar had je zeker niet
aan gedacht, hè?'

Haar woorden verstomden me. Vertwijfeld keek ik naar mijn
tas. Intussen hoosde het zo erg dat de modder tegen mijn laarzen
opspatte. Even dacht ik dat ze me probeerde te sarren, dat ze me
mijn tas wilde laten doorzoeken, om de gevleugelde vrouw vervolgens
terug te geven. Maar haar verwachtingsvolle blik zei meer dan
woorden. Vlug opende ik het zijvak en voelde wat erin zat. Mijn
vingers omklemden de vertrouwde contouren van de gevleugelde
vrouw.

Ik was te opgelucht om te spreken. Hier was mijn dierbare ring,
die zelfs in de duisternis van de storm reflecteerde. Toen ik haar voor
me hield, was ze onveranderd. Pas toen ik haar terug om mijn nek
had, laaide mijn woede op.

'Jij heks!' blies ik vol walging. 'Je wist de hele tijd al dat hij in
het zijvak zat! Je hebt hem erin gestopt, is het niet? Je had hem
nooit bij je, maar misleidde me om mee te kunnen. Je wist dat ik
nooit in het zijvak kijk. Bij God, wat ben jij een smerig schepsel!' Ik
bekeek haar leedvermaak vol afschuw en weerhield mijzelf om het
voor eeuwig van haar af te rammen. Even ging mijn omgeving op in
de schimmen van woede.

'Je mag wel beter op je spullen passen of je raakt ze nog kwijt,'
berispte ze me. Dan verdween ze in de schemering.



Ik tuurde in het steegje waarin ze was verdwenen, mijn kaken
op elkaar geklemd. Ik vroeg me af of ik een mens kon haten. Om me
heen schoten zeelieden allerlei gelegenheden in. Een bliksemschicht
lichtte op boven mijn hoofd, gevolgd door een oorverdovende
donderklap. Ik opende de deur van de taveerne waar ik naast stond.

Binnen was het broeierig en blauw van de tabaksrook. Het
temperatuurverschil deed mijn tanden klapperen. Pas toen ik in een
rustig hoekje van een wijntje nipte, warmde ik op. Ik moet er
troosteloos hebben uitgezien, met mijn vermoeide gezicht en
doordrenkte kleding en haren. Er gleden nieuwsgierige blikken over
me heen, totdat mijn dreigende ogen ze verjoeg. De dag woog op me
als een anker.

Dan voelde ik de gevleugelde vrouw en hield haar even vast. Er
ging een steek door mijn borst, alsof ik een verloren kind had
teruggevonden. Niemand zou haar ooit nog afpakken. Ik zou haar
met mijn leven beschermen.

Gek, hoe zoiets kleins zo dierbaar kan worden. Voor mij bevatte
het geheimzinnige figuur een variëteit aan kostbare herinneringen en
gevoelens. Het was bijna alsof ik haar was en haar vleugels me
hielpen vluchten. Wie haar afnam, beroofde een deel van me, net als
dat Peter mijn hart had gestolen om er eens goed op te stampen. Net
zoals ik de gevleugelde vrouw met mijn hand beschermde, had ook ik
bescherming nodig: tegen oneerlijkheid, pijn en gevaar. Vooral hier,
op Tortuga.

Het onweer bleef tot de avond boven de stad hangen, waardoor
het te donker was om in de haven naar de Bonnie te vragen. In plaats
daarvan vroeg ik de Engelstalige barman of er een kamer vrij was.

'Maar natuurlijk!' antwoordde hij. 'Is 't alleen voor jou of komt
er gezelschap?' Nieuwsgierigheid glansde in zijn ogen.



'Gezelschap?' Ik kuchte verontwaardigd. 'Alleen voor mij,
natuurlijk.'

'Och, je weet 't maar nooit, hoor.' Hij grinnikte alsof hij aan
een reeks vorige gasten moest denken. 'Maar ik heb een prima
eenpersoonskamer beschikbaar, de mooiste die ik heb. En je zult wel
trek hebben? Het avondmaal wordt over een uur geserveerd.'

'Ja, dat heb ik zeker,' zei ik. 'En die kamer klinkt geweldig.
Daarnaast heb ik nog een vraag: weet u misschien of de bemanning
van de Bonnie hier recentelijk geweest is?'

Hij werd de verbazing zelve. Verbouwereerd zag ik hoe hij in
lachen uitbarstte. 'Hoor je dat, knaap?' zei hij tegen een jongeman
die aan de bar zat te drinken. 'Ze vraagt of de Bonnies bemanning
hier onlangs geweest is. Ha!' Er volgde een lachsalvo, waarbij zelfs de
mannen achter me begonnen te grinniken.

'Alle eikels, wat ben je me een grappige meid!' riep de barman
terwijl hij zijn buik vastgreep. 'Zie ik eruit als een kapitein? Ik zeg je,
dame, zo ben ik nog nooit door een vrouw genoemd.'

'Je hebt alleen nog een hoed nodig!' riep de jongeman
proestend uit.

'En Wil kan de kwartiermeester zijn,' vulde de barman aan, zijn
wangen mollig en roze. 'Bij de duivel, dat zal 'm plezieren.'

Mijn ergernis moet op mijn gezicht hebben geprijkt, want
opeens fronste hij. 'Kom nu, meisje. Je kunt toch wel tegen een
plagerijtje?'

'Houdt u me nu voor de gek?' vroeg ik, onthutst door het
amusement dat mijn woorden hadden veroorzaakt.

'Sodemieters, je heb d'r boos gemaakt,' zei een van de mannen



achter me. 'Bent ge geen vrolijk ding, Bonnie?'

'Bonnie!' giechelde iemand die slapjes voorover hing. Er werden
kroezen van tafel gehaald toen ook zijn compagnons zwierden van
het lachen.

'Ben jij Bonnie, meisje?' vroeg iemand met een hoog
stemmetje. 'Wat zou je een mooi boegbeeld zijn!'

Ik besefte dat er weinig nuttigs uit de schepsels voortkwam, dus
richtte ik me hoofdschuddend tot de barman. Maar ook hij was aan
het lachen, dus griste ik mijn kamersleutel weg en liet ze erin
stikken.

Helaas moest ik voor het avondmaal opnieuw naar de
gemeenschappelijke ruimte, waar het intussen flink druk was.
Kennelijk had ik een van de gezelligste taveernes in de stad gekozen,
want mijn rustige hoekje bruiste van de zeelieden. Ik ging dus maar
aan de bar zitten.

'Alsjeblieft, meisje,' zei de barman toen hij mijn maaltijd voor
me neerzette. Al snel ontdekte ik dat hij meneer Green heette. 'Het
kan je toch niet schelen dat we af en toe een lolletje hebben? Vertel
eens, wat vroeg je nu eigenlijk?'

Stoom rees uitnodigend uit mijn kom en de geur van vis en
groente liet mijn maag knorren. Het was nog veel te heet, dus
richtte ik me op de barman, die gelukkig weer serieus was. 'Ik ben op
zoek naar een schip,' legde ik uit. 'Het schip heet de Bonnie en is
hier onlangs gezien. Ik vroeg me af of u haar bemanning kent.'

Hij schudde direct zijn hoofd. 'Als ik alle schepen en zeelieden
die hier komen moet onthouden, zou er geen ruimte zijn tot
nadenken. Geloof me, ik zie massa's zeelieden, maar vergeet er nog
meer. Waarom zoek je een schip?'



'Omdat mijn vader erop vaart. Hij heet James Evens, heeft
krullend blond haar en felblauwe ogen.'

'Och, vandaar,' zei hij knikkend. 'En iemand heeft je zeker
verteld dat de Bonnie hier is?'

'Inderdaad, dat zeiden wat zeelieden in Port-de-Paix. Hopelijk
is ze niet al uitgevaren.'

'Potverdorie,' mompelde hij ernstig. 'Maar de Bonnie zal niet
snel uitvaren, meisje. Ik ben bang dat je die lui verkeerd begrepen
hebt. Je bent in de Bonnie, lieve schat.'

'Wat?' Ik gaapte hem aan terwijl zijn woorden inzonken.

'Deze plek – deze taveerne heet De Bonnie. Het is een van de
bekendste van Tortuga. Geen wonder dat je hierheen bent gestuurd.
Niemand verlaat dit eiland zonder De Bonnie te hebben bezocht.'

Eindelijk begreep ik het en staarde lusteloos naar mijn eten.
'Een taveerne. De Bonnie is een taveerne.' Ik voelde me opeens zo
uitgeput als een dolende zwerver. Ik dacht aan wat de zeemannen in
Port-de-Paix hadden gezegd: 'Och, die kennen we toch allemaal? De
laatste keer dat ik nuchter was, was de Bonnie op Tortuga,' had het
ronde mannetje gezegd. 'Pues, de Bonnie is op Tortuga,' is wat de
Spanjaard zei.

En dat is ook zo, dacht ik. Wat stom van me om meteen aan
een schip te denken. Ik geloofde alleen maar wat ik wilde geloven.
En nu ben ik hier, terwijl de Bonnie hoogstwaarschijnlijk ergens op
zee is. Ongelooflijk, dat ze me allemaal naar een kroeg hebben
gestuurd.

'Kom nu, meisje,' zei meneer Green. 'Zo erg is 't toch niet? Je
vindt de Bonnie heus nog wel. Als het een schip is, doet ze vast deze



haven aan. Welnu, laat me je een drankje van het huis inschenken.
Een wijntje, bijvoorbeeld?'

Ik knikte en roerde wat in mijn kom. Na de gebeurtenissen die
dag – Hanna die me opnieuw misleidde en onze gezamenlijke
overtocht – verbaasde een nieuwe tegenslag me niet. Nee, tot nu toe
ging niets vanzelf. Waarom zou het vinden van de Bonnie eenvoudig
zijn? Ze was inderdaad een speld in een hooiberg, vooral nu ik mijn
enige spoor verloren was.

Met tegenzin at ik mijn maaltijd, waarbij mijn omgeving in
mist opging, met slechts geroezemoes en gelach. Morgen is een
nieuwe dag, zei ik tegen mijzelf. Ik heb in elk geval te eten en een
bed om in te slapen.

Opeens spitste ik mijn oren.

'De gevleugelde vrouw, zeg ik je! Men zegt dat ze weer
gevonden is en de drager met eeuwig geluk zegent. Ongelooflijk!'

Ik verslikte me in een stuk vis en wist het nog net op tijd uit te
spugen.

'De gevleugelde vrouw?' zei een man met een hese stem. 'Wat is
dat voor onzin? Kan ze vliegen ofzo? Ik zeg je, 'k heb in m'n hele
leven nog geen vrouw zien vliegen, en ik heb d'r een hoop gezien, dat
zeg ik je wel! Wat ben je potverdorie aan 't zuipen, Harrie?' Ze
gierden van het lachen en ik schraapte zachtjes mijn keel. Dan
gluurde ik voorzichtig achterom en zag drie mannen aan een tafel
zitten. Een was kaal en gerimpeld, de anderen jong, maar met
verweerde gezichten. Zeemannen, dacht ik.

'Hoor eens, 'k heb niets anders dan bier gezopen,' protesteerde
het oude ventje. Ik keerde me vlug naar mijn eten, bang dat ze me
zouden zien luisteren. 'En tis geen echte vrouw, hoor. Tis een



sieraad, zeg ik je. Een knap ringetje.'

Ik slikte en voelde mijn spieren aanspannen. Ik raakte mijn
borst aan, waar de gevleugelde vrouw veilig onder mijn kleding hing.

De jongemannen gierden van het lachen. 'Een sieraad, zegt ie!
Hoor je dat? Sinds wanneer kan een sieraad geluk brengen?' riep er
een uit.

'Ik zou het nog eerder geloven als een vrouw kon vliegen,' zei de
ander. 'Ik heb het ze zien doen, weet je, als je begrijpt wat ik bedoel.'

'Een berucht verhaal. Arme Roosje is nog steeds aan 't
herstellen.'

'Schiet me!' hijgde het oude mannetje. 'Zijn jullie dwaas ofzo?
Dit verhaal is echt, hoor, en ik ben niet de enige die het gelooft.'
Opeens begon hij te fluisteren en ik moest achterover leunen om iets
op te vangen. 'Herinner je je die ouwe Thomas West nog?'

'West? Och ja, kapitein was hij, van The Winged Maid,' zei de
man met de hese stem.

'En blies de wind niet altijd in zijn rug? Nog nooit was een
bemanning zo gelukkig, zo rijk, geweest. Men zegt dat ze baadden in
parels, omdat die zo fijn tegen hun huid voelden. En dan was er het
goudstof –'

'– waarvan hij ooit een handvol in de lucht gooide, omdat het
zo mooi glittert,' voegde de ander toe. 'Ach ja, 'k heb 't verhaaltje
gehoord, hoor. En 't werkte tegen 'm, oh ja. De arme drommel
verloor z'n geluk en z'n schip.'

'Zo is 't!' riep de oude man. 'Omdat hij 't ringetje verloor.
Omdat 't in zee viel. In de diepte, zonk het, totdat hij 't weer vond.'



'Vond hij het? Maar waar is het dan?' De derde man was een
tijdje stil geweest, maar klonk plotseling zeer geïnteresseerd. Ik liet
mijn hand zakken, bang om de aandacht te trekken.

'Ergens op zee, natuurlijk. Men zegt dat er dit jaar een aantal
prachtige scheepjes zijn geplunderd, allemaal door hetzelfde galjoen
en met de zee aan hun kant. Dat kan toch geen toeval zijn? De
gevleugelde vrouw is gevonden, het kan niet anders! En ik ga ernaar
op zoek.'

Ik hield mijn adem in.

'Ernaar op zoek? Hoe dan? Je weet niet eens waar ie is.'

'Oh, maar daar kom ik wel achter. En dan zal ik 'm gappen en
in parels baden. Wie doet er mee?'

'Ik!' Kroezen klapten tegen elkaar toen ze op hun plannen
proostten. Ik liet mijn adem gaan en voelde me opeens licht in mijn
hoofd. Ik glipte naar mijn kamer, waar ik de deur stevig op slot deed.

Jezus, dacht ik. Ze weten het. Ze weten over de gevleugelde
vrouw. Ze kennen haar waarde. Ze denken dat Thomas haar heeft.

Ik staarde naar de deur en vroeg me af of het slot stevig genoeg
was om een inbraakpoging te weerstaan. Gelukkig wist niemand dat
ik de ring had, behalve Hanna. En als deze mannen dachten dat
Thomas hem had, had zij ze er niet over ingelicht. Bovendien waren
we net aangekomen.

Nee, dacht ik. Dit klinkt eerder als een opbloeiende legende.
Meneer Howard wist van de gevleugelde vrouw. Het was ooit
algemene kennis, totdat de ring verloren ging. Er moet een reden
zijn waarom ernaar gezocht wordt. Ik kan maar beter voorzichtig zijn.
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Mijn lange haar viel weelderig over mijn schouders, en zelfs in de
vervormende spiegel zag ik dat ik er ondanks mijn mannenkleding
nog veel te vrouwelijk uitzag. En dus pakte ik het mes dat meneer
Green me had gegeven en begon te snijden. Glanzende krullen vielen
op de vloer, waarbij er een steek door mijn borst ging. Wat waren ze
mooi, als een deel van mijzelf. Net als ik hadden ze blijdschap en
ellende meegedragen, maar de dag van scheiden was aangebroken.

Als snel begon mijn gezicht er jongensachtig uit te zien. Ik
stopte om het resultaat te bekijken. Vervolgens bond ik het lange
haar achter aan mijn hoofd in een paardenstaart, die ik onder mijn
mantel stopte. Ja, ik was duidelijk veranderd, maar was het genoeg
om als jongen door te gaan? Misschien hielp het dat de
gebeurtenissen van de afgelopen jaren me mager hadden gemaakt en
dat ik altijd al kort was geweest.

Het moet maar zo, dacht ik. Mijn mannenkleren doen de rest.

Meneer Greens borstelige wenkbrauwen schoten omhoog toen
ik binnenkwam. 'Bij God, je lijkt wel een knaap!' Hij leunde over de
bar voor een nadere inspectie. 'Alleen heeft een knaap geen tieten.'

'Wat? Oh!' Ik volgde zijn blik en zag wat hij bedoelde. Zelfs
onder mijn mantel waren mijn vrouwelijke vormen duidelijk
aanwezig.

Hij begon te schaterlachen. 'Nou, en wat denk je daaraan te
doen?'

Ik zuchtte ontmoedigd, want een rondborstige jongen was niet
bepaald geloofwaardig. 'Ik weet het niet. Ik kan onmogelijk meer
afvallen, tenzij ik er als een lijk wil uitzien. En ik kan ze moeilijk



afstoten.'

'Mieters, zou je dat willen?' Hij keek serieus geschokt. 'Ik zeg
je, ik heb heel wat malle dingen gehoord, maar nog nooit een vrouw
die van d'r tieten af wil. Je moet je vrouwelijkheid koesteren, meisje.'

'Dat doe ik ook, maar dat helpt weinig als ik als jongen wil
doorgaan.'

'Misschien kun je d'r iets omheen binden, zodat ze minder, uh,
opvallen,' stelde hij voor. 'Volgens mij heb ik nog ergens een das
liggen. Momentje.'

Even later keerde hij terug met een oude, witte das. En hoewel
die nogal lang en breed was en muf rook, zag ik direct dat het zou
helpen. Terug in mijn kamer wikkelde ik hem stevig om mijn
borsten, en aangezien die al vrij klein waren, werden ze eenvoudig
glad gestreken. Natuurlijk waren er nog lichte bobbels, maar dat
konden net zo goed spieren zijn. Tevreden besloot ik dat het tijd was
om mijn zoektocht te vervolgen. Na de storm van de vorige dag was
het buiten lekker opgefrist en ik bruiste van de energie.

De haven van Cayona was omringd door hoge kliffen. Wolken
dreven door de nevelige lucht en ik zag schaduwen over de rotsen
kruipen, als azende monsters in het ochtendlicht. Het was een zee
van activiteit op de kades. Een aantal zeelieden roeide goederen naar
een Frans galjoen, hun blote armen gespierd en zongebruind. Nadat
wat kisten aan boord waren gehesen, laadden ze geiten en kippen in.
Hun hysterische geblaat en gekakel ging door merg en been totdat ze
in het ruim verdwenen. Hoewel de dieren de bemanning van melk en
eieren zouden voorzien, wist ik dat ze het einde van de reis niet
zouden halen. Levende dieren zijn essentieel op lange zeereizen,
waarbij scheepsbeschuit, gedroogd vlees, vis en groenten opraken of
bederven. Het gerinkel van flessen gaf aan dat ook de drankvoorraad



werd aangevuld. Kort daarop werden een stuk of twintig fusten naar
de roeiboot gerold en ingeladen, waarmee het inladen kennelijk
compleet was. De bemanning ging aan boord om het schip klaar te
maken voor vertrek.

Daarmee verslapte mijn interesse. Het was dan ook hoog tijd
om mijn vermomming uit te testen. Tot dusver leek ik al minder
aandacht te trekken. Sommige zeemannen knikten naar me en liepen
gehaast door. Een donkere man met lang, zwart haar probeerde me
bananen te verkopen en liep snel door nadat ik er een paar had
gekocht.

Mijn zelfverzekerdheid maakte sprongen. Ik besloot wat
zeemannen naar mijn vader te vragen en begon bij een Fransman, die
voor een grote tent een stuk zeil aan het repareren was. Helaas werd
mijn vraag met zo'n geanimeerde vloed Frans beantwoord dat ik vlug
doorliep. Veel zeemannen waren Frans en terwijl ik van de ene naar
de andere ging, merkte ik dat maar weinig Engels spraken. De paar
Engelse woorden die eruit kwamen waren meestal zo onverstaanbaar
dat praten nutteloos was. Nee, dacht ik, ik moet Engelstalige mensen
vinden.

Ik stopte om een banaan te eten en tuurde naar de schepen. Er
lag een oud schip met afgebladderde verf en een dikke laag alg rond
de romp. De restanten van een vlag wapperden aan de mast, de
nationaliteit lang verweerd. Dan lag er nog een galjoen aan een brede
kade. Twee mannen waren het houtwerk aan het schilderen, hun
kleding zo verzorgd als het schip. Ik gooide mijn bananenschil weg
en liep naar ze toe.

'Goedemorgen,' zei ik. 'Spreekt u Engels?'

Een van hen leunde over de opening tussen de kade en de romp
en was met grote precisie een strakke lijn aan het schilderen. De



andere richtte zich tot mij. 'Ja, we spreken Engels,' antwoordde hij
met een tongval die ik niet kon plaatsen. 'Kan ik u helpen?' Hij liet
zijn kwast in de verfpot vallen.

'Ik hoop het wel, meneer.' Zijn blik gleed uitvoerig over de
contouren van mijn lijf. 'Ik ben op zoek naar een man. Hij heet
James Evens, heeft krullend blond haar en felblauwe ogen en vaart
op de Bonnie. Heeft u hem wel eens gezien?'

De man keek peinzend voor zich uit en liet zijn hand door zijn
haar glijden, waardoor hij er een lik verf in smeerde. Vervolgens
sprak hij zijn collega in een vreemde taal aan. Die kwam naar me toe
met de kwast nog in zijn handen. Bruine verfvlekken prijkten in zijn
verbrande gezicht en ik zag donkerblonde krullen onder zijn sjaaltje
uitkomen.

'Goedemorgen,' zei hij. 'Zoekt u een man en een schip?' Zijn
accent was nog dikker en ik boog naar voren om hem te verstaan.

'Ja, een zeeman met krullend blond haar en felblauwe ogen. Hij
heet James Evens en vaart op de Bonnie. Hebt u misschien van hem
gehoord?'

'James Evens? Nee, mevrouw – ik bedoel meneer,' zei hij
blozend. 'Ik ken geen James Evens, maar de Bonnie wel.'

'De Bonnie?' echode ik, zijn verspreking negerend. 'U bedoelt
toch hopelijk het schip en niet de taveerne?'

'Nee, het schip. Toen we hier een andere keer zijn, handelen we
met de mannen van de Bonnie. Ze zijn hier vaak, toen. Wij kopen
specerijen voor een goede prijs, zij kopen stoffen.'

'Wanneer was dat?' Mijn hart maakte een sprongetje. 'En met
wie sprak u?'



Ze wisselden een blik uit. 'Och, lang geleden. Twee jaar ofzo,
mevrouw, uh, meneer.' Ik beet op mijn lip. 'De kapiteins regelen
alles. Hij zegt dat ze toen vaak op Tortuga komen vanwege tabak.'

'Twee jaar geleden?' Mijn hoop verdampte. 'Hebben jullie ze
daarna nog gezien?'

'Nee. Daarna varen we naar Oost-Indië voor specerijen, want
dat is waar de Bonnie ze kopen. Wij veel geld verdienen, zeg ik u.
Hollanders komen er graag.'

'En de Bonnie? Zei u nu dat die hier vaak kwam, vanwege de
tabak?' Mijn ogen puilden bijna uit.

'Ja, dat zeggen zij. Verder weet ik niet, want zijn hier pas sinds
gisteren.'

'Juist,' zei ik terwijl ik de informatie in me opnam. 'En weet u
zeker dat u geen man met krullend blond haar en felblauwe ogen
hebt gezien? Hij draagt meestal een sjaaltje op zijn hoofd.'

'Ach, we zien veel zulke mannen. Waarom naar hem zoeken?'
Hij klonk zo nieuwsgierig dat ik mijn ogen samenkneep.

'Dat gaat u niets aan.' Ik voelde mijn zelfvertrouwen
afbrokkelen. Kennelijk kon mijn vermomming niet iedereen voor de
gek houden, zeker niet twee Hollanders die maandenlang op zee
waren geweest. 'Ik geloof dat ik genoeg heb gehoord. Bedankt voor
de informatie, heren.'

'Geen probleem.' Nu keek hij me wel heel doordringend aan,
alsof er een vraag op zijn lippen brandde. Ik liep door zonder om te
kijken.

De Bonnie was dus in Cayona geweest. Hoop rees in me op als
de eerste ochtendstralen. Tortuga stond dan ook bekend om haar



uitmuntende tabak. Geen wonder dat de Bonnie er kwam om te
handelen. Al starend naar de haven kon ik haar romp en machtige
zeilen bijna voor me zien, en haar ijverige bemanning met zakken
tabak op hun schouders. Nee, maar ze was er niet. Ik zou haar direct
hebben herkend. Maar ze komt wel, dacht ik. Hoe langer ik blijf,
hoe groter die kans wordt.

Maar hoelang kon ik op een plek blijven? Toch geen jaren? Wat
als ze nooit terugkeerde, omdat ze op de zeebodem lag? Ik begon me
af te vragen of rondreizen mijn kansen vergrootte en of ik niet beter
een tijdje kon blijven.

Terug in mijn kamer opende ik mijn tas. Daar was het: het
stukje handwerk dat ik bij me droeg om aan potentiële kopers te
tonen. Ik liet mijn vingers over de steken glijden. Het was een van
mijn mooiste werken, een perfect voorbeeld van mijn vaardigheden.
Opeens verlangde ik naar mijn noeste arbeid thuis in de tuin, waarin
ik de prachtigste afbeeldingen maakte. Misschien kon ik het wel
verkopen.

Ik vouwde het voorzichtig op, om het vervolgens mee naar de
markt te nemen.

 

De eerste week op Tortuga zocht ik dagelijks naar de Bonnie. En
hoewel ik mijn vermomming telkens verbeterde, zag niet iedereen
me voor een jongen aan. Toch bezocht ik 's avonds taveernes, op
zoek naar een spoor van vader. Er waren genoeg zeemannen met
opvallend dure riemen, knappe laarzen en juwelen. Sommigen
passeerden me met een trotse blik. Anderen verlieten zwierend en
zuipend de kroeg.

Voor wie fijn gezelschap had was het nachtleven een waar feest.
Voor mij was het een eenzame bedoening. En hoewel het optreden



van een fluitspeler of violist me meestal door de avond hielp, werkte
de muziek melancholisch. Ik vroeg me af wat vader aan het doen was.
Was hij ook in een taveerne? De gedachte werkte troostend, alsof we
op een bepaalde manier samen waren.

Ook dacht ik aan Hanna, die ik niet meer had gezien. Luisterde
ze ook naar muziek? Of lag ze ergens in de goot, bedelend om geld?
Ik merkte dat ik me ondanks haar onaardige gedrag zorgen maakte,
iets wat ze totaal niet verdiende. Woede laaide in me op bij de
gedachte aan haar kille, minachtende blik. Was ik niet beter af
zonder haar?

Uiteraard waren mijn nachtelijke uitjes niet zonder gevaar, zelfs
niet als jongen verkleed. Ik had dan ook zo min mogelijk geld bij me
en bewaarde de rest in mijn kamer, wetend dat sommige mannen in
donkere steegjes naar gemakkelijke slachtoffers speurden.

Op een avond werd ik plotseling door ruwe handen gegrepen.
Ik slaakte een kreet toen ik tegen een gevel werd gesmeten, het
geluid opgaand in het geruis van de woeste branding. Mijn wang
schraapte langs steen en ik struikelde. Dan voelde ik vingers mijn zak
in glijden. Hij duwde me tegen de muur, zijn adem heet in mijn nek.
Even kon ik niet gillen of bewegen. De duisternis omsloot ons als
verstikkende rook.

Ik schopte tegen zijn benen en reikte naar mijn zwaard, maar
werd alleen maar harder tegen de muur geduwd. Zijn adem
versnelde. Hij vloekte toen hij geen munten in mijn mantel aantrof,
maar was nog niet klaar. Nee, opeens gleden zijn handen over mijn
blote rug. Pas toen besefte ik in wat voor gevaar ik verkeerde.

Kennelijk maakte het niet uit of ik een man of vrouw was.
Paniek laaide in me op. Vlug boorde ik mijn hak in zijn been, zijn
geschreeuw oorverdovend. Ik greep mijn zwaard en richtte het op



hem. 'Oprotten, viezerik!' riep ik hijgend uit. 'Denk niet dat ik bang
ben om te steken.'

Koude zweetdruppels vormden in mijn nek toen ik zijn
contouren voor me zag, sterk en breed in het sterrenlicht. En toen
hij langzaam naderde, wist ik dat hij me als een gemakkelijke prooi
zag. Zijn ogen en tanden glommen in de duisternis. Zelfs mijn
jarenlange training had me niet volledig op een gevecht kunnen
voorbereiden. Nee, dit was geen les. Als ik verloor, was het einde
verhaal.

'Ha!' schreeuwde hij. Ik reageerde zoals ik had geleerd. Er
glinsterende iets in het donker, de reflectie van een mes, dat
verbazingwekkend snel bewoog.

Ik gilde in de hoop dat hij zou schrikken. Konden mijn armen
en benen maar stoppen met beven. Dan haalde ik uit met mijn
zwaard, maar raakte zijn mes. Het geschraap van metaal echode
tussen de huizen. Ik vocht voor mijn evenwicht, onder de indruk van
zijn kracht. Toch stak ik opnieuw, dit keer klaar voor zijn
verdediging. Er viel iets in het zand.

Schrikwekkend gekrijs rees op uit mijn tegenstander.
'Godverdomme, jij vuile hond!' schreeuwde hij hees. 'Mijn vingers!
Ik zal je afmaken!'

Zijn ongedeerde hand schoot uit het niets tegen mijn kaak.
Opeens viel ik achterover, mijn zwaard in mijn hand geklemd toen ik
op de grond plofte. Ik schreeuwde het uit toen hij op mijn enkel
stond. Even wankelde zijn donkere figuur, totdat hij met een kreet
over me heen viel.

Plotseling lag ik gevangen onder zijn zware lijf, waaruit iets
warms en plakkerigs vloeide. Ik worstelde om vrij te komen, hijgend



van paniek. Ik duwde en schopte, kreunde en trok. Ik probeerde
mijn zwaard te bevrijden, maar die zat muurvast. Pas toen besefte ik
dat het zijn borst doorboorde.

Het bloed trok uit mijn gezicht. Opeens voelde ik me slap en
koud. Even vertraagde mijn hartslag en werden de nachtelijke
geluiden zwak en ver weg. Waarschijnlijk was ik even buiten
bewustzijn, want toen ik tot mijzelf kwam, tuurde ik in het blauwe
licht van de opgekomen maan. Ik begon te rillen, koud van het zweet
en mijn bebloede kleding. Ik staarde verschrikt naar het lichaam
bovenop me.

Ik duwde hem met beide handen van me af. Zijn hoofd plofte
in het zand en mijn zwaard stak omhoog in zijn borst. Ik trok het er
snel uit. Het blad was rood en glanzend en even voelde ik me weer
licht in mijn hoofd. Vlug veegde ik het aan zijn kleding af. Dan
probeerde ik mijn wapen terug in de schede te stoppen, maar ik
trilde te veel.

Ik strompelde weg als in een droom, alsof het ochtendgloren
me weldra zou redden. De duistere gevels en ramen voelden griezelig
en verontrustend aan. Was men door het gevecht heen geslapen? Of
werd ik door open luiken beloerd?

Nerveus keek ik omhoog. Wat als iemand alles had gezien en
me voor moord aangaf? Zou ik worden opgeknoopt, zoals de
misdadigers in Port Royal? De gedachte stuurde me naar het strand,
naar het uitnodigende geruis van de zee. Eindelijk slaagde ik erin
mijn zwaard op te bergen. Vervolgens waadde ik in de branding. De
witte puntjes van golven bewogen op en neer in het maanlicht en ik
tuurde wezenloos voor me uit. Dan gaf ik toe aan haar kracht en
zonk tot aan mijn nek in de grijpgrage diepte.

Ik weet niet hoelang ik in zee bleef. Ik herinner me slechts de



verfrissende golven, beukend tegen mijn lijf. Langzaam verdwenen
het vuil en de sporen van mijn daad. De golfslag liet me op en neer
deinen, mijn gedachten wegebbend met de stroming.

Het vrolijke gelal van zeelieden bracht me terug aan wal.
Rillend strompelde ik over het strand, mijn armen stijf om mijn
drijfnatte lijf. Ik deinsde weg toen ik mensen in de verte zag, bang
om gezien te worden. Maar ze liepen door en het gezang verdween.
Pas toen keerde ik terug naar de taveerne.
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Er veranderde iets in me. Leegte vulde mijn ogen en ik herkende
mijzelf niet. De lijnen rond mijn mond verdiepten en ik oogde
harteloos en kil. Niet langer herkende ik mijn vertrouwde haarkleur,
de rondingen van mijn wangen en de vorm van mijn lippen. Op een
ochtend stond mijn spiegelbeeld me zo tegen dat ik mijn handspiegel
woedend op de grond smeet. Maar het glas wilde niet breken, dus
verstopte ik het abominabele ding in de verste hoek van mijn kamer.

Ik haatte mijzelf. Al snel waren mijn nagels donkerrood van het
krabben, net als toen ik een jong meisje was. Dunne sneetjes
markeerden mijn armen en benen, waardoor ik zo kwaad en
gefrustreerd werd dat ik wilde huilen. Maar de tranen kwamen niet,
dus kroop ik ellendig in bed. Er verscheen een schrale plek bij mijn
hart, dat intussen aardig gevoelloos was.

Een week lang bleef ik in mijn kamer. Het dienstmeisje
concludeerde dat ik ziek was en bracht me mijn maaltijden, thee en
waswater. Ik begon mijzelf ijverig te wassen. Ik poetste mijn lijf alsof
er hardnekkige bloedkorsten aan kleefden. Vervolgens at en dronk ik,
maar alleen omdat het moest. Ik kauwde en slikte lusteloos, me
onbewust van smaak en geur. En toen ik weer ging liggen, voelde ik
niets.

Als meneer Green er niet was geweest, was ik nooit meer naar
buiten gegaan. Bezorgd kwam hij me opzoeken. 'Juffrouw Lanting
zei dat je ziek bent,' zei hij fronsend. 'Wat scheelt er, meisje? Heb je
koorts? Zal ik een dokter sturen?' Ik kon alleen maar staren, maar
mijn ogen moeten mijn gevoelens hebben onthuld. 'Het leven op
Tortuga valt niet altijd mee, hè? Het is vast niet eenvoudig om als
jonge vrouw alleen te overleven. Vertel eens, is er iets voorgevallen?



Is er iets wat je me wilt vertellen?'

Hij sprak zachtjes en behoedzaam, alsof hij bang was dat het
minste geluid me zou breken. Ik voelde een prikkeling in mijn borst
en staarde naar zijn zongebruinde, gerimpelde handen.

'De stad krioelt van zeerovers en andere ongure types,'
vervolgde hij. 'Zelfs degenen die een fatsoenlijk leven leidden, zijn
inbrekers en moordenaars geworden. Het is 's nachts gevaarlijk op
straat, zelfs voor mij. Maar jij,' zuchtte hij, 'jij bent een makkelijke
prooi voor iemand die wil roven of… of verkrachten.'

Het laatste woord was als een zucht. 'Nee,' zei ik, hees omdat ik
lang niet had gesproken. 'Ik ben niet… Hij probeerde me te beroven.'
Kou doordrong me bij de herinnering aan de man die ik had gedood.
Zijn donkere silhouet was als een geest in mijn gedachten.

'Gods wonden!' bracht meneer Green uit. 'Wat griezelig! Wat is
er precies gebeurd? Heeft hij je bestolen?'

Ik schudde mijn hoofd en slikte. Donkere emoties dreigden uit
de krochten van mijn hart los te barsten. 'Nee, mijn geld was veilig
opgeborgen. Hij kon er niet bij, dus werd hij woedend. Ik kon niet
anders dan mijn zwaard trekken.'

Zijn mond viel open. 'Lieve heer! Wat gebeurde er toen?'

'We vochten,' fluisterde ik. Even zei ik niets, onzeker over wat
ik zou vertellen. 'Ik vocht voor mijn vrijheid. Ik weet niet hoe, maar
ik wist me te bevrijden en rende zo hard dat ik hier buiten adem
aankwam.' Ik staarde naar de dakspanten, niet in staat om zijn
verslagenheid te zien.

'Bij God, wat verschrikkelijk! Geen wonder dat je je bed niet
meer uitkomt. Het is een wonder dat je niet gewond bent, met zulk



tuig aan de kust.'

'Het was doodeng. Ik dacht dat ik doodging.' Ik zuchtte en
realiseerde me dat hij de waarheid beter niet kon kennen. Wat zou
hij doen als hij wist dat hij een moordenares in zijn taveerne had? Ja,
het was zelfverdediging, maar iemand doden was onacceptabel.

'Arm meisje toch,' verzuchtte hij. 'Wat triest toch dat je jezelf
hier opsluit. Dat is niet gezond, hoor. Je voelt je er alleen maar
ellendiger door. Waarom kom je niet naar beneden voor een hapje
eten? Ik zeg je, je bent hier hartstikke veilig, daar zorg ik wel voor.
Wat denk je ervan?'

Even sprak ik niet. De afgelopen dagen was de buitenwereld als
een waas van gevaar geweest. Toch bloeide het idee om naar beneden
te gaan, alsof iets in me begon te ontwaken.

'U hebt gelijk,' gaf ik toe. 'Ik kan beter opstaan.' Opeens voelde
mijn kamer benauwd aan. Ongelooflijk, dat ik een week tussen die
houten wanden was gebleven, die nu op me afkwamen.

'Geweldig. Ik zal zorgen dat er iets lekkers voor je bereid wordt.'

Eindelijk verliet ik mijn bed. Eindelijk schudde ik mijn ellende
van me af, die me als gif had doordrongen. Nee, ik wilde niet
miserabel blijven, niet terwijl het dagelijks leven doorging en warme
zonnestralen me buiten opwachtten. Hoe was het mogelijk dat ik
mijn zoektocht zo gemakkelijk had verworpen? Hoe kon ik vader zo
vlug zijn vergeten? Terwijl ik me opfriste en aankleedde, besefte ik
dat de Bonnie wel in de haven kon zijn.

Die middag snoof ik opnieuw de zoute zeelucht op en blies de
frisse wind me weer tot leven. In de haven leken de schepen
verwijtend naar me te roepen, omdat ik zo lang was weggeweest.
Opnieuw begon ik mijn ronde langs de kades. Een nette, Franse



korvet lag nog ter anker, maar het voorheen uitgestorven dek bruiste
nu van de activiteit. Hagelwitte zeilen werden aan de recent gebeitste
masten bevestigd en iemand schreeuwde aanwijzingen. Even bleef ik
kijken, geïntrigeerd door de bezigheden en de prettige, Franse
klanken.

Bij een van de kades krioelde het van de mensen, omdat er
zojuist een schip was aangemeerd. Mannen, vrouwen en kinderen
wuifden naar de bemanning onder een drukte van Franse stemmen
en ik probeerde me een weg door de menigte te banen. Voor me
werd een jong stel herenigd. Tranen liepen over hun wangen toen ze
elkaar gepassioneerd omhelsden. Ik keerde weg en schoot door een
smalle opening tussen een lange man en twee jonge kinderen.

Eenmaal uit de drukte hoorde ik Engelse stemmen. 'Kom hier,
lekkere kerels! Ik zal je eens een warm welkom geven.' Een
aantrekkelijke jonge vrouw zwaaide enthousiast naar de zeemannen
op het schip, haar rode jurk nauwelijks verhullend en haar ogen
omringd door een dikke laag kohl. Achter haar stonden drie jonge
vrouwen en een oudere vrouw in soortgelijke kledij.

'Luister niet naar haar, heren!' riep de oudere vrouw. 'Ik bied
een warm bad vol bekwaamheid en techniek!'

'Met zulke moeilijke woorden lok je ze wel!' giechelde de eerste.
'Daar houden die Fransjes wel van.'

'Ach, en anders verstaat hun klokkenspel me wel,' blies de
oudere vrouw al zwaaiend. De zeemannen begonnen schaapachtig te
grijnzen.

'Maar wat hebben we hier nu toch?' vroeg een van de vrouwen
toen ze mij zag. 'Kennelijk heeft mijn geluk me nog niet verlaten.
Wat een keurige jongeman ben je, en nog Spaans ook! Ik hou wel



van wild en buitenlands.' Ze kneep haar ogen tegen de verblindende
zon, om me met zulke plakkerige vingers aan te raken dat ik weg
deinsde. 'Och, maar je bent nog een jonkie, hè? Geen zorgen, knul.
Wij leren je de kneepjes wel.'

Ze pakte me stevig bij mijn schouders en ik zag haar lippen op
me afkomen.

'Je moet die welpies niet onderschatten, Hanna!' riep de oudere
vrouw. 'Morgen ben je zo kreupel als een paardrijder.'

Even stond ik stokstijf. Dan duwde ik haar fel van me af. Er
klonk gelach, maar het leek wel van ver te komen.

'Hel! Wat mankeert je?' gilde ze wankelend. 'Wil je me dan
niet?'

Iets in haar stem deed me staren, iets bekends dat achterdocht
en irritatie in me opriep. Haar grijze ogen waren zo licht door de
omringende kohl dat ze eigenlijk mooi waren.

Ik kende ze, maar ook weer niet. En eigenlijk wilde ik ze niet
kennen, dus keerde ik me om en verdween in de menigte. De
mensenmassa was als ondoordringbare mist. Toen ik er eindelijk
doorheen was, was ik te uitgeput om door te gaan.

'Dus jij bent het, hè?' klonk een verontwaardigde stem achter
me. Ik bleef aan de grond genageld. 'Je dacht zeker dat je kon
ontkomen, hè? Denk je nu echt dat je me in die jongenskleren kunt
misleiden?'

'Hanna?'

Natuurlijk. Natuurlijk was het Hanna die me even voor een
jongen had aangezien, die me zelfs had geprobeerd te kussen. Haar
ogen waren onmiskenbaar, net als de plagerige toon in haar stem.



'Nou, je hebt wel een lucratieve handel gekozen,' merkte ik op.
Ik liet mijn blik over haar strakke jurk glijden.

'Gut, en jij voelt je wel heel wat, hè?' blies ze met opgeheven
kin. 'Je hebt je piratenvader zeker gevonden, om in gestolen weelde
te baden? Hoe zou het voelen om van andermans rijkdom te
profiteren? Ik werk tenminste voor mijn geld.'

Ik snoof. 'Je boft maar. Het verdient vast beter dan een
dienstmeisje.'

'Ach, je moet je talenten benutten, nietwaar? Aangezien ik niet
bepaald uitpuil van de kwaliteiten, zoals jij, heb ik de gemakkelijke
weg gekozen. Het is niet moeilijk, hoor, mannen plezieren. De
meesten zijn toch dronken en vertrekken zo blij als een kind.'

Ik keek haar bezorgd aan. 'Je weet dat er andere manieren zijn
om aan geld te komen?'

'Niet voor vrouwen zoals ik.' Ze liet haar hand door haar losse
haar glijden. 'Denk maar niet dat ik me voor een stel rijke stinkerds
ga uitsloven, als een slaaf voor een paar centen. Nee, dit werk bevalt
me prima. Misschien moet je het eens proberen.'

'Nee, dank je,' zei ik, zoekend naar woorden. Ik besefte dat
Hanna haar levenspad had gekozen en dat ik daar weinig aan kon
veranderen.

'Dat dacht ik al. Laat me raden, je voelt je er zeker te goed
voor? Ach ja, dat is misschien maar beter ook. Mannen houden wel
van een lolletje, vooral die met een trouwring. Geloof me, dat zijn de
wildste.'

'Fijn voor je.' Irritatie welde in me op toen ze zo zelfverzekerd
sprak. Ik kon amper geloven dat ze oprecht was, dat ze ervoor koos



om een hoer te zijn. 'Nou, veel geluk, Hanna. Misschien zien we
elkaar nog eens.'

'Misschien wel, Catherine. Misschien wel.'
 

Dagen verstreken, dagen waarin ik op de Bonnies komst bleef hopen.
Maar ze kwam niet. Op een avond telde ik mijn resterende geld.
Bezorgd staarde ik naar de munten op mijn bed, slechts een
schrijntje van de hoeveelheid waarmee ik was vertrokken. Opeens
besefte ik hoeveel mijn verblijf kostte en hoeveel aan bootgeld was
opgegaan. Hoe kon ik mijn zoektocht ooit voortzetten?

Tijdens mijn dagelijkse ronde door de stad en haven ging ik
mijn mogelijkheden na. Misschien kon ik werk vinden als
dienstmeisje of in de keuken. Maar zou een Franse familie genoegen
nemen met mijn Britse en Spaanse invloeden? Ik vermoedde van
niet.

Uiteraard kon ik ook op een schip werken. Nu ik mijn
vermomming als jongen had geperfectioneerd, hoopte ik voor
scheepsjongen te kunnen doorgaan. Zou de bemanning mijn
jongensstem geloven? Ik wist dat het in mannenkleding door de stad
te lopen heel iets anders was dan op een schip werken, waar de
bemanning in dezelfde ruimte slaapt en leeft. Hoe kon ik mijn
behoefte doen zonder achterdocht op te wekken? En was het wel
slim om Tortuga te verlaten?

Misschien kan ik weer handwerken, dacht ik. Maar hoe kom ik
aan materialen met het weinige geld dat ik nog heb?

Ik begon nerveus te worden. Wat als ik geen werk vond?
Terwijl ik door de straten slenterde, voelde ik de gevleugelde vrouw
op mijn borst drukken. Het was ongetwijfeld het meest waardevolle



wat ik bezat. Als alles tegenzat – als ik door mijn geld heen raakte en
zelfs geen eten kon betalen – zou ik haar dan verkopen? De gedachte
was misselijkmakend.

 

De volgende ochtend was ik vroeg op.

'Juffrouw Evens, mag ik je even spreken, alsjeblieft?'

Ik verstijfde bij de buitendeur, die ik net wilde openen.
'Vanzelfsprekend, meneer.'

Meneer Greens gewoonlijk vriendelijke stem klonk enigszins
scherp, waardoor ik me direct naar hem omkeerde. Ik volgde hem
naar het kantoortje achter in de gelegenheid en zuchtte inwendig.

'Thee?' bood hij aan.

'Nee, dank u.' Ik ging zitten. Misschien was het ook maar beter
om het achter de rug te hebben. 'Ik wilde eigenlijk net naar buiten
gaan. Waarover wilt u me spreken?

Hij schraapte zijn keel en ging aan de andere kant van de
langwerpige tafel zitten. Hij keek me spijtig aan. 'Nou, meisje, ik ben
bang dat ik dit op geen andere manier kan zeggen. Hoezeer ik ook
van je gezelschap geniet, ik vrees dat de termijn waarvoor je betaald
hebt allang overschreden is. Misschien ben je te afgeleid geweest om
het te merken, wat begrijpelijk is. Toch moet een etablissement
draaien en daarvoor heeft het inkomsten nodig. Wellicht is dit een
mooi moment om de rekening op te maken, nu je beter bent?
Uiteraard mag je je kamer houden, als je je verblijf wilt verlengen.'

'Verlengen?' echode ik om tijd te winnen. Ik legde mijn handen
op het bureau, want ik had mijn nagels in de onderkant van mijn
stoel zitten boren.



'Wellicht wil je je reis vervolgen, zoals voorheen?' Hij bladerde
door een grootboek en ik zag verschillende namen en bedragen netjes
op een rij staan. 'Ah, daar is het. Volgens mijn administratie ben je
me tien shilling schuldig.' Hij keek op en ik bespeurde berouw op
zijn gezicht. Hij vond het duidelijk ongemakkelijk om me hiermee te
confronteren.

'Het spijt me vreselijk, meneer,' zei ik met mijn hand op mijn
borst. 'Wat ongepast van me om zoiets belangrijks te vergeten. Ik
ben bang dat het me ontglipt is na –' mijn stem stokte om mijn
recente tegenspoed te benadrukken. 'vooral na wat er met me
gebeurd is.'

Ik liet mijn hoofd hangen en overwoog mijn opties. Mijn riem
woog de laatste tijd opmerkelijk licht en ik wist dat ik nog zo'n zeven
shilling had. Ik probeerde mijn schaamrood te onderdrukken.

'Ik weet dat de laatste tijd moeilijk voor je geweest is,' vervolgde
hij. 'Geloof me, ik vind het vreselijk voor je. Wellicht wil je
nadenken over wat je wilt?'

'Ja. Ja, natuurlijk.' Ik keek op en liet stilletjes mijn ingehouden
adem vrij.

'Goed dan. Zullen we hier morgen op terugkomen? Dan kun je
me je plannen vertellen en uiteraard de rekening vereffenen.' Hij
sloot het grootboek.

'Dat zou fijn zijn.' Ik probeerde te glimlachen. 'Uiteraard zal ik
u dan betalen. Zo'n fijne plek als deze verdient niet minder, zeker na
alle goede zorg die ik heb ontvangen. Mijn excuses voor de
vertraging. Vergeef me mijn onzorgvuldigheid.'

'Er is niets te vergeven.' Meneer Green knikte en ik probeerde
rustig te vertrekken, bang dat mijn houding mijn financiële situatie



zou onthullen.

Mijn wangen gloeiden toen ik doelloos over straat sjokte, mijn
hemd plakkend tegen mijn oksels. Mijn God, hoe kan ik ooit mijn
schuld vereffenen, vroeg ik me af. En nog belangrijker: hoe kan ik
genoeg geld bijeen schrapen om langer te blijven?

Ik rilde ondanks de hitte. Alsof mijn situatie nog niet duidelijk
genoeg was, werd ik ook nog eens door een gerimpeld mannetje bij
mijn arm vastgepakt. 'Alstublieft, mevrouw!' riep hij met een
piepstemmetje. 'Een penny, alstublieft, voor deze oude man.'

Ik gaapte het arme schepsel aan. Opeens werd ik
geconfronteerd met wat ik kon worden. Angst vervulde me bij zijn
wanhopige blik, alsof ik hem daadwerkelijk kon helpen, alsof ik hem
een leven vol hoop en voorspoed kon geven.

Ik duwde hem weg. Ik duwde hem zo hard dat hij struikelde en
een marktstalletje moest aanklampen. Dan wankelde ik zelf en deed
een extra stap om door te kunnen lopen. Nee, dacht ik, ik heb geen
penny, niet als ik mijn verblijf wil betalen, niet als ik in deze
genadeloze plek wil overleven.

Er verscheen een opening tussen de huizen en ik zag de
vertrouwde tinten van de zee.

Ik moet iets doen, besefte ik. Ik moet geld verdienen. Het is
dat of verdwijnen. Maar ik kan meneer Green toch niet zonder te
betalen achterlaten? Dat zou zeer onbeschoft zijn, vooral na alles wat
hij voor me heeft gedaan. Hoe kan ik in een dag genoeg geld
verdienen?

Mijn aandacht ging naar de kade, waar een aantal zeemannen
zakken en kisten in een lege kar tilden. Ze waren afkomstig van een
galjoen, dat vlak bij de kust voor anker lag. Ik liep naar een van de



mannen. 'Pardon, meneer. Spreekt u Engels?'

Hij draaide zich om en ik zag twee felblauwe ogen. 'Jawel. Kan
ik u helpen?' Hij had een krat met flessen in zijn handen.

'Is het mogelijk om uw kapitein te spreken?'

Zijn blik ging omlaag, van mijn hoofd naar mijn laarzen.
'Natuurlijk. Hij staat daar, naast die kisten,' zei hij, waarna hij het
krat in de kar plaatste.

Ik zag een lange man in de verte turen, zijn ogen geknepen
tegen het felle licht. Terwijl hij langzaam over de kade liep, bekeek
hij de voortgang van de werkzaamheden vol autoriteit.

'Voorzichtig, meneer Young!' riep hij naar de jongeman
waarmee ik had gepraat. Ik hoorde het gerinkel van flessen achter me
en concludeerde dat de rumvoorraad werd aangevuld. De blik van de
kapitein viel op mij. 'En wie mag u wel wezen?'

Pas toen herkende ik hem: de scherpe, groene ogen,
paardenstaart, stoppelbaard en snor. Onze ontmoeting in Port-de-
Paix leek maanden geleden, terwijl het slechts een paar weken was.

'Kapitein Hunt?' Ik hield mijn hand op tegen de zon, waar hij
half voor stond.

'Ken ik u?' Hij keek me onderzoekend aan.

Ik aarzelde. Dan hield hij zijn hoofd schuin alsof hij me
opnieuw bekeek en knikte. 'Schiet me, maar je bent het echt, is het
niet? Juffrouw Cate, als ik het me goed herinner? Ik had je amper
herkend!'

'Gelukkig maar. Ik ga graag in mijn omgeving op, kapitein,' zei
ik met mijn normale stem. Opeens leek het belachelijk om me als



jongen voor te doen. 'Zelfs Port Royal huisvestte niet zoveel
schelmen en vagebonden als Cayona.'

Hij kwam naar me toe, zodat we gemakkelijker konden praten.
'Zo, dus je bent toch maar naar Tortuga gekomen? Heb je je vader al
gevonden?'

'Ik ben bang van niet. Het barst hier van de hooibergen, met
slechts één speld om te vinden.'

Zijn ogen glinsterden, omdat ik hem aan zijn woorden
herinnerde. 'Sommige spelden zijn opvallender dan andere.
Misschien glimt deze wel wanneer je dat het minst verwacht.'

'Nou, dat mag dan wel snel gebeuren,' zei ik weemoedig. 'De
tijd verstrijkt zo vlug als de wind, met niets glimmend aan de
horizon. Ik ben bang dat ik nu niet alleen mijn vader zoek, maar ook
een bron van inkomsten. Ik vroeg me af of u wellicht werk voor me
heeft.' Ik keek naar het galjoen, waarvan een van de zeilen losjes aan
de mast wapperde en een lange scheur bevatte. Ook bladderde de verf
op de reling af. 'Ik ben uitmuntend in naaien, ziet u, en aardig in het
schilderen van houtwerk.'

'Meen je dat nou?' Hij keek zo ernstig dat het vermaak in zijn
ogen amper zichtbaar was. Hij verplaatste zijn gewicht naar zijn
andere been en bekeek het schip. 'Je hebt een scherpe blik,' merkte
hij op. 'Goed, juffrouw Cate. Waarom begin je niet met dat zeil om
te laten zien wat je kunt? Ik ben bang dat het grootste deel van de
bemanning de stad al in is en dat mijn zeilmaker – die arme meneer
Temple – het einde van de reis niet heeft gehaald. Meneer Young zal
het zeil voor je losmaken en het nodige gereedschap brengen.'

Hij gebaarde naar de jongeman waarmee ik eerder had
gesproken en liep weg.



'Kom maar mee, juffrouw…' zei meneer Young.

'Juffrouw Cate,' zei ik. Wellicht was het veiliger om mijn
achternaam niet te gebruiken, nu er in de stad over de gevleugelde
vrouw en de Bonnie werd gepraat. Ik volgde hem naar een roeiboot.

Het was niet ver naar het schip en meneer Young bleek een
ervaren roeier. Al snel klom ik aan dek, wat opvallend verlaten was.
Opeens besefte ik dat ik geen prijs met de kapitein had afgesproken.
Zouden mijn verdiensten genoeg zijn? Ik kan maar beter goed werk
verrichten, besloot ik terwijl meneer Young het zeil losknoopte. Het
is vast niet moeilijk om een zeil te repareren.

Ik dacht aan moeder, aan hoe ze me had geleerd om gaten en
scheuren in kleding te repareren. Wat had ik naaien als kind gehaat,
toen ik liever in de avontuurlijkste verhalen opging. Wat een geluk
dat vader me een nieuw zwaard had beloofd als ik leerde handwerken,
zodat ik nu perfecte steken kon maken. Meneer Young legde het
gescheurde zeil voor me op het dek en bracht een scheepskist.

'Dit is Temple's gereedschap,' legde hij uit. 'Heb je verder nog
iets nodig?'

Ik bekeek de verschillende naalden, kluwen draad, stukken stof,
messen en gereedschappen in de kist. De meeste gereedschappen
waren zo onbekend voor me als die van een dokter. Wel herkende ik
een pincet en een leren band die ik ter bescherming om mijn hand
kon dragen. 'Nee, dank u, meneer. Dit is alles wat ik nodig heb.'

Hij knikte en vertrok. Ik staarde naar de kist en vroeg me af wat
er met de vorige eigenaar was gebeurd. Een zeeleven was zwaar, dat
was geen geheim. Toch was het raar om een naald te hanteren van
een man die nu op de zeebodem lag.

Ik ging ijverig te werk. Eerst nam ik de tijd om de scheur in het



vlas te bestuderen en te bedenken hoe ik die ging repareren.
Vervolgens pakte ik een stukje linnen en sneed het in de juiste vorm.
Ik legde het over de scheur en begon het voorzichtig vast te naaien.
Mijn doel was om de reparatie zowel stevig als mooi te maken. De
tijd vloog voorbij. Wolken dreven over Tortuga terwijl de ochtend
verstreek en ik voelde een frisse bries vanaf zee komen. Dan hoorde
ik voetstappen achter me. Ik keek om en zag de kapitein naar me
toekomen.

Mijn vingers werden onzeker toen hij naast me kwam staan en
mijn voortgang kritisch bekeek. Ik stopte om hem aan te kijken,
wachtend op een opmerking. Ik voelde mijn hartslag versnellen, bang
dat ik vanwege slecht werk zou worden weggestuurd. Maar de steken
die ik tot dusver had gemaakt waren netjes en gelijk.

'Kun je daarmee omgaan?' vroeg hij. Ik fronste, me afvragend
waarom ik niet met een naald overweg zou kunnen. Maar het was
niet mijn naald, maar mijn zwaard waarnaar hij keek.

'Uiteraard,' zei ik alsof zijn vraag me verbaasde, alsof iedere
vrouw bewapend rondliep. 'Ik ken wat bewegingen en tactieken.
Mijn vader heeft het me geleerd. Hij vond dat ik moet kunnen
zwaardvechten, zodat ik mijzelf kan verdedigen.' Even staarde hij me
aan, mijn woorden overpeinzend. Ik sloeg mijn ogen neer, me
afvragend of het gesprek voorbij was en ik door moest werken.

'Waar kom je eigenlijk vandaan, juffrouw Cate?'

Ik keek hem verbaasd aan. Kapitein Hunt straalde zo weinig
warmte uit dat een persoonlijke vraag wel het laatste was dat ik
verwacht had.

'Ik kom uit Port Royal.'

'Port Royal?' Er viel een schaduw over zijn gezicht. 'Ze zeggen



dat het van de aarde is geveegd. Ze zeggen dat de stad verloren is,
verwoest door de wrok van God.'

'Niet volledig. Er staan nog wat huizen.'

'Was je er dan bij toen het gebeurde?' Hij keek me verwonderd
aan.

'Ja, ik was erbij.' Ik tuurde in de verte alsof de restanten van
Port Royal achter de kliffen lagen. 'Ik was erbij toen het gebeurde,
toen de aarde begon te schudden en de huizen in de aarde zakten.
Veel mensen stierven die dag. Een groot deel van de stad werd
verwoest, maar niet alles. Ik weet zeker dat ik nog huizen en mensen
zag toen ik vertrok.' Ik dacht aan thuis, aan het kleine, vertrouwde
huisje waarin ik was opgegroeid en aan moeders schilderijen aan de
muur. Hadden haar werken de verschrikkelijke aardbeving overleefd?
Of waren ze voor eeuwig verloren, net als zij?

Ik keek weg, maar kon mijn verdriet niet verbergen. Ik voelde
zijn ogen op me, alsof hij meer vragen overwoog. 'Het lijkt me
afschuwelijk om mee te maken. De verhalen die ons de laatste tijd
bereiken zijn huiveringwekkend.' Opeens tuurde hij naar de grote
mast. 'Wat denk je ervan? Wil je nog een zeil repareren?'

Ik onderdrukte een glimlach, zo opgelucht was ik. 'Dat is
prima, kapitein.'

De middag verstreek zo vlug als de ochtend. Ik werkte zo snel
en goed als ik kon, gemotiveerd door de onuitgesproken goedkeuring
en de soep die werd gebracht. Toen ik klaar was, overspoelde
voldoening mijn eerdere somberheid. Wat was het heerlijk om iets
nuttigs te doen. Na wekenlang naar vader te hebben gezocht, was het
bevrijdend om me op een simpele taak te richten, op iets waarvan ik
wist dat ik het kon.



Misschien kan ik wel meer werkzaamheden verrichten, dacht ik.
Misschien kan de kapitein wel een ijverige vrouw gebruiken.
Waarom heb ik eigenlijk zoveel tijd in de stad doorgebracht? Het is
duidelijk dat vader er niet is. Misschien komt hij de komende
maanden niet eens, of zelfs jaren. Waarom zou ik mijn tijd verdoen
met wachten als ik op een schip kan werken, een schip zoals dit?

'Ik zie dat je klaar bent.' Kapitein Hunt nam de tijd om mijn
werk te beoordelen, waarbij hij de zeilen tegen het licht hield. Dan
knikte hij en haalde zijn beurs tevoorschijn. Vol verwachting keek ik
hoe hij munten uittelde. 'Ik neem aan dat dit genoeg is?'

Ik weerstond de neiging om te juichen toen hij vijf shilling in
mijn hand drukte. Dit was meer dan ik had kunnen dromen. 'Ja,
kapitein. Dank u wel.'

'Bedankt voor je goede werk.' Waardering blonk op zijn gezicht,
maar het was net geen glimlach.

'Graag gedaan. Mocht er meer werk zijn, dan stel ik mijzelf
graag beschikbaar. Ik hou van hard werken, ziet u? Wellicht kunt u
een ijverige vrouw aan boord gebruiken?' Onzekerheid klonk in mijn
stem.

'Ik ben bang van niet. Een vrouw op een schip…' Hij schudde
zijn hoofd alsof het geen uitleg behoefde. 'De bemanning zal het niet
toestaan. Ze denken dat het ongeluk brengt.'

'Ongeluk?' Ik proestte van het lachen. Maar in plaats van mee
te lachen, bekeek hij me aandachtig. 'Meent u dat echt?'

'Je zult verbaasd staan bij de berg nonsens die zeemannen
geloven. Gisteravond hoorde ik ze nog over zeemeerminnen praten,
leviathans en een watergeit.' Zijn wenkbrauwen gingen omhoog.



'Christus! En uw ondernemingen zijn winstgevend?'

'Zolang we als eenheid doelen nastreven, jawel.' Hij gebaarde
naar de roeiboot. Een korte, kale man stond klaar om me terug te
roeien. 'Ik vrees dat ik hier niet het alleenrecht heb qua beslissingen.
Ik heb een bemanning waartoe ik me moet verantwoorden.'

Ik knikte begripvol. 'Dat wens ik u een fijne dag, kapitein.
Misschien komen we elkaar nog eens tegen.'

'Misschien wel, juffrouw Cate.'

De zon daalde vlug toen ik naar mijn kamer liep. Opeens voelde
ik me uitgeput, nu mijn werk af was en een welverdiende maaltijd
me in de taveerne opwachtte. Ik was dan ook niet gewend om de
hele dag te werken. Toch was ik meer dan voldaan, nu de dag zo
voorspoedig was uitgevallen. Bovendien kon ik meneer Green
betalen.



26
 

De volgende ochtend verblijdde ik meneer Green met mijn betaling,
om na een vlug ontbijt opnieuw naar de haven te gaan. Met de
wetenschap dat ik zeilen kon repareren, liep ik zelfverzekerd langs de
kade, hopend op een dag vol klusjes. Mijn rijkdom was helaas maar
kortstondig geweest. Ik wist dat ik van de resterende drie shilling
maar een paar dagen kon leven, iets wat me zorgen baarde. Even
flitste Hanna's gezicht door mijn hoofd, en het werk dat zij nu deed.
Nee, als ik iets wilde voorkomen, was het wel een dergelijke
ondergang.

'Juffrouw Cate, ja?'

Ik draaide me om bij het horen van een dik, Spaans accent. Een
magere man met halflang, zwart haar bekeek me door grote, donkere
kijkers. Ik deinsde bijna weg bij het zien van zijn rafelige, zwarte
lompen, half verwachtend dat hij een bedelaar was. 'Kan ik u ergens
mee helpen, meneer?'

'Ja, señorita. Ja, u kunt helpen.' Ik weerstond de neiging om
mijn neus dicht te knijpen toen een zurige dranklucht me
tegemoetkwam. 'Jij help kapitein Hunt gisteren, ja?'

Ik stapte achteruit door te doen alsof ik mijn gewicht
verplaatste. 'Ja, dat heb ik inderdaad gedaan. Hoezo?'

'Jij maakt zeilen voor Hunt?' vervolgde hij, gebarend naar
Hunts galjoen. 'Jij maakt zeilen voor mij?' Hij wees naar een scheepje
waarvan de conditie het hart van de stoerste zeeman zou breken. De
reling was op meerdere plekken volledig afgebroken, alsof
kanonskogels er onlangs hadden ingeslagen. Gescheurde trouwen
zwierden aan de masten en het boegbeeld was compleet onthoofd.



Het was duidelijk dat dit schip net zo weinig onderhoud ontving als
de kapitein.

'Ik ben bang dat ik geen nieuwe zeilen maak, kapitein,' legde ik
uit om tijd te winnen. 'Ik kan ze wel repareren, als u dat wilt.' Ik
bestudeerde de masten en vroeg me af hoe het vlas eruitzag als de
zeilen waren uitgerold.

'Ja, repareren is wat ik bedoel. Waarom niet kijken, ja?'
Smoezelige vingers omklemden mijn pols en hij gebaarde naar een
roeiboot. Ik kromp ineen bij zijn aanraking, maar realiseerde me dat
dit een kans was om geld te verdienen.

Aangezien ik niets van de zeilen verwachtte, staarde ik verrast
naar hun relatief goede staat. Ja, er waren scheuren en zwakke
plekken, maar die kon ik repareren. Uiteraard moesten er eerst
duidelijke afspraken worden gemaakt.

'Ik kan deze zeilen voor u repareren, kapitein Castillo,' zei ik,
'voor zeven shilling.'

'Dios mío! Zeven shilling?' Hij gierde het uit alsof ik om een
kist met goud had gevraagd. 'Hoe moet arme kapitein Castillo u
betalen en ook nog eten en drinken? Wat krijgen mijn arme
bemanning als we varen, ay?'

Ik zuchtte inwendig. Dus er moest eerst onderhandeld worden.
'Uiteraard begrijp ik dat,' zei ik liefjes. 'Maar als ik in mijn
levensonderhoud wil voorzien, moet ik op zijn minst zes shilling
verdienen.'

Opnieuw lachte hij, waarbij een rij zwartige tanden werd
ontbloot. 'U berooft me! U berooft ons van ons geld!' riep hij
theatraal uit. Vervolgens kneep hij zijn ogen samen. 'Drie shilling en
niet meer. Dit is mijn laatste aanbod.'



Drie shilling. Het was veel minder dan kapitein Hunt had
betaald. Toch was het geld, iets wat ik hard nodig had. En eigenlijk
was het nog steeds een redelijk bedrag, nu ik het werk al een keer
gedaan had en waarschijnlijk sneller werkte.

'Goed dan,' stemde ik in, waarbij ik Castillo's klamme hand
schudde. Een huiveringwekkende grijns verscheen op zijn gezicht.

Mijn walging zakte zodra ik met een groot zeil over mijn knieën
zat te werken, want was dat niet waarvoor ik was gekomen? Ik kon
de shillings bijna in mijn handen voelen. Fantasieën van een nieuw
hemd speelden al in mijn hoofd, hoewel ik me dat waarschijnlijk niet
kon veroorloven als ik in Cayona wilde blijven. Toen ik mijn slordige
paardenstaart op mijn rug voelde, besloot ik dat een kam ook een
welkome investering was.

Castillo's aanwezigheid was als een verstikkende wolk. Terwijl
kapitein Hunt me de tijd had gegund om aan mijn omgeving te
wennen, hield Castillo me nauwlettend in de gaten. Al lurkend van
zijn fles namen zijn doordringende ogen niet alleen mijn werk op,
maar ook de rondingen van mijn gezicht, hals en de onderliggende
gebieden. Soms grinnikte hij zachtjes, waarbij hij even tussen zijn
benen krabde. Met opeen geklemde kaken werkte ik door, waarbij ik
probeerde mijn werk niet af te raffelen. Dat was gelukkig ook niet
nodig: door mijn toenemende routine was ik veel eerder klaar dan de
vorige dag. Ik begon me al op wat hoognodige aankopen te
verheugen.

'Klaar, ja?' vroeg Castillo grijnzend. Hij begon mijn werk te
inspecteren. 'Heel mooi, señorita. Erg mooi.' Hij bleef het vlas
bekijken en ik besloot even de benen te strekken.

Al snel zag ik dat er goederen naar Hunts galjoen werden
geroeid. Kennelijk was de bemanning teruggekeerd en werd het



schip klaargemaakt voor vertrek. Ik herkende direct meneer Youngs
zwarte haar en gespierde armen.

Vervolgens verscheen kapitein Hunt aan dek om orders te
roepen: 'Haal meer water alsjeblieft, meneer Young. En vergeet de
kippen en meloenen niet. We zullen ze hard nodig hebben.' Hij boog
hoofdschuddend over een kist. 'Schiet me! Waarom staat dit hier
nog? Iemand kan er zijn nek wel over breken. Breng het naar
beneden!'

Mannen haastten zich om de kist te verwijderen. Opeens viel
zijn blik op mij, alsof hij voelde dat hij werd geobserveerd. De
verandering in zijn gezicht was amper zichtbaar, maar ik dacht dat ik
bezorgdheid bespeurde toen hij van mij naar Castillo keek.

Ik knikte beleefd en Hunt knikte terug. Vervolgens kwam
Castillo met een zakje aanlopen. 'Hier is het geld, señorita, voor uw
werk.' Hij drukte wat munten in mijn hand, die hij glimlachend
dichtdrukte. 'Dank u wel. Het was een genot u aan boord te
hebben.'

Mijn hand voelde opvallend licht aan. Ik telde de munten en
kwam uit op vijftien pence. Kapitein Castillo keek zwijgend toe
totdat ik boos opkeek. 'Wat is dit?' wilde ik weten. 'Dit is niet wat
we hebben afgesproken. U hebt me drie shilling beloofd. Waar is het
resterende geld?'

'Het resterende geld?' Hij hief zijn handen verbouwereerd
omhoog. 'Waar hebt u het over? Dit is het afgesproken bedrag.'

Ik staarde naar zijn onverschillige houding en voelde mijn adem
versnellen. 'Probeert u me nu te bedonderen? Denkt u omdat ik een
vrouw ben dat u me minder hoeft te betalen? Is dat het?' Ik kneep de
munten samen in mijn hand.



'Jij werkt en ik betaal.' Hij haalde zijn schouders op voordat hij
wegliep.

'Waag het niet om weg te lopen!' Ik greep zijn arm en dwong
hem tot stilstand. 'Schaam u voor uw oneerlijkheid, kapitein
Castillo! Hoe durft u me zo te behandelen? Hoe durft u te denken
dat ik met deze miserabele pence genoegen neem?' Daarmee smeet ik
ze in zijn gezicht. Munten rinkelden op het dek en rolden tussen
onze benen. 'Schaam u! Wat bent u een zielig schepsel, zeg! Geen
wonder dat dit schip een drijvend karkas is.'

Hij gaf me een duw, zodat ik wel los moest laten. Even
wankelde ik. Vervolgens bekeek hij me door ogen zo zwart dat ze van
kool leken. 'Fuera de aquí, wijfie!' Hij gebaarde naar de stad. 'Van
mijn schip af!'

Ik klemde mijn kaken zo hard op elkaar dat ik bang was dat
mijn kiezen zouden breken. Mijn vingers vonden mijn zwaard, dat ik
met een grote zwier ontblootte. Zijn ogen flitsten bij het zien van
het glanzende blad, dat ik recentelijk had gepoetst en geslepen.
Vermaakt trok hij zijn eigen zwaard. 'Pas op dat je jezelf niet snijdt,
vrouw!' riep hij uit. Even viel zijn blik op het naburige galjoen.
Hunts bemanning stond bij de reling alsof een stuk van Shakespeare
op het punt stond te beginnen. Sommigen lachten, anderen bekeken
me met verwondering of compassie.

Het was ik die het duel begon. Urenlang had ik gewerkt,
zonder ook maar een maaltijd of drankje te ontvangen.
Verontwaardiging brandde in me toen ik hem aanvloog, me
voornemend dat ik dit schip niet zonder betaling zou verlaten. Niet
alleen omdat ik het nodig had, maar vooral voor mijn eigenwaarde.

Metaal gonsde toen onze zwaarden elkaar ontmoetten. Even
wankelde ik op mijn benen, maar herstelde en stak opnieuw. Weer



werd mijn aanval afgewend, maar ik bleef uithalen, mijn ervaren
passen tappend op het dek. Zorg voor snelheid, Cathy, zei vader altijd.
Het is jouw troef. De minste aarzeling kan je je leven kosten.

'Denk je nu echt van een kapitein te kunnen winnen?' Castillo's
kortelas suisde langs mijn borst, maar ik pareerde zijn aanval. 'Dit
zijn speldenprikjes, juffrouw Cate.'

'Slacht hem af! Kort die bastaard!' riep iemand vanaf het
galjoen.

Opnieuw ging Castillo in de aanval, maar hij trof lucht toen ik
bukte. Vlug boorde ik mijn hiel in zijn scheenbeen, wat voor een
oorverdovende schreeuw zorgde.

Ik vloog hem direct aan. Bloed vloog door de lucht toen mijn
zwaard zijn rechteronderarm raakte. Op zijn laarzen spatte het, en op
zijn oude, vale hemd.

'Rotwijf!' Een mengeling van razernij en verbazing verscheen op
zijn gezicht. Ik wist dat ons gevecht zojuist serieus was geworden, nu
ik hem daadwerkelijk had verwond. Waarschijnlijk had hij het tot
dan toe als een spelletje beschouwd, iets om naderhand om te
lachen.

'Kom op, dame, je kunt het. Slacht die stinkende dronkenlap
af!' riep iemand. 'Laat hem er niet mee wegkomen.'

De woorden deden mijn energie stromen. Opnieuw ontweek ik
een haastige aanval, maar moest wegspringen toen de reling
onverwacht in mijn rug drukte. Hij probeerde me in een hoekje te
drijven. Ik rolde weg en kreunde toen mijn elleboog tegen het dek
sloeg. Opeens voelde ik iets tegen mijn vingers, iets wat Castillo
eerder op het dek had neergezet. De lege rumfles spatte in stukjes
toen ik die tegen zijn voorhoofd smeet.



Hij grimaste, maar niet alleen vanwege de pijn. Nog nooit had
ik iemand zo woest gezien. Met geknepen ogen en gebalde vuisten
kwam hij op me af, alsof ik een mier was die hij zou doodtrappen.

Opeens wankelde ik. Geschokt besefte ik dat mijn hiel achter
de kist bleef haken waarop ik gewerkt had. Ik grimaste toen ik
mijzelf naar achteren voelde vallen, wachtend op de onvermijdelijke
dreun van botten op hout. Ik weet niet of ik gilde. Ik herinner me
slechts mijn zwaard in mijn hand en de klap die in mijn oren gonsde.
Ik proef het metaal nog in mijn mond. Iets warm en vochtigs liep
over mijn onderlip, die ik in mijn val had gebeten. Bloed, dacht ik.
Het is voorbij.

Maar dat kon toch niet? Terwijl ik naar adem hapte, zag ik
Castillo als een hyena naderen. Mijn hart klopte als een hamer. Dit
kon toch niet het einde zijn? Er was nog zoveel te doen, zoveel te
behalen. Vaders gezicht verscheen in mijn gedachten, vriendelijk en
vertrouwd. Wat zou hij denken als hij vernam dat ik om een paar
shilling van een kapitein had verloren? Het zou hem ruineren. Nee,
dat kon ik niet toestaan, niet na moeder.

Ik rolde over het dek. Er suisde iets langs mijn buik en heup.
Vlug krabbelde ik op, mijn lijf brak en beurs. Niet aarzelen, sprak ik
mijzelf toe. Niet opgeven.

Opnieuw viel ik aan. Zweet stroomde langs mijn wangen, mijn
kleding plakkend aan mijn lijf. Er was geen tijd om te beseffen dat ik
geraakt was, om de vuurrode mop in mijn hemd te bekijken. De
minste afleiding kon mijn dood betekenen. Castillo sloeg me
moordlustig gade, zijn zweetlucht verstikkend en misselijkmakend.
Mijn arm schoot als een kanon, mijn zwaard zo dicht langs zijn keel
dat hij weg deinsde.

Opeens stond hij te wankelen. Er kraste iets onder zijn



rechtervoet, die over het dek gleed tot hij in een ongemakkelijke
spreidstand stond. Ontzet begon hij te jammeren, grijpend naar de
mast. Hij miste. Een bons werd gevolgd door een hartverscheurende
schreeuw. Bloed spatte in mijn gezicht toen ik zijn borst met al mijn
kracht spietste.

Er klonk luid gejuich. Amper hoorde ik het geluid van
overwinning, het bevrijdende signaal van leven – mijn leven. Terwijl
ik Castillo's leven zag wegebben, gaapte ik hem geschokt aan. Hij
was dood. Zijn ogen waren open, maar hol.

Dan zag ik de munten om ons heen liggen, reflecterend in het
daglicht, het licht dat er nog was en scheen. Pas toen besefte ik wat
er was gebeurd, waardoor hij was uitgegleden. Met trillende handen
begon ik ze op te rapen. Vervolgens doorzocht ik zijn zakken en vond
een zakje met genoeg geld om voorlopig van rond te komen. Ik vond
dat ik het had verdiend.

Ik haastte me naar de roeiboot, mijn ledematen stram en
bevend toen ik via het smalle trapje omlaag klom. Dan keek ik naar
Hunts galjoen, waar de bemanning nog steeds aan het juichen was.

'Goed gedaan, dame!' riep een gedrongen mannetje. 'Dat is weer
een luie bloedzuiger minder.'

'Je bent me vijf muntstukken verschuldigd,' hoorde ik iemand
zeggen. 'Zei ik niet dat ze zou winnen, ouwe schurk?'

Eenmaal in de boot probeerde ik mijn trillende benen onder
controle te krijgen. Dan rechtte ik mijn rug onder het oog van
Hunts bemanning. Ik had gewonnen. Ik had een man verslagen.
Hun gezichten sprankelden van bewondering en ik besefte dat ik
sterk moest blijven, dat ik mijn uitputting niet mocht tonen.

Kapitein Hunt gebaarde me dichterbij te roeien. Ik dwong mijn



armen de peddels te bewegen. 'Bij God, je hebt een kapitein
verslagen, juffrouw Cate!' Verbluft bekeek hij me, alsof hij iets zag
wat hij niet eerder had gezien. 'Je vader moet wel een uitmuntende
zwaardvechter zijn.'

Ik veegde mijn klamme voorhoofd af, maar verplaatste alleen
maar bloed over mijn gezicht. 'Dat is hij inderdaad,' slaagde ik erin
zeggen.

Even zweeg hij, alsof hij iets overwoog. Dan knikte hij naar zijn
bemanning. 'Nou, juffrouw Cate, we zijn erg van je onder de indruk.
Zo'n moedige vrouw kan The Winged Maid wel gebruiken.'

'The Winged Maid?' herhaalde ik. Donkere vlekken zwommen
voor mijn ogen.

'Als je dat tenminste nog wilt.'

Opeens zag ik het. Al starend naar de romp, zag ik wat ik eerder
had gemist: de sierlijke letters, de bekende naam. Dus dit was het
schip dat Thomas West door muiterij was verloren. Hoe had ik dat
kunnen missen? Waarom had deze onmiskenbare naam niet naar me
gewenkt?

'Juffrouw Cate?'

'Ja,' reageerde ik. Ik mocht niet aarzelen. Ik mocht niet tonen
hoezeer de naam me verwarde. 'Ja, natuurlijk wil ik dat. Tenminste,
als ik een eerlijk aandeel ontvang. Ik wil net zoveel verdienen als de
mannen.'

Kapitein Hunt knikte. 'Uiteraard. We zijn hier allemaal gelijk.
Morgenochtend varen we uit. Zorg dat je op tijd bent.'

Hiermee verdween hij. De bemanning pakte hun taken op en ik
bleef alleen achter. Bloed drupte van mijn zwaard, op mijn laarzen en



in de boot. Nadat ik mijn laatste kracht had vergaard, verdween ook
ik.
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'Goedemorgen, meisje! Je ziet er een stuk beter uit dan
gisteravond, toen mijn klanten dachten dat je een rund had geslacht.'
Meneer Green bekeek me goedkeurend toen ik in een hagelwit hemd
binnenkwam. De geur van vers gebakken brood, cakejes en bacon
deed mijn maag rammelen en ik nam plaats aan mijn favoriete
tafeltje bij het raam.

'Bedankt, meneer,' zei ik. 'Het spijt me als ik voor ophef heb
gezorgd. Gelukkig zit het hemd dat u me gegeven hebt prima. Ik
denk niet dat ik het andere ooit nog schoon krijg.'

Lachend plaatste hij twee kroezen op een naburig tafeltje, waar
een jong stel zat te ontbijten. Ik besefte dat de heerlijke geuren daar
vandaan kwamen. 'Je kunt maar beter voorzichtig zijn als je de slager
bezoekt,' vond hij. 'Het is een duur grapje om er te struikelen, met al
het bloed en ingewanden in de goot. Om niet te spreken van wat er
met je gezicht is gebeurd.'

'Ach, ik heb mijn lesje wel geleerd.' Ik raakte mijn opgezwollen
onderlip aan. 'De volgende keer zal ik dat smerige steegje vermijden
of ik hou geen kleding meer over. Bovendien kostte het me uren om
mijn haar te wassen.'

Hij keek me onderzoekend aan. 'Eieren en brood voor jou,
toch?' vroeg hij.

'Graag. En boter alstublieft.'

Ik bloosde toen hij in de keuken verdween. Het was niet mijn
gewoonte om te liegen, zeker niet tegen een eerlijk man als meneer
Green. Maar wat kon ik anders? Hoe kon ik de aftandse staat waarin
ik was teruggekeerd anders verklaren?



De herinnering deed me huiveren. Beelden van kapitein Castillo
schoten door mijn hoofd, van de groeiende plas bloed op het dek en
het leven dat uit hem wegvloeide. Hij was dood en het was mijn
schuld. Wat zou meneer Green denken als hij wist dat niet alleen
mijn bloed, maar ook dat van een kapitein me had besmeurd?

'Alsjeblieft, meisje.' Ik glimlachte dankbaar toen hij een kopje
thee voor me neerzette. 'Het eten komt zo. We zullen je eens extra
verwennen vandaag. Wat jammer dat je moet gaan, maar ik vrees dat
d'r aan alles een eind komt.'

'Zo is het. Echt, meneer, mijn verblijf kon niet beter. Als ik
terugkom is dit mijn eerste stop.' Ik grimaste toen ik mijn kopje
pakte. De lange snee in mijn buik prikte bij elke beweging.

'En je bent altijd welkom, net als die vader van je, als je 'm
vindt. Wie weet waar dit avontuur je brengt? Weet je zeker dat je dit
wilt? Op het schip aanmonsteren van – wat is zijn naam ook alweer –
kapitein Hand?'

'Kapitein Hunt,' corrigeerde ik grinnikend. 'En ja, ik weet het
zeker. Ik ben altijd al door de zee aangetrokken, weet u, en door zee-
avonturen. Ik ben nog nooit zo klaar geweest om zelf op avontuur te
gaan.'

'Goed dan, maar je moet wel alles vastleggen, hoor. Want is dat
niet wat zeelui doen? Hun avonturen laten opschrijven, zodat ze niet
verloren gaan?'

'Jazeker. Waar komen de verhalen anders vandaan?'

Even dacht hij na. 'Ik ken een goede schrijver, als je interesse
hebt,' zei hij toen. 'Hij woont hier in de buurt en heeft een prachtig
handschrift.'



'Oh, maar dat is niet nodig, hoor,' verzekerde ik hem. 'Ik heb
leren schrijven, en schrijven is wat ik zal doen: ik ga alles noteren
wat ik zie en meemaak, zodat het niet verloren gaat.' De gedachte
bracht een glimlach op mijn gezicht. Wat een geweldig idee dat
iemand ooit mijn avonturen zou lezen, 's avonds bij het kaarslicht
onder het genot van een kopje thee, net zoals ik had gedaan.

'Geweldig! Nou, ik kijk uit naar je verhalen.' Hij raakte mijn
hand even aan, zoals een vader zou doen. 'Welnu, ik ga eens kijken of
die eitjes klaar zijn. Ga nooit naar zee op een lege maag, zeggen ze.'

Ik beet op mijn lip, maar grimaste van de pijn. Hopelijk waren
mijn verhalen de moeite waard.

 

Een uur later werd ik naar The Winged Maid geroeid, waarbij ik haar
imposante masten verwonderd aanschouwde. Dit is het dan, dacht
ik. Eindelijk ga ik naar zee. Hopelijk is het een goed besluit en
komen er mooie verhalen in mijn boek, in plaats van grimmige.
Maar hoe zal mijn verhaal aflopen?

Mijn tas woog zwaar aan mijn schouder. Niet alleen droeg ik
mijn schamele bezittingen, maar ook een dagboek, twee flesjes inkt,
ganzenveren pennen, een stuk zeep, een spiegeltje en een prachtige
nieuwe kam. Onrust borrelde in me. Wat als ik iets was vergeten,
iets wat ik onderweg nodig had? Maar was dat niet wat iedereen
voelde bij aanvang van een reis?

Het dek bruiste van de activiteit. Even bekeek ik de
werkzaamheden. Een gespierde man met een bijna zwarte huid was
touwen aan het vastknopen. Anderen haastten zich over het dek met
instrumenten, touwen en kanonskogels. Drie mannen stonden over
een kaart gebogen, waarvan ik eentje als meneer Young herkende.



De zon, die even achter de wolken was schuilgegaan, lichtte nu
het ondiepe water op. De glinsterende golven deinden speels op een
neer tussen de kliffen. Ik wist dat we daar naartoe gingen, de haven
uit en naar open zee. Mijn buik kriebelde bij de gedachte en ik wreef
mijn handen ongeduldig over elkaar.

'Welkom aan boord, juffrouw Cate. Ben je er klaar voor?'

Ik draaide me om. Kapitein Hunt zag er verzorgd uit, met een
schoon, grijs hemd en geschoren wangen. 'Ja, kapitein, dat ben ik
zeker,' antwoordde ik. 'Waar gaan we eigenlijk naartoe?'

'Daar kom je nog wel achter. Eerst laat ik je het schip zien en
vertel ik de regels. Kom mee.'

Met grote passen liep hij weg. Ik vloog achter hem aan, bang
om hem kwijt te raken in de nog onbekende ruimtes van het schip.

De kapiteinshut was ruim genoeg voor een schrijftafel, sofa en
wat stoelen. Een zee van licht viel door de ramen, genoeg om het
grootste deel van de dag zonder kaarslicht kaarten te bestuderen en
in een logboek te schrijven. Het lichte houtwerk zorgde voor een
prettige, ruimtelijke sfeer en het leek bijna alsof ik een zitkamer
betrad, maar wel eentje die licht deinde. Bovendien bevatte een
zitkamer meestal geen kompas, verrekijker en kaarten.

Mijn aandacht werd direct door een collectie boeken getrokken,
die netjes in een boekenkast stond. Hun ruggen leken wel naar me te
gebaren, want ik had sinds mijn vertrek geen boek meer aangeraakt
en miste het lezen verschrikkelijk. Twee planken werden door
logboeken ingenomen en ik vroeg me af of de kapitein die allemaal
had geschreven.

'Er is een belangrijke regel die je moet kennen, juffrouw Cate,
nu je bij de bemanning hoort,' begon de kapitein. 'Een wond moet



altijd verzorgd worden, hoe klein die ook is. Ik mag hopen dat je je
aandenkens aan je recentelijke triomf hebt schoongemaakt?' Hij keek
van mijn gezicht naar mijn buik.

'Nou, ik…' Ik liet mijn hoofd beschaamd hangen, want ik had
slechts het bloed weggepoetst. Verse, rode vlekken in mijn hemd
verraadden mijn nalatigheid.

'Laat me je wond zien.'

Ik bekeek hem ontzet. Toen hij echter ongeduldig werd,
maakte ik met tegenzin mijn riem los en ontblootte een deel van
mijn buik.

Hij boog fronsend over mijn snee, die omringd was door vegen
opgedroogd bloed en waarin vers vocht reflecteerde. Ik knipperde
met mijn ogen toen hij de das rond mijn borsten wat omhoog
duwde, maar de snee liep nu eenmaal tot onder mijn rechterborst.

'Hou dit vast,' instrueerde hij. Gehoorzaam hield ik de das
omhoog terwijl hij naar een grote kast liep. Hij keerde terug met een
flesje en duwde de das nog hoger. Mijn wangen begonnen te gloeien
toen de ronding van mijn borst verscheen, maar hij leek er geen
aandacht aan te schenken. In plaats daarvan opende hij het flesje,
zodat een sterke drankgeur me tegemoet kwam. Zonder iets te
zeggen goot hij wat over de wond.

'Christus!' riep ik uit. De vloeistof beet in me en bleef als een
smeulend vuurtje branden. Er liep een zweetdruppel langs mijn wang
en ik ademde diep in. Langzaam ebde de pijn weg, maar nu voelde ik
me licht in mijn hoofd. Dezelfde behandeling werd op mijn onderlip
toegepast, waar een keurige rij bruine streepjes de afdruk van mijn
tanden weergaf.

'Vergeet nooit je wonden te behandelen,' sprak hij streng



terwijl hij wat schone doeken pakte. 'Het kleinste sneetje kan
infecteren. Je zal niet de eerste zijn die door nalatigheid aan een
etterende wond ten onder gaat.'

'Ja, kapitein,' zei ik braaf. Ik had het gevoel dat hij me berispte.

'Dan nu de andere regels,' zei hij terwijl hij mijn wond verbond.
'Op dit schip zijn we allemaal gelijk. We krijgen allemaal een eerlijk
aandeel, ook qua eten. We vechten niet met elkaar. We stelen niet.
We gokken niet voor geld. Bovendien is het niet toegestaan om…
intiem te zijn met andere bemanningsleden.'

Mijn ogen werden rond. 'Pardon? Denkt u nu echt dat ik –'

'Ik denk helemaal niets, juffrouw Cate. Er is echter nog een
regel, die ik vergeten ben. Regels zijn regels.' Daarmee gebaarde hij
naar de deur.

Ik volgde hem en probeerde mijn pijnlijke lijf te negeren. Het
verwonderde me hoe weinig ik tijdens mijn duel met Castillo had
gevoeld, zelfs toen ik achterover op het dek smakte. De vorige avond
werd ik echter overmand door pijn, om die ochtend zo stijf als een
plank te ontwaken.

Kapitein Hunt nam me mee naar de andere kant van het schip,
waar een slanke jongeman de kombuis verliet. Hij droeg een
verschoten doek op zijn hoofd, waar wat blonde lokken uit
ontsnapten.

'Dit is meneer Bakker, onze kok,' introduceerde de kapitein. 'Je
zal zijn verfijnde keuken spoedig leren kennen. Althans, als je geluk
hebt.'

Meneer Bakker knikte me grinnikend toe. 'Dus jij bent de
dame waarover men heeft zitten opscheppen! Ik begrijp dat ik een



heroïsche overwinning heb gemist. Welkom aan boord.'

'Dank je wel.'

'Meneer Bakker zal je het schip laten zien en je meer over onze
gebruiken vertellen,' zei de kapitein. Vervolgens begon hij instructies
naar de bemanning te schreeuwen.

'De kapitein is niet zo van mijn haring gecharmeerd,' legde de
kok uit. 'En denk maar niet dat hij ooit ophoudt met klagen, oh nee!
Maar ik leer het hem nog wel eten, hoor.' Hij liep lachend de
kombuis in.

Het eerste wat me opviel was een enorme ketel die aan een
ketting hing. Dan zag ik kleine pannen aan het plafond hangen,
evenals pollepels en opscheplepels. Bij het kookgedeelte lag vers zand
op de vloer, omringd door bakstenen. Bijna snoof ik het aroma van
kruiden en specerijen op, me inbeeldend hoe meneer Bakker stond te
koken. Ik vroeg me af hoe mijn maaltijden zouden smaken
vergeleken met die in de taveerne.

'Nou, dit is dus mijn habitat,' kondigde hij aan, gebarend naar
de ruimte. Pas toen zag ik dat zijn rechterhand ontbrak. Hij moet
mijn verbazing hebben gezien, want hij hield zijn stomp direct
omhoog. 'Ik ben niet altijd kok geweest, juffrouw Cate,' legde hij uit.
'Dit is het ongelukkige resultaat van een minder oprecht leven. Toen
ik nog op de Orka werkte, een Hollandse koopvaarder, kostte het
bestelen van een bemanningslid me een flinke prijs. Ze hakten mijn
hand af en het was mijn verdiende loon. Ja, ik heb mijn lesje wel
geleerd. Ik word er nog dagelijks aan herinnerd.'

'Hakten ze je hand af?' vroeg ik verbijsterd.

Hij lachte. 'Het is een milde staf, hoor, vergeleken met wat ze
op andere schepen doen. Men wordt voor mindere misdaden



opgeknoopt. Ik mag nog van geluk spreken, want ik kan zonder veel
gevaar op een schip werken. Geloof me, ik heb de sterkste zeelieden
in de strijd zien ondergaan, terwijl ik lekker sta te koken en de
magen van de bemanning vul. Echt, geen werk geeft meer
voldoening.'

'Jezus.' Ik vroeg me af hoeveel bemanningsleden er tijdens een
reisje stierven.

'Heb je de rest van de bemanning al ontmoet?'

'Een paar, meneer Young en uiteraard de kapitein. Die heeft me
een en ander uitgelegd.'

'Ach, maar je zal hem niet erg spraakzaam vinden,' zei meneer
Bakker terwijl hij een lantaarn aanstak. 'De kapitein is erg op
zichzelf, zie je? Hij houdt van afzondering en van zijn boeken. Soms
zien we hem dagen niet. Sommigen zeggen dat hij alleen maar zit te
schrijven. Anderen geloven dat hij niet van gezelschap houdt. En dan
is er nog die luit die hij bespeelt, maar verwacht niet dat hij ooit voor
ons optreedt, oh nee!' Hij grinnikte. 'Toch is hij een goede kapitein,
erg intelligent. Zijn beslissingen hebben ons veel voorspoed gebracht
en dat is waar het om draait.'

Ik volgde hem naar een andere ruimte, mijn gedachten bij de
kapitein. Nee, hij was niet bepaald spraakzaam. Sinds ik hem had
ontmoet was hij vooral ernstig, tot op het zure af. Toch leek hij me
respectabel, iemand die zijn werk serieus nam en zijn beslissingen wel
overwoog. Vergeleken met veel zeelieden droeg hij nette kleren en
rook hij niet als een varkensstal.

Maar hoe zit het dan met Thomas West, dacht ik, en wat hij
vertelde toen hij me de Bonnie liet zien? Zei hij niet dat zijn
bemanning in opstand kwam en hij The Winged Maid aan zijn vriend



verloor? Zou die persoon – die muiter – nog aan boord zijn?

Ik rilde bij de gedachte. En terwijl meneer Bakker me de
watervoorraad en andere nuttige zaken toonde, schudde ik mijn
gedachten van me af.

'De meesten van ons slapen hier in hangmatten,' legde hij uit.
We stonden in een krappe ruimte benedendeks. 'Kijk, dit is jouw
slaapplaats.' Hij gebaarde naar een smoezelige hangmat in een hoek,
waarbij ik me afvroeg wat voor smeerlap erin was weggerot. 'Tsja, het
lijkt niet veel, hè? Maar ik verzeker je: na een lange dag zwoegen
voelt dit als een donzen verenmatras in een gouverneurswoning.'

Mijn maag draaide bijna om bij de armoedigheid om me heen.
Duisternis omringde me en vulde me met somberheid. Zou hier ooit
een straaltje licht binnendringen? Of moest ik mijn nachten in het
donker doorbrengen, tussen wildvreemde mannen?

'Waar doet men eigenlijk de was?' wilde ik weten, me afvragend
of dat ooit werd gedaan.

'Dat zal ik je laten zien.' We liepen door. 'Niet alleen wassen we
onze kleren, maar ook onszelf, als daar gelegenheid toe is. Ik zeg je,
de kapitein is zeer strikt in die dingen, vooral na wat er vorig jaar is
gebeurd, toen zo'n twintig mannen aan ziekte ten onder gingen. De
kapitein denkt dat het regelmatig wassen van het lichaam allerlei
kwaaltjes en ziekten kan voorkomen.'

Meneer Bakker zwaaide een deur open, waarbij een rotte lucht
me tegemoet kwam, vermengd met azijn. 'Dit is het privaat,'
kondigde hij aan. Hij hield de lantaarn omhoog zodat ik het
minuscule hokje kon inspecteren.

'Dat,' ademde ik, 'is het privaat?' Ik staarde naar de emmer op
de vloer.



'Je kunt de deur op slot doen,' voegde hij toe, alsof het de
omstandigheden verbeterde. Dan glimlachte hij wrang. 'Ik mag toch
hopen dat je geen porseleinen kamerpot met roosjes verwachtte? Dit
is een schip, geen paleis.'

'Natuurlijk niet.' Ik stapte weg van de open deur. 'Het ziet er
prima uit, veel beter dan verwacht.' Ik produceerde een
zelfverzekerde glimlach, alsof ik niet terugdeinsde van hurken boven
een door derrie omringde emmer.

Opeens werd ik me bewust van een verandering. Ik keek
omhoog en om ons heen. En toen we via een ladder omhoog
klommen, merkte ik dat ik licht heen en weer zwaaide. Aan dek
werd ik verblind door daglicht. Frisse lucht waaide in mijn gezicht en
even ademde ik diep in. De bemanning was druk met het zetten van
zeilen. Dan keek ik naar het water en de hoge, bijna overhellende
kliffen.

Eindelijk vertrokken we, en het vervulde me van opwinding.
Achter me lagen de schepen in de haven, en werden de huizen,
taveernes en pakhuizen steeds kleiner. Nu was er echt geen weg meer
terug.

 

Tijdens mijn eerste dag aan boord leerde ik vooral de bemanning en
het schip kennen, dat zo mooi was als Thomas had beschreven.
Hoewel The Winged Maid al heel wat stormen en avonturen had
overleefd, verkeerde ze in prima staat. Dit was niet gewoon een
schip; dit was het schip waar ik op zeilde. Vol ongeloof besefte ik dat
ik bij de bemanning hoorde, dat ik daadwerkelijk een doel had.

Niet langer hoef ik me zorgen te maken over geld, besefte ik. Ik
verdien een eerlijk aandeel, heb een slaapplaats en eten. Bovendien
ben ik niet meer alleen.



Nee, alleen zijn zou zelfs een privilege worden, een ongrijpbare
fantasie. Terwijl het schip vanaf de wal ruim had geleken, herbergde
het nauwe ruimtes vol kanonnen, instrumenten en proviand. Soms
kon ik mijzelf amper horen denken, met al het geschreeuw en gegier
aan dek.

Maar dat was niet wat me zorgen baarde. Terwijl ik aan dek
stond, voelde ik ogen in mijn rug prikken. Meneer Maul, onze
meester kanonnier, was een dertigjarige man met peentjesrood haar,
een onverzorgde baard, iele ledematen en een uiterst doordringende
blik. Al bij onze kennismaking verspreidde een hardnekkige jeuk zich
over mijn lichaam, waarop zijn ogen zo schaamteloos geplakt zaten
dat ik wel weg moest kijken. Nadien had zijn blik me als een
uitgehongerde wesp achtervolgd. Ja, dit was een man om in de gaten
te houden.

'Is het niet vreemd om naar je geboortestad terug te keren?'

Ik maakte bijna een sprongetje. Gelukkig was het niet meneer
Maul, maar meneer Young, onze bootsman, die naast me stond. 'Oh
ja,' zei ik. Ik produceerde een kalme, bijna moedige blik. 'Het laatste
wat ik verwacht had, was om er zo snel terug te keren.' Mijn keel
kneep samen bij de gedachte aan Port Royal, met haar vervloekte
straten en geruïneerde gebouwen.

'Nou, voorlopig komen we er niet aan. Bovendien zei de
kapitein 'naderen', wat heel iets anders is.' Ik kneep mijn handen
samen om een opgeluchte glimlach te onderdrukken. 'Over de
kapitein gesproken: hij wil weten in wat voor staat de haven was toen
je vertrok. Was het nog mogelijk om te landen en te handelen?
Arriveerden er nog schepen of weken ze uit naar andere havens?
Patrouilleerde de marine langs de kust?'

De vele vragen overvielen me. Tot dusver had de bemanning



amper tegen me gesproken. Nee, ze leken me zelfs te vermijden, alsof
ik met zekere eerbied moest worden behandeld. Ik voelde me aardig
overbodig, want niemand had me nog taken toebedeeld.

'Daar moet ik even over nadenken, meneer.' Ik dacht aan de
chaos waarin ik mijn stad had achtergelaten, me sterk bewust dat dit
mijn kans was om met nuttige informatie te komen, om een goede
indruk te maken. 'De haven is compleet verwoest, vooral door de
enorme golven die over land sloegen. Alle kades leken wel
verdwenen. Iedereen was in paniek. Ik betwijfel of iemand nog aan
handel dacht. Sommige schepen vertrokken, andere leken aan te
komen. Ook lagen de Richard and Sarah en de Siam-Merchant nog
voor anker. De HMS Swan zag er zeer gehavend uit en leek me niet
zeewaardig meer. Maar wie weet is de situatie nu wel anders.
Wellicht is de Guernsey wel teruggekeerd. Misschien is het water
gezakt en wordt de stad alweer herbouwd.' Intussen klonk ik zacht
en weemoedig. Ik zuchtte en probeerde de verschrikkelijke
herinneringen af te schudden.

'Dank je wel.'

Opnieuw was ik alleen en ik staarde naar de noeste arbeid om
me heen. Dit kon zo niet langer. Was ik niet gekomen om te werken
en nieuwe dingen te leren? Waarom kreeg ik dan geen taken? Prima,
dacht ik, dan ga ik zelf wel aan de slag. Laat ik die smerige hangmat
eens wassen, nu er tijd voor is.

Het was niet moeilijk om een tobbe te vinden. De waskamer
bevatte de meeste benodigdheden, zoals vers water, emmers en loog
om mee te wassen. Meneer Bakker had me gewaarschuwd om zo min
mogelijk water te gebruiken, dus nam ik een kleine hoeveelheid om
in de kombuis te verhitten.

'Ach, laten ze je nu het vuile werk doen?' vroeg de kok toen ik



mijn plannen uitlegde. 'Maar je moet je geen zorgen maken, hoor.
We zijn allemaal zo begonnen, met het wassen van kleren en het
schrobben van het dek. Het is niets vergeleken met het legen van de
poepdoos.' Hij trok zo'n vies gezicht dat ik hardop moest lachen.
'God mag weten wat men allemaal in het privaat uitvoert, als je
begrijpt wat ik bedoel. Toch moet het allemaal worden
schoongemaakt.'

'Oh, maar daar deins ik niet voor terug, hoor,' zei ik, blij om
me nuttig te maken. 'Ik steek graag mijn handen uit de mouwen,
hoe vuil of zwaar het werk ook is. Ik verwachtte echt niet het
porselein van de kapitein te hoeven poetsen.'

Nu was het meneer Bakker die lachte, waardoor hij er jeugdig
uitzag. 'En ook dat zal je doen.' Hij hing een grote pan water boven
de haard, waarbij hij zijn hand en onderarm gebruikte. 'De kapitein
drinkt zijn thee in een prachtige porseleinen theepot en eet van de
fraaiste borden. En waag het niet om er vlekken op achter te laten,
oh nee! Serieus, ooit stuurde hij een heerlijke stoofpot terug omdat
er een spatje opgedroogde soep aan de zijkant van de kom zat. Hij
was zeer ontstemd, dat kan ik je wel vertellen. Hij eiste zelfs een
compleet nieuwe maaltijd! Kennelijk moet het verschil er zijn. Daar
herinnert hij ons maar al te graag aan.'

'Zijn we dan niet allemaal gelijk?' Ik ging op een fust zitten
terwijl het water opwarmde.

'Dat is wat hij zegt, is het niet?' Zijn wenkbrauwen gingen
omhoog. 'Ach ja, ik ga er maar vanuit dat we allemaal eerlijk ons
aandeel krijgen. Maar wie weet wat er gebeurt als we niet kijken?'

Ik bekeek hem ontzet. 'Denk je dat er niet eerlijk wordt
verdeeld?'



'Ach, wie kan het bewijzen? Misschien kun je maar beter niet
herhalen wat ik zojuist zei.' Hij pakte een doek en begon een scherp
mes te poetsen. 'Belangrijker is: hoe denk je een gerespecteerde
zeedame te worden?' Hij grijnsde bij het vooruitzicht.

'Door hard te werken, natuurlijk. Hoe anders?'

'Hard werken is niet genoeg. Denk je de bemanning zo te
kunnen overtuigen? Nee, daar is veel meer voor nodig. Je moet
zorgen dat je onvervangbaar bent. Je wilt toch niet de rest van je
leven de poepdoos poetsen?'

'Nee!' riep ik uit. 'Natuurlijk niet.'

'Laat je kwaliteiten zien. Doe iets speciaals, of zelfs iets
moedigs.' Hij hield het mes omhoog om het blad te inspecteren.

'Maar ik heb toch iets moedigs gedaan?' zei ik verbaasd. 'Ik heb
kapitein Castillo verslagen. De halve bemanning heeft het gezien. Ze
juichten zelfs. Dat is waarom ik mocht aanmonsteren. De kapitein
zei dat men erg onder de indruk was.'

'Zei hij dat?' Even bekeek hij me, op het ernstige af. Dan hield
hij zijn hand boven het water. 'Wil je dat het kookt?'

'Ja, graag.' Tegen de tijd dat ik de wasruimte bereikte, zou het
al wat zijn afgekoeld. Maar dat was niet mijn grootste zorg; dat was
iets wat ik in zijn ogen bespeurde, maar niet kon plaatsen.
Onzekerheid bekroop me.

Het gevoel verdween toen ik de tobbe met water vulde en aan
de slag ging. Hitte sloeg tegen mijn gezicht toen ik mijn hangmat
schrobde, waarbij ik niet te veel probeerde te buigen, bang dat mijn
wond opnieuw zou openen.

Plotseling plofte er iets op de vloer. Ik deinsde weg, mijn hart



bonzend in mijn keel. 'Christus,' mopperde ik. Ik keek op naar
meneer Mauls ingevallen gezicht.

'Wat zei je daar?' vroeg hij, zijn gezicht schuin, zijn stem diep
en dreigend.

'Niets,' zei ik terwijl ik mijn kalmte probeerde te bewaren. 'Kan
ik iets voor u doen?'

'Meneer. Kan ik iets voor u doen, meneer?'

Kilte omhulde me bij zijn snerende stem. Wat leek de ruimte
ineens klein, nu hij de doorgang blokkeerde. Ik probeerde mijn
trillende handen stil te houden. 'Mijn excuses, meneer,' gromde ik.

Hij schopte tegen het wasgoed dat hij voor me had
neergesmeten, waardoor het met een plons in de tobbe belandde.
Waterdruppels brandden op mijn handen. Ik keek hem kwaad aan.

'Schrobben, vrouw!' blies hij terwijl hij boven me uittorende.
'Luister eens, als ik ook maar een vlekkie in m'n hangmat tegenkom,
hoort de bemanning hoe nutteloos je bent. En 'k zeg je, ik zal al je
geheimpjes verklappen, wijf. Meneer Maul ziet alles. Geen geheim is
veilig op dit schip, vooral niet van een schamel kakkerlakje als jij.'
Zijn ogen begonnen te glanzen, en ik te rillen. 'Denk goed na hoe je
me aanspreekt, deerne, of je zal smeken dat je nooit aan boord was
gekomen.'

Ik zat zo stil als een rots. Het leek wel alsof hij door me heen
kon kijken, mijn gedachten bloot, als parels glanzend op een verlaten
strand.

Toen was hij weg en ademde ik weer.

Even zat ik stil. Vervolgens begon ik mijn ledematen warm te
wrijven. Meneer Mauls woorden weergalmden in mijn gedachten.



Wat denkt hij dat ik verborgen hou, dacht ik. Welke geheimen
bedoelt hij? Weet hij misschien… is dat mogelijk?

Mijn vingers gingen als vanzelf naar mijn borst. Mijn huid was
warm, naakt onder mijn hemd. De gevleugelde vrouw hing er niet.
Natuurlijk hing ze er niet. Ze lag veilig in mijn scheepskist, naast
mijn schrijfmateriaal en geld. Tenminste, dat hoopte ik.

Angst omklemde me bij het idee dat iemand mijn scheepskist
openbrak en mijn dierbare ring afpakte. Was het mogelijk? Waren
mijn bezittingen eigenlijk wel veilig? Of wilde meneer Maul me
alleen maar bang maken?

Kalmeer, zei ik tegen mijzelf. Er is geen reden tot paniek. Als ik
klaar ben, controleer ik mijn scheepskist. Ik kan maar beter
doorwerken, zodat ik straks tenminste iets nuttigs heb gedaan.

Ik zag er niet naar uit om Mauls smoezelige hangmat te
poetsen.

Maar wat voor keus heb ik, vroeg ik me af. Hij mag me nu al
niet. Nee, ik zal zijn hangmat wassen. Sterker nog, ik ga alle
hangmatten wassen. Vervloek die bruut! Ik ben zijn persoonlijke slaaf
toch niet? Zijn hangmat wordt zo schoon als de andere, maar niet als
een persoonlijke gunst.

 

Die nacht lag de bemanning in brandschone hangmatten te slapen.
Door de kalme zee en gestage koers bleven slechts een paar mannen
aan dek om de wacht te houden. Meneer Bakker knikte goedkeurend
toen hij de frisheid van zijn hangmat opsnoof. 'Je moet ons echt
leren hoe je dit doet, juffrouw Cate. Of had je toevallig een voorraad
nieuwe hangmatten bij je toen je aan boord kwam?'

Ik begon helemaal te stralen. 'Wie zal het zeggen? Een goede



nachtrust is de brandstof voor een productieve werkdag.'

'Net als een goede maaltijd,' zei hij terwijl hij in zijn hangmat
kroop.

Vermoeid kroop ik in de mijne, maar ik voelde me vooral
voldaan. De kok was niet de enige die zijn dankbaarheid uitte. Die
middag hadden meerdere bemanningsleden blij naar me geknipoogd
toen ze de schone hangmatten vanaf het achterdek zagen wapperen.
De zachte bries had ze in een paar uur gedroogd.

Nu ik eindelijk in mijn 'bed' lag, probeerde ik rustig in en uit te
ademen. Sommigen sliepen al, hoorde ik aan hun gesnurk. Anderen
bewogen nog en ik dacht dat ik gefluister hoorde.

Ik tuurde in de ruimte, me afvragend wie er praatten. Het
schijnsel van de lantaarn aan de andere kant van het ruim was amper
genoeg om gezichten te onderscheiden. Maar een gezicht was
onmiskenbaar: de harde contouren van meneer Mauls gelaat staken
scherp af tegen het licht, zijn ogen glanzend en gesperd. Hij keek
altijd naar me.

Ik voelde mijn spanning stijgen. Ik wendde mijn blik af, bang
om mijn angst te tonen. Toch voelde ik zijn ogen op me, als slangen
glibberend langs mijn hals. Hoe kan ik zo slapen, dacht ik. Die
starende worm is als een dreigende storm. Wat als hij vannacht naar
me toekomt? Wat als hij me iets probeert aan te doen of… of iets
met me wil doen? Zou iemand me te hulp schieten? Of is het hier
ieder voor zich? Zou ik hem kunnen verslaan, net als kapitein
Castillo? Maar hij gleed uit over een muntje.

Ik hield mijn zwaard stevig vast, turend in de schaduwen.
Misschien kon ik beter wakker blijven. Misschien moest ik
afwachten wat hij ging doen, als hij al iets ging doen. Maar had ik



mijn slaap niet hard nodig?

Even voelde ik me wegdoezelen, gerustgesteld door het gesnurk
om me heen. Opeens spitste ik mijn oren. Wat was dat voor geluid
in een van de hangmatten? Het leek wel alsof iemand zich krabde,
maar anders. Door en door ging het, zoals vegen of wrijven. Dan
klonk er gekreun, eerst zacht, dan harder. Het eindigde met een
zucht. Ik hoorde wat mannen grinniken en fluisteren.

Stilletjes bracht ik mijn knieën naar mijn kin, zodat ik als een
bal lag opgerold. Het werd een lange nacht. Nee, niet een nacht,
dacht ik, heel wat nachten, nachten zoals deze. Hoe hou ik dat ooit
vol?

Ik begon te woelen. Het kan jaren duren voordat ik vader vind,
realiseerde ik me. Ik zal hier echt aan moeten wennen. Tenzij…
tenzij er een manier is om het proces te versnellen, om hem sneller
te vinden. Maar hoe?

Gedachten schoten door mijn hoofd. Aangezien ik wakker lag,
kon ik net zo goed een plan bedenken. Ik wist dat de gevleugelde
vrouw door zeemannen werd gezocht. Het gerucht ging dat ze
gevonden was, dat ze van grote waarde was. Maar wie wist dat ik haar
had? Nee, de gevleugelde vrouw kon overal zijn, overal ter wereld.

Mijn ogen vlogen open. Ja, dacht ik. Dat is het!

Ik draaide in mijn hangmat, zwetend van opwinding. Eindelijk
vormde er een opzet in mijn hoofd. Ik had bewijs nodig, besefte ik,
iets overtuigends, iets tastbaars. Ik heb zegelwas nodig, besloot ik, en
een rustig plekje om te werken. Het privaat, wellicht, of ergens
anders?

Uren verstreken, waarin ik mijn strategie uitwerkte. Zou het
werken? Zou dit me naar mijn vader brengen? Of zou het falen en



mijn grootste geheim onthullen, waarbij ik aan de genade van de
bemanning werd overgeleverd?
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Mijn ogen vlogen open. Koude vingers drukten tegen mijn hand. Ik
sprong uit mijn hangmat, mijn zwaard in de aanslag.

'Gods liefde! Wat bezielt jou?' Meneer Bakker deinsde terug
alsof er een cobra naar hem hapte.

Ik staarde hem verward aan. Pas toen ik zijn gezicht herkende,
liet ik mijn zwaard zakken. 'Bij alle vuren, moet je me zo laten
schrikken? Ik zat midden in een droom!'

'Vast niet over je eigen moeder! Je spietste me bijna met dat
ding. Waarom slaap je in godsnaam met een zwaard?' Hij bekeek
mijn wapen ontzet.

Vlug hing ik het aan mijn riem. 'Wat dacht je van veiligheid?'

'Nou, duidelijk niet de mijne.' Zijn ogen waren rond van schrik.

'Het spijt me vreselijk, meneer, echt waar. Het zal niet meer
gebeuren. Ik dacht gewoon dat ik niet voorzichtig genoeg kon zijn,
als vrouw op een schip.'

'Ach, dus dat is het. Ben je bang voor nachtelijke bezoekjes?'
Zijn gezicht verzachtte.

'Ja, zoiets, maar jou had ik wel als laatste verwacht.'

Hij glimlachte en ook ik ontspande. Opeens viel het me op dat
er wat daglicht in het ruim viel. 'Ach nee, toch? Ik heb me toch niet
verslapen? Ben je hier om me aan mijn plicht te helpen herinneren?'
Ik verstarde bij het idee.

'Een beetje. Ik zou maar opschieten als ik jou was. Ik heb
brood, een banaan en verse geitenmelk voor je achtergehouden, maar



dat blijft niet eeuwig vers.'

Mijn maag begon te knorren. 'Ontbijt. Dat klinkt als muziek in
de oren.'

Er hing nog een etensgeur in de kombuis. Gulzig werkte ik
mijn maaltijd naar binnen, duidelijk uitgehongerd na mijn werk van
de vorige dag. Al snel voelde ik mijn kracht terugkeren en daarmee
mijn herinneringen aan wat ik die nacht had liggen bekokstoven. Ik
keek naar de kok. Als iemand me zou helpen, was hij het wel. 'Ik
vroeg me af, meneer,' zei ik terwijl ik op een stukje banaan kauwde,
'of er op dit schip een plek is waar iemand… kan contempleren.'

Hij was zijn werktafel aan het schoonpoetsen. 'Ben je zo'n
vrome vrouw, juffrouw Cate? Heb je behoefte om te bidden?'

'Zoiets. Zoals je weet is dit mijn eerste zeereis als onderdeel van
de bemanning. Ik heb gewoon een moment voor mijzelf nodig. Je
weet wel, voor een voorspoedige reis?'

'Ach natuurlijk,' zei hij. 'Dat lijkt me een goed idee. Je bent nu
eenmaal een vrouw.' Ik kneep mijn ogen samen. 'Daarmee bedoel ik
dat je wellicht wat tegenspoed wilt bestrijden.'

Ik knikte. 'Ja. Ja, precies. Maar dat lukt alleen op een rustig
plekje, waar ik niet word gestoord.'

'Waarom vraag je het de kwartiermeester niet, meneer Bird? Hij
heeft een eigen hut en een bijbel, meen ik.' Hij begon weer te
poetsen. 'Of de kapiteinshut. Ik weet zeker dat, als je het hem vraagt,
de kapitein je wel een momentje alleen gunt. Het is voor ons eigen
bestwil als de Heer het beste met je voorheeft, is het niet?' Hij begon
te grinniken.

'Nou, reken maar,' zei ik glimlachend.



 

Een frisse ochtendbries verwelkomde me aan dek. Ik veegde mijn
haar uit mijn gezicht en staarde in de verte. Grijze wolken pakten
samen, met daaronder een muur van regen en bliksemschichten,
gevolgd door gerommel. Regendruppels begonnen uit de lucht te
vallen, op mijn gezicht en op mijn kleding. De aanwakkerende wind
deed me rillen en ik voelde de deining toenemen, alsof ons schip
genoot van de plotselinge weersverandering en danste in de golven.

'Het is geen wasweer vandaag, juffrouw Cate,' kondigde meneer
Young aan toen ik aan kwam lopen. Regendruppels lagen als
pareltjes op zijn korte haar. Nog even en we raakten allemaal
doorweekt. Het was de keerzijde van varen. Het kon niet elke dag
zonnig zijn, maar dat was juist wat het zeeleven zo uitdagend en
opwindend maakte.

'Kan ik iets anders doen, meneer?' vroeg ik. Ik keek
nieuwsgierig hoe de zeilen werden gereefd.

'Je mag de kapitein zijn thee brengen. Hij houdt van een
gevulde theepot als het koud wordt.' Hij fronste toen hij naar mijn
hemd keek. 'En je kunt maar beter iets warms aantrekken. Het
wordt niet bepaald warm vandaag.'

'Uiteraard, meneer,' zei ik, blij dat ik terug naar binnen mocht.

Opeens voelden de krappe ruimten knus aan, terwijl ze eerder
somber en benauwend hadden geleken. Toen ik de slaapruimte
passeerde, trok ik snel mijn mantel aan, waarna ik naar de kombuis
ging.

Meneer Bakker begroette me met een stralende glimlach.
'Hebben mijn unieke specerijen je wederom naar mijn domein
gelokt?'



Er stond een rij glazen potjes voor hem en ik dacht dat ik peper
rook. 'Dit aroma zou de meest kieskeurige zeeman nog hebben
aangetrokken,' zei ik terwijl ik aan een van de potjes snoof. Ik
deinsde terug. 'Moeder van Jezus! Wat is dat?'

Hij proestte van het lachen. 'Iets wat je hoogstwaarschijnlijk
niet naar mijn domein heeft gelokt. Dit zijn knoflookteentjes. Ik
gebruik ze meestal niet in maaltijden vanwege de geur. Ze schijnen
echter goed tegen bepaalde kwaaltjes te werken, zoals wormen.'

Ik stapte nog verder achteruit. 'Nou, je kunt het maar in huis
hebben,' zei ik met grote ogen. Gelukkig deed hij het potje dicht.
'De kapitein wil graag thee.'

'Dat dacht ik al. Het water kookt bijna.' Hij knipoogde toen ik
verrast naar de theeketel keek. Vervolgens pakte hij een fraaie
theepot. Het glanzende, witte porselein was versierd met dunne,
blauwe lijnen, figuren en afbeeldingen. Toen ik dichterbij kwam, zag
ik dat het molens en bloemen waren. 'Is het geen kunstwerkje?'

'Ja, dat is het zeker,' zei ik. 'Waar komt deze theepot vandaan?'

'Holland,' antwoordde hij, 'net als ik. De kapitein verzamelt
Delfts aardewerk, wat daar vandaan komt.'

'Dan worden er daar prachtige dingen gecreëerd. Ik ben bang
dat ik weinig over Holland weet. Misschien kun je me er eens over
vertellen. Is het daar niet plat en groen?'

'Jazeker.' Hij goot heet water in de theepot, waarna hij
theeblaadjes toevoegde en de deksel sloot. 'Er zijn ook veel bloemen
en molens, zoals op deze theepot. Ik weet zeker dat je het een
prachtig land zou vinden.'

'Ik zou het dolgraag bezoeken,' zei ik enthousiast. 'Ik heb altijd



al gedroomd van het ontdekken van verre landen en beschavingen.
Tot nu toe heb ik slechts Jamaica gezien, waar ik ben geboren, en
uiteraard Tortuga en Port-de-Paix. Ik zou ook graag naar Engeland
gaan, waar mijn vader vandaan komt, en Spanje, waar mijn moeder is
geboren.'

'Dus daar komen je Spaanse gelaatstrekken vandaan.' Hij pakte
een doek en wikkelde die om de theepot. Vervolgens gebaarde hij dat
ik hem mee kon nemen. 'Wees maar voorzichtig. Hij is erg heet.'

Ik aarzelde, bang om zoiets breekbaars op te tillen. Wat als ik
hem op weg naar de kapiteinshut liet vallen? Het schip deinde
vervaarlijk.

'Je kunt maar beter opschieten, juffrouw Cate. De kapitein wil
zijn thee gloeiend heet. Het zal niet de eerste keer zijn dat hij die
terugstuurt.'

Dit bracht me in beweging. Als er iets was wat ik wilde
voorkomen, was het wel een ontevreden kapitein. Voorzichtig pakte
ik de theepot, mompelde mijn dank en schuifelde weg.

Meneer Young kwam net uit de kapiteinshut toen ik aankwam,
mijn voorhoofd kloppend van spanning. Onverwachte, hevige
bewegingen hadden me tot twee keer toe bijna uit balans gebracht,
en ik was dan ook uiterst opgelucht dat mijn last zijn veilige haven
bereikte. Blij dat de deur al open stond, rechtte ik mijn rug en liep
naar binnen. 'Uw thee, kapitein,' kondigde ik aan.

Tevreden zag de kapitein toe hoe ik de theepot voorzichtig op
zijn tafel zette. Schrijfmaterialen lagen verspreid over het oppervlak,
evenals kaarten, een groot logboek, boeken en een staaf zegelwas.
'Dank je wel, juffrouw Cate. Wil je een kopje brengen?' Hij gebaarde
naar een kastje, waarop een dienblad met kopjes stond.



'Die lijken wel van dezelfde makelij,' zei ik verbaasd. Vlug gaf ik
hem een kop en schotel.

'Dat zijn ze ook.' Zijn ogen lichtten op. 'Ik heb ze ruim een jaar
geleden in de buurt van Curaçao gevonden. Ze hebben een verfijnde
afwerking, vind je niet?'

Ik knikte en voelde me verlegen worden. Moest ik nu
vertrekken of moest hij me dat eerst zeggen? Tegelijkertijd werd ik
aangetrokken door de vuurrode staaf zegelwas, die zo dichtbij lag dat
ik die bijna kon aanraken. 'Zal ik thee inschenken?' vroeg ik.

'Nee, dank je. Die laat ik nog even trekken.' Hij richtte zich op
het boek dat hij kennelijk aan het lezen was en ik concludeerde dat
ik kon gaan.

Ik wilde weglopen, maar voelde me een lafaard. Waarom kon ik
de zegelwas niet gewoon pakken terwijl hij aan het lezen was? Alleen
al de gedachte aan betrapt worden deed me huiveren. Nee, ik kon
het niet riskeren, zeker niet nu ik net aan boord was. Ik zag meneer
Bakkers stomp al voor me. Was dat mijn straf als ik iets stal? Zou ik
dan mijn hand verliezen? Of zou ik ervoor hangen?

Opeens trok iets mijn aandacht. Voor me, aan de rand van de
tafel, lag een dik boek. Ik kwam dichterbij om de titel te lezen. The
Principal Navigations, Voyages, Traffiques, and Discoveries of the English
Nation, las ik, geschreven door Richard Hakluyt.

'Hou je van lezen, juffrouw Cate?'

Ik maakte haast een sprongetje. Het was niet mijn bedoeling
om hem opnieuw te storen. 'Ja, kapitein. Heel erg, zelfs! Ik heb altijd
al van lezen gehouden, vooral verhalen van ontdekkingsreizigers. Dit
boek lijkt me dan ook zeer interessant.'



'Dat is het ook. Er staan stukken in van Sir Francis Drake en
Frobisher en van verschillende kapiteins. Je mag hem wel lezen, als je
wilt.'

Ik keek hem verrast aan. 'Echt? Wat aardig van u.' Ik richtte me
op de boekenkast. 'Zo te zien houdt u ook van lezen.'

'Dat zie je goed. Tenminste, als er tijd voor is. Niets is fijner
dan met een boek in een stoel te zakken, vooral als het iets
diepgaands is. Het geschreven woord bevat veel meer kennis dan
men vaak beseft. Het is als een dubbele bodem in een la: zodra je die
ontdekt, verschijnen er verborgen gedachten, gevoelens en zelfs
intenties. Het is aan mij om ze te ontrafelen.'

'En vaak wilde de auteur ze niet eens onthullen,' vulde ik aan.
'Sommige schrijvers proberen feitelijk te blijven, maar dan sijpelt
hun mening tussen de regels door.'

'Exact!' Kapitein Hunt klonk opmerkelijk opgewekt. Opeens
stond hij op en liep naar de boekenkast. 'Ik zal je wat laten zien.'

Hij begon tussen de boeken te zoeken. Het was alles wat ik
nodig had. Vlug pakte ik de zegelwas, die warm aanvoelde, alsof die
recentelijk was gebruikt. Met mijn nagel brak ik een klein stukje af.
Vervolgens liep ik naar de boekenkast en liet ik het stukje in mijn
zak glijden, zonder dat hij ook maar opkeek.

'Ah, daar is het.' Hij pakte een klein, dik boekje. 'Dit is zeer
oud. Een eeuw, geloof ik, misschien wel twee.' Voorzichtig opende
hij het. Kleuren schenen me tegemoet. Ik slaakte een kreetje bij
zoveel pracht op een pagina. De Latijnse tekst stond in zo'n sierlijk
handschrift geschreven dat weinig het konden evenaren, en was
omringd door ingewikkelde versieringen in rood, blauw en zelfs
goud. Ook waren er takjes en blaadjes.



'Het is zo… bijzonder.' Ik fluisterde haast. 'Zo verfijnd.'

'Ja, dit is een ijverige monnik geweest.' Ik bekeek de kapitein
toen hij de pagina omsloeg. Opeens werd ik me bewust van zijn
nabijheid. Ik zag dat hij wat haartjes was vergeten te scheren en dat
zijn stoppelbaard en snor de keurige lijnen misten die Peter altijd
had. 'Er staan hier veel verschillende teksten in, in zowel Latijn als
Engels. Psalmen, religieuze instructies en zelfs recepten. Ze zijn niet
allemaal zo netjes geschreven.'

'Hoe komt u aan zoiets moois?' vroeg ik me hardop af. 'Ik dacht
dat zulke oude boeken alleen in het bezit waren van rijke heren met
gigantische bibliotheken en landgoederen.'

Zijn onverwachte lach verbaasde me. 'Rijke heren met
landgoederen?' Zijn vermaak verzachtte zijn gezicht, waarbij zijn
ernstige uitdrukking door zowel vriendelijkheid als sterke,
mannelijke allure werd vervangen. 'Kan een kapitein geen eigen,
speciale collectie waardevolle boeken houden? Is dat wat je bedoelt?'

Ik begon te blozen. 'Nou, ik verwachtte zoiets gewoon niet in
een kapiteinshut. Boeken en water gaan nu eenmaal niet goed
samen.'

'Dat is waar,' zei hij haast peinzend. 'Dit boek is me zeer
dierbaar.' Tot mijn grote verbazing gaf hij het aan mij. 'Je mag er wel
inkijken, als je wilt.'

Ik deed simpelweg wat hij zei, sprakeloos. Wat hij zei, klopte:
sommige delen waren minder netjes geschreven of zelfs slordig. De
felle kleuren kwamen echter in het hele manuscript terug en boeiden
me vanwege de opmerkelijke, sierlijke vormen. Toen ik klaar was,
deed ik het boekje voorzichtig dicht en bracht het naar mijn neus. Ik
inhaleerde de geur, de ongrijpbare, vroegere eeuwen.



'Wat bij de vuren ben je aan het doen?'

Ik besefte weer dat hij naast me stond. 'Ik ruik eraan,' zei ik
alsof het normaal was.

Grinnikend nam hij het boek aan om zelf te ruiken. 'Schiet me,
maar dit ruikt naar stof dat al aan het ontbinden is.'

'Helemaal niet,' protesteerde ik. 'Dit is niet alleen stof, hoor.
Het is veel meer dan dat, ziet u? Het is alles wat dit boek ooit is en is
geweest. Het is de geur van een klooster, de damp van regen door
het open raam en de geur van vingers die de bladzijden omslaan. Een
boek is veel meer dan een kaft en inhoud. Het is de herinnering aan
alle mensen die het ooit lazen, vasthielden en schreven. Het is de
smoezeligheid van jaren en van tranen. Het is het zout van de zee en
de warmte van onze aanwezigheid. Het is alles, alles en meer.'

Even was het stil. Regen tikte tegen de ramen en ik hoorde
iemand op het dek schreeuwen. De ogen van de kapitein waren groot
en helder en ik zag verwondering, bijna verbijstering.

Pas toen besefte ik dat ik hem had tegengesproken, alsof hij een
vriend was waarmee ik vrijuit kon praten. 'Ik moet terug naar het
dek,' mompelde ik ongemakkelijk.

'Ja, dat moet je zeker, juffrouw Cate.' Opeens keek hij weer
ernstig. Hij plaatste het manuscript in de boekenkast. 'Meneer
Young zal je alles over wolken vertellen.'

 

Ik dacht dat ik niet doorweekter kon zijn dan de keer dat ik in een
storm van de markt terugkeerde. Ik had me vergist. Terwijl ik met
meneer Young naar de hemel staarde, smakten rukwinden de
striemende regen in mijn gezicht. Al luisterend kneep ik mijn
oogleden samen.



'Wolken lezen is uiterst belangrijk op een schip,' legde hij uit.
Hij moest schreeuwen om boven de storm uit te komen. 'Wolken
zitten vol informatie, meer dan we ooit kunnen weten. Gaat het
regenen? Komt er een orkaan om ons van de rand van de wereld te
blazen? Komt er onweer? We moeten stormen zoveel mogelijk
vermijden.'

'Maar zitten we nu dan niet in een storm?' Mijn stem trilde van
de kou en ik sloeg mijn armen om me heen.

'Deels. We zitten aan de rand van de storm, waar die minder
heftig en gevaarlijk is.'

Ik tuurde in de donkere waas achter ons. Als we ons aan de
rand bevonden, wilde ik niet weten hoe het in dat verzwelgende
monster was. Ik klampte me aan de reling vast, bang om van dek te
waaien.

'Soms is het zo helder en heet dat een storm onmogelijk lijkt,'
vervolgde hij terwijl hij regen uit zijn ogen veegde. 'Plotseling
verandert het weer. Wolken verschijnen als uiers in de lucht. Dan
moet je pas echt oppassen, want dan komt er onweer. Ik zal het
zeggen zodra ze verschijnen.'

Ik knikte en vroeg me af of de wolken zonneschijn voorspelden.

Meneer Young vertelde me nog veel meer over het weer en hoe
het de beweging van het schip en de zeilen beïnvloedde. Wist hij
maar een manier om dit genadeloze geweld te beëindigen. Wat leken
de uren uitzichtloos voor iemand die zulke grillige elementen niet
gewend was. Op een bepaald moment was ik zo gevoelloos dat ik
mijn doordrenkte mantel en ijskoude ledematen niet eens meer
opmerkte.

Ook dit is het zeeleven, vertelde ik mijzelf. Het is niet alleen



avontuur. Het is niet alleen zonneschijn en werk. Nee, het is ook
eindeloos zwoegen, doorgaan ondanks de pijn en vermoeidheid, en
nooit opgeven.

Die avond had ik eindelijk vrij. Uitputting ontnam me mijn
stem toen ik benedendeks een welverdiende kop thee dronk. Ik kon
alleen maar voor me uitstaren. Dan begon ik hevig te bibberen,
omdat de warmte in me terugvloeide. Ook mijn gevoel keerde terug,
en daarmee mijn gedachten aan mijn plan.

Allereerst haalde ik een droog hemd uit mijn scheepskist. Een
smoezelige plek en witte steken gaven de plek aan waar kapitein
Castillo me had verwond, maar het viel niet erg op, zeker niet voor
de gemiddelde zeeman. Ik rommelde in mijn kist totdat ik een
opgevouwen stuk papier tegenkwam, een brief van Thomas West. Ik
had hem op de dag van de aardbeving weer eens gelezen en in mijn
zak gestopt.

Even later liep ik naar meneer Birds hut, gekleed in mijn oude
hemd en een droge broek die ik van meneer Bakker had geleend.
Gewikkeld in een doek droeg ik mijn lege dagboek, schrijfspullen,
het stukje zegelwas en Thomas zijn brief. Het was alles wat ik nodig
had, spullen die mijn toekomst konden bepalen.

Zodra ik een kaars had aangestoken, deed ik de deur op slot en
ging aan de slag. De kwartiermeester had gezegd dat ik in zijn hut
mocht bidden, maar niet te lang. Ik legde de materialen dan ook vlug
op tafel en ging zitten.

Dit kan maar beter werken, dacht ik. Als dit tegen me werkt,
verkeer ik in groot gevaar.

Ik zuchtte diep en probeerde kalm te blijven. Vervolgens
opende ik mijn dagboek en scheurde er voorzichtig een pagina uit.



Het brak mijn hart, want het boek was nog nieuw en onbeschadigd.

Dit brengt me naar vader, zei ik tegen mijzelf toen ik het
inktflesje opende en begon te schrijven, de brief van Thomas naast
me. Het papier bevatte vegen waar hij de nog natte inkt had
aangeraakt, details die de brief tot leven brachten, alsof hij erbij was
als ik hem las.

Thomas vindt dit vast niet leuk, dacht ik, maar wat maakt het
nog uit? Ik heb de gevleugelde vrouw van hem gestolen. Wist ik toen
maar wat ik nu weet. Zou ik haar dan gepakt hebben? Of zou ik haar
hebben teruggegeven?

Het deed er niet toe. En terwijl ik mijn brief nauwkeurig
samenstelde, waarbij ik zijn nette handschrift en handtekening
vervalste, wist ik dat deze brief ons juist naderbij bracht, zodat ik de
ring kon teruggeven. Vervolgens haalde ik de gevleugelde vrouw
tevoorschijn. Wat gek om zoiets kleins vast te houden, op een schip
vol hebberige zeemannen, en dat zo'n klein sieraad het onderwerp
van verhalen was, verhalen die zeemansharten liet bonken en
kriebelen. Het was slechts een zilveren vrouw, een vrouw met
vleugels. Hoeveel zou het nog waard zijn als niemand ernaar zocht?

Toen ik klaar was, vouwde en kreukelde ik de brief. Er
verschenen vegen waar de inkt nog droogde, maar daardoor zag hij er
realistisch uit. Dan vouwde ik hem en pakte het stukje zegelwas, dat
ik boven de kaars hield totdat er druppels kwamen. Ik liet ze op het
papier vallen waar ik de brief ging verzegelen. Dan drukte ik de
gevleugelde vrouw in de drogende was. Even wachtte ik, bang om
haar te snel te verwijderen. Toen ik dat deed, zuchtte ik opgelucht.

Het resultaat leek zo echt dat het beangstigend was. Het was
alsof ik iets had gemaakt wat niet mocht bestaan. Nooit eerder had
ik zoiets riskants gedaan.



Ik kan maar beter afronden, dacht ik. Meneer Bird kan elk
moment terugkomen.

Ik schoof de verzegelde brief naar me toe. Dan scheurde ik de
zegel open, precies zoals ik thuis altijd deed. Hij brak natuurlijk,
maar de gevleugelde vrouw was nog duidelijk zichtbaar.

Perfect, dacht ik.

Ik pakte mijn spullen en vertrok.
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Het is opmerkelijk hoe dierbaar kleine dingen kunnen zijn. Toen ik
in de nachtelijke duisternis op het achterdek stond, duwde ik
Thomas zijn brief tegen mijn borst. Het is slechts papier met
woorden, zei ik tegen mijzelf. Niets meer.

Maar het was meer. Waarom had ik het anders bij me
gedragen? Deze brief betekende meer voor me dan de meeste dingen
die ik ooit had gehad. Hij was geschreven door een vriend en nu ging
ik hem weggooien. Het leek wel alsof ik een persoon ging
weggooien. Alleen al het kreuken ervan veroorzaakte steken in mijn
hart. Wat zou Thomas zeggen als hij me zijn vriendelijke woorden in
zee zag gooien, na al die jaren?

Dan was het gedaan. Ik keek omlaag en zag de prop wegdrijven,
totdat het door grijpgrage schaduwen werd opgeslokt. Nog even en
het was doorweekt, de woorden vertroebeld, alsof ze nooit waren.

Ik verstarde toen ik iets hoorde sissen. Dan draaide ik me om,
half verwachtend door een giftig beest te worden beloerd. Het was
niet ver van de waarheid. Meneer Maul deed me ineenkrimpen, zijn
ingevallen gezicht onmiskenbaar bij de lantaarn aan de mast.

'Waarom scharrelt mevrouw in het donker rond?' vroeg hij.
Mijn nekharen schoten overeind toen hij voor me kwam staan, maar
ik verroerde me niet. In plaats daarvan stak ik mijn kin omhoog.
'Wat gooide je in het water?' Zijn zurige adem blies tegen mijn neus,
zijn gezicht dicht bij het mijne.

'Ik gooide niets in het water, meneer Maul.'

'Welles, vrouw!' Hij kwam nog dichterbij. Ik knipperde niet
eens met mijn ogen.



'Uw ogen moeten u voor de gek hebben gehouden, meneer.
Dat doen ze soms na wat flesjes drank. Een zeemansvloek, vermoed
ik. Wellicht lijdt u daaraan, meneer?'

Ik slaakte een kreet toen hij me tegen de reling duwde. Zijn
handen omvatten mijn bovenarmen in een ijzersterke greep toen hij
me boven de diepte hield, het geruis van kolkend water
huiveringwekkend luidt in de stille nacht. 'Vervloek je brutale
woordjes, wijf!' siste hij in mijn oor. 'Nog nooit zag ik zo'n achteloos
wicht als jij. Luister maar 'ns goed naar meneer Maul hier. Als je me
ooit nog zo aanspreekt, snij ik die lieve, natte tong uit je bek en
rooster 'm om op te eten. Snappie?'

Zijn snorharen kriebelden tegen mijn oor, maar ik was vooral
bezorgd om de diepte onder mijn rug. 'Ik begrijp u, meneer,' blies ik.

Eindelijk trok hij me terug. Ik haalde opgelucht adem toen ik
het vertrouwde dek onder mijn voeten voelde. 'Ik kom d'r nog wel
achter, wijffie. Ik zeg je, ik ontdek nog wel wat je in de zee hebt
gemieterd. Geheimen zijn niet veilig op dit schip, bedrieglijke teef!'

Hij klapte zijn handen voor mijn gezicht. Dan glipte hij weg als
een slang in de nacht. Ik staarde hem stilletjes na. En terwijl mijn
omgeving leeg en stil werd, draaide ik me terug naar de onstuimige
zee en stond nog een tijdje in de frisse avondlucht.

 

'We gaan niet naar Port Royal, meneer Hill. We naderen het
alleen.' Meneer Young zuchtte hoorbaar toen hij een kort, mollig
mannetje aansprak met lang, bruin haar en een lelijk litteken in zijn
wang.

'Maar ik wil een vrouw,' protesteerde meneer Hill, 'en ik ben
niet de enige.' Hij gebaarde naar de drie mannen achter hem. 'Schiet



me als je 't niet voelt, meneer. Niemand heeft nog rust sinds d'r een
vrouw aan boord is.'

Mijn ogen werden zo rond als schoteltjes. Ik schuifelde zo
onopvallend mogelijk opzij en vroeg me af of de hoofdmast me
voldoende uit het zicht hield.

'Bij mijn ziel, is dat alles waartoe dat stuk hersens in staat is?'
bracht meneer Young geschokt uit. 'Na al die vrouwen in Tortuga…
kun je dan geen twee dagen zonder? Wat mankeert je in godsnaam?'

Ik luisterde aandachtig, me afvragend of mijn aanwezigheid
daadwerkelijk iets met de gigantische behoeften van de bemanning te
maken had. Die nacht was ik wederom opgeschrikt door gewrijf en
gekreun, dit keer afkomstig uit meerdere richtingen.

'Er is een vrouw aan boord. Dat is het probleem, meneer,' sprak
een van de mannen. 'Tis een kwelling, zeg ik u. Tis als een sappige
ananas aan een boom terwijl je uitgehongerd bent en d'r net niet bij
kan.'

'Sinds wanneer groeien ananassen in bomen?' vroeg meneer
Logan, de man met de donkere huid, droogjes. De bemanning
proestte van het lachen en ik grinnikte zachtjes achter de mast.

'Tis alsof je gestrand bent op 'n eiland en d'r op een ander
eiland een woeste rivier glinstert, te ver om te zwemmen. Alsof je
een rokende schoorsteen ziet terwijl je bibberend in de goot maft.
Tis als bananen–'

Opeens werd ik me bewust van iemand naast me. Ik keek opzij.
Kapitein Hunts gezicht zag hard van afkeuring.

'– en hompen vlees lonkend op marktstalletjes.'

Meneer Hill fronste alsof zijn compagnon zojuist had



voorgesteld om plas te drinken.

'Wat is hier in godsnaam aan de hand?' bulderde de kapitein.
Met ferme stappen kwam hij voorwaarts. Meneer Hill keek
ongemakkelijk weg en ik hoorde iemand nerveus fluiten. 'Wat is dit
voor onzin over vrouwen terwijl we op open zee zijn, op weg naar een
prijsschip? Hebben jullie dan geen plichtsbesef? Hebben jullie geen
fatsoen?' Zijn woorden resoneerden als onweersklappen, waarbij hij
zijn bemanning een voor een aankeek. 'Ja, er is een vrouw aan boord.
Maar we weten toch allemaal waarom juffrouw Cate bij ons
aangemonsterd is?' Zijn blik viel op mij, waardoor ik wel in het zicht
moest stappen. 'We hebben allemaal haar triomf aanschouwd. En
waren we het niet eens dat we wel zo'n dappere vrouw konden
gebruiken?'

We keken elkaar aan. Even leek het alsof ik iets geks in zijn
ogen bespeurde, iets wat ik niet kon plaatsen. Maar het deed er niet
toe. De bemanning verstomde alsof een gigantische schatkist voor
hen neerdaalde.

'Meneer Bird, breng deze mannen tot bezinning,' vervolgde
kapitein Hunt. 'Van nu af aan wil ik geen woord meer horen over
mannelijke behoeften en vrouwen. Zet alle zeilen bij een vlug een
beetje! Ik wil meer knopen. Ik zie land aan de horizon!' Ik tuurde in
de verte, waar een dunne strook zichtbaar werd. Jamaica, dacht ik.
Mijn hart zonk. 'En ruim die rotzooi godverdomme op, meneer Hill,
of iemand breekt zijn nek er nog over!' Flessen rinkelden toen de
kapitein er tegenaan schopte. 'Rapporteer direct als je ook maar een
zeil bespeurt. Nou, waar is mijn thee? Breng me mijn thee!'

Plotseling was er commotie. Mannen vlogen naar hun taken of
deden alsof. Het leek wel alsof een gigantische zweep over het dek
sloeg, men bewust makend van hun plichten en wat er bij



ongehoorzaamheid gebeurde. Het leken net nukkige kinderen bij een
boze moeder.

Stijfjes haastte ik me naar de kombuis. Wellicht kon een heet
kopje thee de kapiteins gemoedstoestand verzachten. Tot dusver had
ik hem slechts in neutrale of goede stemming meegemaakt. Het vuur
in zijn ogen deed me echter afvragen hoe furieus hij kon worden als
iemand hem echt ontstemde.

Wat als iemand van hem gestolen heeft, vroeg ik me af, een
stukje zegelwas, bijvoorbeeld? Hoe boos is hij dan? En wat als
iemand tegen hem liegt of hem zelfs… verraadt?

Opeens leken mijn plannen verre van aantrekkelijk. Nervositeit
spande mijn kaken toen ik de kombuis in kwam.

'Jezus, het lijkt wel alsof de Spaanse marine in aantocht is,'
merkte meneer Bakker op. 'De kapitein is niet bepaald vrolijk, hè?
Dat getier is nog hoorbaar in Amsterdam.'

'Hij wil zijn thee,' verklaarde ik hijgend. Ik keek ongeduldig
rond. 'Ik dacht dat je hier een watervoorraad had. Waar is die in
vredesnaam gebleven?'

'Bij de heer! Je moet echt leren ontspannen, hoor. Ik heb
zojuist het laatste gebruikt. Hiervoor, als het iets voor je betekent.'
Hij stapte opzij, om de Delftse theepot triomfantelijk te onthullen.
Stoom rees op uit de tuit.

Ik had hem wel kunnen omhelzen. Vlug pakte ik de theepot en
mompelde mijn dank.

'Wat je ook doet – niet rennen.'

Een moment later stond ik voor de gesloten deur van de
kapiteinshut, de theepot gloeiend tegen mijn handen en buik. Was



het maar zo behaaglijk in de ruimte die ik ging betreden. Nee, het
leek eerder alsof ik op het punt stond om in Noorwegen te
ontschepen.

'Kom binnen.' Het onverwachte commando deed de theepot
bijna uit mijn handen glijden. Vlug opende ik de deur, me afvragend
of die doorzichtig was.

'Uw thee, kapitein.'

Hij wuifde me zonder op te kijken naar binnen. Terwijl ik de
theepot neerzette, probeerde ik zijn houding in te schatten. Er lag
een diepe frons in zijn voorhoofd terwijl hij in zijn logboek keek,
maar niets duidde nog op zijn recentelijke passie. In plaats daarvan
keek hij bezorgd op. Ik vroeg me af of dit dezelfde man – dezelfde
kapitein – was die zijn bemanning met ijzeren hand had
gecommandeerd.

'Breng twee kopjes, alsjeblieft.'

Ik keek hem verbaasd aan. Had ik hem goed verstaan? Ik
besloot maar te doen wat hij zei. Misschien had hij een van de
bemanningsleden uitgenodigd.

'Neem plaats,' zei hij vervolgens. Hij klonk gespannen, maar
vriendelijk. Ik liet mijn ingehouden adem vrij en ging tegenover hem
zitten.

Wat was het raar om daar te zitten, met de stomende theepot
tussen ons in, alsof we in een knusse zitkamer een middagje over de
laatste nieuwtjes en roddels gingen kletsen. Het was de sfeer die thee
kon creëren, van vertrouwdheid en gezelligheid.

'Vertel eens, hoe gaat het met de bemanning?' wilde hij weten.
'Omtrent jouw aanwezigheid, bedoel ik. Zijn ze een beetje aardig



voor je, juffrouw Cate?'

'Jawel, kapitein,' antwoordde ik, verbaasd dat het hem iets
interesseerde. 'Hoewel… hoewel de mannen 's nachts lichtelijk – hoe
zal ik het zeggen – onrustig zijn. Nogal levendig, als u me kunt
volgen, woelend en beweeglijk, als u begrijpt wat ik bedoel.'

Hij staarde me even aan. Dan pakte hij de theepot en schonk
in. Hij deed dit zo behoedzaam en nauwkeurig dat het schuim
uitnodigend in de kopjes dreef. Ik nam het mijne en blies er zachtjes
in. Stoom aaide mijn neus.

'En meneer Maul? Is hij aardig voor je?'

Mijn botten leken wel te bevriezen. 'Ach, ik kan hem wel aan.'
Opeens voelde ik Mauls klauwen weer in mijn armen drukken, de
ziekelijke diepte gapend tussen mij en de kolkende zee. Wat zou de
kapitein zeggen als hij daarvan wist?

'Hoor eens, als iemand je ook maar lastigvalt of respectloos
behandelt, dan moet je het me vertellen.' Zijn strenge toon knaagde
aan me, alsof hij meer wist dan hij liet blijken.

'Uiteraard. Maar wellicht is er iets wat de onrust van de
bemanning zou kunnen verzachten, iets wat hun lasten als het ware
verlicht.'

'En wat mag dat wel zijn?' Hij ging rechtop zitten.

'Een stukje informatie dat me is toegekomen, iets wat de
bemanning hun vertrouwen kan winnen en hun aandacht naar…
essentiële praktijken kan verleggen.' Ik zag verlangen in zijn ogen
branden.

Mijn hart bonkte in mijn keel. Als ik dit doorzette – als ik mijn
plan daadwerkelijk uitvoerde – dan was er geen weg terug. Zweet



klotste onder mijn oksels. Ik zette mijn kopje neer, bang dat mijn
vingers trilden. 'Hebt u wel eens van de gevleugelde vrouw gehoord?'

Zijn ogen knipperden alsof ik mijn hand langs zijn gezicht
zwaaide. 'De gevleugelde vrouw?'

'Het is een verhaal, kapitein, misschien zelfs een mythe. Een
prachtig juweel van een vrouw met vleugels, alsof ze u naar eeuwige
voorspoed kan dragen. Mannen verlangen ernaar, mannen van de zee.
Men zegt dat ze eeuwig geluk brengt, eeuwige rijkdom.' Ik boog
voorwaarts alsof ik het grootste geheim van de wereld onthulde. 'Het
is een ring, een prachtige ring. Degene die haar draagt heeft de wind
in zijn rug en het getij voor het kiezen. Geen storm kan zijn schip
grijpen of zijn bemanning doordrenken. Honger en ziekte bestaan
niet, en de dood evenmin. Wie zou dat niet willen?'

Intussen fluisterde ik, gloeiend van mysterie en verlangen.

De kapitein grinnikte. 'Geloof je dat nu echt?' Vermaak glom in
zijn ogen, maar zijn handen vormden vuisten.

Irritatie broeide in me. Het leek wel alsof hij vond dat ik zojuist
een kinderverhaaltje had voorgedragen. 'Ik geloof in waarde,
kapitein,' zei ik feller dan bedoeld. 'Of dit verhaal nu waar is of niet,
ik geloof dat dit juweel bestaat. En ik geloof in wat het kan
opbrengen. Bovendien weet ik waar het is.'

Even leek zijn te stokken. Dan keek hij me vertwijfeld aan. 'Zo,
zo. Denk je dat echt te weten?'

'Oh, ja.' Ik probeerde zelfverzekerd te klinken. 'En zou de
bemanning dat niet ook willen weten? Verlangen ze niet naar
eeuwige voorspoed? Snakken ze niet naar bergen rijkdom en een
boeket vrouwen aan elke hand?'



'Dat hangt er vanaf.'

'Waarvan?'

'Of dit stukje informatie waar is.' Hij ging achteruit in zijn stoel
zitten en nipte peinzend van zijn thee. 'Sommige mannen lijken
nogal wat achterdocht te koesteren rondom je aanwezigheid op dit
schip, als je begrijpt wat ik bedoel. Is er iets wat je bewering kan
onderbouwen?'

'Absoluut.' Ik haalde de brief tevoorschijn. 'Dit is bewijs genoeg
voor wie de huidige eigenaar van de gevleugelde vrouw is.' Ik gaf
mijn vervalsing aan de kapitein, die hem vertwijfeld opensloeg en
begon te lezen.

Even was het stil. Ik staarde naar de vegen op het papier waar ik
de drogende inkt per ongeluk had aangeraakt en probeerde rustig in
en uit te ademen, maar ik voelde me licht in mijn hoofd. Dan
bespeurde ik nieuwsgierigheid in zijn gezicht, gevolgd door
ingehouden enthousiasme en zelfs ambitie.

 

 

Bonnie, 2 januari 1692
 

Lieve Margery,
 

Je zal deze brief pas over een maand ontvangen, als hij al
aankomt. Ik hoop dat het goed met je gaat en dat je gezond bent.

 

Ik heb geweldig nieuws voor je, dat ik bij ons weerzien zal
vertellen. Voor nu kan ik zeggen dat ik haar gevonden heb, dat wat



ooit verloren was. Opnieuw heb ik voorspoed en een tevreden
bemanning.

 

Weet dat ik aan je denk, lieveling. Je bent altijd in mijn hart.
 

Thomas West
 

'Overtuigend genoeg?' Mijn hart bonsde alsof ik gerend had.
Wat als hij de vervalsing doorziet, dacht ik. Wat als hij een
onvolkomenheid ontdekt die de brief totaal ongeloofwaardig maakt?
Hoe kan ik mijn bedoelingen ooit uitleggen? Mijn God, had ik hier
maar beter over nagedacht. Ik ben veel te gehaast geweest, te
ongeduldig om mijn vader te vinden.

'Thomas West,' mompelde de kapitein. 'Dus hij heeft hem
teruggevonden. De gevleugelde vrouw, de ring waar iedereen het
over heeft.'

'Ja.' Ik voelde mijn gebalde vuisten onder tafel ontspannen. 'Hij
vaart op de Bonnie, kapitein. Kijk maar.' Ik wees naar de datum en
locatie boven aan de brief.

'Toe maar, en hij is zelfs kapitein geworden!' Hij hield de brief
omhoog alsof hij die op echtheid controleerde. 'Mag ik weten hoe je
hieraan komt?'

Ik slikte. 'Maakt dat uit?'

'Natuurlijk maakt dat uit. Dit soort informatie landt toch niet
zomaar voor je voeten? Het zal niet de eerste keer zijn dat mij valse
informatie toekomt voor andermans belang.' Hij keek me strak aan,
zijn wijze blik zo doordringend als messen. 'Wie zegt dat dit waar is?'



'Wat? Waarom zou iemand zoiets als dit vervalsen?' bracht ik
uit. Ik probeerde niet op mijn stoel te schuiven.

Hij fronste. 'Wie heeft het over vervalsen?'

Ik slikte, zoekend naar woorden. En terwijl onze blikken aan
elkaar genageld waren, probeerde ik zijn gedachten te lezen. Hij heeft
me door, besefte ik. Hij is te intelligent, te wijs om voor de gek te
houden. Wat dacht ik wel, dat een ervaren kapitein dit zomaar
gelooft? Nee, hij moet dit wel in twijfel trekken, al is het maar om
zich naar de bemanning toe te kunnen verantwoorden. Wat stom dat
ik dat niet overwogen heb. Het bewijst maar wat voor belabberde
leugenaar ik ben. Ik moet het niet eens proberen.

Toch sprak hij niet. In plaats daarvan las hij de brief opnieuw,
waarbij hij zijn vingers peinzend door zijn stoppelbaard liet glijden.
Ik wist dat hij naar inconsistenties speurde. Mijn zeurende blaas deed
me snakken naar het privaat. Wat zenuwslopend om iemand te
misleiden die me met een hoofdknikje kon laten opknopen. Dit
moet werken, besloot ik. Het moet gewoon.

'Waarom denk je eigenlijk dat dit over de gevleugelde vrouw
gaat?' vroeg hij uiteindelijk. 'Hij noemt die ring nergens. Dit kan wel
over iets totaal anders gaan, iets wat kennelijk veel voor hem en
zijn… vrouwelijke relatie betekent.'

Ik knikte begrijpend. In elk geval had ik dit goed voorbereid.
'Kijk,' zei ik terwijl ik de brief omdraaide. 'Kijk maar naar de zegel,
kapitein. Is dat niet een vrouw met vleugels?'

'Ja.'

'Wat zou u doen als u uw geliefde vertelde dat u iets enorm
waardevols hebt gevonden? Wat zou u schrijven als scheepsladingen
mannen datzelfde juweel begeren? Zou u niet zeer discreet willen



zijn?' Ik keek hem vragend aan. Mijn woorden klonken overtuigend
in mijn oren.

'Natuurlijk. Hij gebruikte de ring om de brief te verzegelen.
Zeer gevaarlijk, maar effectief.'

Ik slokte het restant van mijn thee op, blij dat ik wat controle
terug had. 'Mag ik vragen wat u hiermee gaat doen?' Dit was waar
alles om draaide. 'We zouden er achteraan kunnen gaan, ziet u?
Waarom zouden we niet achter de Bonnie aangaan en dit juweel voor
onszelf nemen?' Mijn enthousiasme was nauwelijks nog te
onderdrukken.

'Achter de Bonnie aangaan?' Hij staarde me haast grimmig aan,
alsof ik zaken besprak die te belangrijk en gevaarlijk voor me waren.
'Ga terug naar dek, juffrouw Cate,' commandeerde hij, zwaaiend met
zijn hand. 'Wegwezen. Nu.' Nu leek ik teleurstelling te horen, alsof
mijn leugens schaamteloos op mijn voorhoofd prijkten.

Mijn wangen begonnen zo vurig te gloeien dat ik me wel om
moest draaien. Hij doorziet me, dacht ik toen ik me uit de voeten
maakte. Na ons fijne gesprek gisteren, over boeken en zijn prachtige
manuscript, is hij vast verschrikkelijk teleurgesteld in me. En wie zou
dat niet zijn? Ik ben nog maar net aan boord en probeer hem nu al te
bedriegen. Geen wonder dat hij me wegstuurt. Hoelang zal het duren
voordat hij me van boord gooit? Hoelang voordat hij de bemanning
inlicht en mijn lot wordt bepaald?

Ik beefde over mijn lichaam toen ik naar dek slofte. Wat stom
om alles te riskeren, dacht ik. Eindelijk had ik een kans om me te
bewijzen, om op een schip te zeilen en vader te vinden. Ik heb alles
verpest. Nog even en ik ben verloren.

De sterke zuidooster blies me bijna van mijn voeten. Op dat



moment kon ik net zo goed van boord waaien, in de gewillige
omhelzing van de zee. Enthousiaste stemmen trokken me terug in de
realiteit. Mannen renden over het dek, roepend en wijzend. Ik volgde
ze, benieuwd naar de commotie.

'Zeilen aan de horizon!' riep meneer Bird. 'Roep de kapitein.'

Toen zag ik het, vlak bij de kust van Jamaica: het was een schip,
ver weg, maar daar.
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'Herkent u het schip?' vroeg meneer Bird.

Kapitein Hunt tuurde door de verrekijker en nam zijn tijd om
de afkomst van het schip te bepalen. 'Het is een Britse koopvaarder
en ze ligt diep in het water. Ze was vast op weg naar Port Royal. Niet
iedereen is op de hoogte van de aardbeving.'

'Misschien heeft ze wel campechehout aan boord, of goederen
uit New England. Ze zal wel op zoek zijn naar een alternatieve
handelsplaats.'

'Niet voor lang.' De kapitein knikte. 'Brengt ons dichter aan
land. Wees voorzichtig met het rif, of wij zijn straks degenen die om
genade smeken.'

Meneer Bird richtte zich tot de bemanning. 'In beweging,
allemaal! Breng haar naar de kust, maar niet te dichtbij.'

'Hijs de Britse vlag en vlug een beetje!' commandeerde de
kapitein.

Mannen renden voorbij. Ik stapte opzij, bang om in de weg te
staan. Jamaica lag voor ons. Een weelde aan planten en bomen
vormde een zacht tapijt over de heuvels, terwijl grijze rotsen en
maagdelijk witte stranden aan zee lagen. Het zag er uitnodigend uit,
met het ongerepte zand en wapperende palmbladeren.

Voor het eerst vroeg ik me af of mijn vertrek wel een goed idee
was geweest. Was dit eiland niet mooi en rijk? Waren er geen paden
voor een vrouw als ik, die naar geluk leidden? Vergeleken met mijn
huidige situatie leek een strandwandeling op mijn geboorte-eiland
ineens zeer aantrekkelijk.



Plotseling voelde ik ogen op me. Ik verstarde, want het waren
die van de kapitein. Ik kon alleen maar terug staren, alsof zijn strenge
blik me alle kracht ontnam.

'Dichterbij!' riep hij naar de mannen.

Hij rekent later met me af, besefte ik. Dit is geen moment om
straffen uit te delen.

'Dichterbij, kapitein?' vroeg meneer Young. Hij inspecteerde de
afstand tot de kust, die dankzij de wind zeer klein was geworden. Ik
zag zelfs donkere vlekken in het water, rotsen of koraal. Het
gerimpelde oppervlak maakte het lastig om de diepte in te schatten.

'Dichterbij!' herhaalde de kapitein. De bemanning wierp hem
twijfelachtige blikken toe en ik hoorde gemompel en gevloek.

'En de rotsen dan?' vroeg meneer Hill. 'We raken ze nog!'

'Doe het!' Concentratie rimpelde Hunts voorhoofd. Ik hield
mijn adem in, half verwachtend dat vlijmscherpe rotsen onze romp
zouden doorklieven. 'Genoeg! Laat het anker zakken.'

Dan lagen we stil. Mijn gezicht begon te gloeien, want de kust
vormde een natuurlijk windscherm tegen de verkoelende bries. Een
groene vogel met een oranje snavel steeg tjilpend op uit een
palmboom. Water ruiste als muziek in de branding, voordat het in
zee terugtrok. Het strand was zo dichtbij dat ik er naartoe kon
zwemmen.

Wat een kans, dacht ik. Wat een kans om de benen te nemen,
om mijn straf te ontlopen. Ik verdwijn gewoon in de wildernis, om
de bemanning nooit meer terug te zien. Opgeruimd staat netjes,
zullen ze denken. Want wat voor nut heb ik eigenlijk?

'Ze komt eraan,' zei meneer Bird. 'Opletten!'



Ik keek hoe de Britse koopvaarder koers zette richting ons
schip, mijn adem oppervlakkig. Opeens begon onze bemanning te
schreeuwen en met de armen te zwaaien, alsof we in paniek waren.
'Help! Help! We zijn vastgelopen! Help ons alstublieft!' Meneer Hill
rende over het dek en wees met een dramatische uitdrukking naar de
kust. 'Bij God, red ons!'

Nu, dacht ik, dit is mijn kans. Maar wat doe ik als ik aan land
kom? Dit deel van het eiland is totaal onherbergzaam en Port Royal
mijlenver. Ik kan van de honger omkomen. En wat als ik mensen
tegenkom?

Ik dacht aan de marrons die in het binnenland leefden, slaven
die hun meesters waren ontvlucht en hun toevlucht zochten in de
Jamaicaanse bergen. De laatste tijd waren hun overvallen op
plantages niet alleen toegenomen, maar ook gewelddadiger
geworden. Veel plantagehouders huiverden bij de gedachte ze tegen
te komen en lieten hun eigendom dag en nacht bewaken. De
marrons waren namelijk niet alleen uit op eten; bij meerdere
overvallen waren vrouwen ontvoerd, om nooit meer terug te keren.
Wie alleen het wild in trok, werd bruut vermoord. Ik wilde niet
weten wat ze een jonge vrouw als ik zouden aandoen.

'Hup, juffrouw Cate,' spoorde meneer Young aan. 'Zwaaien en
roepen!'

Zijn woorden brachten me naar de realiteit, naar ons schip, de
naderende koopvaarder en het werk dat van ons werd verwacht. Al
snel riepen we allemaal om hulp. De kakafonie van onze stemmen
weergalmde tussen de rotsen, waardoor meer vogels hun habitat
ontvluchtten. Nooit eerder had ik zoiets vreemds gezien. Het leek
wel alsof de voorheen ijverige bemanning plotseling in een stel
absurde schepsels was veranderd. Zelfs de kapitein – die ik nogal



gereserveerd vond – stond wanhopig vanaf de bak te schreeuwen.

'Het werkt,' zei meneer Young. 'Maak de kanonnen gereed,
maar onopvallend.' Meneer Maul verdween grijnzend benedendeks.
Het verbaasde me niets dat het vooruitzicht van een gevecht hem tot
op het bot opwond.

'Red ons alstublieft!' riep de kapitein. 'We zijn aan de grond
gelopen. We zinken!'

'We komen eraan!' antwoordde iemand vanaf de Britse
koopvaarder. 'Wie bent u een wat is uw bestemming?'

'Port Royal, om te handelen, meneer,' zei kapitein Hunt. 'De
wind heeft ons naar de kust geblazen.'

De koopvaarder kwam bijna parallel aan The Winged Maid. Ik
zag drie mannen heftig discussiëren, waarbij er een met zijn armen
zwaaide en een ander iets verwoed probeerde uit te leggen. De
spanning rees op als condens in de zon.

'Moet je die haaien zien,' merkte meneer Logan op. Hij wees
naar het water tussen de twee schepen in. 'Die lusten wel een stukje
vlees.'

Er schoot iets door het water. Ik verstijfde toen ik een wazig,
blauwgrijs beest langs de romp zag zwemmen en een driehoekige vin
uit het water stak.

'Stilte!' siste meneer Young. Hij drukte iets hards in mijn hand.
'Hier, juffrouw. Deze kun je wel gebruiken.' Het was een pistool.
Het donkerbruine hout voelde raar tegen mijn huid, alsof het wapen
van een ander was, misschien wel iemand die in een gevecht was
omgekomen. 'Weet je hoe je hem moet gebruiken?'

'Natuurlijk wel.' Ik klemde het wapen achter mijn riem.



Onzekerheid schoot door me heen bij de gedachte om het af te
vuren. Maar, dacht ik, zo moeilijk kan het toch niet zijn?

Een kanonschot deed me opspringen. Er landde iets in het
water bij de boeg van de koopvaarder. Het was genoeg om commotie
te veroorzaken. Mannen renden over het dek, schreeuwend en
gebarend.

'Hijs de zwarte vlag,' commandeerde kapitein Hunt achter me.
'Maak je klaar om te enteren!' Vastberadenheid straalde van zijn
gezicht. 'Luister!' schreeuwde hij naar de koopvaarder. 'U hebt een
keuze: overgeven en overleven of vechten en sterven. Wat wordt het,
heren?'

'Verraders! Piraten!' antwoordde iemand.

'Aan de kant.' De kapitein klonk bezorgd toen hij me bij de
reling wegtrok. Ik voegde me bij meneer Logan en wat andere
mannen en onderdrukte een kreet toen de geschutspoorten van de
koopvaarder openden en tientallen kanonnen op ons gericht waren.

'Vuur!' schreeuwde kapitein Hunt.

'Vuur!' herhaalde meneer Maul.

De kanonschoten resoneerden door het schip. Ik greep mijn
zwaard stevig vast. Dan was er geschreeuw, het gekraak van brekend
hout en inslagen. Splinters vlogen door de lucht en landden op het
dek, vlakbij mijn voeten. Ik kroop ineen toen ons schip de volle laag
kreeg.

Iemand begon oorverdovend te krijsen. Er ging een schok door
me heen. Daar, vlakbij, lag meneer Hill, bloed gutsend uit de plek
waar zijn arm had gezeten. Ik kroop naar hem toe en staarde in
afkeer naar zijn lijkbleke gezicht. Er was overal bloed: op zijn



kleding, gezicht en op de puinhoop om ons heen. Het stroomde over
het dek, tegen mijn laarzen en knieën toen ik over hem heen boog.
Het is te veel, dacht ik, veel te veel. Het lijkt wel alsof er een koe is
geslacht.

Een kanonskogel suisde over mijn hoofd en ik liet me vallen.
Iemand pakte me vast en trok me weg. Ik gilde in protest, maar het
was meneer Young. 'Laat hem gaan!' schreeuwde hij. 'Je kunt hem
niet helpen.'

Ik slikte een oprisping door en veegde druppels bloed van mijn
voorhoofd. Ik bekeek het geweld om ons heen en vroeg me af of het
echt was. Nee, het kon niet echt zijn; de verwarring, het geschreeuw,
de over het dek strompelende mannen en mijn eigen gehijg. De
felblauwe lucht leek onecht, bijna onlogisch. Hoe kon de zon zo fel
schijnen terwijl de kille dood me als een sneeuwstorm inhaalde?

Maar het was echt. En terwijl ik daar zat, zag ik het rechte
figuur van kapitein Hunt staan. Stof dwarrelde om hem heen alsof
hij een geest uit de hemel was.

'Maak klaar om te enteren!' schreeuwde hij.

Ik ontblootte mijn zwaard. Ik bruiste van leven en ik wist toen
dat ik er klaar voor was. Klaar om te vechten. Klaar om ons te
verdedigen. Zelfs klaar om iemands keel door te snijden. Op dat
moment was niets belangrijker dan overleven, en ik zou er alles voor
geven.

Er klonk een enorme klap. Ik gilde toen van alles om me heen
vloog. Splinters doorboorden mijn armen, maar ik voelde niets.

'Man overboord!'

Ik keek om me heen, me afvragend wie het was. 'De kapitein,'



mompelde ik. De plek waar hij had gestaan was leeg. 'Het is de
kapitein!'

Ik sprong op mijn benen. Ik weet niet wat me bewoog, maar
opeens stond ik aan de rand van het dek. Afgebroken palen stonden
rechts en links van me toen ik in zee staarde, met niets tussen mij en
het water. Dan zag ik hem, onze kapitein, zinkend in het heldere
water, zo stil als een steen.

'De haaien!' Meneer Young probeerde me weg te trekken, maar
ik haalde naar hem uit. Ontzet wankelde hij op zijn benen. Toen
sprong ik.

Ik had me de Caribische Zee altijd als een zachte, warme
omhelzing voorgesteld. Het was dat wat ik verwachtte toen ik viel en
de snelheid me de adem benam. De kou ging als een kramp door
mijn lichaam. Water spoelde over mijn hoofd en ik zonk in een
troebele schemerwereld. Toch was het niet diep. Mijn voeten raakten
de bodem en toen ik opkeek zag ik licht aan het oppervlak. Ik keek
om me heen. Al snel zag ik een donkere vlek en ik zwom er naartoe.

Er waren ook andere vlekken, loerend met hun bleke ogen.
Dan werden ze scherp, de jagers van de zee. Hun formaat verbijsterde
me, vooral toen ze dichtbij kwamen. Konden ze me in een hap
opslokken? Ik herinnerde me mijn zwaard en hield het voor me,
klaar om die hongerige ogen te doorboren.

Er was amper tijd om te denken, in die onbekende
onderwaterwereld. Al snel hield ik kapitein Hunt tegen me aan en
duwde mijn voeten in het zand. Het licht werd feller. Mijn hoofd
schoot boven water en ik hapte naar adem. Het gewicht van de
kapitein deed me opnieuw zinken. Zijn voorhoofd was koud tegen
mijn wang toen ik hem omhoog probeerde te houden, trappelend
met al mijn macht.



'Word wakker!' gilde ik. Ik voelde de jagers onder het oppervlak
sluipen. 'Word wakker!' Er gleed iets langs mijn been en ik begon te
krijsen. Mijn knie boorde in de kapiteins been en zijn ogen schoten
open. 'Zwemmen, kapitein. Zwemmen!' Hij hoestte water op, maar
leefde. 'Zwemmen! De haaien, snel!' Ik duwde hem richting ons
schip. 'Snel!'

Eindelijk zwom hij, zich bewust van het gevaar. Ik schreeuwde
toen ik een driehoekige vin zag naderen en hapte zout water toen een
golf over mijn hoofd sloeg. Ik spuugde het uit en sloeg met mijn
zwaard op het oppervlak om het beest te verjagen.

'Klimmen! Snel!' Meneer Young gebaarde naar het touw dat
omlaag bungelde. We zwommen erheen en pakten het stevig vast.
'Klimmen!'

Mijn lichaam leek wel van lood toen ik mijzelf uit het water
hees. Ik borg mijn zwaard op en plaatste mijn voeten op de smalle
treetjes, bang dat een gigantische muil omhoog zou happen en mijn
benen zou verscheuren. Hijgend trok ik mijzelf omhoog, totdat ik de
veiligheid van het dek bereikte, waar meneer Young me over de rand
hielp.

Ik liet me op het dek vallen. Donkere vlekken zweefden voor
mijn ogen. Ik hoorde aan het gehoest van de kapitein dat ook hij aan
boord was, maar geloofde het pas toen ik hem naast me zag zitten.
Water drupte uit zijn losse, verwilderde haar en er stroomde bloed
langs zijn gezicht, afkomstig uit een snee bij zijn haarlijn.

Hij gaapte me aan. Vanwaar ik zat waren zijn ogen felgroen en
ik vroeg me af hoe de tint zo kon veranderen, als water onder een
rijzende zon. Op dat moment waren woorden overbodig om zijn
verwondering te uiten. En hij was duidelijk sprakeloos, te
verbouwereerd om te bevatten waarvan ik hem zojuist had gered.



Het was gek om hem zo te zien. Alle ernst, alle autoriteit, was
tijdelijk verdwenen, en toen ik rechtop kwam zag ik een dankbare
man.

Het gegons van zwaarden verbrak de spreuk. Geschreeuw en
geroep klonk op de koopvaarder, waar het gevecht in volle gang was.
Kapitein Hunt sprong overeind om de situatie in te schatten. Dan
rende hij naar de plank die een brug tussen de twee schepen vormde.

Ik rende hem achterna.

Mijn voeten klotsten in mijn doordrenkte laarzen.
Waterdruppels vlogen van mijn haar en kleren. We konden nog
winnen. Meneer Bird was verwikkeld in een heftig duel, waarbij hij
stevig uithaalde. Meneer Logan sneed iemands keel door alsof het
een tomaat was. Bloed gutste naar alle kanten terwijl zijn
tegenstander door zijn benen zakte. Toen was ook ik aan boord, klaar
om aan te vallen. Er was niemand in de buurt, dus pakte ik mijn
pistool en richtte die op een magere man.

'Dat werkt niet!' riep kapitein Hunt. 'Nat kruit.' Hij ontblootte
zijn zwaard en haalde uit naar de dichtstbijzijnde vijand. Ik borg het
pistool op en volgde zijn voorbeeld.

Er kroop een jongeman uit een luik, speurend naar een
tegenstander. Ik vloog op hem af en zwaaide mijn zwaard zo snel dat
het puntje door zijn borst reet. Bloed sijpelde uit de wond, maar niet
genoeg om hem te doden. Hij oogde me met zowel verwondering als
woede en viel schreeuwend aan. Er was geen tijd om over een tactiek
na te denken, geen tijd om me af te vragen waar hij me zou raken en
of ik zou winnen. Ik bukte instinctmatig en stak mijn been uit. Met
gespreide ledematen smakte hij op het dek. Ik schreeuwde en
doorkliefde zijn rug. Bloed vloeide en hij bewoog niet meer.



Het leek wel alsof ik niets meer voelde; geen warmte, geen kou,
zelfs geen doodsangst of de splinters in mijn huid. Het was net alsof
ik er niet was, alsof het iemand anders was die Britse zeemannen met
onuitputtelijke energie neerhaalde. Want hoe kon ik zo
meedogenloos zijn, zo gevoelloos, zoals een monster? Het zat niet in
me om te doden, de een na de ander, en toch was ik het.

'We hebben haar! Ze is van ons!'

Er klonk luid gejuich. Zwaarden werden omhoog gestoken. Ik
voelde bezwete armen om me heen en zag meneer Logan,
glimlachend van trots. 'Je hebt het gedaan, juffrouw Cate,' zei hij
met zijn Afrikaanse tongval. 'Je hebt een aantal sterke mannen
verslagen en nu hebben we gewonnen! Het schip is van ons.'

De euforie deed mijn gevoel terugkeren, waar ik was en wat we
hadden bereikt. Ik probeerde te glimlachen. 'Ja, het is van ons,' zei ik
knikkend. 'We hebben het voor elkaar!'

Ik leef nog, dacht ik. Ik weet niet hoe, maar ik leef nog.

Dat gold niet voor het merendeel van de Britten. Toen ik over
het dek liep en de afgeslachte mannen zag liggen – veel van hen
respectabele zeemannen – werd ik overspoeld door bedroefdheid en
schaamte. Hoe kon iemand hier blij om zijn? Nee, het was het feit
dat ik het had overleefd – dat de meesten van ons het hadden
overleefd – wat me blij maakte.

Dus dit is wat vader doet, besefte ik. Mensen vermoorden voor
een of andere lading, een lading die we nog niet eens hebben gezien.
Wat als het schip leeg is? Wat als het allemaal voor niets is geweest?

Maar het was niet voor niets. 'Het is campechehout, kapitein,'
kondigde meneer Bird tot mijn grote opluchting aan. 'En nog
gigantisch veel ook!'



'Geweldig,' zei de kapitein. 'We brengen het naar mijn
contactpersoon in Tortuga. Die weet wel een goede koper.'

'Campechehout?' zei ik.

De kapitein draaide zich naar me om. 'Ja, juffrouw Cate. Het
wordt aan Spaanse kusten gekapt. Het is uitstekend handelswaar,
hoewel het met de verwoesting van Port Royal wat lastiger is om
kopers te vinden.'

'Kan hout zoveel waard zijn?' Nu we eindelijk een schip hadden
overmand, was ik benieuwd naar de winst.

'Jazeker. Het is een goede prijs, gezien ons verlies.' Hij bekeek
ons schip, dat aardig gehavend was, en dan naar de gewonden. 'Maar
misschien verwachtte je dat we ons brood op een andere wijze
verdienden?'

Eerlijk gezegd had ik daar niet bij stilgestaan. Alles wat ik
wilde, was op een schip varen en vader vinden en tegelijkertijd geld
verdienen. 'Het verbaast me niet, kapitein. Gebeuren dit soort
dingen niet dagelijks? Het is een lucratieve levenswijze.' Ik veegde
met mijn hand over mijn wang, die plakkerig aanvoelde. Ik
realiseerde me dat ik onder het bloed zat.

'Waarom ga je niet terug naar ons schip?' vroeg hij. Hij klonk
bezorgd en legde een arm rond mijn schouders. 'Je hebt voor vandaag
genoeg gedaan, denk je niet? Rust maar uit. De mannen nemen het
hout wel op zich.'

'Bedankt, kapitein.' Even keken we elkaar aan. Dan liep ik weg.
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'Kijk eens wie daar is!' riep meneer Bakker toen ik de kombuis
in kwam. 'Als dat onze heldin niet is, helemaal opgefrist. Het lijkt
erop dat je gebeden ons een geweldige prijs hebben opgeleverd.'

Ik keek nieuwsgierig rond, maar zag alleen de kok met zijn rode
hoofddoek. Hij was in een grote ketel aan het roeren, waarin een
geurige stoofpot aan het pruttelen was.

'Ach, kom nu! Je doet net alsof ik al die Britten eigenhandig
heb neergehakt. En de paar die ik versloeg kostten me bijna mijn
leven.' Ik boog over de ketel om het aroma op te snuiven. Na deze
enerverende dag snakte ik naar een hap eten.

Ik deinsde terug toen hij de pollepel langs mijn gezicht zwaaide.
'Wat ben je toch bescheiden, juffrouw Cate.' Hij lachte vrolijk en
klopte me gemoedelijk op mijn schouder. 'Men zegt dat je vandaag
een grote daad hebt verricht. Je hebt de kapitein uit een hachelijke
situatie gered, met gevaar voor eigen leven. Wie had dat kunnen
denken?'

Zijn woorden brachten een glimlach op mijn gezicht. 'Was jij
niet degene die zei dat ik iets moedigs moest doen? Nou, dit was
mijn kans.'

'Moedigs? Ja, wellicht. Maar als ik heel eerlijk ben is het niet
bepaald verstandig om tussen haaien te springen. Je had wel
opgegeten kunnen worden! Levend, met lichaam en geest, je arme
ledematen opgeslokt door genadeloze jagers.'

Hij klonk zo dramatisch dat ik in lachen uitbarstte. 'Nou zeg,
maar dat is toch niet gebeurd? Ik ben hier, met al mijn ledematen
intact.' Mijn glimlach verdween toen ik me realiseerde hoe belangrijk



dat voor hem was, aangezien hij een ledemaat moest missen. 'Ja, het
was onverstandig, maar wat deed dat ertoe? Ik deed gewoon wat
nodig was. Ieder ander zou hetzelfde hebben gedaan.'

'De helft van de bemanning kan niet eens zwemmen,'
protesteerde hij.

'De andere helft zal hem toch wel gered hebben?'

'Denk je dat?' Even keek hij me aan, voordat hij wat stoofpot
oplepelde en proefde. 'Denk je dat meneer Maul hem gered zou
hebben?'

Ik aarzelde, denkend aan Mauls dreigementen. 'Nou, dat weet
ik niet zeker. Hij is zo… zo…'

'Ambitieus?'

Ik draaide me om, want het was niet de kok die sprak. Er lag
een wijze blik op kapitein Hunts gezicht toen hij in de deuropening
stond, weer helemaal netjes en opgefrist. De snee in zijn hoofd was
slechts een dunne, donkerrode lijn. Ik voelde me wit wegtrekken, me
sterk bewust van ons eerdere gesprek en zijn teleurstelling.

'Ja,' bracht ik uit. 'Ja, ik geloof dat ik dat bedoelde, kapitein.
Ambitieus.' Gedachten schoten door mijn hoofd, over mijn leugens,
over zijn doordringende ogen en mijn gemiste kans op ontsnapping.

'Er zijn heel wat ambitieuze bemanningsleden, juffrouw Cate,'
zei hij toen hij naast me kwam staan. 'Het zijn net lekke emmers.
Hoe meer ze zich bewijzen, hoe meer ze verlangen. Het maakt hen
sterke zeemannen, maar ook roekeloos en zelfzuchtig. Niets zal hun
weg naar rijkdom versperren, zelfs geen succesvolle kapitein.'

'Wil meneer Maul kapitein worden?' riep ik geschrokken uit.
Wat zou hij een tiran zijn, met zijn minachtende blik en gevorkte



tong. Hij zou de mannen met een smeulende zweep aan het werk
slaan.

'Verbaast dat je?' Hij legde een geruststellende hand op mijn
schouder. 'Meneer Maul verdraagt niet lang autoriteit, tenzij een
veelbelovend stukje vlees voor zijn hongerige lippen bungelt.' Ik
fronste. 'Het komt dan ook goed uit dat je vandaag iets gevonden
hebt om dat stukje vlees te kruiden.'

'Wat bedoel –' Ik verstomde toen hij een stuk papier liet zien.

'De brief die je hebt gevonden, juffrouw Cate,' zei hij
nadrukkelijk. 'De brief van kapitein West? Nooit eerder was de
bemanning zo verrast met een stukje papier. Ze zien nu al uit om dit
juweel, deze ring van de gevleugelde vrouw, te vinden.'

Ik gaapte hem aan. 'Oh… ach natuurlijk. Ik realiseerde me niet
hoe belangrijk het was.' Hij gaat de brief gebruiken, besefte ik. Hij
heeft ze wijsgemaakt dat ik die op de koopvaarder heb gevonden. Dat
is veel geloofwaardiger dan dat ik hem toevallig bij me droeg. 'Gaan
we… begrijp ik goed dat we achter de Bonnie aan gaan?' Hoop
sijpelde door mijn stem.

'Jazeker.' Hij stopte de brief weg en ik probeerde niet te stralen.
We gingen vader achterna. De kapitein geloofde mijn verhaal. 'Met
deze brief en de informatie die ik over de Bonnie in het logboek van
de koopvaarder heb gevonden, hebben we een goede kans om haar te
vinden.' Hij knipoogde voordat hij naar het werkblad liep. Stoom
rees op uit de Delfts-blauwe theepot en hij pakte die voorzichtig op.

'Is het ver?' wilde ik weten. 'Duurt het lang voordat we de
Bonnie vinden?' Mijn hart maakte een sprongetje bij het idee om
vader eindelijk terug te zien, na al die tijd, na alles wat ik had
meegemaakt.



'Ze is twee weken geleden bij de kust van Yucatán gezien, een
uitstekende plek om campechehout te kappen. Ze zullen binnenkort
wel naar Port Royal gaan om het hout te verkopen, tenzij ze intussen
over de aardbeving hebben gehoord.' Hij liep naar de deur en
gebaarde me te volgen. Meneer Bakker keek ons nieuwsgierig na.

'Gaan ze dan naar Tortuga, net als wij?' Een adembenemende,
oranjerode gloed hing in de lucht toen we over het dek liepen.

'Dat zou kunnen, hoewel er meer havens en kopers zijn. Het is
verdrietig dat de ideale plek om hout te verkopen op de zeebodem is
verdwenen. Wat zullen er veel goede handelaren gestorven zijn.'

'Verdrietig? Is het niet verdrietiger dat er arme, onschuldige
mensen in zee zijn gezonken?' vroeg ik verontwaardigd.

'Onschuldige mensen?' zei hij vertwijfeld. 'Ja, wellicht. Maar in
de nachtelijke uren was het een walhalla van gemeneriken, die in een
paar uur tijd kisten goud aan rum en vrouwen spendeerden. Wie
weet hoeveel nutteloze zielen er in de straten rondscharrelden toen
de bevingen begonnen? Ik durf te wedden dat menigeen het een
verdiende straf vindt.' Hij opende de deur voor me en ik liep er
peinzend doorheen.

'U had het moeten zien, kapitein, de ellende die die dag op ons
neerviel,' zei ik toen we in zijn hut kwamen. 'En u had het moeten
voelen: de bevingen, het eindeloze geschud dat de huizen deed
afbrokkelen, de doodsangst toen de aarde onder ons wegzakte. Er
was zo'n paniek, zo'n chaos, zo'n verlies.' Ik plofte neer op een stoel,
mijn gezicht vertrokken van herinneringen. 'Hele groepen werden
opgeslokt. Kunt u zich dat voorstellen? Tientallen, honderden... het
maakte niet uit of het kinderen, broze ouderen of de gemeenste
schelmen waren, want ik zeg u: er leefden daar ook goede mensen,
met een eerlijk leven. Eerwaarde Heath, bijvoorbeeld, en Maud en



Emily, en… en mijn familie.' Ik slikte. De gedachte aan mijn ouders
bracht een brok in mijn keel. 'Ik heb er heel mijn leven gewoond,
dus ik kan het weten.'

De kapitein keek me even aan en ik zag zijn gezicht verzachten.
Dan pakte hij twee kopjes en schonk thee in. 'Ben je veel familie
verloren?'

'Nee. Eerlijk gezegd had ik nauwelijks familie in Port Royal. De
meesten wonen in Londen en de Spaanse eilanden. Mijn vader is op
zee en mijn moeder… mijn moeder…' Ik friemelende met mijn
mouw, overvallen door emoties. Mijn borst begon zo te branden dat
ik mijn hand ertegen drukte en krabde. Ik dwong mijzelf te stoppen,
bang dat het zou opvallen.

'Je hoeft het me niet te vertellen.' De zachtheid in zijn stem
verbaasde me, maar het sterkte me ook. Ik kon hem weer aankijken.

'Ze is gestorven.' Ik zuchtte diep, waarmee de stortvloed van
gevoelens afzwakte. 'Ze overleed ongeveer een jaar voor de
aardbeving. Ze was ziek.' Opeens leek het ongelooflijk dat er zoveel
tijd was verstreken, terwijl mijn verdriet nog zo recent, zo vers, leek.

'Wat afschuwelijk. Het is verschrikkelijk om een ouder te
verliezen, vooral een moeder, vooral als ze veel voor je betekende.'

'Ze betekende ontzettend veel voor me.' Ik glimlachte waterig.
'Hebt u uw ouders nog, kapitein?' Nu we samen thee dronken, vroeg
ik me af wie hij eigenlijk was. Tot dusver had ik slechts wat roddels
van de bemanning gehoord en ik vroeg me af hoeveel waarheid die
bevatten.

'Ik verloor mijn moeder rond jouw leeftijd.' Mijn leeftijd. Ik
bestudeerde hem en schatte hem zo'n vijftien jaar ouder in. 'Mijn
vader leeft nog, in Cambridge.'



'Cambridge!' Ik deed het als het paradijs klinken. 'Ziet u hem
wel eens?'

'Nauwelijks. Mijn vader en ik zijn dan ook niet – hoe moet ik
het zeggen – hebben niet bepaald een goede band.' Hij produceerde
een wrange glimlach, alsof hij iets probeerde weg te drukken.

'Echt waar? Hoe is dat mogelijk?'

'Welnu, mijn vader is een dokter, een hele goede dokter, en dat
is precies wat ik van hem moest worden. Zolang ik me kan
herinneren, moesten mijn broer en ik mee naar patiënten, zodat we
over ziekten en kwaaltjes konden leren.'

'Dus daarom weet u zoveel over wondverzorging,' concludeerde
ik.

'Ik geloof dat ik elke ziekte en kwaal wel eens gezien heb, als
dat al mogelijk is. En ik spendeerde de helft van mijn jeugd met het
herstellen ervan. Misschien dat ik de kunst van het helen daarom
ben gaan haten, en mijn vaders wens om dokter te worden. Hij zei
dat ziekte een persoon harder en sterker maakt. Terwijl mijn moeder
en zussen ons met volledige toewijding verzorgden als we weer ziek
waren, knikte vader goedkeurend bij het zien van onze bezwete
voorhoofden en koortsdromen. Hij verzorgde ons zelden. Nee, hij
liet ons vechten terwijl hij toekeek.'

'Maar dat… wat is dat hard! Zo gemeen.' Ik was verbijsterd,
geschokt dat een vader zijn kinderen aan de genade van de natuur
kon overlaten. Ik zag het allemaal voor me: twee jonge broertjes,
woelend in bed, bleek en bibberend, terwijl hun vader het huis
verliet om patiënten te behandelen. 'Je had wel dood kunnen gaan.'
Kon een vader dat laten gebeuren? Zijn zoons laten sterven, omdat
hij dacht dat ziekte ze sterker maakte?



'Ja, we hadden dood kunnen gaan,' zuchtte kapitein Hunt. 'En
dat gebeurde ook bijna. Het is iets wat ik niet graag overdoe. Maar
nu – jaren later – begin ik in te zien wat mijn vader probeerde.
Misschien was hij een harde man, maar geloof je me als ik zeg dat ik
na mijn jeugd nooit ziek ben geweest? Natuurlijk heb ik wat
kwaaltjes gehad, maar niets ergers dan een verkoudheid. Het is alsof
niets me raakt. Ik heb heel wat ziekten aan boord meegemaakt, maar
ik ben altijd degene die anderen verzorgt, omdat ik niet besmet raak.
Is dat niet opmerkelijk?'

'Zeker,' vond ik. Ik dacht nog steeds aan zijn vader en zag een
zelfzuchtige man voor me. Hij kneed zijn zoons naar zijn eigen
wensen, wat de risico's ook waren.

'Toen mijn broer en ik oud genoeg waren gingen we naar de
universiteit om medicijnen te studeren.'

'Mocht u naar de universiteit?' riep ik uit. Als ik iets
bewonderde, dan was het wel studeren.

'Ja, maar medicijnen is niet waar mijn hart ligt. Nee, ik
studeerde liever muziek.'

'Muziek?' Ik glimlachte. Geen twee studies lagen verder uit
elkaar.

'Verbaast dat je, juffrouw Cate? Denk je dat je kapitein niet van
spannende melodieën houdt of een levendige jig? Hou je zelf niet van
muziek?'

'Ik vind muziek geweldig!' Ik straalde van enthousiasme. 'Ik hou
van vrolijke fluittonen en het geluid van een luit. Als er iets is wat
me mee kan voeren en licht in de duisternis kan brengen, is het dat
wel. Mijn vader nam me vaak mee naar de Cat and Fiddle, een
taveerne in de stad, waar we muziek luisterden. Het zijn de mooiste



momenten van mijn leven.' Terwijl ik sprak, raakte ik in
melancholische sferen, alsof weemoedige noten in de ruimte
klonken. Ik vroeg me af of ik het zou overdoen: samen met vader
muziek luisteren, met hem lachen en tranen wegpinken bij een
ontroerend stuk.

'Dat is precies waarom muziek me zo boeit,' legde de kapitein
uit, 'waarom ik nooit eerder gehoorde melodieën wilde componeren,
waarom ik hetgeen in mijn hoofd naar noten en woorden wilde
vertalen. Maar mijn vader betaalde alleen mijn lesgeld als ik deed wat
hij zei. Hij zag geen toekomst in muziek. Daar kun je niet van
rondkomen, zei hij altijd. Natuurlijk is dat ook moeilijk. Weinig
studenten kiezen dan ook voor muziek.' Hij pakte zijn kopje en blies
erin, om het vervolgens neer te zetten. 'Ik heb jarenlang gestudeerd.
Aldoor koesterde ik de hoop om me alsnog in muziek te
specialiseren. Maar toen ik een specialisatie moest kiezen, was mijn
vader meedogenloos. Hij dwong me om medicijnen te kiezen.'

Even was het stil. Ik kon zijn teleurstelling voelen, zijn berouw
rond onvervulde dromen.

'Ik heb mijn studie nooit afgemaakt,' zei hij uiteindelijk. 'Ik was
vaders bemoeienis meer dan zat, hoe hij me in een richting dwong
die mij niet aanstond. En dat was precies wat ik hem vertelde. Geloof
me, nooit eerder had ik hem zo razend gezien. Hij dreigde me het
huis uit te zetten als ik mijn studie niet afmaakte. Hij pakte de luit
die ik als kind van oma had gehad en smeet die tegen de muur, zodat
de stukken door de kamer vlogen. Hij dreigde zelfs mijn boeken te
verbranden, mijn dierbaarste bezit. En dus nam ik de touwtjes in
eigen handen. Diezelfde dag vertrok ik nog.'

'U ging weg?' vroeg ik verbijsterd. 'En uw wens om muziek te
studeren, dan? Kon u dat niet alsnog doen?'



'Jammer genoeg niet, niet zonder mijn vaders geld. Studeren is
duur, hoor.'

'Maar waar ging u dan naartoe?' Ik ging helemaal op in zijn
verhaal en zag een jongere kapitein Hunt voor me. 'Ging u toen naar
zee?'

'Nee.' Hij grinnikte. 'Dat was wel het laatste wat ik overwoog,
naar zee gaan. Toch maakt het leven gekke bochten. Nadat ik
verschillende klusjes had gedaan, kreeg ik een plek op een
marineschip aangeboden, en dat is hoe het begon. Een paar jaar later
zag ik de voordelen van onze huidige handel en monsterde aan op
een schip naar de Cariben.'

'En nu bent u kapitein. Dat is iets om trots op te zijn, weet u?
Maar weinig mensen zijn in staat om zo'n positie te bereiken, om
hoger te klimmen dan matroos.'

'Dat is waar. En ik ben dan ook trots op wat ik bereikt heb.'

'Maar hebt u geen spijt dat u nooit meer bent gaan studeren?
Om uw hart volgen, om te doen wat u altijd hebt gewild?' Ik dacht
aan mijn wens om naar zee te gaan en verre landen te bezoeken. Wat
was mijn leven aan land beklemmend geweest, als een krimpende
kooi.

'Spijt?' Hij knikte. 'Ja, soms. Maar het leven heeft veel
manieren om richting te geven, hoor, als de stroming van een rivier.'
Hij tuurde in de verte, alsof daar een helder stroompje kabbelde. 'Ik
heb geleerd dat er meerdere mooie aftakkingen zijn, met allemaal
hun voor– en nadelen. In welke je ook belandt, er is altijd een kans
om te leren en wensen te vervullen. Is dat geen troost? Zijn er niet
meerdere mooie doelen, paden naar geluk? Want wat als een pad te
stijl is om te beklimmen of te glibberig om te betreden?' Hij speelde



met de ganzenveer op tafel en ik concludeerde dat hij de dingen goed
doordacht.

'Maar leiden niet meerdere paden naar dezelfde plek?' vroeg ik.
'Kunt u niet alsnog naar Cambridge om muziek te studeren?'

'Misschien wel, juffrouw Cate. Maar dan moet ik alles opgeven,
mijn leven hier als kapitein, mijn reputatie, de kans om in een
oogopslag rijk te worden.' Zijn knipoog deed me glimlachen. 'En jij?
Is dit de juiste levensstroom voor jou? Of ben je van koers geraakt?'
Hij leunde in zijn stoel en keek me nieuwsgierig aan.

'Ik zit op de juiste koers, kapitein. Ik wilde altijd al naar zee
gaan, zoals mijn vader. Als kind hoorde ik allerlei verhalen over het
buitenland, over boeiende mensen, avonturen en dingen waarvan ik
slechts kon dromen.' De herinnering verwarmde me vanbinnen. 'Ik
wenste zelfs dat ik een jongen was, zodat ik scheepsjongen kon
worden. Vrouwen mogen zo weinig, weet u, behalve het huishouden,
trouwen en kinderen krijgen.'

'En dat is niet waar je hart ligt?' vroeg hij. 'Trouwen en
kinderen krijgen?'

Ik begon te blozen. 'Nou… nee. Althans, niet nu.' Opeens
klonken de woorden vreemd in mijn oren, omdat hij me zo
doordringend aankeek. 'Misschien klinkt het gek, maar sinds ik me
kan herinneren heeft de zee naar me geroepen.' Ik keek peinzend
voor me uit. 'Geloof me, ik kon de zee gewoon voelen, vooral als ik
dichtbij was: haar enorme kracht, onmeetbare diepte en eindeloze
mogelijkheden. Ik wist dat ik erheen moest, waar mijn hart
daadwerkelijk ligt. Ik heb altijd gedacht dat als je iets echt wilt, het
leven een manier biedt. Zo ging het ook bij mij.'

'En zo zie je maar dat een vrouw de zee kan bedwingen,'



concludeerde hij. Hij legde de ganzenveer neer om opnieuw in te
schenken. 'Vandaag heb je iets gedaan wat weinigen zouden durven.
Je bent tussen haaien gesprongen om je kapitein te redden.' Even
was hij stil, duidelijk vol verwondering. 'Ik weet niet wat je bewoog
en of je je van het gevaar bewust was. Wat ik wel weet, is dat als je
vandaag niet zo vlot had gehandeld, we hier niet samen thee zaten te
drinken.'

'Ik kon u gewoon niet laten verdrinken,' fluisterde ik, 'of erger.'
Ik slikte. Wat had ik me kwetsbaar gevoeld, omringd door
bloedlustige haaien. Alleen al de gedachte aan hun vlijmscherpe
tanden deed me wit wegtrekken.

Ik zag dat hij soortgelijke gedachten had. 'Ik weet niet hoe ik je
moet bedanken, juffrouw Cate,' zei hij ietwat schor. 'Is er iets wat ik
voor je kan doen? Iets wat je nodig hebt, iets wat je verblijf
comfortabeler kan maken?'

Zijn vriendelijke woorden deden het bloed naar mijn wangen
stijgen. Ja, ik had hem gered. Ja, het was moedig van me. Maar de
gevleugelde vrouw verscheen voor me als de spiegel van mijn leugens.

Hou op, zei ik tegen mijzelf. Dit is geen tijd voor
schuldgevoelens, om aan anderen te denken. Ben ik hier niet voor
mijzelf? En voor vader?

En dus knikte ik en zei: 'Ik heb inderdaad een wens, kapitein. 
Ik weet niet of het mogelijk is, maar ik zou af en toe wel een beetje… 
afzondering willen. Ik ben bang dat het slapen bij de bemanning me 
nogal…  kwetsbaar laat voelen.'

'Ja. Ach, natuurlijk.' Opeens stond hij op en liep naar de
vensters, die langs de breedte van zijn hut zaten. Een zachte gloed
hing waar de zon was ondergegaan, maar het verdiende amper de



aandacht die de kapitein eraan gaf. 'Misschien is het maar beter,'
mijmerde hij. 'Het zal ze kalmeren, ze minder onrustig maken.'

'Wat bedoelt u?'

Hij vormde een donker silhouet tegen het vervagende licht, met
zijn ronde schouders en sterke gelaatstrekken. Het beeld veranderde
toen hij naar me omkeek. 'Een plekje speciaal voor jou, juffrouw
Cate. Ik heb het over je eigen hut.' Hij keerde terug naar de tafel.
Pas toen leek hij de schemering op te merken en pakte een kaars.

Maar het was niet duisternis, maar licht, wat ik zag: de
helderheid van controle, van een rivier die gelijkmatig van een heuvel
stroomde. Ik zeilde op een schip, zoals ik wilde. De kapitein ging
achter de Bonnie aan, zoals ik had gepland. Nu kreeg ik ook nog mijn
eigen hut, wat meer was dan ik had gehoopt. Op dat moment kon
niets mijn voorspoed verpesten. En dat terwijl ik kort ervoor nog
voor mijn leven had gevreesd, toen we de Britse koopvaarder
innamen. Wat een geluk dat ik niet was gevlucht toen ik de kans
had.

 

Er hing een uitgelaten stemming toen Tortuga aan de horizon
verscheen. Mannen liepen ongeduldig over het dek en wierpen
hongerige blikken naar dat smerige stukje land. Anderen praatten
honderduit over de grenzeloze walhalla aan amusement aldaar,
waarbij de woorden vrouwen, rum en hoeren regelmatig mijn oren
bereikten. Het waren slechts nette varianten op zaken die gezegd
werden als men dacht dat ik niet luisterde. Voor de bemanning was
onze terugkeer een heerlijke onderbreking van een korte, lucratieve
reis. Voor mij was het alsof ik een zoektocht staakte die maar net was
begonnen.

Ik zuchtte toen meneer Maul onnodig achter me langs schoof



op weg naar het achterdek, waarbij hij schaamteloos mijn achterwerk
bekeek. Woedend kneep ik de borstel ineen waarmee ik de trap had
staan poetsen, water spetterend over mijn benen. Wat een
abominabele, trieste slak, dacht ik. Wat heb ik een medelijden met
de dames die hij in de stad gaat bezoeken.

'Bij mijn bloed, wat ben ik blij dat die blik niet voor mij
bedoeld is!'

Ik had me net weer over de trap gebogen, waar ik een ophoping
van modder, zout, rum en andere troep had verwijderd, zodat er
glanzende treden waren verschenen. 'Deze blik is alsnog voor jou
bedoeld als je ook maar één voet op deze natte treden zet.' Ik
realiseerde me dat ik nogal knorrig klonk en meneer Bakker keek me
sip aan. 'En waag het niet om naar mijn achterwerk te staren.'

'Je achterwerk?' Even ging zijn aandacht naar mijn lagere
regionen. Zijn ogen schoten weg onder mijn waarschuwende blik.
'Meneer Maul heeft kennelijk oog voor schoonheid, maar is nog
kundiger in het bederven van het vrouwelijke humeur. Misschien dat
ons bezoekje aan Tortuga zijn dorst een beetje lest.'

'Dat betwijfel ik.' Ik gooide water over de volgende tree en
begon uitvoerig te schrobben. 'Zijn maag is als een zeef en zijn keel
als een mandje.'

'Zoals bij de meesten hier. Maar hoe zit het eigenlijk met jou?
Heb jij geen liefje die je aan land opwacht?'

'Pardon?' Water plonsde over mijn laarzen toen ik de borstel in
de emmer liet vallen.

'Ach kom nu, daar hoef je toch niet verlegen om te zijn?
Iedereen heeft een liefje, behalve wellicht de kapitein.'



Toen ik de borstel weer uit het water viste, zag ik dat kapitein
Hunt een stukje verderop met meneer Bird stond te praten. De
laatste tijd was hij opmerkelijk vaak aan dek. Men vermoedde dat hij
wat kleur op zijn gezicht wilde en behoefte had aan beweging. 'Ik zou
het niet weten,' zei ik verveeld.

'Serieus? Je zit continu thee met hem te drinken.'

'Heb gedronken,' snauwde ik, blozend vanwege zijn plagerige
toontje. 'Ik heb een keer thee met hem gedronken.'

'En?'

'En toen vertelde hij me honderduit over zijn geheime strategie
rondom onze missie, zijn levendigste fantasieën in bed en de
eigenaardige trekjes van zijn overleden opa.' Ik keerde me razendsnel
naar hem om, met de intentie om water in zijn veel te nieuwsgierige
gezicht te spatten. Maar het was niet de kok, maar de kapitein die
voor me stond. Mijn doordrenkte borstel glipte uit mijn vingers en
belandde op zijn blinkende laarzen. 'Moeders liefde!' riep ik uit.
Afkeuring verscheen op zijn gezicht. 'Het spijt me verschrikkelijk,
kapitein. Ik zal ze direct afdrogen.'

Ik pakte een doekje en begon zijn prachtige, leren laarzen
uitvoerig droog te deppen. Meneer Bakkers zachte gegrinnik deed
me echter kwaad opspringen. 'Heb jij geen geit te koken?' snauwde
ik.

'Meneer Bakker wilde zojuist jouw taak overnemen, nu we de
haast onovertroffen keuken aan land naderen,' kondigde kapitein
Hunt tot de koks grote ontzetting aan. 'Vervolgens zal ik juffrouw
Cate volledig inlichten over mijn oma's opmerkelijke smaak in
borduurwerk, de kaart naar de fontein van de jeugd onthullen en een
vrolijk deuntje op mijn luit spelen.'



Meneer Bakkers mond viel zo ver open dat ik mijn lach niet
kon inhouden. Toen de kapitein echter wegliep, haastte ik me
grijnzend achter hem aan. 'Dat vrolijke deuntje wil ik wel horen,
kapitein,' zei ik.

'Wellicht later,' zei hij. 'Voor nu mag je leren knopen lezen.'

'Knopen lezen?' Ik fronste en vroeg me af of ik de toekomst
moest gaan voorspellen.

'Kom.' Hij gebaarde naar de reling. 'Zoals je weet is snelheid
uiterst belangrijk bij het achtervolgen van een prijsschip. Een halve
knoop kan het verschil maken, of je nu achtervolgd of
achternagezeten wordt. Daarnaast moeten we ook onze locatie
bepalen, zodat we weten of we op koers liggen en onze bestemming
op tijd zullen bereiken. Daarom moeten we onze snelheid meten, in
knopen. Meneer Logan zal het demonstreren.'

Meneer Logan knikte me vriendelijk toe, het klos touw al klaar
in zijn hand. 'Wil jij de zandloper omdraaien, juffrouw Cate?'

'Natuurlijk.' Ik deed wat hij zei en hij liet het touw los. Knopen
schoten voorbij toen het touw het water raakte, totdat de kapitein
'stop' riep.

'Vier knopen, kapitein,' kondigde meneer Logan aan.

'Dus dat is het,' zei ik. 'Ik vroeg me altijd al af waarom de
snelheid van een schip in knopen wordt gemeten.'

Het meten van de snelheid was slechts een van de vele taken die
me werd bijgebracht. Eindelijk leerde ik de fijne kneepjes van het
zeilen kennen, hoe het kwadrant werd gebruikt om te navigeren en
hoe kaarten werden gelezen. Al snel werd het weer voorspellen mijn
tweede natuur. Steeds vaker richtte de bemanning zich tot mij als er



wolken aandreven en pas dan voelde ik me waardevol, alsof ik er
eindelijk bij hoorde.

Eenmaal terug in Tortuga stond een groepje voluptueuze
vrouwen al met zakdoeken op de landingsplaats te zwaaien. 'Kom,
heren!' riep een magere dame met een waterval van blonde krullen.
'We zijn d'r helemaal klaar voor.'

'Net als ik, wijffie!' riep meneer Blanchet, een Fransman met
rossige, bolle wangen.

'Wat vervelend dat we eerst op die koper moeten wachten,'
vond meneer Owan, die zijn maatje was. 'Ik spat bijna uit elkaar, zeg
'k je.'

'Best, maar laat die miezerige ouwe balletjes van je elders uit
elkaar spatten, wil je? D'r valt weinig te beleven voordat de kap'tein
en Bird terugkomen en het hout is uitgeladen.'

Het waren inderdaad zij die de roeiboot in gingen en als eerste
land onder hun voeten voelden. De blonde krullenbol en een mollig
vrouwtje schoten op meneer Bird af, waarbij ze zijn gladgeschoren
wangen geïntrigeerd betastten. In het voorbijgaan zei hij iets wat ze
in lachen deed uitbarsten en ik vroeg me af of het een belofte was.
Kapitein Hunt bleef echter ongedeerd. Alsof bij een stil signaal ging
de groep vrouwen voor hem uiteen, waarna hij met opgeheven kin en
een bijna grimmige blik voorbij snelde.

De hoeren deden me aan Hanna denken. Nu is ook zijn een
hoer, dacht ik. Was ze maar verstandiger geweest. Ze had wel beter
haar best mogen doen om een dienstmeisje of naaister te worden. Ik
vraag me af waar ze is, als ze nog op Tortuga is.

Opeens vloog er een gedachte door mijn hoofd. Mijn hand
schoot naar mijn zak, waarin het juweel zat dat zeemannen



begeerden: de gevleugelde vrouw. Nu we aan land gingen, durfde ik
het niet op het schip achter te laten. Ze weet het, dacht ik. Hanna
heeft de gevleugelde vrouw gezien. Ze heeft me haar zelfs zien
dragen.

Ik huiverde. Wat als Hanna er iemand over had ingelicht? Wat
als men wist dat ik de gevleugelde vrouw had? Een klant, wellicht,
misschien zelfs een zeeman of iemand van de bemanning.

Ik voelde mijn spieren aanspannen. Als iemand mijn geheim
ontdekt, valt mijn hele plan uit elkaar, realiseerde ik me. Een woord
kan alles ruïneren, en mijn reputatie en mijn leven. Wat zal mijn lot
zijn als mijn leugens uitkomen? Zal de bemanning me bestraffen, me
opknopen? Of erger? Ik ijsbeerde over het dek, mijn ogen continu op
de kade gericht. Kon ik maar aan land gaan. Kon ik Hanna maar
spreken.

Gelukkig kwamen de kapitein en meneer Bird binnen het uur
terug met het nieuws dat er een koper was. 'Luister goed! Ik wil dat
al het hout naar het pakhuis wordt gebracht,' instrueerde kapitein
Hunt. 'Ik weet dat jullie allemaal de stad in willen. Hoe sneller we
werken, hoe eerder dat kan.'

De woorden waren effectiever dan een zweep.
 

De zon ging al onder toen ik met het heugelijke bedrag van vier
pond de stad in ging, waar de grote straten met lantaarns werden
verlicht. Toch zat ik direct met een dilemma: Hanna zoeken of de
voorlopig enige kans tot een bezoek aan de kleermaker benutten.
Aangezien ik de schamele hoeveelheid kleding die ik bezat meer dan
zat was, koos ik voor het laatste.

Meneer Cotton, een gemoedelijk, middelbaar mannetje keek



verbaasd op toen ik zijn kleine winkel binnenkwam. Hij verwachtte
hoogstwaarschijnlijk geen vrouw, zeker niet een in mannenkleding,
maar ik had nu eenmaal behoefte aan broeken en hemden.

'Goede avond, mevrouw. Kan ik u ergens mee helpen?' vroeg
hij. Hij droeg net een stapel hemden, die hij voorzichtig op een
plank legde.

'Ik hoop van wel, meneer.' Ik bekeek de indrukwekkende
hoeveelheid stoffen die in allerlei kleuren op planken lagen
uitgestald. 'Ik vroeg me af of u me aan nieuwe kleding kunt helpen.
Vandaag of morgen, als het niet te vlug is.'

'Vandaag?' Meneer Cotton begon hartelijk te lachen, waarbij er
een groot gat gaapte waar ooit een voorkant zat. 'En wat voor magie
zal ik inzetten om dat allemaal met de knip van mijn vingers te
produceren?'

Ik glimlachte. Uiteraard verwachtte ik geen magie in zijn broze
vingers. 'Het is niet mijn bedoeling om iets te laten maken, hoewel
ik zou wensen dat ik daar tijd voor had. Wat een prachtige stoffen
hebt u! Misschien kunt u even met uw vingers knippen, zodat de
doos met achterblijvers tevoorschijn komt?'

'Achterblijvers?'

'Bestellingen die nooit zijn opgehaald?' Ik keek naar drie grote
kisten in de hoek, alsof ze een dergelijke voorraad bevatten. 'Ik weet
dat sommige mensen bestellingen plaatsen en die nooit ophalen:
gesneuvelde zeemannen of dronkenlappen die hun geheugen met wat
flessen rum hebben gewist. Is het niet zonde dat zulke knappe
kleding blijft liggen, om nooit gedragen te worden, om nooit
verkocht te worden?' Ik liet de munten in mijn zak rinkelen en
meneer Cottons ogen lichtten op.



'Ach zo,' zei hij nu hij doorhad dat er wat vlugge handel ging
plaatsvinden. 'Ik geloof dat ik nog wel iets heb liggen. Is het voor uw
echtgenoot? Of voor een familielid, wellicht?' Hij verdween achter
een kast, waar onrustig gestommel een serieuze zoektocht aangaf.

Ik boog naar links om te zien waar het oude, kromme mannetje
gebleven was en zag beweging achter in de winkel. 'Het is voor
mijzelf, meneer. Iets soortgelijks als ik nu draag zou prima zijn, maar
wel in andere kleuren.' De mouwen van mijn witte hemd waren nu al
smoezelig, dus hoopte ik op een wat minder riskante kleur.

'Voor u, mevrouw?' Hij kreunde zachtjes toen hij een zware kist
optilde en naar voren bracht. 'Terwijl er zoveel fraaie jurken bestaan?'

'Jazeker, want een jurk is niet handig op een schip. Bovendien
is het onveilig tussen zeemannen, berooid van de amusementen op
een eiland als Tortuga.'

Zijn mond viel open. 'Vaart u op een schip?'

'Jazeker,' bevestigde ik trots. 'Mag ik in de kist kijken, meneer?'

'Ja, natuurlijk.' Er viel een schaduw over zijn gezicht toen hij
het zwaard aan mijn riem opmerkte. Vlug keerde hij terug naar de
toonbank, alsof ik zojuist het gedaante van een tijger had
aangenomen.

Ik keek hem verbaasd na, maar richtte me toen op de
achterblijvers. Al snel scharrelde ik tussen de vele hemden, broeken,
riemen en jassen die ooit met liefde waren gemaakt, maar nooit
waren gedragen. Kennelijk vergaten heel wat mannen hun
bestellingen op te halen of deden alsof – allemaal tot mijn voordeel.
Binnen korte tijd lag er een selectie kleding naast me die ik wilde
passen, waarvan een complete set in zwart me het meest aansprak.
Mijn hart maakte een sprongetje bij het zien van een zachte, zwarte



broek, een bijpassend hemd met korte mouwen en een nauwe, lange
jas met zilveren knopen. Alsof dat niet genoeg was, vond ik onder in
de kist ook nog een paar hoge laarzen, alsof die op me lagen te
wachten.

'Ik zie dat u een knappe set kleding hebt ontdekt,' merkte
meneer Cotton op toen hij naast me kwam staan. Kennelijk was hij
wat van de schrik bekomen. 'Dat was een geweldige bestelling,
geplaatst door een opmerkelijke jongeman. Van alle klanten die ik
ooit heb gehad, verwachtte ik van hem het minst om een bestelling
te laten lopen. Die knopen alleen zijn een fortuin waard, om niet te
spreken over de excellente kwaliteit van de laarzen. Geloof me, mijn
vrouw heeft heel wat uren aan deze kleding gewerkt. Een tijdlang
dacht ik dat de koper vertraging had opgelopen, want hoe kan
iemand zo'n geweldig stuk vakmanschap bestellen om het vervolgens
niet te willen?'

'Het zijn inderdaad fraaie kleren,' zei ik terwijl ik het hemd voor
me ophield.

'U mag ze passen, als u dat wilt. De jongeman was kort en
slank, dus u zou geluk kunnen hebben.'

'Dank u.' Mijn hartslag versnelde bij de gedachte om zulke
prachtige, elegante kleren te dragen. Nooit eerder had ik zulke zachte
stoffen gevoeld. Het leer van de jas was zo zacht en soepel als de huid
van een pas geboren kalfje. En dan waren er nog de laarzen, waarvan
ik inwendig smeekte dat ze zouden passen.

Wat probeer je jezelf wijs te maken, dacht ik terwijl ik me
achter een gordijn omkleedde. Je weet dat je je dit niet allemaal kunt
veroorloven. Als ik dit aanschaf, ben ik geruïneerd. Het is slechts een
droom om te denken dat dit allemaal van mij kan zijn.



Mijn hart brak toen de broek mijn benen omhulde alsof die
voor me gemaakt was. Het hemd accentueerde mijn middel en
vrouwelijke vormen zo goed dat ik bang was om het in mannelijk
gezelschap te dragen. Ik beefde een beetje toen ik de jas aantrok,
maar ook die omvatte mijn lichaam als een tweede huid. Even aaide
ik de plooien die langs mijn heupen hingen. Als laatste probeerde ik
te laarzen, en aangezien de broek op knielengte was, wist ik dat ik die
alleen samen met de laarzen kon dragen.

'Lukt het, mevrouw?' informeerde meneer Cotton. 'Past het?'

'Ja,' antwoordde ik. Ik slaakte een zucht toen mijn voeten de
laarzen in gleden. Ze zaten wat strak bij de tenen, maar dat kon ik
inlopen. Ik nam even de tijd om de gespen om mijn benen vast te
maken.

Kort daarop kwam ik ietwat verlegen tevoorschijn. Misschien
was het wel een overdaad. De kleding viel wel erg strak langs mijn
lichaam en het hemd had een diepe V aan de voorkant.

'Bij de heer, wat ziet u er schitterend uit,' bracht de kleermaker
uit. Zelfs in de schemering vielen zijn rode wangen op. 'Vergeef me,
mevrouw. Ik wilde niet openhartig zijn.'

'Oh, maar ik waardeer uw eerlijkheid, meneer.' Ik glimlachte.
'Het zit best aardig, moet ik zeggen.' Ik keek in een doffe spiegel en
zag direct wat hij bedoelde. Het zou doodzonde zijn om dit te laten
liggen. 'Toch ben ik bang dat ik het voor een ander moet
achterlaten. Eerlijk gezegd vallen de zilveren knopen alleen al buiten
mijn mogelijkheden en ik zou niet durven u tekort te doen.'

'Wat jammer, als ik dat zeggen mag.' Hij liep peinzend naar de
toonbank. 'Misschien kunnen we tot een overeenkomst komen? Wat
denkt u van vier pond, voor alles?'



'Vier pond?' herhaalde ik perplex. Ik had een veel hoger bedrag
verwacht. 'Daar kan ik een nieuw zwaard van kopen!'

Zijn gegrinnik klonk als muziek in mijn oren. 'Dat kunt u
zeker! Maar dan moet u deze wonderschone kledingstukken aan u
voorbij laten gaan.'

'Ik kan natuurlijk alleen het hemd kopen,' overwoog ik, 'en de
jas.'

Hij klikte met zijn tong. 'Helaas niet. De set is alleen in zijn
geheel te koop. Wat denkt u van drieënhalve pond?'

Het was een geweldige prijs, veel minder dan het waard was.
Toch zou het me van bijna heel mijn bezit beroven en dat was een te
groot risico. 'Drie pond,' probeerde ik. 'Ik weet zeker dat de
jongeheer een aanbetaling heeft gedaan. En de laarzen zitten nogal
krap.'

'Jezus en de heiligen!' riep hij uit. 'Ik kan mijn spullen net zo
goed weggeven, of wachten tot hij alsnog opduikt.'

'Maar u weet dat hij niet komt,' zei ik, genietend van het
spelletje. 'En als ik dit niet koop, liggen deze prachtige
kledingstukken maandenlang stof en mottengaten te vergaren, totdat
ze waardeloos zijn. Drie pond, zeg ik, en niet meer.'

Er verschenen diepe lijnen in zijn gezicht, want hij wist dat ik
had gewonnen. 'Goed dan,' mompelde hij.

En dus verliet ik de kleermaker helemaal als nieuw, met mijn
oude kleding in mijn tas. Het enige waarnaar ik nog verlangde was
een heerlijk warm bad om het zout, stof en andere smerigheid van
me af te wassen.

Ik ging nog helemaal op in mijn blijdschap toen ik in de drukke



straat werd tegengehouden. Ik greep het heft van mijn zwaard, maar
liet los toen ik een vrouw in een vuurrode jurk zag. Even gaapte ik
haar aan.

'Moet je jou nu zien!' riep Hanna uit, want zij was het. 'Nou,
nou, wat een welvaart ineens. Ga je naar de kerk ofzo, in die fraaie
kleertjes? Of is je ster rijzende nu je op een schip vaart?'

'Hoe weet jij dat?' Ik keek haar achterdochtig aan en overwoog
om die zoete, alwetende grijns van haar gezicht te meppen.

'Kom nu, Catherine! Denk je dat een vrouw als ik niet kan
denken en praten en zien? Ik weet dingen, net als jij die weet.' Haar
wenkbrauw maakte een haast onzichtbaar zenuwtrekje.

De ring, dacht ik. Ze heeft het over de gevleugelde vrouw, het
kan niet anders.

'En als ik inderdaad iets weet?' vroeg ik gedurfd.

'Dan kunnen we wellicht tot een overeenkomst komen.' Ze
boog naar me toe. 'Daarom heb ik je ook opgezocht. We moeten
praten, jij en ik. Ik heb een voorstel en je kunt maar beter luisteren.'
Ze liet haar vingers langs mijn wang glijden.

Ik deinsde weg. 'Goed dan, maar niet hier op straat.'

'Kom maar mee, dan,' zei ze, en ze trok me in een smal, donker
steegje.

'Alle duisternis en geheime trappen doen me afvragen wat voor
klanten je ontvangt,' zei ik een moment later, toen we in een
donkere kamer stonden.

'Degenen die deze ingang gebruiken zijn meestal mannen met
een gezin of een celibatair leven,' legde Hanna uit alsof het de



normaalste zaak van de wereld was. 'De rest gebruikt de voordeur.'
Ze stak kaarsen aan en er verscheen een kleine, knusse kamer.
Verbaasd keek ik rond, want ik had me een vies, donker hok
voorgesteld. In plaats daarvan zag ik een gigantisch bed vol kussens,
een sierlijke sofa en een zacht vloerkleed.

'Vind je het niet vreselijk?' vroeg ik, 'dat wildvreemde mannen
je aanraken en dingen met je doen die voor een partner zijn
bestemd?'

Ze haalde haar schouders op, pakte twee glazen en een fles die
tot de nok toe gevuld was met drank. 'Soms wel, ja, vooral als ie vuil
is of een ledemaat mist.' Ik fronste. 'Verder is het gewoon werk en
het wordt nog goed betaald ook.' Ze vulde een glas en gaf het aan
me. De sterke geur van rum stond me tegen. 'Ik durf te wedden dat
ik in een dag meer geld verdien dan jij in een week.'

'Dat geloof ik meteen.' Ik ging zitten. 'Maar ik verlies mijn
zelfwaarde ten minste niet.'

Haar ogen werden spleetjes. Ze ging op het bed zitten en keek
me sluw aan. 'Is dat zo? En de mannen die je neersteekt, dan? Hoe
zit het met het bloed dat vloeit als jij en je kameraadjes een schip
kapen? Of de arme vrouwen en kinderen die hun echtgenoot of vader
moeten missen?'

Ik duwde mijn lippen samen, maar probeerde niet op mijn
onderlip te bijten. Hoe wist Hanna in hemelsnaam op wat voor schip
ik werkte?

'Dus je denkt dat je zelfwaarde hebt?' vervolgde ze. 'Je vindt
jezelf wel erg onschuldig, hè, met dat schattige gezichtje van je? Je
denkt dat je je leven helemaal op orde hebt, nu je eindelijk geld
verdient. Maar eigenlijk ben je net als ik, Catherine Evens, net als ik!



Je vermoordt anderen voor geld en ik deel het bed met ze, en dat is
de waarheid. Je bent echt niet beter dan ik, hoor, oh nee. Helemaal
niet.'

Ik slikte bij deze bittere woorden. Stilte vulde de kamer en het
voelde benauwd en donker. In mijn hart wist ik dat ze gelijk had, en
toen ik een grote slok nam, brandde de drank in mijn keel zoals haar
woorden in mijn hart. 'Waarom zijn we hier eigenlijk? Ik dacht dat
je een voorstel had.'

'Ach ja, de waarheid kan hard aankomen,' zei ze bedachtzaam.
'Gelukkig kan mijn voorstel die iets verzachten.' Haar ogen
twinkelden alsof er bergen goud in reflecteerden. 'Ik kan ons
namelijk allebei rijk maken.'

'Ik luister.' Ik nam opnieuw een slok

'Ik heb een koper voor jouw juweel gevonden. De ring die je
draagt, die van een vrouw?'

Ik begon luidkeels te hoesten. 'Je hebt wat?' Ik schoot overeind,
rum golvend uit mijn glas.

'Ik heb een koper gevonden, Catherine, iemand die een flink
bedrag wil betalen. Je weet toch wel wat het waard is? De hele stad
babbelt erover.'

'Ben je ziek?' bracht ik uit, zwaar ademend. 'Zeg in godsnaam
dat het niet waar is! Heb je serieus mensen over mijn ring verteld,
terwijl je weet dat die gezocht wordt? Ben je gek geworden?' Een
zwaar, zurig gevoel kwam in mijn maag en ik zette mijn glas met een
klap neer.

'Niet iedereen!' Ze rolde met haar ogen, alsof mijn reactie zwaar
overtrokken was. 'Hoe stom denk je dat ik ben? Maar één persoon



weet ervan en hij wil hem kopen. Wil je dan niet rijk worden? Kan je
het geld niet goed gebruiken om je vader te vinden?' Ze gleed van
het bed en kwam voor me staan, haar gezicht flikkerend van
verlangen.

Ik staarde haar aan, naar haar berekendheid en haar delicate
jurk. 'Wie is het? Wie is het, Hanna?' Koud zweet klotste onder mijn
oksels terwijl paniek in me oprees.

'Een klant,' zei ze met opgeheven wenkbrauwen. 'Gods wonden,
Catherine! Waarom ben je zo verschrikkelijk nerveus? Je denkt toch
zeker niet dat ik de hele stad heb ingelicht? Ik heb geen behoefte om
gevolgd of bedreigd te worden. Ik ben misschien een hoer, maar ik
ben niet stom.'

Ik schudde mijn hoofd. Ongeloof vervulde me toen ik door de
kamer ijsbeerde. Dit is verschrikkelijk, dacht ik. Verschrikkelijk.
Niemand mag dit weten, al helemaal niet dat ik de ring heb in plaats
van Thomas. 'Weet hij van mijn bestaan? Weet deze koper dat ik de
ring heb?' Ik keek haar smekend aan, alsof mijn lot in haar handen
lag. 'Weet hij dat ik een vrouw ben?'

Ze knipperde met haar ogen. 'Natuurlijk niet!' Haar stem
wankelde, subtiel, maar hoorbaar. 'Dus, heb je interesse?'

'Nee,' blies ik. 'Nee! Wie denk je wel dat je bent, Hanna, om
mijn ring achter mijn rug om te verkopen? Alsof het niets voor me
betekent, helemaal niets. Nee, ik ga hem niet verkopen. Zo dom ben
ik niet. Ik zal hem van mijn leven niet wegdoen!'

'Je hebt de prijs niet eens gehoord.'

'Die kan me niet schelen! Heb je me dan niet gehoord? Ik ga
niet verkopen, zeker niet via jou.' Ik bekeek haar minachtend, mijn
borst op en neer deinend in mijn woede.



'Goed dan,' snauwde ze. 'Dan vertel ik het hem. Hij is hier, wist
je dat? Hij is beneden aan het zuipen. Hij hoopte dat ik je zou
vinden, zodat we de verkoop konden afronden. Meneer twijfelt
namelijk of de ring hier is. Hij denkt dat een of andere Thomas hem
heeft. Hij denkt dat ik hem probeer te misleiden om hem geld
afhandig te maken. Hoe typisch! Als je niet wilt verkopen, vertel ik
hem alles over jou. Informatie is tegenwoordig heel wat waard, wist
je dat? Ik zal er alsnog flink aan verdienen, meer dan ik ooit zal
hebben.' Ze liep al naar de deur, de voordeur dit keer, alsof ik
daarmee van gedachte zou veranderen.

'Waag het niet!' Ik was bij haar voordat ze de deur maar
aanraakte. Er klonk een harde pets toen ik haar in haar gezicht sloeg.
'Je vertelt het helemaal niemand.'

Haar vuist schoot naar mijn hoofd, maar ik bukte en trok haar
neer. De klap van haar billen op de vloer weergalmde door het hout,
maar ik was vooral bezorgd om haar gegil. Natuurlijk was dit een
bordeel, waar zulke en nog suggestievere geluiden niemand
verbaasde. Maar het gekrijs dat Hanna produceerde klonk als niets
anders dan paniek.

'Stop daarmee!' siste ik. Ik duwde haar stevig tegen de vloer.
'Stop met dat gekrijs.'

Hield ze maar op. Ze moest gewoon stoppen. Nog even en het
complete bordeel kwam de kamer in. En de koper? Wat als hij me
zag? Op dat moment kon ik maar een ding doen: met mijn volledige
gewicht op haar zitten en de herrie stoppen, het oorverdovende gegil
in mijn oren. Langzaam bewoog ik mijn vingers naar haar hals en
omklemde haar zachte huid. Dan duwde ik, en duwde.
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Het fijne aan de nacht is dat alles – elke gelaatstrek, intentie en
gedachte – in duisternis is omhuld. Alles wordt zwart en grijs en
verandert of verdwijnt. Geluiden worden hol in de groeiende stilte en
de duisternis vormt een troostende sluier voor wie zich wil verbergen
of wil verdwijnen.

Het was die staat waarin ik me voortbewoog. Toch was het
verre van stil. Gegil en geschreeuw kwelden mijn vermoeide oren.
Zeelieden stonden uit kroezen te lurken. Gehijg en gekreun klonk in
donkere steegjes, waar blanke lichaamsdelen vlug heen en weer
bewogen.

Mijn tanden klapperden. Mijn gezichtshuid was strak en koud.
Elke stap was een uitdaging, zwierend op mijn trillende benen.
Eindelijk zag ik het: het vertrouwde, bijna huiselijke bordje van
meneer Greens taveerne, de sierlijke, witte letters opvallend op het
donkere hout. Ik zuchtte en ging naar binnen.

'Gods genade!' riep meneer Green. 'Als dat juffrouw Evens niet
is.'

Ik zag gezichten naar me omdraaien, dus produceerde ik een
vriendelijk glimlachje. 'Goede avond, meneer Green. Wat fijn om u
te zien!' Zijn gemoedelijke gezicht bracht een brok in mijn keel. Wat
was ik graag huilend in zijn armen gevallen.

'Maar wat ben je snel terug,' observeerde hij. 'Gaat alles wel
goed?' Hij nam mijn uiterlijk bezorgd in zich op, want mijn
verslagen staat was overduidelijk. 'Je bent toch wel naar zee geweest?'

'Ja.' Ik leunde tegen de bar, bijna te uitgeput om te staan. 'Het
was een korte, maar lucratieve reis. Tsjonge, wat kan een mens moe



zijn! Ik vroeg me af… ik vroeg me af of u zo'n heerlijk heet bad voor
me hebt. De zee en het weer hebben me uitgewrongen.'

'Vanzelfsprekend. Ik laat direct een bad voor je vullen. Je kamer
is ook beschikbaar, trouwens. Een verenmatras ligt vast veel
comfortabeler dan een hangmat.'

'Oh ja,' zei ik verlangend. 'Dank u wel.'

En dus liet ik me in gloeiend heet water zakken en keerde mijn
huid weer tot leven. Ik grimaste door de hitte, die ik toestond me te
branden, om me aan mijn gevoel te helpen herinneren, aan wat ik
had gedaan. Stoom rees op naar mijn wangen. Warme druppels
rolden langs mijn gezicht en kropen omlaag. Als tranen, tranen die
ik niet kon laten.

Ik liet mijn hoofd onder water zakken en bleef liggen, totdat ik
wel omhoog moest komen. Hoe zou het zijn om daar te blijven, om
te weten dat ik doodging en het onomkeerbaar was?

Ik schudde mijn hoofd. In plaats daarvan pakte ik borstel en
zeep en begon het vuil van mijn huid te poetsen: het zout, modder
en zelfs het bloed wat daar was opgehoopt. En de onzichtbare
vlekken van mijn geweten. Pas na flink geschrobd te hebben, waarbij
de borstelharen mijn huid bijna doorboorden en braken, begon ik
me weer schoon te voelen. Dan begonnen ook mijn wonden te
zeuren, de snee in mijn buik en de plekken waar splinters hadden
gezeten. Ik richtte me op de pijn en sloot mijn ogen.

 

Het was al warm toen ik de volgende ochtend vertrok, waarbij een
vlugge blik omhoog me van goed weer verzekerde. De lucht was
sereen en blauw, met wat schapenwolkjes die de zon uitdaagden.
Toch droeg ik mijn nieuwe jas over mijn arm.



De eerste kooplieden stonden hun waren al op marktstalletjes
uit te stallen. Mijn mond waterde bij het zien van bananen,
ananassen en sinaasappels, hun felle kleuren een feest voor het oog.
Nadat ik van elk een had gekocht, vervolgde ik mijn weg. Al snel liet
ik de drukte van haven en markt achter me en veranderde de straat
in een pad. Dan verschenen er plantages aan beide zijden en zag ik
tabak op de heuvels groeien. Ik staarde er verwonderd naar. Hoe kon
een eiland als Tortuga zo vruchtbaar zijn, met haar ruige pieken en
rotsen? Toch was het vol leven. Terwijl ik het pad naar de berg
beklom, verschenen er hoge sandalhoutbomen en bananenplanten en
struiken.

Het gekir van duiven klonk overal en ik genoot van het getjilp
en gefluit van andere vogels. Zweetdruppels vormden op mijn gezicht
toen ik nog hoger klom, genietend van de rust en de natuur, van
geluiden van slechts dieren en wind. Dit is wat ik nodig heb, dacht
ik, rust na dagenlang op zee te hebben doorgebracht, tussen mannen
die amper slapen.

Ik stopte om op adem te komen en keek om me heen. Mijn
inspanning werd beloond met een geweldig uitzicht. Wat was de
haven klein geworden! Het leek wel alsof ik vaders houten scheepjes
zag, gevangen tussen de omringende kliffen, om nooit meer te
worden vrijgelaten.

Huizen, plantages, werkplaatsen en andere gelegenheden lagen
verspreid over de voet van de heuvel. Ik probeerde de taveerne te
ontdekken en andere bekende plaatsen, verbaasd hoe ver ik was
gelopen. De zon stond hoog aan de hemel en brandde op mijn
zwarte kleding.

Ik ging onder een boom zitten om uit mijn fles te drinken, de
bemoste grond zacht onder mijn billen. Vervolgens sneed ik de



ananas en ging op in de rijke, zoete smaak. Achterover leunend nam
ik de omgeving in me op. Na alles wat ik sinds mijn vertrek had
meegemaakt, was de natuur een paradijs van rust. Ineens realiseerde
ik me hoeveel behoefte ik eraan had, hoe ik het gemist had om
alleen te zijn met niets anders dan begroeiing en de lucht boven mijn
hoofd. De spanning vloeide uit mijn lichaam en de rusteloosheid uit
mijn gedachten.

De stilte, warmte en lichaamsbeweging moeten me slaperig
hebben gemaakt. Ik kan me niet herinneren dat ik ben gaan liggen of
zelfs mijn ogen sloot, maar opeens duwden er handen op mijn
schouders en hoorde ik iemand roepen. Ik schoot overeind. In een
mum van tijd was mijn zwaard in mijn handen, klaar voor een
confrontatie met degene die mijn welverdiende rust had verstoord.

Het duurde even voordat alles tot me doordrong, met de slaap
nog in mijn ogen. Het smakelijke middagmaal waaraan ik in mijn
droom had willen beginnen leek zelfs nog binnen handbereik.

'Kapitein!' gilde ik, want hij stond voor me. 'Wat doet u hier in
hemelsnaam? Word ik vermist? Heb ik me vergist in de dag van
vertrek?' Mijn hart bonsde in mijn keel. Ik probeerde mijn zwaard op
te bergen, wat met mijn bevende handen een eeuwigheid leek te
duren.

'Schiet me! Juffrouw Cate? Wat doe je hier alleen?' Hij gaapte
me verbaasd aan. 'Ben je gek geworden? Heb je geen idee hoe
gevaarlijk het is, alleen in de wildernis?' Kapitein Hunts stem
weergalmde tussen de bomen, zijn felle ogen zo groen als jonge
blaadjes.

'Wat? Welk gevaar?' Ik bekeek de naburige struiken nerveus. Er
ritselde iets tussen de takken en ik greep weer naar mijn zwaard.



Hij schudde zijn hoofd. 'Deze plek, juffrouw Cate. Heb je dan
geen idee? Het is hier onveilig voor een vrouw alleen. Er hangen
mannen rond in het wild: zeelieden, bandieten, dieven en slaven.
Zelfs zwijnen!'

Zijn ongerustheid deed me in lachen uitbarsten. 'Zwijnen?
Goede God, ik was alleen maar aan het wandelen, hoor! Mag ik dan
geen rust en stilte opzoeken? Ik wilde gewoon even alleen zijn, met
slechts het geruis van de wind en de bladeren. Moet u deze plek zien!
Is het niet prachtig?'

Mijn reactie ontstemde hem alleen maar. 'En dan besluit je
onder een boom weg te dutten?' Hij begon zijn voorhoofd te
masseren, alsof het zijn boosheid zou verzachten. 'Snap je dan niet
wat je kan overkomen?'

Nu ging zijn aandacht naar mijn kleding, alsof hij die nu pas
zag. Zijn opgetrokken wenkbrauwen verhoogden mijn zelfbewustzijn
opmerkelijk. Opeens voelde ik me naakt met mijn blote armen en
diep ingesneden hemd, die de rondingen van mijn borsten
onthulden. Vlug deed ik wat knoopjes dicht en veegde wat takjes en
blaadjes uit mijn haar, dat als een waterval over mijn schouders viel.
Vervolgens griste ik mijn tas en jas van de grond.

'Wat ik hier doe gaat een ander geen zak aan!' snauwde ik. Ik
stampte terug naar het pad, vechtend om mijn jas aan te krijgen. 'Ik
mag zelf toch wel bepalen wat ik met mijn eigen tijd doe?' Hoe durft
hij, dacht ik. Hoe durft hij hier te komen en mijn rust te verstoren?

'Is dat zo?' Hij volgde me met hernieuwde irritatie, zijn stem
bijna snerend. 'En wat doe ik als we uitvaren en je nooit bent
teruggekeerd? Of als je lichaam in het bos is gevonden, gewond en
bevuild? De grond zit vol met spleten, verscholen tussen de planten.
Je had er wel in kunnen vallen!'



'Christus! Je klinkt net als mijn vader.' Ik bevroor bij het zien
van een grijze merrie. Ze zat vast aan een boom en keek me
nieuwsgierig aan.

'Dan is je vader een wijze man!' Nijdig liep hij naar de merrie en
trok een tas en een vreemde, leren koffer van haar rug. 'Ga op het
paard zitten!'

Ik gaapte hem verbouwereerd aan. 'Wat?'

'Je hebt me gehoord. Opstijgen.' Hij sprak door opeengeklemde
kaken en keek me aan alsof ik een ongehoorzame scheepsjongen was.

Voor me torende de trotse, glanzende rug boven mijn hoofd. Ik
vroeg me af of ik de kapiteins orders in mijn vrije tijd diende op te
volgen. Zijn aanwezigheid was echter zo dwingend dat ik de lange
manen van het beestje beetpakte en sprong. Mijn knieën bereikten
amper haar buik. Sterke handen grepen me vast, eentje bij mijn
bovenbeen terwijl de ander mijn billen ondersteunde. Kapitein Hunt
tilde me op het paard alsof ik een veertje was. Al snel zat ik op haar
rug, die verbazingwekkend hoog was. Ik keek direct omlaag, stilletjes
smekend om eraf te mogen. In plaats daarvan gaf hij me de tas en
koffer aan.

'Hou deze stevig vast,' instrueerde hij. Ik voelde iets hards in de
tas toen ik die om mijn schouder hing en er rinkelde iets. De koffer
had een brede band, waardoor ook die rond mijn schouder kon.

De merrie stapte weg toen de kapitein haar vastgreep. 'Wat ben
je in godsnaam aan het doen?' protesteerde ik. Ik wankelde
vervaarlijk heen en weer. Ik had de woorden amper gesproken toen
ik benen achter de mijne voelde glijden. Er klonk nerveus gehinnik
toen de kapitein achter me plaatsnam, en het hoofd van de merrie
kwam omhoog terwijl ze rebels heen en weer zwaaide. 'Niet doen!'



gilde ik terwijl ik naar achteren boog, tegen de kapiteins borst.

'Rustig, rustig,' sprak hij, opmerkelijk zachtaardig na zijn
recente uitbarsting. Ik verstarde toen hij zijn armen om me
heensloeg, maar het was niet ik, maar de teugels die hij vastpakte.

'Waar gaan we heen?' hijgde ik, ontzet door zijn plotselinge
nabijheid.

'Naar mijn plek van rust en stilte.'

We schoten vooruit. Mijn haar vloog in mijn gezicht en ik
klampte me vast aan de merries nek. Eerst durfde ik amper te kijken,
bang dat de geringste beweging ons van de klif zou doen storten.
Dan gluurde ik door mijn oogleden, naar de voorbij flitsende bomen,
die in aantal afnamen naarmate we stegen. Voor ons lag de bergtop
als een trotse piek, waar het pad helemaal naartoe liep.

Eindelijk nam onze snelheid af en durfde ik weer te ademen.
'Gaan we daar naartoe?' vroeg ik.

'Jazeker.' Zijn stem klonk dicht bij mijn oor en ik dacht dat ik
zijn adem in mijn nek voelde. Opeens werd ik me bewust van zijn
dijen, die bij elke stap tegen mijn billen drukten, en zijn borst die
mijn rug aaide.

'We kunnen het laatste stukje wel lopen,' stelde ik voor. Zijn
onderarmen rustten bijna volledig op mijn bovenbenen.

'Hou je niet van paardrijden?' Hij klonk weer als zichzelf, alsof
zijn ergernis met de snelheid was verdampt.

'Ik… ik denk gewoon…' Ik aarzelde en vroeg me af wat ik dacht.
'Ik ben er gewoon niet aan gewend.' Mijn wangen gloeiden en mijn
hemd plakte tegen mijn lijf. Ik voelde me vies en ongemakkelijk.



'Geloof me, je vindt het geweldig zodra we de top bereiken.'

Eindelijk kwamen we aan het eind van het steile pad, waarbij ik
wel tegen de kapitein moest leunen totdat we op vlak terrein
stopten. 'En? Is het de moeite waard?'

Ik kon alleen maar staren, kijkend naar de uitgestrektheid om
ons heen. Daar – aan alle kanten van de berg – was het uitzicht zo
spectaculair dat de tranen in mijn ogen schoten. Ik zag de donkere
kliffen, die helemaal omlaag naar de azuurblauwe zee liepen. Ik zag
het fort, het grijze steen afstekend tegen de felle lucht. En dan waren
er bomen, en huizen zo klein als doosjes, en vogels die in de verte op
een neer vlogen, zo hoog als wij – hoger dan ik ooit was geweest. We
waren op het dak van het eiland. Het leek wel alsof ik er over
heerste, als een koningin op haar paard.

'Het is… het is adembenemend.' Ik klonk hees van emotie.
Zelfs Saint-Domingue rees op uit de nevel.

'En daarom kom ik hier graag.' Hij gleed geroutineerd van het
paard en knoopte haar vast aan het enige boompje dat er groeide.
Vervolgens moest ik afstijgen, maar ik tuurde angstig naar de diepte
onder mijn voeten. 'Je kunt er beter aan deze kant af,' zei de kapitein.

De grond was vlakker waar hij stond. Eerst gaf ik hem onze
tassen. Vervolgens schoof ik mijn benen voorzichtig naar een kant,
om me in zijn armen te laten glijden. Hij ving me behendig op en
zette me zachtjes neer. Dan begon hij zijn tas uit te pakken en
produceerde een kleed en een fles drank. Hij legde het kleed deels
over een gladde kei en deels op de grond, alsof het een sofa was. En
terwijl ik mijn benen strekte goot hij water in een kom, waaruit de
merrie gulzig begon te drinken.

'Hier, Sarah,' sprak hij. 'Je zal wel dorst hebben met deze hitte.



Ik zal ook je appel pakken.'

Ik stond aan de grond genageld. Wat een vreemd gezicht, om
hem zo zorgzaam bezig te zien, terwijl zijn leven aan boord uit
autoriteit en schaamteloze piraterij bestond. Was dit dezelfde man
die me eerder streng had toegesproken? Het is maar goed dat de
bemanning hem niet ziet, dacht ik grijnzend. Ze zouden hem zacht
en halfbakken vinden. Ik wist niet dat een persoon zo kon
veranderen.

'Wat zit er eigenlijk in die koffer?' vroeg ik toen hij terugkwam.
De koffer was ovaal met aan een kant een smalle tuit. Het leek me
een hele last om mee te zeulen.

'Daar kom je nog wel achter.' Ik staarde hem verbijsterd aan
toen hij knipoogde. 'Waarom kom je niet zitten? Laten we van het
uitzicht genieten.'

Al snel zaten we samen op het kleed, leunend tegen de kei. 'U
zegt dat ik hier kwetsbaar ben, maar hoe zit het met een dronken
kapitein alleen op een bergtop?' Ik pakte de fles die hij had
meegebracht en hield die nieuwsgierig omhoog.

'Ach, men gaat zelden naar de top.' Hij nam de fles en
ontkurkte die. 'Toch heb je gelijk. Ook hier schuilt gevaar. Ik neem
graag het risico om van de giften van de natuur te genieten.' Hij hief
de fles. 'Op rust en stilte!' Hij dronk en gaf hem aan mij.

'Op rust en stilte,' herhaalde ik en nam een slok. Rum.
Natuurlijk. Ik kneep mijn ogen samen en gaf de fles terug. 'Komt u
hier altijd als u op Tortuga bent?' Ik bestudeerde hem, me afvragend
of hij een huis had en iemand om het mee te delen.

'Ik breng hier hele dagen door. Vaak neem ik een boek mee,
zodat ik ongestoord kan lezen. Het is hier veel fijner dan in de stad,



vind je niet?'

'Zeker weten,' vond ik. 'De bemanning zal daar wel anders over
denken. Die genieten wel van een nachtje uit. U wilt niet weten wat
ze zeiden voordat we aankwamen.' Ik trok een gezicht.

'Iets over drank en vrouwelijk gezelschap, vermoed ik?' Hij trok
zijn wenkbrauwen op. 'Ze spenderen er fortuinen aan, om er
vervolgens dagenlang over op te scheppen. Wat zonde dat hard
verdiend geld zo gemakkelijk over de balk wordt gesmeten. Ze varen,
stelen en komen terug om het uit te geven. Dan beginnen ze weer
opnieuw en opnieuw en opnieuw. Ze zijn altijd hongerig. Ze zijn
nooit tevreden.' Afkeuring tekende zijn gezicht en hij nam een slok.

'En u dan?' vroeg ik. 'Bent u tevreden?'

Hij keek me verbaasd aan. Ik vroeg me af of mijn vraag te
persoonlijk was. 'Nee.' Even zweeg hij. 'Hoe kun je met dit werk
tevreden zijn? Schepen kapen is geen pleziertochtje, juffrouw Cate,
maar overleven. Iedereen heeft geld nodig. Iedereen heeft een doel
nodig om naartoe te werken. Een doelloos leven is nutteloos. Geluk
ontstaat door het uitkomen van dromen.'

'Wat is uw droom dan?' Ik nam de fles aan en dronk.

'Een stabiel leven. Een vrij leven.' Hij glimlachte wrang, alsof
dat onmogelijk was. 'Wie wil geen leven zonder verplichtingen en
belastingen? Uiteindelijk wil ik rust, met een bibliotheek vol boeken
en iemand om die mee te delen. En dan wil ik de wereld verkennen,
verre landen en mensen bezoeken in plaats van hun schepen te
kapen. Misschien zou ik zelfs muziek gaan studeren.' Er lag een
schittering in zijn ogen.

'Maar dat is duur.'



'Inderdaad. Je zal dan ook wel begrijpen, juffrouw Cate, waarom
de ring van de gevleugelde vrouw zo aantrekkelijk voor me is.'

Ik verslikte me bijna. Ik gaf de fles vlug aan hem terug. 'Gaat u
die verkopen?' vroeg ik hees.

'Wellicht.' Hij staarde in de verte, alsof de Bonnie aan de
horizon was verschenen. 'Het zou een goed begin zijn, een goed
begin om mijn dromen te vervullen. Kun je je voorstellen wat het
waard is?'

Zijn woorden maakten me stil en verward. Mijn wangen
gloeiden bij de gedachte aan de gevleugelde vrouw. Daar, in mijn
jaszak, was het juweel waar de kapitein naar verlangde. Wat als hij
wist hoe dichtbij ze was, hoe dichtbij zijn dromen waren? Wat zou
hij doen als mijn leugens uitkwamen, als hij wist dat ik hem
gebruikte en misleidde? Ik wendde mijn blik af en staarde naar de
steken in het kleed.

'En jij? Heb jij onvervulde dromen?'

Het duurde even voordat ik kon antwoorden, mijn gedachten
kon afschudden. 'Ik… ik weet het niet. Ik wil gewoon gelukkig zijn.
En ik zou dolgraag mijn vader terugzien.' Ik verstomde, me
realiserend wat ik zei. De kapitein keek me strak aan, met die
alwetende, groene ogen. 'Ik wil gewoon reizen en mensen en landen
zien, net als u. En ik wil niet langer alleen zijn, weet u? Ik wil niet
opgesloten zitten in een huis, wachtend op mijn toekomst.'

'Is dat wat je deed voordat je naar zee ging?'

'Ja, zoiets.' Ik probeerde een kreukel in mijn hemd glad te
strijken, denkend aan de periode voor mijn vertrek, aan de leegte,
aan de eindeloze dagen.



'Was je helemaal alleen?'

'Ja, hoewel… Maud was er. Ze hielp me nadat…' Ik aarzelde, me
opeens bewust van wat ik wilde vertellen. De rum maakte me
onvoorzichtig en praterig.

'Na wat?' Hij sprak zachtjes, bijna teder.

Ik zuchtte en pakte de fles. 'Nadat Peter me bedroog.' Ik nam
een ferme slok, hopend dat de drank mijn leed zou verzachten. 'Ik
zou met hem trouwen, ziet u? We zouden een leven opbouwen in
Port Royal. Alles veranderde toen ik hem in bed aantrof met
juffrouw Rivers, aan wie ik een hekel had.' Opeens begon ik te
lachen, want het leek allemaal zo bizar, maar het klonk meer als een
kreet.

'Echt waar?' Hij keek me geschrokken aan. 'Wat afschuwelijk!
Wat deed je toen?'

'Ik weet het niet precies,' verzuchtte ik. 'Het is vast
ongelooflijk, maar ik herinner me niets meer, niets van wat ik zei of
deed. Mijn geheugen is als een waas. Opeens werd ik wakker en zat
Mauds moeder naast het bed. Ze vertelde dat ze me totaal overstuur
in de haven hadden aangetroffen, dat ik helemaal vanaf de plantage
was teruggelopen. Kennelijk had ik net de overtocht per boot
gemaakt.'

'Kanonnen, wat moet je van slag zijn geweest,' zei kapitein
Hunt, 'om je daar niets van te herinneren. Ik heb het eerder
gehoord, hoor. Sommige gebeurtenissen zijn te afschuwelijk om te
verwerken. Wist je dat sommige zeelieden ledematen verliezen
zonder te weten hoe dat precies kwam? Is dat niet gek? Misschien is
het een manier van verwerking, omdat het te gruwelijk is om te
herinneren.'



'Ik weet het niet.' Mijn woorden klonken zwaar en traag. Ik
schudde mijn hoofd toen hij de fles aanbood.

'Misschien komen ze nog wel terug, de herinneringen die je
verloren bent.'

Ik zweeg, loom van de drank. Vervolgens ging ik op mijn rug
liggen, om naar de heldere hemel te staren. Even was het stil. Dan
hoorde ik de kapitein naast me rommelen, alsof hij iets in zijn tas
zocht. Opeens klonk er een muzieknoot, alsof hij een snaar
bespeelde.

'Is dat een luit?' vroeg ik. Hij had een klein snaarinstrument in
zijn handen.

'Ja. Had ik je niet beloofd om een liedje te spelen?'

'Ja, een vrolijk liedje.' Ik glimlachte. Het instrument zag er
veelbelovend uit, met diepbruin hout en glanzende snaren.

Dan begon hij te spelen. Ik sloot mijn ogen en liet me
meevoeren, de noten zo helder en lieflijk dat ik me afvroeg of ik
droomde. Misschien deed ik dat ook wel. Ik zag mijzelf door de
lucht gaan, dansend als een blaadje in de wind, omhoog met een
hoge toon en omlaag met een lage. Dan zwaaide ik zachtjes heen en
weer, de tikjes tegen de snaren als druppeltjes tegen mijn hart. De
muziek was zo intens, zo ontroerend, dat ik even terug was in Port
Royal, verlangend naar iemand, iemand die er niet was.

Dan was alles zwart en koud. Mijn hele lichaam beefde en ik
schudde mijzelf wakker. Duisternis, overal. Even dacht ik dat ik
droomde, want ik was toch niet blind? Boven me hing een zachte
gloed, evenals en fel puntje. Een ster.

'Christus,' mompelde ik terwijl ik opkrabbelde. Mijn rug zeurde



waar ik op een steen had gelegen en ik begon mijzelf te masseren.
Dan keek ik naar de bijna onzichtbare vorm naast me. Opeens
besefte ik waar ik was. 'Kapitein. Kapitein!' Ik trok aan zijn arm.
'Word wakker!' Er viel iets om, rinkelend als een lege fles.

'Wat?' Er was beweging. 'Wat… in vredesnaam?' Ik voelde een
hand op mijn bovenbeen, alsof hij iets zocht.

'Ja, ik ben hier.' Hij trok hem vlug weg. Dan drukte ik mijn
handen tegen mijn voorhoofd, waarin een hamer leek te bonken.

'Bij de hel, hoe kan het zo donker zijn?' Ongeloof klonk in zijn
stem, die hees was van de slaap.

'De tijd vliegt in dromenland,' merkte ik zuurtjes op. 'Nou, het
is duidelijk hoog tijd om terug te gaan. Of wilt u hier overnachten?
Mijn God, wat heb ik een dorst! En ik moet plassen.'

'Plas maar achter de kei. We gaan helemaal nergens heen.' Hij
klonk zo grimmig dat ik helder begon na te denken. Alle blijdschap
en genot van praten en drinken in de middagzon, van het
indrukwekkende uitzicht, was met het licht vervaagd.

'Wat?' Ontzet staarde ik naar de schim naast me.

'Tenzij je levensmoe bent en in een ravijn of spleet wilt vallen?'
Hij begon te rommelen, alsof het ordenen van zijn bezittingen zijn
frustratie kon wegnemen.

'Maar we kunnen hier toch niet blijven?' Ik klonk paniekerig bij
het idee om op deze koude, donkere plek te overnachten.
Tegelijkertijd probeerde ik op te staan, want mijn blaas stond op
knappen.

'Heb jij een beter idee?' blafte hij. De onverwachte wending in
onze situatie bracht hem duidelijk van zijn stuk. Niets was over van



de vriendelijke man van een paar uur geleden.

Intussen kroop ik langs hem heen om de andere kant van de kei
te bereiken, bang om ieder moment in een diepe spleet te vallen.
Maar zelfs dat leek aantrekkelijker dan in mijn nieuwe broek te
urineren. 'Kunnen we het pad niet volgen?' Ik hurkte in de
duisternis. Het gedruppel van vocht klonk hard op die stille,
afgelegen plek. En het ging maar door, alsof ik een complete theepot
had leeg gezopen.

'Het pad volgen? En hoe denk je dat te vinden?' wilde hij
weten. 'Zit er een lantaarn in die tas van je? Wellicht is dit het
moment om die tevoorschijn te halen.' Hij klonk zo snerend dat ik
zweeg. Seconden verstreken voordat hij weer sprak. 'Was er maar wat
maanlicht. Er zijn gewoon te veel bomen en struiken. Het is
aardedonker. We zouden kunnen verdwalen.' Hij zuchtte en ik dacht
dat ik hem zachtjes hoorde vloeken.

Ik richtte me op mijn taak en berispte mijzelf dat ik zoveel had
gedronken dat ik bijna een rivier creëerde. Kippenvel stond op mijn
billen en ik was blij toen ik klaar was. Gedeprimeerd kroop ik terug.
Terwijl de omgeving overdag sereen en warm was geweest, voelde die
nu koud en beklemmend aan. Nee, hier konden we toch niet blijven?
De gedachte deed me huiveren.

'Het spijt me, juffrouw Cate.' Nu klonk hij schuldbeladen.

Ik ging tegen de kei zitten, beschut tegen de bries. 'Ach, dit is
uw schuld toch niet?'

'Dat is het wel. Ik heb je hier toch zeker heengebracht? Bij het
getij, ik wilde je zelfs beschermen, nadat ik je zo alleen in de
wildernis aantrof.'

'U hoeft me niet te beschermen,' protesteerde ik. 'Ik kan prima 



voor mijzelf zorgen. Ik ben toch niet van kristal? Ik ben een vrouw 
van huid, bloed en botten. Ik breek echt niet zomaar, hoor.' Ik 
begon mijn tas te doorzoeken. Plotseling verlangde ik naar iets van 
thuis, iets kalmerends, wat  me helder kon laten nadenken. 'Zo, wilt 
u een banaan? Of misschien wat ananas? Als we hier de nacht 
doorbrengen, kunnen we er maar beter het beste van maken.' Even 
bleef het stil. Ik vermoedde dat hij met zijn schuldgevoel aan het 
worstelen was, alsof hij degene was die zich schuldig moest voelen.

'Een banaan graag,' antwoordde hij stijfjes. 'Geen ananas,
alsjeblieft. Dat tast mijn gehemelte aan.'

'U moet er ook niet te veel van eten,' zei ik terwijl ik het fruit
tevoorschijn haalde. 'Ik ben dol op ananas. Het is mijn favoriete
fruit.'

Als snel zaten we van onze traktaties te genieten, stil en in
gedachten. Nooit eerder had ananas zo heerlijk gemaakt, het vocht
een feest in mijn droge mond. Ik verslond alles, ondanks het tere
gevoel dat het in mijn mond achterliet. Het was nog vroeg in de
avond en ik verwachtte een lange, hongerige nacht.

Sarah stapte rusteloos heen en weer bij de geur van eten.
Kapitein Hunt vulde haar kom bij en gaf haar de laatste appel. Dan
verdween hij even, totdat ik het gekraak van steentjes weer onder
zijn laarzen hoorde. Ik ging liggen. Er waren talloze sterren, sommige
groot en fel, andere klein en vaag. Sommige twinkelden. Ik vroeg me
af wat ze zo levendig een rusteloos maakte en of ze eeuwig zouden
schijnen of met de tijd zouden vergaan.

'Het zal wel koud worden,' merkte de kapitein op. Ik zag hem
naast me bewegen.

'Hadden we maar een vuurtje,' zei ik. 'Misschien kunnen we er



een maken. We kunnen de nacht toch niet in het aardedonker
doorbrengen?' Ik tuurde in de duisternis alsof ik droge blaadjes en
takjes bij mijn voeten verwachtte.

'Er is hier geen brandhout. Ik heb al gezocht.'

Natuurlijk, dacht ik. Niet alleen zal het donker zijn, maar ook
nog koud.

Alle slaap was verdwenen. Ik zuchtte en staarde naar de
schimmen om ons heen. Stilte doordrong de omgeving. Zelfs de
duiven, die overdag het eiland leken te domineren, waren stil.
Konden we dan niets doen? Ik dacht aan de gloed van lantaarns in de
taveerne en het bed waarin ik die nacht had doorgebracht. Op dat
moment had ik ponden over om ernaar terug te keren.

'U speelt prachtig, kapitein,' zei ik toen.

Even zweeg hij, alsof hij in gedachten was. 'Vind je dat? Ik
dacht dat je in slaap was gevallen. Ik dacht dat je er niets van
meekreeg.'

'Nee, niet helemaal.' De noten waren nog helder in mijn
gedachten, waar ze opnieuw klonken en bleven hangen. 'Dat trieste
liedje dat u na het vrolijke speelde… het was zo ontroerend. Ik geloof
niet dat ik het ooit eerder heb gehoord.'

'Dat komt omdat je het nooit eerder hebt gehoord. Je bent de
eerste die mijn muziek hoort, juffrouw Cate.' Hij draaide zich naar
me toe.

'Echt waar? Maar waarom?' Ik dacht dat ik de glans van zijn
ogen zag. 'Het is zo mooi, te mooi om niet te horen.'

'Het is persoonlijk, misschien wel te persoonlijk om in
gezelschap te spelen. Het is alsof ik mijn hart open en alles



blootgeef, als een dagboek. Dat ontroerend liedje, bijvoorbeeld. Wat
dacht je erin te horen?'

Ik dacht even na. 'Verdriet, geloof ik, en verlies. Berouw en
verbittering. U bent een dierbaar persoon verloren, klopt dat?'

'Ja. Je bent niet de enige die bedrogen is, wist je dat? Het is ook
mij overkomen.' Hij sprak zachtjes, alsof de herinnering nog te vers
was. 'We hadden een huisje samen, Elizabeth en ik. Het was een
goede uitvalsbasis om te varen en in ons levensonderhoud te
voorzien. Drie jaar leefden we daar samen en ik dacht dat ze gelukkig
was.' Hij zuchtte. 'Maar dan ontmoette ze mijn kapitein, die ik als
mijn vriend beschouwde. Opeens veranderde ze. Ze werd afstandelijk,
maar niet minder gelukkig. Er kwam een glans in haar ogen die ik
niet eerder had gezien. Eerst kon ik het niet plaatsen, maar het
deerde me niet. Ik wilde dat ze gelukkig was.'

Ik vroeg me af wie deze vrouw was, hoe ze eruitzag en waar ze
van hield.

'Op een dag veranderde alles,' vervolgde hij. 'Ik zat in een
taveerne naar een veelbelovende luitspeler te luisteren, die daar bijna
dagelijks optrad. Opeens kwamen ze uit een kamer tevoorschijn,
mijn kapitein en zij. Ze hielden elkaars hand vast. Nog zie ik hun
stralende gezichten voor me. Een blik was voldoende om te zien wat
er speelde. Het was iets wat zij en ik nooit gedeeld hadden. Het was
iets wat we nooit zouden delen.'

'Christus,' verzuchtte ik. 'Dus u bent niet alleen door haar
verraden, maar ook door uw vriend?'

'Die dag verloor ik beiden.' Hij fluisterde bijna. 'Toch
motiveerde het me om door te gaan, om mijn eigen leven te kiezen,
mijn toekomst. Er zijn namelijk dingen die een ander niet zo



gemakkelijk afgepakt, dingen waaraan ik me vastklampte.
Uiteindelijk maken gebeurtenissen je tot wie je bent, ook al zijn ze
verdrietig en oneerlijk.'

'Wat afschuwelijk dat u dat moest meemaken,' zei ik zachtjes.
'Ik weet hoe het voelt, hoeveel pijn het doet.'

'Het is al even geleden, maar inderdaad, het doet pijn.'

We waren allebei stil, druk met onze gedachten. De blaadjes
ritselden in de boom en ik voelde tocht langs mijn rug gaan. Ik
bibberde en vroeg me af of de kapitein het ook koud had. Maar hij
zei niets en was wellicht in slaap gevallen. Ik begon me van de ene
naar de andere zij te draaien, zoekend naar een comfortabele houding
uit de wind. Het leek wel onmogelijk. Al snel begonnen mijn tanden
te klapperen, opmerkelijk hard in de holle nacht.

Warme vingers vonden mijn hand. 'Je hebt het koud.' Opeens
omhulden zijn armen mijn trillende lichaam, hun warmte
overweldigend.

'Stop daarmee!' siste ik. 'Wat denkt u wel dat u aan het doen
bent?' Ik duwde hem ruw weg, waarbij ik niet alleen hem verbaasde,
maar ook mijzelf.

'Schiet me, juffrouw Cate, maar je rilt van de kou!' Hij klonk
niet alleen geërgerd, maar ook bezorgd. 'Denk je nu echt dat het hier
warmer gaat worden? Mensen sterven van de kou, wist je dat? Ik heb
geen kwade bedoelingen, echt waar. Ik wil je gewoon helpen.'

'Nou, ik heb geen hulp nodig, dank u wel,' mopperde ik. Ik
voelde zijn warmte nog nagloeien. Dan begon ik in mijn tas te
rommelen, hopend dat het mijn verlangen zou stillen, het verlangen
naar warmte. Zijn warmte. Ik vond mijn oude hemd en trok het over
mijn jas aan.



'Ach, ik begrijp het,' gromde hij. 'Je kunt natuurlijk uitstekend
voor jezelf zorgen. Jij hebt geen hulp nodig. Hoe kon ik dat
vergeten?' Hij ging weer liggen, dit keer met zijn rug naar me toe.

Ik beet op mijn lip en grimaste. Vervolgens trok ik de zijkant
van het kleed om me heen, maar het bedekte me maar half. Kwaad
tuurde ik naar de kapiteins rug, om me daarna in een bal op te
krullen. Zijn ademhaling was opmerkelijk gelijkmatig, alsof hij al in
diepe rust was. Ik zuchtte. Op de een of andere manier zorgt een
slapend persoon voor meer eenzaamheid dan wanneer je
daadwerkelijk alleen bent. Kon ik maar in die vredige staat delen en
de wind en kou vergeten.

Er begon iets aan me te knagen. En terwijl ik opnieuw naar
hem tuurde, besefte ik wat het was: schuld. Hij wil me alleen maar
helpen, vertelde ik mijzelf. Hij wil me alleen maar warm houden,
zoals een echte heer. Hij wil alleen maar voor me zorgen, want er zit
goedheid in hem, meer dan ik dacht.

Maar ik kon het niet toestaan. De nabijheid van de gevleugelde
vrouw herinnerde me aan mijn plan om de Bonnie te vinden. Hoe
kon ik zijn warmte verdienen, terwijl ik hem als een stuk
gereedschap gebruikte? Hoe kon ik zijn zorgzaamheid verdragen?

Het werd kouder en kouder. Ik kroop dichter naar hem toe,
totdat ik zijn lichaamswarmte tegen mijn gezicht en knieën voelde.
Mensen komen om van de kou, dat was waar. En dus, toen ik zo
ijskoud was dat ik mijn schaamte voorbij was, kroop ik alsnog tegen
hem aan. Het maakte niet meer uit. Dit was overleven.

'Wat doe je?' mopperde hij slaperig. Kennelijk had ik hem
wakker gemaakt.

'Het spijt me. Het is gewoon zo koud.'



Seconden verstreken. Ik vroeg me af of hij me nog wel wilde
helpen. Of misschien was hij weer in slaap gevallen. Dan draaide hij
zich om en raakte mijn wangen aan. 'Je bent ijskoud. Draai je om,
met je rug naar me toe.'

Ik deed wat hij zei. Mijn tanden klapperden zo heftig dat ik niet
meer kon praten. Vervolgens legde hij zijn armen om me heen en
drukte zijn lichaam tegen het mijne. Zijn warmte was overweldigend.
Gelukzalig sloot ik mijn ogen toen het in me vloeide en ik weer tot
leven kwam. Eerst begon ik heviger te beven. Dan werd ik rustig en
comfortabel en warm.

Ik sliep licht, maar werd keer op keer wakker. Wat
merkwaardig, om in iemands armen te liggen die niet mijn geliefde
was. Zijn adem was heet en vochtig in mijn nek. Zijn stoppelbaard
prikte vreemd, maar aangenaam in mijn huid. Er kwam een brok in
mijn keel. Wat had ik de aanraking van een ander gemist.
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De vroege ochtend bracht een rijkdom aan hitte, die ons als een
warme deken omhulde. Kapitein Hunts armen lagen als een schild
om me heen, zijn regelmatige ademhaling een blijk van diepe slaap.
Voorzichtig rolde ik weg. Ik moest plassen en toen ik eenmaal achter
de kei hurkte, hoorde ik hem opstaan en Sarah verzorgen.

Ik vroeg me af wat hij dacht, of ook hij door onze plotselinge
nabijheid was verrast en was opgegaan in onze gezamenlijk warmte.
Had hij naar mijn ademhaling geluisterd, zoals ik naar de zijne, en
had ik daadwerkelijk even zijn vingers door mijn haar voelen gaan?

Toch keek hij amper op toen ik terugkwam. 'Laten we
teruggaan,' zei hij terwijl hij zijn spullen bijeenraapte. 'De Maid kan
wel wat reparaties gebruiken. Er moeten voorraden worden
ingeslagen en er is werk te doen.'

Even staarde ik naar hem, naar de armen die die nacht om me
heen waren gekruld, naar de strakke blik op zijn gezicht.

'Prima,' zei ik bedeesd, waarna ook ik mijn spullen vergaarde.
Eindelijk voelde ik zijn ogen op me en keek nieuwsgierig terug. Er
lag een ernst op zijn gezicht die ik niet kon plaatsen, iets wat er de
vorige avond niet was geweest. Alsof hij me iets wilde vertellen, maar
de woorden ontbraken. 'Gaan we weer rijden?' vroeg ik toen hij zijn
blik niet afwendde.

'Natuurlijk. Sarah is zo vlug als de wind. Je wilt toch geen uren
lopen? Bovendien had ze allang bij haar eigenaar moeten zijn.'

Ik knikte. Ik zag er niet bepaald naar uit om Sarah weer te
bestijgen, maar de kapitein hielp me op haar rug en voor ik het wist
reden we de berg af.



We spraken amper. Ik wist niet waarom, maar het
ochtendgloren had een afstand tussen ons gecreëerd waardoor we
beiden in gedachten waren. Misschien is het maar beter, dacht ik.
Hij is nu eenmaal mijn kapitein. Het is toch niet de bedoeling dat
we bevriend raken en samen tijd doorbrengen? Wat moet de
bemanning daar wel van denken? Bovendien wordt het dan wel erg
ingewikkeld als ik vader vind.

De gedachte was zorgwekkend. Nu we eindelijk achter de
Bonnie aangingen, was er een nieuw probleem ontstaan: wat deed ik
zodra we haar vonden? Ze willen haar hebben, dacht ik. De
bemanning zal de gevleugelde vrouw opeisen. Ze denken allemaal dat
Thomas haar heeft.

En wat als ik haar aan kapitein Hunt geef zodra we de Bonnie
vinden, vroeg ik me af. Wat als ik alles opbiecht en haar alsnog aan
de bemanning geef? Zullen ze dan niet dolblij zijn? Ze hoeven er niet
eens voor te vechten. Vervolgens glip ik naar mijn vader.

Toch was het niet eerlijk: een ring weggeven die eigenlijk van
Thomas was. Wat als hij erachter kwam? Dan zou niet alleen ik in
gevaar zijn, maar ook mijn vader en zijn positie.

En dus moet ik de gevleugelde vrouw houden, besloot ik. Er is
vast wel een manier om veilig op de Bonnie te komen. En dan? Zal
kapitein Hunt niet alles doen om de ring alsnog te verkrijgen, om
zijn dromen te vervullen? Nee, dat draait uit op een slag tussen The
Winged Maid en de Bonnie.

De gedachte maakte me wee op mijn maag. Zover mocht het
niet komen. Ik zou alles op het spel zetten: vader, Thomas, de
gevleugelde vrouw en mijn leven. Mijn leven stond nu al op het spel,
met mijn leugens, mijn geheimen.



Eindelijk keerden we terug in de stad, tussen marktlui en
drommen mensen. Intussen smeekte ik inwendig om van het paard
af te mogen, niet alleen door mijn knorrende maag, maar ook door
de pijn in mijn liezen. 'Ik snap niet hoe iemand urenlang kan rijden,'
merkte ik op toen we bij de haven stopten. 'Hoe kun je dan nog
lopen?'

Het gelach van de kapitein was opmerkelijk na onze stille tocht.
'Zo te horen lijd je aan de bekende kwaaltjes van een beginnend
paardrijder,' merkte hij op. 'Wees gerust, het went vanzelf. Wees
maar blij dat je een vrouw bent.'

De opmerking zette me aan het denken. Dan steeg hij af en
hielp me omlaag. 'Bedankt, kapitein.' Ik gaf hem zijn tas en luit
terug. 'Niet alleen hiervoor, maar ook… maar ook omdat u goed voor
me hebt gezorgd.'

Hij staarde me verbaasd aan, om direct weer ernstig te worden.
'Laten we dit maar niet aan de bemanning vertellen,' zei hij zachtjes.

'Nou, eigenlijk wilde ik een levendig verslag uitbrengen over
ons avontuurtje op de berg, niet te vergeten onze curieuze têt-à-têtes
en uw onvergetelijke muzikale optreden. Echt, meneer Bakker zal
sterven als hij hoort dat hij zo'n exceptioneel uitje heeft gemist.'

De kapiteins ogen werden spleetjes. 'Ik meen het,' gromde hij
licht nerveus. 'Goed, ik verwacht je over een uur aan boord. Kom
niet te laat.' Daarmee verdween hij. Even stond ik daar, lichtelijk
verward.

De resterende tijd was net voldoende voor een ontbijt, waarbij
ik hoopte dat een pot thee het gebons in mijn hoofd kon verzachten.
Op weg naar de kade zag ik een vrouw bij een marktstalletje linnen
en draad verkopen. Opeens verlangde ik om iets fraais te creëren,



alsof mijn wandeling op de berg me met inspiratie had doordrongen.
Nadat ik wat gekleurde stoffen had bekeken, kocht ik een witte
doek, verschillende kleuren zijden draad en een set naalden. Het is
een investering, vertelde ik mijzelf toen ik me naar de aanlegplaats
haastte. Als ik iets prachtigs maak, verdien ik het geld zo terug.

Het was nog rustig op The Winged Maid. Aangezien dit snel
zou veranderen, ging ik naar de kombuis voor een kop citroensap.
Vervolgens zette ik een pot thee voor de kapitein en plaatste die op
zijn tafel.

Terug aan dek waren de meeste bemanningsleden al gearriveerd.
Opeens werd ik me bewust van blikken op me, van verbazing tot iets
grenzend aan lust. Misschien was mijn nieuwe kleding toch een
beetje te vrouwelijk, maar daar viel weinig meer aan te doen.
Bovendien trok iemand anders de meeste aandacht.

'Ze is dood, zeg 'k je! In koele bloede vermoord, met de afdruk
van slanke vingers nog in haar nek. Ik kwam net aan voor een hete
nacht, maar ze lag languit op de vloer, met open ogen.' Meneer Maul
keek de mannen een voor een indringend aan. Ik ging naast meneer
Young staan.

'Waar gaat dit over?' fluisterde ik.

'Iemand heeft Mauls favoriete hoer gedood,' legde hij uit. 'Een
vrouw, geloof ik. Hij raaskalt er al over sinds hij een boord is.'

Ik bekeek meneer Mauls bleke verschijning verontrust.

'Degene die dit op d'r geweten heeft, was al gevlogen,'
vervolgde hij met een diepe, bittere stem. 'Maar let op m'n woorden,
ik zal 't wijf afslachten! Bij m'n levende ziel zal ik wraak nemen! En
'k zeg je, 't zal geen vlugge dood zijn. Nee, ze zal op d'r knietjes
bidden dat ze 't nooit gedaan had. Ze zal om genade smeken.'



Opeens viel zijn blik op mij. Er ging een schok door me heen,
maar ik knipperde niet eens met mijn ogen. Ik was te ontzet door
hetgeen op zijn gezicht: verdriet, woede en zelfs haat. Dat alles leek
me als kanonskogels te doorboren. Toch keek ik star terug, alsof zijn
woorden me niet raakten, alsof ik niet licht in mijn hoofd werd en
wilde verdwijnen.

'Ik zal de huid van haar afpellen,' zei hij, waarbij hij dichter naar
het publiek liep. 'Ik zal d'r haar in de fik steken, om 't van 't hoofd te
zien branden. Ik zal d'r ogen uitsteken en oppeuzelen, de een na de
ander. Ik zal tenen en vingers met een bot mes afsnijden, zeg 'k je.
En als ik eindelijk klaar ben, zal geen mens d'r trieste, verminkte
lichaampje herkennen.'

Ik staarde tussen mijn laarzen, mijn hand tegen mijn buik
gedrukt. De eieren die ik had gegeten lagen als lavastenen in mijn
maag, klaar om uit een vulkaan te spuwen.

'Ik zal de hersens uit d'r hoofd rossen!' schreeuwde hij. 'Ik zal
d'r neus en lippen afsnijden en fijnstampen voor de kraaien! Horen
jullie me?'

Stop ermee, dacht ik. Stop ermee!

Kon ik maar weglopen. Maar ik wist dat ik daarmee schuld zou
bekennen, dat ik genoodzaakt was deze intimiderende preek aan te
horen. Ik moest sterk blijven, alsof hij tegen steen sprak. Ik ben van
steen, zei ik tegen mijzelf. Ik ben een enorme, robuuste steen.

'Wat is hier in godsnaam aan de hand?' De stevige stappen van
kapitein Hunt klonken op het dek. 'Waarom beweegt niemand?
Waarom staat iedereen hier naar die afgrijselijke woorden te
luisteren? Er is werk te doen!'

'Meneer Maul is zijn favoriete hoer verloren, kapitein,' legde



meneer Young uit. 'Hij denkt dat iemand haar vermoord heeft.'

'En wat heeft dat met ons werk te maken?'

Er viel een lange, ongemakkelijke stilte. Ik durfde amper te
ademen toen ik meneer Mauls antwoord afwachtte. Hij is het, dacht
ik. Meneer Maul wilde de gevleugelde vrouw kopen. Hij is de koper
waarover Hanna sprak. Lieve hemel, dus hij weet dat de ring niet op
de Bonnie is!

Paniek rees in me op. Waarschijnlijk vermoedt hij dat ik de
gevleugelde vrouw heb, realiseerde ik me. Hij is me aan het testen,
om te achterhalen of ik Hanna heb gedood en de zogenaamde
verkoper was. Mijn God, ik wist gewoon dat Hanna niet de waarheid
vertelde. Ze wilde alleen maar verkopen.

Eindelijk sprak meneer Maul. 'Niets, kapitein. Ik wilde dit
gewoon met de bemanning delen.' Hij spuugde over de reling. Al
wankelend gaapte hij de kapitein minachtend aan.

Kapitein Hunt staarde dreigend terug. Ik kon de bemanning
horen ademen. Dan richtte hij zich tot hen en riep: 'Aan het werk,
en vlug een beetje! Ik wil dit schip binnen drie dagen in perfecte
conditie hebben. Zoals jullie weten hebben we haar romp recentelijk
al schoongemaakt. Ik wil dat ze er vanbinnen uitziet alsof ze
recentelijk door de scheepsbouwer is afgeleverd. Er zijn gaten te
dichten, zeilen te repareren en relingen te bouwen. Meneer Maul, ik
wil dat alle kanonnen onderhouden worden. Meneer Young, zorg dat
alle masten en touwen in orde zijn. Daarnaast moet het ruim volledig
worden geschrobd. De volgende keer dat ik beneden kom wil ik niets
anders dan azijn ruiken, begrepen?' Er klonk instemmend gemompel.
'Nou, waar is mijn thee?'

Ik keek naar meneer Bakker en knikte hem geruststellend toe.



'Bij het getij, wat heeft hem zo'n pesthumeur bezorgd?' riep hij
uit toen de kapitein verdween.

'Misschien was zijn bezoek aan de stad niet zo aangenaam,'
merkte ik op terwijl er weer wat kleur in mijn gezicht kwam.

'Hij was zeker met een of andere saaie deerne, die gedwongen
naar die luit van hem moest luisteren en naar de betekenis van
gedichten en andere nutteloze trivialiteiten.' Hij stapte opzij toen wat
bemanningsleden zich naar hun taken haastten. 'Het meisje heeft
kennelijk meteen zijn baard geschoren. Ik zeg je, dat zou ook mij
ontstemmen.' Ik fronste, want de kapiteins baard was inderdaad
verdwenen.

'Zijn heerschap heeft al jaren niemand meer onder hem gehad,'
voegde meneer Owan toe terwijl hij de mast kritisch bekeek. 'Hoor
eens, we moeten medelijden met hem hebben. Arme, arme kapitein!'
Hij boog en krabde wat afbladderende verf weg met zijn nagel.

'Goedemorgen, heren. Dame,' groette meneer Logan, die
kennelijk net aan boord was. 'Zijn we er weer allemaal klaar voor?
Hoe was je rit met de kapitein vanmorgen, juffrouw Cate?'

Mijn mond viel open. Meneer Bakkers ogen doorboorden mijn
gezicht, maar ik negeerde hem wijselijk. 'Het was heerlijk, meneer,'
antwoordde ik stijfjes. 'Ik ben weer helemaal klaar voor een volgend
avontuur. Weet iemand welke zeilen gerepareerd moeten worden?'

'Kennelijk had hij toch iemand onder hem,' mompelde meneer
Owan toen ik wegliep.

De rest van de dag werkten we aan The Winged Maid, die
vanwege de dappere verdediging van de Britse koopvaarder nogal
gehavend was. Even voelde het alsof ik terug in de tijd ging, naar
voordat ik bij het schip aanmonsterde. Terwijl ik met een groot zeil



over mijn knieën zat, richtte ik me enthousiast op mijn werk. Toch
was alles anders. Ik kon haast niet geloven hoeveel er sindsdien was
gebeurd en wat ik allemaal had geleerd.

Dan moesten we het ruim schrobben, een intensieve, smerige
klus. Bijna niemand kwam hier onderuit, dus verlichtten we ons
werk met het zingen van vrolijke liedjes en het vertellen van
verhalen, waardoor zelfs het legen van de poepemmers in een
handomdraai was gedaan. Al snel doordrong een sterke azijngeur het
ruim, maar ook onze huid en haar. Ik keek walgend naar mijn zwarte
nagels.

'Ik voel me alsof er zojuist drie poepemmers over mijn hoofd
zijn gestort, ik door de modder ben gesleurd en vervolgens in een
kuip rottende druiven ben beland,' verkondigde ik, demonstratief
snuivend aan mijn hemd.

'Dan kun je maar beter je handen wassen voordat mijn soep
geserveerd wordt,' vond meneer Bakker, die net uit de kombuis
kwam. 'Hopelijk smaakt het niet naar azijn. Volgens mij is de ketel
nog nooit zo schoon geweest. Het is prima dat de kapitein alles
brandschoon wil hebben, maar hij vergeet dat wij er vervolgens als
rottende varkens bijlopen. Over hem gesproken: hij wil zijn thee.'
Hij keek me veelbetekenend aan.

'Ik mag hopen dat je de theepot zo intensief geschrobd hebt als
de ketel,' zei ik voordat ik wegliep.

De theepot blonk als een diamant. Voordat ik thee zette, waste
ik mijn handen totdat ze rood zagen, want ik kon de kapitein toch
niet met zwervershanden bezoeken?

Kapitein Hunt zat over een kaart gebogen toen ik binnenkwam.
Pas toen ik de theepot op tafel zette, keek hij op. 'Alstublieft,



kapitein,' zei ik. 'Een heerlijke pot hete thee. Laat maar weten of u
nog iets nodig hebt.'

Wat was het gek om hem daar te zien zitten nadat we een nacht
op de berg hadden doorgebracht. Ik kon me haast niet voorstellen
dat hij de man was die op zijn luit had gespeeld, waarmee ik diepe
gesprekken had gehad en zelfs een fles rum mee had gedeeld. Nee,
dit was een autoritaire kapitein, die me zo strak aankeek dat ik me
afvroeg of ik iets verkeerds had gedaan. 'Bij het getij, wat hebben ze
met je gedaan?' vroeg hij verbijsterd.

Ik dacht dat ik hem zag snuiven, dus stapte ik beschaamd
achteruit. 'Mijn excuses, kapitein. Ik stink vast als een vergeten lijk.
We hebben het ruim schoongemaakt, zoals u wilt. U kunt er van de
vloer eten.'

Opeens barstte hij in lachen uit. Het leek wel alsof er
zonnestralen tussen onweerswolken door schenen. Ik keek ontzet
naar mijn modderige kleding. Vervolgens begonnen mijn wangen te
gloeien en ik bedekte ze met mijn handen.

'Zit u me nu uit te lachen?' vroeg ik ontzet.

'Nee. Nee, natuurlijk niet.' Zijn ogen straalden nog toen hij een
neutrale blik opzette. 'Het is gewoon… ik vroeg me af of bij het
schrobben van het ruim ook hoort dat je je wangen met roet
insmeert.'

'Pardon?' Ik bekeek mijn handpalmen, die smoezelig waren
waar ik mijn wangen had aangeraakt. 'Christus!' Ik keek om me
heen, zoekend naar een spiegel, en vond een kleintje op een tafel.
Zodra ik erin keek, begreep ik de kapiteins vermaak. Grijze vegen
liepen langs mijn wangen en nek, alsof ik er met een kooltje
overheen had geveegd. 'De vuurplaats in de kombuis. Die heb ik



uitgebreid gepoetst. Ongelooflijk, dat meneer Bakker hier niets over
heeft gezegd!' Plotseling moest ik lachen en de kapitein grinnikte
mee.

'Ik moet zeggen dat onze kok een goed gevoel voor humor
heeft,' observeerde hij.

'Ja, lach er maar om! U hebt hier de hele dag naar kaarten
zitten staren,' zei ik gemaakt verontwaardigd.

'Is dat zo?' Hij stond op. 'Misschien moet je maar eens zien wat
ik vandaag gedaan heb, juffrouw Cate. Misschien denk je dan anders
over je kapitein.'

Ik volgde hem naar de hal en hoopte dat ik hem niet beledigd
had. Hij hield in voor een deur. Er lag een geheimzinnige glans in
zijn ogen, alsof hij iets zeer uitzonderlijks ging onthullen. 'Ik denk
niet dat ik ooit zoveel troep bij elkaar heb gezien, maar ik zeg je, het
was veel. Toch was het de moeite waard. Aanschouw je eigen hut!'
Hij deed de deur met een zwaai open.

Er verscheen een knusse ruimte. Daglicht scheen door het open
luik en ik zag een bed met een kussen en schoon linnengoed. In de
hoek stond een tafeltje met een stoel en er hingen verschillende
planken aan de wand. Een kleurrijk vloerkleed zorgde voor een
huiselijke sfeer, net als de lantaarns en kaarsen.

'Wat geweldig, kapitein,' bracht ik uit. 'Wat… wat een
fantastische hut!' Ik zag zijn gezicht ontspannen, alsof hij opgelucht
was. 'Hebt u dit allemaal vandaag gedaan?'

'Met wat hulp van de heren Young en Logan. Ik hoopte al dat
je het leuk zou vinden. Helaas ben ik niet zo goed in inrichten. Het
ziet er misschien wat leeg uit.'



'Nee, het is prima.' Ik ontdekte een kamerpot onder het bed en
een waskom op een van de planken. 'Dank u wel. Echt, dit betekent
een hoop voor me.'

'Ach, het is een kleinigheid na wat je voor mij hebt gedaan.
Trouwens, ik heb je scheepskist alvast naar hier gebracht. Wist je dat
het slot kapot is? Ik zal je een andere kist geven. De hut kan in elk
geval op slot, wat je 's nachts maar beter kunt doen.'

Pas toen zag ik de kist onder mijn bed staan. 'Ja, dan is een
nieuwe kist wel welkom.' Ik probeerde niet geschrokken te klinken.

Hij liet me alleen en ik sloot de deur. Vervolgens haalde ik de
kist tevoorschijn en bestudeerde het slot. Er zaten krassen op het
deksel, alsof iemand hem met een stuk gereedschap had
opengebroken. Ik liet er mijn vinger over glijden en wist zeker dat ze
er niet eerder hadden gezeten. Vlug controleerde ik mijn
eigendommen en vond mijn kleding, schrijfmaterialen, kam en wat
andere spulletjes. Gelukkig droeg ik mijn geld in mijn riem en had ik
alles nog. Veel belangrijker was dat de gevleugelde vrouw nog in mijn
zak zat. Wat een geluk dat ik haar niet terug in de kist had gestopt.

Iemand heeft geprobeerd me te bestelen, concludeerde ik, en
wel in de afgelopen twee dagen, toen ik aan land was. Ging het alleen
om geld? Of om iets specifieks?

Meneer Maul was mijn logische verdachte. Als hij
daadwerkelijk vermoedde dat ik de gevleugelde vrouw had, wilde hij
natuurlijk bewijs. Voor zover ik wist verdacht geen enkel ander
bemanningslid me ergens van. Nee, als hij op de ring uit was, wilde
hij haar duidelijk voor zichzelf houden. Om haar te verkopen, dacht
ik, of zelf te gebruiken.

Zuchtend plofte ik op het bed neer.



 

Drie dagen later koersten we richting Yucatán, waar de Bonnie voor
het laatst was gezien. Na een lange discussie waren we het erover
eens dat dit de grootste kans was om haar te vinden. En anders
konden we altijd nog op schepen jagen die campechehout
verhandelden. Een leeg ruim betekende een lege beurs en dus een
zure, rebelse bemanning.

Die avond klonken er vrolijke tonen benedendeks. Meneer Bird
speelde op zijn fluit terwijl we lachten, dronken en met dobbelstenen
of kaarten speelden. Zelfs in de schemerige ruimte straalden onze
ogen alsof er sterretjes in waren verschenen. Sommige mannen
dansten en hun voeten tapten op de vloer als regen kletterend op het
dek. Dan zwierde ik in het rond terwijl meneer Young me met
ervaren passen meevoerde. Wat voelde ik me klein bij die berg van
een man, maar niet minder levendig. Al die vrolijke gezichten
verwarmden me vanbinnen.

Er waren maar weinig handen aan dek toen ik een luchtje ging
scheppen. Er verscheen kippenvel op mijn armen, dus ging ik naast
de kombuis uit de wind zitten. Daar luisterde ik naar het geklots van
golven en het gewapper van zeilen, een zee van rust na de herrie
benedendeks. Wat was het donker. De hemel voorspelde zelfs regen.

Opeens keek ik om me heen, me afvragend of ik wel echt alleen
was. Sinds we waren uitgevaren had ik me kwetsbaar en alert
gevoeld. Als meneer Maul daadwerkelijk dacht dat ik de gevleugelde
vrouw had, was het niet veilig om alleen te zijn. Wat als hij me
dwong haar af te staan, of erger?

Ik zuchtte en wilde terug naar binnen gaan. Plotseling hoorde
ik stemmen, niet vlakbij, maar in de bak. Ze werden luider met de
wind, maar zacht als die ging liggen.



'Ik vind het gewoon niet eerlijk,' zei iemand. Ik spitste mijn
oren, maar de stem vervaagde.

'Kom nu, Logan, alsof we hier een eerlijk leventje leiden! Daar
heb je toch ook geen problemen mee?' Het was meneer Blanchet,
herkenbaar aan zijn Franse accent.

'En zal iedereen niet blij zijn zodra de –' Ik luisterde aandachtig,
maar kon de rest alleen maar raden. Wisseling? Wat voor wisseling?
'– krijgt wat ze wilt en wij wat wij willen, zeg 'k je.' De wind waaide
in mijn oren en ik hoorde niets anders dan geruis. '– weet het nog
niet.' Wat weet iemand niet? Ik vloekte inwendig. Meneer Owan,
concludeerde ik.

'Dat is nu juist wat ik bedoel. Het voelt als liegen.' Meneer
Logan.

'Dat is het ook,' vond meneer Owan, 'maar is een goede leugen
niet beter dan een slechte waarheid?'

'Precies!' riep meneer Blanchet uit. 'En uiteindelijk gaan we d'r
allemaal op vooruit, de een gewoon meer dan –' Nog een windvlaag.
'– waren we het toch allemaal over eens? Hoor 'ns, 't zal het allemaal
waard zijn! Eeuwige voorspoed, zei de kap'tein. Wie wil dat nu niet?'

Opeens ging de deur van de kombuis open. Ik slaakte bijna een
kreet toen meneer Bakker met een lantaarn verscheen. 'Wat doe jij
hier in godsnaam?' vroeg hij toen ik opsprong. 'Jezus, wat is het
koud.'

'Ik wilde… ik wilde net naar binnen gaan,' verklaarde ik. De
gloed van kaarsen viel uit de kombuis en ik voelde warme lucht naar
buiten stromen. 'Het is inderdaad fris. Heb je misschien een kopje
thee?'



Hij aarzelde toen ik me langs hem naar binnen wurmde en hij
keek op naar de bak, waar voetstappen klonken. 'Natuurlijk heb ik
dat. Ik was net water aan het koken. De kapitein vindt het vast niet
erg als je met hem deelt, aangezien je dat meestal toch al doet.'

'Wat bedoel je daarmee?' vroeg ik scherp.

'Oh, helemaal niets, hoor. Is er dan iets, iets wat je met me wilt
delen?' Hij begon de messen en borden op het werkblad te ordenen.

'Waarom zou ik in godsnaam iets willen delen?' snauwde ik. Ik
vroeg me af of hij aan me kon aflezen dat ik een nacht met de
kapitein op een berg had doorgebracht.

'Bij de heer, je hebt je humeurtje wel, hè? Het zal je Spaanse
afkomst wel zijn. Ik bedoelde het niet kwaad, hoor, echt niet.' Hij
pakte de pot met theeblaadjes en opende die. Ik snoof het aroma op,
hopend dat het me zou kalmeren.

'Het geeft niet. Het was niet mijn bedoeling om zo prikkelbaar
te zijn.' Ik ging op de fust zitten, die intussen mijn vaste plekje was
geworden.

'Misschien heb je zojuist iets alarmerends opgevangen?' Hij
vulde de ketel met water en begon de theepot aandachtig te poetsen.
'Geloof me, je kunt een hoop zeggen, maar ik zie het echt wel als
iemand zit te luistervinken.'

'Ik keek alleen maar naar de sterren!'

Er begon regen op het dek tikken. Meneer Bakker knikte naar
de vensters. 'Je hebt er vast veel gezien.'

'Het is gewoon… ik vroeg me af…' Ik voelde splinters aan de
zijkant van de fust en brak er een paar af. 'Ik vroeg me af wat we van
plan zijn als we de Bonnie vinden.'



'Oh, dus dat is het!' Hij hield de theepot bij een lantaarn,
voordat hij hem droog boende. 'Je weet niet wat je met je aanstaande
rijkdom moet. Ik geef toe, wat doet een persoon met eeuwige
voorspoed?'

Ik keek hem strak aan, plotseling overspoeld door een gevoel
van onheil. Misschien was het de onverschilligheid in zijn stem of
zijn gebrek aan oogcontact, maar ik wist dat er iets was. 'Ja, wat doe
je eigenlijk met eeuwige voorspoed? Hoe denkt de bemanning daar
eigenlijk over?'

Hij keek me grinnikend aan. 'Van alles, juffrouw Cate. Meneer
Blanchet, bijvoorbeeld, denkt dat er vloten Spaanse goudschepen
zullen verschijnen, klaar om te kapen. En dan is er meneer Maul, die
hoopt dat zijn overleden hoertje uit de dood zal herrijzen en zoveel
zeldzame kettingen en armbanden meebrengt dat de complete
bemanning de waarde in een mensenleven niet kan uitgeven.'

'Dat meen je niet!' Ik grimaste toen ik in een splinter greep en
trok mijn hand van de fust.

'Oh, en meneer Long ziet al een felgele wolk aandrijven,
waaruit goudstukken over ons hoofd zullen regenen. Hij keek niet
bepaald blij toen ik opmerkte dat we dan hoogstwaarschijnlijk zullen
zinken.'

'En wat geloof jij?' Ik zoog aan mijn vinger.

'Ach, ik hou het bij een wat realistischer verklaring.' Hij stopte
theeblaadjes in de theepot en schonk er heet water bij. 'Ik denk dat
de gevleugelde vrouw ons hoe dan ook voorspoed brengt, of het nu
door geluk komt of door rijkdom. En dan maakt het niet uit wat je
gelooft. Het gaat erom dat we allemaal hetzelfde doel hebben en dat
bereiken.'



Ja, dacht ik, dat zou zeker helpen. Maar wat als sommige
mannen eigen plannetjes hebben? Waar zaten de heren Blanchet,
Owan en Logan over te smoezen? Waarover wordt gelogen en
waarom?

'Je gelooft toch wel in dat doel? Je hebt toch hopelijk geen
twijfels?' Meneer Bakkers snerpende stem trok me uit mijn
gedachten.

'Natuurlijk heb ik geen twijfels!' Opnieuw voelde ik me
geïrriteerd. Ik pakte de theepot en stond op. 'Als er iemand in dit
doel gelooft, ben ik het wel. Welnu, ik kan maar beter opschieten
voordat de kapitein lauwe thee krijgt.'

Ik vertrok nogal gehaast, thee gutsend uit de tuit. En toen ik
die avond in bed lag, staarde ik naar de schaduwen alsof er ieder
moment dolken uit konden schieten. Windvlagen beukten tegen de
romp. Regendruppels vielen op mijn handen en ik sloot het luik.
Vervolgens stak ik een lantaarn aan en las in het boek van de
kapitein, om het vervolgens weg te leggen.

De lakens waren zacht tegen mijn huid. Ik sloot mijn ogen en
liet mijn hand onder mijn hemd glijden, om mijn zachte buik te
voelen en de rondingen erboven. Ik liet mijn vingers rond mijn tepel
gaan zonder die aan te raken en genoot van de groeiende opwinding
toen ik steeds dichterbij kwam. Hoe zou het voelen als iemand
anders dat deed, of me daar zelfs kuste?

Ik hield mijn adem in. Ik bewoog mijn andere hand naar het
zachte plekje tussen mijn benen. Het was warm en vochtig. Ik
ademde oppervlakkig en snel terwijl ik mijzelf streelde, eerst
langzaam, dan sneller, precies zoals ik wilde. Ik stelde me voor dat
niet mijn vingers naar binnen geleden, maar die van iemand anders.
Meneer Bakker, misschien? Of de sterke vingers van meneer Young?



Of zelfs de kapitein? Ik kreunde toen ik mijn hoogtepunt bereikte en
golven van genot door mijn opgekrulde rug schoten. Dan lag ik stil.

Ik luisterde. Ik hoorde iemand lopen. De kapitein, realiseerde ik
me, want zijn hut was naast de mijne. Ik hoorde iets kraken. Zijn
bed, vermoedde ik. Dan schraapte hij zijn keel. Ik besefte dat de
wand zo dun was als vlas. Er bonkte iets tegenaan, waarna het stil
was.

Even staarde ik ernaar. Wat vreemd dat kapitein Hunt zo
dichtbij sliep, met slechts een wandje tussen ons in. Kon hij me
horen? Had hij me de afgelopen nachten wellicht gehoord? Mijn
wangen gloeiden. Ik kon maar beter voorzichtig zijn, als ik niet op de
mannen wilde lijken. Zou hij dit ook doen, vroeg ik me af. Zou hij
zichzelf plezieren? Vast wel. Doet iedereen dat niet?

Het was een gek idee. De kapitein leek zo fatsoenlijk dat ik me
amper kon voorstellen dat hij dergelijke gedachten had. Maar had
niet iedereen die?

Ik doofde de lantaarn en draaide me om. Eindelijk kon ik
ontspannen.
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'Christus,' mompelde ik terwijl ik met een boek wapperde.
Mijn nekharen waren nat en plakkerig en zweetdruppels stroomden
tussen mijn borsten. Ik drukte mijn hemd tegen mijn huid om het
vocht op te nemen en pakte mijn pen. Het schrijven in mijn dagboek
was die dagen een van de weinige verdraagzame activiteiten en ik
bekeek vol trots mijn nette handschrift. Tot nu toe was ik zeer
tevreden over wat ik had geschreven en ging door met een
enthousiasme die ik niet eerder had gevoeld. Eindelijk vloeiden mijn
jeugdherinneringen uit mijn pen, en daarmee mijn diepste verdriet
en gelukkigste momenten.

Ik hield van het gekras van mijn pen op papier. Ik hield van de
glinsterende inkt voordat het in het papier trok en droogde. Ik hield
ervan als mijn woorden terug staarden. Maar wie zou ze ooit lezen?
Misschien hoorden ze niet gelezen te worden, behalve door mij.

Ik pauzeerde om thee te drinken. De bemanning dacht dat ik
gek was, om in deze verstikkende hitte zoiets heets tot me te nemen.
Toch was ik niet de enige, want ook de kapitein dronk het.

Ik gaapte en besloot een luchtje te scheppen. Hoezeer ik ook
van schrijven hield, het ontnam me van alle energie. Eenmaal aan
dek had ik moeite om te ademen. Ik durfde te wedden dat men er
een stuk kip kon braden. Ik wilde terug naar binnen gaan, maar
verstarde.

'Moeten jullie toch zien waar we zijn, maten! D'r is niets dan
stilstaand water.' Ik keek naar het dek, waar meneer Maul de halve
bemanning toesprak. Nieuwsgierig ging ik erbij staan.

'Zien jullie goud? Zien jullie rijkdom?' vervolgde hij gebarend,



waarbij een natte zweetplek onder zijn oksel prijkte. 'Zien jullie
zeilen aan de horizon of de glans van een ring?' Het publiek keek
naar zee, die zo vlak was als een zoutvlakte. 'Nee! We zijn gevangen
in windstilte, vervloekt tot stilstand. En 'k zeg je, d'r is maar één
reden. En jullie weten allemaal wie dat is: het is zij!'

Alle ogen vielen op mij. Sommige waren rond van verbazing,
andere klein en donker. Ik hoorde mijn hart kloppen en vroeg me af
of zij het ook hoorden. 'Waar heb je het in godsnaam over?' riep ik
uit. Ik begon te lachen, maar het klonk nogal schril. Er was geen
vermaak op hun gezichten te bespeuren. 'Het klopt dat we amper
vooruit komen. En nee, er is geen wind. Maar… maar betekent dat
dat we verloren zijn?'

'Je had het weer goed moeten voorspellen, juffrouw Cate. Je
had dit moeten weten!' Meneer Owan wees beschuldigend naar me
terwijl hij sprak, en het voelde alsof hij een pistool op me afvuurde.

'Je maakt toch zeker een grapje?' Ik hief mijn handen op in
protest, om ze vervolgens in mijn zij te plaatsen. 'In godsnaam,
heren! Ik kan toch zeker niet alles voorzien? Ik ben geen weergodin.
Ik heb het meestal bij het goede eind, maar dit zag ik gewoon niet
aankomen.'

Meneer Maul kwam naar me toe, zijn lippen een dunne lijn.
'Het is allemaal juffrouw Cate's schuld!' gromde hij. 'Moet je jezelf
toch zien, feeks!' Hij keek me aan alsof ik een minuscuul torretje
was. 'Moet je die valse glimlach eens zien. Denk je dat we je
plannetjes niet kennen? Je stiekeme gescharrel in het donker, je
theekransjes met de kapitein, waarbij je van alles in zijn oor fluistert?'
Ik knipperde met mijn ogen en kreeg het plotseling koud. Dan sprak
hij zo zacht dat alleen ik het kon horen. 'Je denkt dat je slim bent,
hè? Je denkt dat 't allemaal volgens plan gaat. Wie zegt dat de



gevleugelde vrouw op de Bonnie is? Is het niet ergens anders, veel
dichterbij?' Ik deinsde weg, alsof er een vuist in mijn gezicht zwaaide.

'Waar heb je het over? Wat voor plannetjes?' Het was meneer
Logan, die dicht genoeg bij stond. Zijn kale hoofd glom als een
parel, maar de hitte leek hem niet te deren.

Nu was het meneer Maul die lachte. 'Wat voor plannetjes, hè?'
Hij staarde me zo indringend aan dat ik vocht om terug te kijken.
Dan richtte hij zich tot de bemanning. 'De vloek van een vrouw, is
't! Een vloek die onze koers belemmert, ons doelloos laat
ronddwalen. Zijn we niet op zoek naar de gevleugelde vrouw?
Moeten we daarvoor niet weg uit deze windstilte, deze vervloekte
plek? Ik zweer je, de goden zijn woedend, beledigd omdat d'r een
vrouw aan boord is. Laten we haar van boord gooien!'

De woorden sloegen op me in als een bom. Ik klampte me aan
de mast vast, bang om te wankelen.

'Stop met die onzin!' protesteerde meneer Logan. 'Zeg niet
zulke rare dingen. Je bent door de hitte bevangen, meneer Maul. Ik
adviseer je om wat schaduw op te zoeken en minder te zuipen.'

'Ach, je zwakke plek begint op de spelen, hè? Komt zeker door
die miserabele jeugd van je, als slaafje op een plantage,' blies meneer
Maul. 'Je denkt zeker dat je een vrij man bent, hè, dat je meer bent
dan een miezerig stuk gereedschap?'

Ik balde mijn handen tot vuisten. 'Hou je bek dicht, bruut!'
riep ik uit. 'Je bent misselijkmakend.'

'Meneer. Het is nog altijd meneer!' Meneer Maul bewoog zijn
gezicht zo dicht bij het mijne dat ik achterover helde. 'Onthoud dat
of ik zal het erin slaan, triest wijfie! Ik zweer dat je een flinke beurt
tussen de benen kunt gebruiken. Wat zullen de goden gefrustreerd



zijn, met zo'n onbevlekt meisje op zee.' Hij kneep in mijn kin toen
hij me tegen de mast duwde.

'Wat een naar mannetje ben je,' blies ik. 'Wat moet je
gefrustreerd zijn, meneer, nu je je favoriete afvoerpijp kwijt bent. Die
hoer is een stuk beter af nu ze verlost is van je walgelijkheden. Je
dacht toch zeker niet dat ze daadwerkelijk van je genoot? Je moet wel
–'

Zijn vuist knalde tegen mijn wang. Ik wankelde en voelde de
achterkant van mijn hoofd tegen de mast slaan. 'Vervloek je, kutwijf!'

Ik haalde uit. Er kraakte iets toen mijn vuist tegen zijn gezicht
sloeg. Bloed spatte in het rond toen hij zijn neus vastgreep. 'Wicht!'
kreunde hij toen hij ontzet naar het bloed keek. 'Je hebt m'n neus
gebroken.'

'Het is niet minder dan je verdient!' schreeuwde ik.

Hij sprong op me af. Mannen begonnen te schreeuwen. Meneer
Maul trok me op het dek en gaf me opnieuw een klap. Ik boorde
mijn knie in zijn buik, waardoor hij naar adem hapte. Bloed drupte
in mijn gezicht. Ik probeerde me onder hem vandaan te wurmen,
maar hij was te zwaar.

'Stop hiermee. Meteen!' Meneer Logan probeerde mijn belager
weg te trekken.

Iemand rende over het dek. 'Wat in de hel is hier aan de hand?'
Het was de kapitein. 'Hoe komt dit? Waarom vechten jullie?
Ophouden, onmiddellijk!'

Eindelijk was ik los. Meneer Maul siste naar me toen de heren
Logan en Young hem rechtop zetten. Ik probeerde op te krabbelen,
maar viel terug op het dek.



'Het komt door haar, kapitein!' Mauls bebloede vinger wees
opnieuw naar mij. 'Dit alles – de windstilte, deze ellende – het komt
allemaal door haar. Het is door haar dat we hier drijven. We zijn
vervloekt!'

Opeens was er iemand bij me met een flacon. 'Drinken,'
moedigde meneer Bakker aan. Zijn gezicht was wazig, dus dronk ik
de brandende rum.

'Hij heeft me geslagen,' verklaarde ik. Ik veegde Mauls bloed
van mijn gezicht. Mijn wang voelde gezwollen aan, alsof die twee
keer zo groot was.

'Ze heeft me beledigd!' Meneer Maul probeerde me aan te
vliegen, maar werd stevig vastgehouden. 'Ze heeft mij en mijn vrouw
beledigd, de dame die vermoord is.'

'Is dat waar?' wilde de kapitein weten. Ik vond dat hij nogal
bleek zag.

'Het is waar, kapitein,' bevestigde meneer Owan. 'Ik hoorde het
met mijn eigen oren.'

'En ik zag hoe meneer Maul het gevecht begon,' zei meneer
Logan. 'Ik probeerde ze nog te stoppen, maar het was geen doen.'

Kapitein Hunt schudde zijn hoofd. Even raakte hij zijn
voorhoofd aan, alsof hij met een gedachte worstelde. Eindelijk lukte
het me om te staan. Mijn benen beefden onder mijn lijf, dus klampte
ik me aan de kok vast. Iedereen zweeg, maar het voelde alsof er naar
me geschreeuwd werd. Ik nam een paar slokken.

'Ik wil dat jullie je excuses aan elkaar aanbieden,' besloot
kapitein Hunt. Hij keek van mij naar meneer Maul. 'Jullie weten dat
het verboden is om elkaar te beledigen of te vechten. Meneer Maul,



het is belachelijk om juffrouw Cate van onze tegenspoed te
beschuldigen. Ik wil dat je haar je excuses aanbiedt.'

'Ik verdrink nog liever in mijn eigen pis!' blies meneer Maul.

'Juffrouw Cate, misschien wil jij je excuses aanbieden voor wat
je over meneer Mauls dame hebt gezegd?' De kapitein keek me lang
en indringend aan. Opeens besefte ik dat hij stilletjes smeekte, alsof
hij iets wist wat ik niet wist.

Ik aarzelde en probeerde zijn gedachten te lezen. 'Hoe kan ik
spijt betuigen als ik dat niet meen? Ik beledigde niet haar, maar
meneer Maul, en met goed recht.'

De kapitein zuchtte hoorbaar. Vervolgens kwam hij naar me toe
en keek me opnieuw smekend aan. 'Juffrouw Cate?'

'Nee, kapitein!' Ik schudde mijn hoofd. 'Nooit. Ik zal nooit
mijn excuses aanbieden aan dat varken.' Ik beefde alsof er een stuk ijs
in me groeide.

'Juffrouw Cate!' De kapitein klonk scherp en dwingend. Ik
schudde mijn hoofd. Ongeloof viel over zijn gezicht. 'Goed dan.' Hij
knikte alsof hij het vonnis accepteerde. 'Meneer Bird?'

Ik wist niet dat de kwartiermeester aan dek was. Hij kwam
direct tevoorschijn en leek wel jaren ouder. 'Als jullie niet je excuses
aanbieden, vrees ik dat ik de straf moet uitspreken die staat voor het
vechten aan boord.'

'Ik weet wat het is!' siste meneer Maul. 'Geef haar maar een
lekker pak slaag. Dat kan ze wel gebruiken.'

'Ze verdient niet beter!' viel meneer Owan bij. Er klonk gejuich
onder de bemanning, maar ook protest. Ik bibberde over mijn hele
lijf. Ik raakte mijn voorhoofd aan, mijn huid strak en koud. Meneer



Bakker keek me triest aan.

'De straf voor vechten is twaalf slagen op de blote rug.' Meneer
Bird sprak zo zacht dat ik me afvroeg of ik het goed verstaan had.

'Twaalf?' herhaalde ik. Mijn mond was zo droog alsof ik een pot
zout had doorgeslikt. Meneer Bakker sloeg me gemoedelijk op mijn
schouder, alsof hij me kracht wilde geven voor wat er zou volgen,
maar ik kon zijn compassie niet uitstaan. Ook kon ik kapitein Hunt
niet aankijken, wiens ogen op mij gericht waren. Pas toen besefte ik
dat hij niets kon doen, dat hij me mijn straf niet kon besparen, dat
hij de bemanning niet kon overtuigen te stoppen. Hij was kapitein,
maar besloot de bemanning niet samen? Ik had een regel overtreden,
dus moest ik worden bestraft.

Maar het was niet ik, maar meneer Maul die naar de mast werd
gesleept. Met een vlugge, ervaren beweging werd hij van zijn hemd
ontdaan. Een zwart gebit verscheen toen hij naar me grijnsde. 'Kijk
en leer, juffrouw Cate! Misschien geniet je er nog van.'

Ik maakte plaats, gevolgd door meneer Bakker. Ik nam wat
flinke slokken uit zijn flacon, voordat hij die uit mijn hand trok.
'Genoeg. Het wordt nog lastig genoeg om te staan.'

Ik wilde iets terugzeggen, maar kon het niet. Mijn hoofd was
een waas. Ik keek rond alsof ik onder water was. Meneer Logan
stond in de buurt, het wit rond zijn irissen opvallend toen hij me
gadesloeg. Dan was er nog de kapitein, mijn blik ontwijkend, zijn
voorhoofd strak van spanning. Misschien probeerde hij een oplossing
te bedenken. Misschien wilde hij me nog redden.

Meneer Bird haalde een vreemd voorwerp tevoorschijn. Ik
bevroor bij het zien van een leren staaf met daaraan negen
zweepachtige touwen. Elk touw bevatte meerdere knopen. Ik drukte



mijn hand tegen mijn mond toen ik me voorstelde hoe het de huid
van iemands rug scheurde.

'Ben je klaar om je straf te ontvangen, meneer Maul?' vroeg hij
gespannen.

'Meer dan ooit, meneer,' lachte meneer Maul. Ja, lach maar,
dacht ik. Het wordt hoog tijd dat die hatelijke grijns van je muil
wordt geslagen.

'Twaalf slagen,' herhaalde meneer Bird. Dan sloeg hij. Ik
knipperde met mijn ogen toen de touwen door de lucht zwierden en
Mauls rug met een harde klap raakten. Er verschenen lange, rode
striemen. Dan kwam de tweede slag. Er klonk een hoge kreet. Nog
meer. Drie, vier, vijf. De striemen werden vuurrood. Vocht
glinsterde in de zon. Ik slikte. Meneer Maul jammerde als een kindje
toen we acht bereikten. Niemand sprak. Niemand lachte of
fluisterde. Meneer Mauls grijns was allang vervaagd. Toch haalde ik
geen genot uit zijn lijden, zelfs niet na zijn hatelijke gedrag.

'Negen,' zei meneer Bird. 'Tien.' Nog twee. Er kletterde iets op
het dek. Het was het stukje hout dat Maul tussen zijn tanden had.
Speeksel droop langs zijn kin. Nog twee.

Eindelijk was het voorbij. Meneer Maul zonk door zijn knieën
en produceerde hoge, zielige kreetjes, zijn hoofd hangend tussen zijn
benen. De heren Owan en Blanchet pakten hem bij zijn oksels en
sleepten het miserabele wrak weg.

Mijn hart begon in mijn keel te bonzen toen meneer Bird naar
me knikte. Mijn benen trilden onder me toen ik naar de mast liep.
Het voelde net als vroeger, toen er een tand getrokken moest worden
en ik bijna flauwviel. Ik wist dat ik hier doorheen moest, dat
niemand me kon helpen, dat het onomkeerbaar was. Alleen ik kon



het doen. Hoe eerder het voorbij was, hoe beter.

'Je moet je hemd uitdoen,' zei meneer Bakker toen ik met mijn
gezicht naar de mast stond. Ik friemelende met mijn kleding. Wat
bewogen mijn armen vreemd, alsof ik dronken was. Eindelijk lukte
het me om mijn armen uit de mouwen te trekken en het hemd rond
mijn nek te laten hangen. Er klonk gejuich en gefluit, maar mijn
borsten waren nog bedekt. 'Laten we hopen dat Birds arm intussen
lam is.'

Ik kon niets terugzeggen. Mijn keel kneep samen en ik voelde
me licht in mijn hoofd. Kon ik maar een hoekje opzoeken en huilen.
Iemand schoof mijn lange paardenstaart aan de kant, het haar warm
tegen mijn huid. Ik keek opzij. Het was de kapitein. Zijn lippen
vormden een dunne, gespleten lijn, alsof hij iets wilde zeggen, maar
niet wist waar te beginnen. 'Wees sterk, juffrouw Cate,' sprak hij en
hij raakte mijn schouder even aan. Vervolgens gaf hij me een schoon
stukje hout. 'Bijt hierop. Laat het niet los. Blijf ademen.' Het was
alles wat hij kon doen. Nooit eerder had ik iemand zo machteloos
gezien.

Dan was hij weg. Ik plaatste het blokje tussen mijn tanden alsof
ik een paard was, de mast omarmend als een steunpilaar.

'Ben je klaar om je straf te ontvangen, juffrouw Cate?' vroeg
meneer Bird. Ik knikte. Natuurlijk was ik er niet klaar voor. Hoe
kon ik dat zijn? Mijn handpalmen plakten tegen de mast. Ik staarde
naar het hout, me bewust dat sommige plekken lichter waren dan
andere, alsof ze niet opnieuw waren geverfd. Droomde ik? Was dit
echt? Stond ik daadwerkelijk op de eerste slag te wachten?

'Een.'

De dreun schokte door mijn lichaam. Ik beet in het hout. Mijn



rug begon op meerdere plekken te gloeien. Ik kan dit, dacht ik. Het
is niet zo erg als verwacht. Ik kan dit.

Maar de tweede slag was harder. Mijn adem werd uit mijn
longen geperst en verliet mijn mond met een sis. Ik ademde vlug in,
bang om te laat te zijn. Nog een slag. Ik klapte met mijn kin tegen
de mast. Ik klampte me hijgend vast, maar geen geluid kwam uit
mijn mond. Geen kreetje was het waard om Maul te amuseren, die
me ongetwijfeld gadesloeg terwijl hij zijn wonden likte. Ja, het deed
pijn, maar het was slechts lichamelijk.

Nog meer slagen. Mijn rug brandde als een vuurtje, maar werd
tegelijkertijd ijskoud. Ik vroeg me af hoe ik eruitzag, hoeveel rode
striemen er langs mijn rug liepen en of er bloed uit liep.

'Negen,' vervolgde meneer Bird. Ik boorde mijn tanden in het
hout. Mijn handen gleden piepend over de mast toen de touwen
door mijn huid sneden. Er verschenen vlekken voor mijn ogen. Ik
liet mijn gezicht hangen. Ademen, dacht ik. Ademen.

'Tien.' Zo snel. De knopen scheurden door me heen, alsof ze
niet alleen huid meenamen, maar ook vlees.

'Elf.' Ik voelde gal oprijzen, maar slikte het door.

'Twaalf.' Alles leek wel zwart. Amper realiseerde ik me dat het
voorbij was. Wiebelend op mijn benen vocht ik tegen de mist en het
houtblokje viel uit mijn mond. Er werd geklapt en gejuicht en
iemand vloekte. Dan voelde ik mijn hart branden, waarbij me de
adem werd ontnomen. Wat voelde ik me klein terwijl ik daar
halfnaakt stond, als een kind dat zojuist bestraft was, om luidkeels te
worden uitgelachen.

Opeens was ik omringd door mensen. Ik hoorde de kok en
meneer Logan zachtjes tegen me praten en iemand hield mijn arm



vast. 'Laten we haar naar haar hut brengen,' instrueerde hij. Het was
de kapitein en hij klonk aangedaan. Ik opende mijn ogen om die van
hem te lezen: verdriet, medelijden, frustratie, schaamte en misschien
zelfs boosheid.

'Nee,' protesteerde ik schor. Nog even en ik had het
overwonnen: de nevel voor mijn ogen, de aantrekkingskracht van het
dek. Ik wist dat het me zou lukken. Ik ben sterk, herinnerde ik
mijzelf. 'Laat me gaan.' Ik trok me los van de armen om me heen.

Ik kon staan. Voorzichtig liet ik de mast los, opeens
vastberaden. Ja, ik ging terug naar mijn hut, maar ik zou het alleen
doen. Ik voelde hoe de bemanning toekeek. Sommigen lachten,
anderen fluisteren.

Ik trok mijn hemd recht en begon te lopen. Er verschenen
vlekken voor mijn ogen, maar ik ging door. Het was een trage
kwelling, maar ik zou aantonen dat zelfs de kat met negen staarten
me niet klein kreeg.

Eindelijk ging ik naar binnen. De duisternis was als een ijzige
wind. Ik ging mijn hut binnen en deed de deur op slot. Mijn bed
voelde als veertjes tegen mijn huid. Toen ik dan eindelijk mijn
bezwete gezicht onder mijn kussen begroef, liet ik de gebeurtenissen
over me heen regenen. De druppels leken wel te koken, brandend in
mijn huid. Ik ademde langzaam in een uit. Iemand klopte op de deur
en riep mijn naam. De dringende stem leek ver en onbeduidend
vergeleken met mijn schreeuwende lichaam.

De tijd verstreek totdat er weer werd geklopt. 'Juffrouw Cate?'
Het was meneer Bakker en hij klonk bezorgd. 'Kun je alsjeblieft iets
zeggen? We weten dat je er bent.'

Ik kreeg mijn lippen niet van elkaar. Het was te veel, veel te



veel. Nu werd ik niet alleen door pijn gekweld, maar ook door mijn
innerlijke wereld. Ik kneep mijn ogen samen. Kon ik maar huilen.
Kon ik de golven die tegen mijn hart stortten maar vrijlaten. Een
traan, een simpele traan. Ik hapte naar adem en voelde me als
buskruit klaar om te ontploffen. Maar er was geen vonkje te
bespeuren. Ik boorde mijn nagels in het matras. Wat was het
schrijnend, dat de vele tranen die ik na moeders dood had gelaten
niet wilden komen. De kurk zat te stevig in de fles en hoe harder ik
trok, hoe vaster hij zat.

'Juffrouw Cate?' Nu was het de diepe stem van meneer Logan.
'Zeg alsjeblieft iets. We maken ons zorgen.' Zijn vriendelijkheid deed
me mijn ogen openen. 'Ik weet hoe zwaar je hebt, maar je rug moet
verzorgd worden. Wil je me alsjeblieft binnenlaten? Je hoeft niets te
zeggen, maar je moet op zijn minst iets drinken.'

Eindelijk trok ik mijn hoofd onder mijn kussen vandaan.
Slikken was alsof ik zand door mijn keel trok. Wanneer had ik voor
het laatst zoveel dorst gehad? Opeens snakte ik zo erg naar vocht dat
ik verlangend naar de deur keek. 'Wacht,' zei ik, maar het klonk als
een zucht.

Er leken dolken in mijn rug te steken toen ik probeerde te
zitten, iedere beweging als een ruk aan mijn gehavende huid. Ik
kreunde. Hoe was ik ooit naar mijn hut gelopen? Mijn spieren
voelden stijf en verkrampt aan. Ik vocht mijzelf op mijn benen en
klampte me aan de wand vast. Dan opende ik de deur.

Meneer Logans mond viel open. Ik probeerde terug naar het
bed te lopen, maar zijn korte, sterke armen hielden me stevig vast.
'Voorzichtig. Ga maar zitten.'

Ik kreunde toen ik me op het bed liet zakken en hijgde van
pijn. Mijn open wonden leken wel uit te rekken. Ik durfde amper te



bewegen.

'Hier, drink iets.' Hij duwde een fles in mijn handen, waaruit ik
gulzig dronk. Nog nooit had bier zo lekker gesmaakt.

Hij kwam bij het bed zitten en ik zag dat zijn schouders hingen,
alsof hij zelf een deel van de straf had ontvangen. 'Ik weet hoe het
voelt,' sprak hij. Ik keek hem verwonderd aan. Was ook hij ooit
bestraft? Het leek onwaarschijnlijk dat zo'n eerlijke, ijverige man ooit
een regel had overtreden. 'Niet aan boord, maar aan land.' Hij slikte
bij de herinnering. 'Ik was nog een slaaf. Ik werkte op een
tabaksplantage. Het werk was slopend, maar ik was nog jong en
sterk. De baas wilde altijd meer. Hij deed er alles aan om ons harder
te laten werken. Er was een vriendelijke, oude man genaamd Black,
die daar al ruim twintig jaar werkte. We hadden diep respect voor
hem, want hij klaagde nooit en moedigde ons op de juiste
momenten aan.

'Op een dag zonk hij plotseling door zijn knieën en pakte
schreeuwend zijn oude, versleten rug vast. De baas kwam meteen
tevoorschijn. Hij had een lange stok in zijn hand, die ons maar al te
bekend was. Hij begon Black op zijn rug te slaan en dwong hem te
staan, maar de arme kerel kon het niet meer. Hij viel op de grond,
kermend van de pijn. We wisten allemaal dat zijn werkende leven
voorbij was. En dus ging ik naar voren en vertelde dit aan de baas.
Die kookte van woede. Hij begon me van ongehoorzaamheid te
beschuldigen, dat ik opstandig was.'

Even zweeg hij, zijn gezicht getekend. 'Ze haalden me uit de
groep en gaven me twaalf zweepslagen. De volgende dag kreeg ik er
opnieuw twaalf. Ik had me nog nooit zo klein gevoeld, als een pad
die werd doodgetrapt. Alsof ik minder waard was dan het ongedierte
op de tabaksplanten en zo vervangbaar als een vod. Het was het



dieptepunt in mijn leven, maar ook mijn dapperste moment. Ik
kwam die dag voor een man op en confronteerde degene die ik meer
vreesde dan mijn eigen dood. Hierna kon zelfs mijn baas me niet
bang maken. Want wat kon hij nog doen, behalve me doden? Ik
ontsnapte toen ik de kans had. En arme Black ontsnapte ook, maar
op zijn eigen manier. De volgende dag werd hij opgeknoopt.'

Ik liet mijn hoofd hangen. 'Wat… wat oneerlijk.'

'Zeker. Het leven is oneerlijk. Welnu, de slagen die je vandaag
gehad hebt. Zijn die eerlijk?'

'Het is mijn eigen schuld.'

'Wellicht. Toch kwam je voor jezelf op, is het niet? En je kwam
voor mij op, waarvoor ik zeer dankbaar ben.' Hij glimlachte en legde
zijn hand op mijn arm.

Ik keek op, want kapitein Hunt kwam binnen. Hij had schone
doeken bij zich, maar ik verstarde bij het flesje in zijn hand. Het was
het goedje waarmee hij wonden reinigde. Oh nee, smeekte ik in
gedachten. Niet nu. Niet zo snel.

'Rust uit, juffrouw Cate,' sprak meneer Logan toen hij
wegging.

Dan kwam de kapitein bij me, zijn gezicht strak en getekend.
Hij zette het flesje met een klap neer en gooide de doekjes naast me
op het bed. Vervolgens keek hij me beschuldigend aan. 'Waarom
moet je zo verschrikkelijk koppig zijn?' gromde hij. Nijdig ging hij
zitten, zijn hoofd schuddend in ongeloof. 'Je had alleen maar je
excuses hoeven aanbieden! Een woord had dit kunnen voorkomen.
Een woord! Waarom kon je het niet zeggen? Waarom?'

Zijn woorden schudden alle energie uit me. Ik keek weg en



reikte naar mijn voorhoofd, zijn verwijten als nevel in mijn zicht.
Opeens pakte hij mijn gezicht vast, zijn handpalmen brandend toen
hij me dwong te kijken. 'Bij de zee,' mompelde hij. 'Je moet gaan
liggen.' Weinig was nodig om me daartoe te krijgen, hoewel elke
beweging golven van pijn door mijn lichaam liet gaan. Pas toen ik op
mijn buik lag, trok het gevoel weg.

'Ik moet je wonden verzorgen,' kondigde hij aan. Ik zweeg en
hij veegde mijn haar uit mijn gezicht en nek, zijn vingers
opmerkelijk zacht en teder tegen mijn wang.

'U vindt me vast vreselijk stom,' fluisterde ik.

Zijn vingers stopten in mijn nek. 'Nee.'

'U bent vast zeer teleurgesteld.'

'Nee.' Hij boog over me heen. Zijn adem was heet toen hij zijn
lippen in mijn haar duwde en mijn hoofd kuste. 'Natuurlijk niet.'

Het kleine, troostende gebaar stortte verdriet over me uit.
Hoelang geleden had iemand enige affectie naar me getoond? Het
wrong mijn hart uit. Ik beet op mijn lip, hopend dat ik kon huilen,
maar mijn tranen zaten opgesloten.

'Ik zal je hemd uittrekken,' zei hij. Ik knikte en hij trok het
voorzichtig over mijn hoofd. Dan sloot ik mijn ogen, hem overlatend
aan zijn taak. Ik hoorde hem zuchten toen hij de schade van dichtbij
zag. Ik voelde zijn berouw over wat er was gebeurd, de
overbodigheid, de striemen die dicht hadden kunnen blijven.

Ik zal niet in detail beschrijven hoe het voelde toen hij mijn
wonden reinigde. Ik kan slechts zeggen dat het erger was dan de straf
zelf toen de bijtende vloeistof mijn wonden binnendrong. Even was
ik weg. Toen ik wakker werd, had ik een schoon wit hemd aan en



stond de kapiteins theepot stomend op het tafeltje naast mijn bed.



35
 

Twee dagen verstreken zonder ook maar een zuchtje wind, twee
dagen waarin we bijna levend werden geroosterd. Niemand kon zich
herinneren wanneer bier sneller vloeide dan rum, of dat er ooit
eerder lauwe thee met citroen werd gedronken, wat veel
dorstlessender was. We waren dan ook verontrustend nuchter.

Eindelijk was ik voldoende hersteld om wat rond te schuifelen,
wat ik dan ook ijverig deed. Maar zodra ik ook maar in de buurt van
het ruim kwam, deinsde ik terug. Een penetrante zweetlucht kwam
me tegemoet, maar dat niet alleen. Er leek iets weerzinwekkends te
gedijen, wat met de dag erger werd.

Meneer Bakker knikte toen ik mijn zorgen met hem deelde. 'Ik
weet dat het ruikt alsof er iets ligt te rotten, juffrouw Cate,' zei hij
terwijl hij zweet van zijn voorhoofd veegde. Zijn hoofd leek nogal
bloot zonder zijn doek, waarvoor het echt te heet was. 'En ik zeg je,
er ligt ook iets te rotten. We kunnen dit maar beter stilhouden, maar
ik vrees dat de dieren deze verschrikkelijke hitte niet meer
aankunnen. Er zijn al drie kippen gesneuveld en een geit. Bovendien
zijn de ananassen in een onherkenbare, meurende smurrie veranderd.'

'Is de ananas weg?' riep ik uit alsof iemand zojuist voor mijn
voeten ineen zakte.

'God helpe mijn oren, maar kun je wat stiller zijn?' De kok zag
er getekend uit toen hij van mij naar de deur keek. 'De bemanning
mag dit echt niet weten, hoor. Heb je geen idee wat dat kan
aanrichten, als ze doorkrijgen dat er amper genoeg eten is voor een
week op zee?' Intussen stond hij voor me, zijn stem zacht en sissend.

'Een week?' bracht ik uit. Ik schudde mijn hoofd. 'Nee, maar



dat kan toch niet waar zijn? Met alle voorraden waarmee we
vertrokken hadden we de oceaan kunnen oversteken.' Ik dacht aan de
sappige sinaasappels, citroenen, zakken meel, fusten water en
groenten die we in Tortuga aan boord hadden gebracht.

'Niets overleeft dit natuurgeweld, ben ik bang. Uiteindelijk velt
het alles en iedereen.' Hij begon zijn werktafel te poetsen, die al
brandschoon was. 'Misschien heerst er wel ziekte onder de dieren.
Dat zou verschrikkelijk zijn.'

Ik legde mijn hand over mijn mond. 'Weet de kapitein
hiervan?'

'Natuurlijk weet hij hiervan. Hoor eens, hij is misschien wat
excentriek, maar echt niet stom, hoor. Hij zag dit al aankomen toen
we de wind verloren. Gisteravond hebben we de dode dieren zelfs
overboord gegooid, toen niemand keek. Gezien de huidige stank
kunnen we dat vanavond herhalen, dit keer met het eten.'

'Christus.'

Even later struinde ik doelloos over het dek. Ik staarde bezorgd
naar de horizon, de zee plotseling een uitzichtloze vlakte. Daar lagen
we dan, gevangen in stille wateren, alsof de tijd stil stond om nooit
meer te verstrijken. Hoelang zou het duren voordat er wolken in de
naakte lucht verschenen? Wanneer zou een vlaagje wind de werkeloze
zeilen vullen? Zou het dek ooit nog zwermen met ijverige zeelieden,
in plaats van in de schaduw duttende mannen?

Ik slikte en besefte hoe erbarmelijk de situatie was. Als er niet
snel iets veranderde – als we gedoemd waren om dagenlang,
misschien zelfs wekenlang te drijven – raakten we door ons voedsel
heen. Ik merkte dat ik mijn nagels in de reling duwde. Nee, dacht ik.
Zo mag ik niet denken. Er is nog een kans op ontsnapping. Het weer



kan omslaan, misschien wel morgen.

Ik bestudeerde de hemel, maar niets kon mijn humeur
opfleuren.

Ons schip was opmerkelijk stil die avond. Weinigen spraken. Er
werd amper gelachen. Niemand zong. Ik schreef wat in mijn
dagboek, maar was te onrustig om de prachtige zinnen te creëren
waar ik zo van hield. Ik deed wat handwerk, maar verveelde me al
snel. En dus ging ik vroeg naar bed, hopend dat een goede nachtrust
werd opgevolgd door een winderige dag. Maar zodra ik op mijn buik
lag, begonnen de striemen op mijn rug verschrikkelijk te jeuken.

Dit is geen doen, dacht ik terwijl ik opstond. Ik kan net zo
goed iets te drinken halen.

Het dek was in sterrenlicht gehuld toen ik naar de kombuis
liep. Nee, maar er waren niet alleen sterren. De sikkelvormige maan
kwam op en scheen een blauwe gloed op het water. Even keek ik
ernaar. Op de een of andere manier was het onheilspellend.

Stilletjes liep ik door. Dan hoorde ik stemmen. Ik verstarde,
want het was niet het gebruikelijke geklets van mannen die de wacht
hielden, maar gefluister. Ze stonden weer in de bak. Ik zag het
silhouet van een zittend persoon, terwijl een ander stond. Ik sloop
dichterbij, mijn handen in vuisten gebald. Ik wist dat wat daar
besproken werd weinig goeds beloofde.

Toen ik de kombuis bereikte, ademde ik langzaam in. Ik was in
ieder geval uit het zicht. Opeens zag ik iets in mijn ooghoek
bewegen. Ik was niet alleen. Daar, in de deuropening, stonden twee
mannen. Eentje begon dringend naar me te gebaren, en dus kwam ik
bij ze. Het was de kapitein. Hij pakte mijn hand en trok me tussen
hem en meneer Bakker in en drukte zijn vinger tegen zijn lippen.



'Hoor 'ns, nog even en het eten is compleet weg, zeg 'k je. En
wat doen we dan, hè? De vingertjes van onze handen kluiven? De pis
uit onze emmers zuipen?' Meneer Mauls gesis was duidelijk
herkenbaar.

'Maar tis toch niet allemaal weg?' vroeg meneer Owan. 'Ik zag
nog wat liggen.'

'Maar niet genoeg. Geloof me, iets laat de dieren het loodje
leggen. Misschien zijn wij wel de volgende. Er wordt al geklaagd over
koorts en spetterpoep. Nog even en we zijn zo ziek als een hond.'

Ik bekeek de kapitein. Ik stond zo dichtbij dat ik zijn adem
tegen mijn slaap voelde. Ik vroeg me af of hij wist dat er ziekte
heerste. Het idee was angstaanjagend, dat een onbekende ziekte zich
over het schip verspreidde, om zijn slachtoffers uit te wringen en hun
adem te benemen. Hoelang zou het duren voordat we ten onder
gingen? Een paar weken? Een week? Dagen?

'En wat had je in gedachten om hieraan te doen?' wilde meneer
Owan weten. Hij sprak een beetje harder. 'In het water springen en
duwen?'

'Denk niet dat je slim bent, vuile rat,' siste meneer Maul, 'of jij
mag gaan duwen. Nee, we beginnen bij de eerste windvlaag. De
anderen weten ervan. Tis tijd voor een nieuwe kap'tein, een betere
kap'tein. Iemand die geen schaduwen volgt, maar goud. Echt,
blinkend goud in plaats van een juweeltje uit een volksverhaaltje.'

Kapitein Hunt kneep plotseling in mijn hand, die hij nog
vasthield. Kennelijk was deze informatie nieuw voor hem. Ik pakte
zijn hand om hem gerust te stellen. Zijn vingers ontspanden.

'Wie zegt dat de gevleugelde vrouw niet bestaat?' protesteerde
meneer Owan.



'Ssst! Wil je dat ze dit in Tortuga horen?' Meneer Maul sprak
zo zacht dat ik mijn oren spitste. Ik vroeg me af wat voor spelletje hij
speelde. 'Ik bedoel alleen maar dat 't uit een verhaaltje komt. Heeft
iemand dat ringetje ooit gezien? Wie zegt dat 't op de Bonnie ligt?
Hoor 'ns, Owan, de kap'tein probeert ons te misleiden. Het ventje
laat ons geloven dat we een doel hebben, maar dat hebben we niet.
Nou, die pokkige professor kan tussen de haaien zwemmen!'

Stoppels prikten in mijn wang toen de kapitein zijn hoofd liet
hangen. Misschien had ik het mis, maar zijn ademhaling leek te
versnellen, net als de mijne.

Dit is allemaal mijn schuld, dacht ik. Het komt door mij dat we
hier zijn. Het komt door mij dat we de Bonnie volgen, dat we
gevangen zitten op deze uitzichtloze, windstille plek. Ik breng ons
allemaal in gevaar. Wat stom van me om te denken dat dit een
kansrijk plan was. Natuurlijk werkt het niet. Er zijn altijd
uitdagingen, tegenslagen, tegenwerkende krachten. En ik draag de
ergste bij me.

Ik richtte me op mijn zak. Zelfs zonder haar aan te raken,
voelde ik het: de aanwezigheid van lange vleugels, een slank lichaam
en lange haren. Daar was ze, wachtend, maar niet rustend.

Misschien ben ik wel vervloekt, dacht ik. Hoort de persoon met
de gevleugelde vrouw geen eeuwige voorspoed te hebben? Hoeveel
geluk heb ik eigenlijk gehad sinds ik haar heb? Nee, het is niet
voorspoed, maar ellende dat ze heeft gebracht: dood, verlies en
verdriet – het tegenovergestelde.

Ik verstijfde, me afvragend of ik haar overboord moest gooien.
Wat zou er dan gebeuren? Zou het zilver haar glans verliezen? Zou de
levensgloed in mijn leven terugkeren? Ik stelde me voor hoe dat zou
voelen, om gelukkig te zijn. Verdiende ik geen geluk?



Ik kan haar niet weggooien, dacht ik. Nee, ik zal haar aan
Thomas teruggeven en mijn excuses aanbieden. Betekent dat dan
niets? Als ik vervloekt ben omdat ik de gevleugelde vrouw heb
gepakt, wordt de vloek dan niet opgeheven als ik haar teruggeef?

Gehaaste bewegingen trokken me uit mijn gedachten. Er
klonken voetstappen op het dek. Kapitein Hunt trok me in de
kombuis en meneer Bakker sloot de deur. Binnen was het donker,
op de oranje gloed van de vuurplaats na. Buiten klonk gefluister,
totdat het stil was.

'Nou, dat was niet geheel onverwacht,' merkte meneer Bakker
op. Hij blies tegen de kolen in vuurplaats om het vuur aan te
wakkeren en stak een kaars aan.

'Wat bedoel je daar nu mee?' snauwde de kapitein. 'Wist je hier
vanaf?' De lijntjes in zijn gezicht werden dieper toen hij de kok
aankeek.

'Nee, natuurlijk niet, kapitein. Meneer Maul is de laatste tijd
gewoon een beetje… rebels, vooral sinds hij zijn hoertje verloren is.'
Gesmolten was drupte op zijn vingers en hij plaatste de kaars snel in
een kandelaar.

De kapitein schudde zijn hoofd, zijn gezicht overschaduwd. 'Ze
hebben het vertrouwen in me verloren,' mompelde hij. Hij leunde op
de werktafel alsof tien kruitvaten op zijn schouders drukten. 'Na al
deze fortuinlijke jaren, na alles wat ik voor ze gedaan heb, na alles
wat ik ze gebracht heb…' Zijn handen werden vuisten en ik vroeg me
af of hij iets ging slaan.

'Nee, kapitein.' Ik ging naar hem toe en legde mijn handen op
zijn schouder. Ik voelde gespannen spieren onder zijn hemd, die ik
probeerde glad te strijken. 'Meneer Maul zit gewoon verhaaltjes te



verzinnen. Ik weet zeker dat alles goedkomt zodra de wind waait. Dit
kan toch niet eeuwig duren? De bemanning is het wachten gewoon
zat. Hun humeur klaart vast op zodra we weer varen.'

Eindelijk keek hij me aan, zijn ogen vochtig. 'Geloof je dat
echt, juffrouw Cate?' Zijn blik doorboorde me.

Ik voelde mijn wangen gloeien. 'Natuurlijk.'

Hij knikte alsof mijn woorden alles veranderden. 'We moeten
uitzoeken wie er in dit complot zit, wie Mauls ideeën allemaal
steunt.'

'Ik kan wat gaan rondvragen,' stelde meneer Bakker voor. Hij
goot water in de ketel, vermoedend dat we thee wilden. Mijn mond
was inderdaad zo droog als perkament. 'Dit is vast gewoon wat
onrust dat in de kiem gesmoord kan worden.'

'Pas maar op met wie je praat,' waarschuwde de kapitein. Hij
rechtte zijn rug. 'Spreek niet voluit over wat we gehoord hebben.
Hou je ogen open. Vertel niemand wat er met onze voorraden is
gebeurd.'

'Ja, kapitein.'

Hij keek de kok even streng aan, voordat hij zich tot mij
richtte. 'Je moet uitrusten, juffrouw Cate.' Hij legde zijn handen
beschermend op mijn bovenarmen. 'Je bent al veel te lang op.'

'Ik kon niet slapen,' zei ik. 'Mijn wonden jeuken.' Meneer
bakker sloeg ons nieuwsgierig gade, de frons in zijn voorhoofd diep.
Ik stapte vlug weg, zodat de kapitein losliet.

'Dat betekent dat ze helen.' Hij keek om te zien waarom ik weg
was gestapt. Meneer Bakker pakte de pot met theeblaadjes en opende
die met een neutrale blik op zijn gezicht. 'Ga maar alvast op bed



liggen. Ik zal zo thee brengen en je wonden bekijken.'
 

De volgende ochtend werd ik badend in het zweet wakker. Als
iemand verklaarde dat er 's nachts een emmer water over me heen
was gegooid, zou ik het direct hebben geloofd. 'Vuur en vlam,'
verzuchtte ik terwijl ik mijn hemd uittrok. Ik trok een gezicht bij
mijn eigen doordringende zweetlucht. Vlug waste ik me.

Het was amper de moeite waard. Elke beweging – of het nu
aankleden was of mijn haar kammen – zorgde voor zo'n zweetaanval
dat ik het liefst in zee was gedoken. Het water lonkte al dagen naar
me en ik begon me voor te stellen hoe het was om erin te zwemmen,
het koele water verfrissend tegen mijn huid. Maar het was
onmogelijk met de striemen op mijn rug. Het zoute water zou me
bijten, net als de haaien. Ik had ze al gadegeslagen, de driehoekige
vinnen van die hongerige beesten. Misschien roken ze ons wel,
verloren zeelieden wachtend op hun lot. Misschien voelden ze onze
radeloosheid en wachtten ze op een gevecht. Een briesje – een
zuchtje wind – kon ons dat besparen.

Zweetdruppels liepen langs mijn lijf toen ik aan dek kwam. Ik
wist direct dat er iets anders was. Zodra ik in de brandende zon
stond, voelde ik een bijna onwaarneembare verandering. Vocht,
besefte ik. De lucht is vochtiger dan gisteren, op het benauwde af.

Ik liep naar de reling. Ja, het was anders. Ik was vervuld van
opluchting. Daar, in de verte, lag de horizon, maar de lijn was niet zo
scherp als eerst. Nee, het water ging langzaam over in de lucht. 'Het
gaat stormen,' zei ik tegen mijzelf.

'Is dat zo?' Mijn nekharen sprongen overeind bij meneer Mauls
snerpende stem. 'En waarom denk je dat wel?'



Zijn woorden waren als spinnen kruipend over mijn rug.
Langzaam draaide ik me om, inwendig kokhalzend bij de geurtjes die
van hem afkwamen. 'Ik voel het aan de lucht, meneer.'

Hij kwam zo dicht bij me dat zijn rotte adem in mijn neus
blies. Ik probeerde gal weg te slikken, me afvragend wat hij in
vredesnaam had gegeten. 'En wanneer komt die storm dan wel?'

Ik hield mijn adem in. Het was veel te veel voor mijn weeë
maag. Ik knipperde met mijn ogen toen hij mijn slaap aanraakte en
zijn vingers langzaam langs mijn wang liet glijden, zijn nagels
pikzwart en gebroken. 'Stop daarmee!' protesteerde ik terwijl ik zijn
hand wegduwde. 'Ik walg van je.'

'Meneer. Het is meneer!' Opeens pakte hij me bij de keel en
duwde me tegen de reling. Ik klemde mijn kaken op elkaar toen het
hout langs mijn helende wonden schuurde, maar dat was niet mijn
grootste zorg. Nee, dat waren zijn duimen, die mijn luchtpijp
dichtknepen. Ik gilde, maar kreeg geen geluid uit mijn keel. 'Je moet
naar meneer Maul luisteren, smerig rotwijf. Je moet luisteren als hij
een armetierig teefje als jij een order geeft.' Al snel dreven er vlekken
voor mijn ogen. Ik dacht aan Hanna, aan wat ik haar had aangedaan.
Was dit hoe ze zich had gevoeld toen ik haar hals met mijn vingers
omklemde? Pure paniek en de wetenschap dat het einde nabij was?

Het spijt me, dacht ik. Het spijt me echt.

Eindelijk liet hij los. Mijn knieën klapten op het dek en ik
hapte naar adem. Tranen liepen langs mijn wangen en mijn longen
brandden. Hij schopte tegen mijn scheenbeen. 'Geef antwoord!'

'Vanavond,' hijgde ik met mijn handen op mijn borst gedrukt.
'Ik denk vanavond.' De lucht was helder, maar ik dacht dat ik een
lichte zweem waarnam.



'Weet wat ik zal doen als je het fout hebt,' gromde hij. Hij
raakte mijn keel amper aan, maar het was genoeg. Dan likte hij
grijnzend zijn onderlip, voordat hij wegliep. Even bleef ik zitten om
mijn keel te masseren.

Weinig mannen bewogen die dag, de stilte bijna hoorbaar. Voor
mij was het alsof het geruis van water in oorverdovend
trompetgeschal overging. En toen de uren verstreken en de hitte
over het dek viel, wist ik dat er iets broeide.

Ik was niet de enige die het voelde. Bij avondval begon men
onrustig te worden. Er klonken voetstappen aan dek en het gesis van
heimelijke gesprekken. Ik dacht dat er blikken werden uitgewisseld,
sommige somber, andere berekenend. Ik zag dat de lucht troebel en
wit was, als een verstikkende sluier. Nog even en de wolken kwamen,
geen onschuldige stapelwolkjes, maar uitpuilende uiers. Wat zou er
gebeuren als die uitbarstten?

'Ik heb hier geen goed gevoel over, kapitein,' zei ik toen de zon
in een bloedrode lucht zakte. Ik staarde naar buiten alsof er een
tornado over het water suisde.

Er klonken zachte, plezierige tonen toen kapitein Hunt de
snaren van zijn luit zo zachtjes bespeelde alsof hij bang was ze te
breken. Het was een huiselijk gezicht, hoe hij op de sofa in zijn hut
zat, zijn hoofd lichtjes over het instrument gebogen. De lantaarns
brandden, maar hun gloed leek wel oranje. 'Er is een
weersverandering op komst, juffrouw Cate, precies wat we willen.
Nog even en de wind zal ons in beweging brengen. Het zal de
mannen opfleuren, zoals je zei.'

Hij speelde een melodie die ik niet kende, de noten zo delicaat
als bloemenknopjes, maar zo weemoedig dat ik bij hem kwam. 'U
voelt het ook, hè? Het is gewoon te veel: de koortsachtige hitte, de



felrode lucht, het gefluister in het ruim. Denk niet dat ik het niet
zie. U maakt zich zorgen. Ik zie het in uw gezicht.'

De muziek verstomde zo abrupt dat ik bevroor. 'Natuurlijk
maak ik me zorgen,' gromde hij bitter en legde het instrument weg.
'Er is alle reden toe met iemand als meneer Maul aan boord, met zijn
geniepige verhaaltjes en stiekeme bijeenkomsten.' Hij stond op en
pakte een fles die sinds ik aan boord was naast de boekenkast had
gestaan. Nieuwsgierig keek ik hoe hij twee glazen vulde, waarna hij
me er een gaf.

'Heeft meneer Bakker nieuwe informatie weten te
bemachtigen?' Ik rook aan de wijn. Madeira, dacht ik, mijn favoriet.

'Er zijn de afgelopen dagen stemmen geteld,' antwoordde hij tot
mijn grote ontzetting. 'Een deel van de bemanning twijfelt aan onze
reis, of het wel lucratief is, of we wel rijk zullen worden. Het duurt
gewoon te lang, zie je? Deze reis naar eeuwige voorspoed, of wat ze
ook denken dat de gevleugelde vrouw zal brengen. Hoe langer we
geen prijsschip kapen, hoe meer twijfel in hun hart zal ontspruiten.
En ze twijfelen niet alleen aan mij, juffrouw Cate. Ze hebben ook
bedenkingen over jou.'

'Wat… wat zeggen ze dan?' stamelde ik. Ik keek hem intens
aan, bang voor zijn antwoord.

Hij nipte uit zijn glas en liep door de hut, zijn woorden
afwegend. Ik dronk mee, hopend dat de drank mijn onrust zou
verdoven. De wijn was zo smaakvol als ik me herinnerde, zo rijk als
toen ik die thuis met mijn ouders dronk.

'Ze zeggen dat je niet te vertrouwen bent,' zei hij. 'Ze zeggen
dat je eigen plannetjes hebt. Ze denken dat het door jou komt dat
we hier dobberen.' Hij stond met zijn rug naar me toe, zijn hoofd



lichtjes gebogen. Opeens draaide hij zich om en staarde me
indringend aan.

Ik slikte, me afvragend wat ik moest zeggen. Woorden
verdwenen toen ik me realiseerde dat ik deze geruchten moest
ontkennen, dat ik mijn hoofd vol ongeloof moest schudden. Maar ik
kon het niet. Terwijl ik hem voor me zag – iemand die ik als een
goede, nette man beschouwde – kon ik slechts terug staren en mijn
vingers in mijn glas knijpen.

Mijn hartslag versnelde toen hij bij me kwam, zijn ogen groot
en groen en genageld aan de mijne. Hij weet het, dacht ik. Ik zweer
dat hij door me heen kan kijken, met die wijze blik. Eindelijk heeft
hij me door. Eindelijk ziet hij wat voor jokkende feeks ik ben. Ik ben
altijd al een slechte leugenaar geweest. Misschien is het ook maar
beter. Misschien kan ik beter alles opbiechten.

Maar hij kwam niet met beschuldigingen. Nee, in plaats
daarvan keek hij me met een warmte aan die ik zelden in iemand had
gezien, en het ging recht door me heen. 'Ik wil dat je iets belooft,
juffrouw Cate,' zei hij hees. 'Als mij ooit iets overkomt – als meneer
Maul de stemmen tegen me keert en kapitein wordt – dan ben je
niet veilig op dit schip. Dan moet je vertrekken.'

Het glas gleed bijna tussen mijn vingers vandaan. Ik zette het
op een tafeltje. 'Weggaan?' Ik ademde amper. 'Nee.'

'Het zou te gevaarlijk zijn om te blijven.' Hij stond zo dichtbij
dat ik de wijn in zijn adem rook. 'Ik waarschuw je, ze zouden zich
niet alleen tegen mij keren, maar ook tegen jou. En er is niets wat ik
kan doen.'

Hij fluisterde bijna. Zijn ernst deed me rillen. Opeens zag ik
mijn kapitein in een nieuw licht: zijn sterke gelaatstrekken, het



blonde haar in een rommelige paardenstaart, het litteken bij zijn
slaap – wat als dat alles verdween en hij door een barbaarse,
genadeloze bruut werd vervangen? Wat als het niet de vriendelijke,
geruststellende aanwezigheid van kapitein Hunt was die me hier
opwachtte, maar de gemene, veeleisende meneer Maul? Ik huiverde
en voor het eerst voelde ik me angstig. 'Wat zouden ze met je doen?'
Ik sprak zo zacht dat ik me afvroeg of hij me hoorde.

'Ik weet het niet. Maar ik ken meneer Maul en zijn vrede aard,
zijn zieke geest.' Even dronk hij, waarna hij zijn glas neerzette.
'Sommige kapiteins worden bij muiterij gekielhaald. Anderen
worden op een afgelegen eiland achtergelaten met slechts een pistool
en een flesje rum. Anderen… anderen hebben een minder
veelbelovende toekomst.' Hij sloeg zijn ogen neer en ik zag dat hij op
zijn lip beet.

Mijn ogen werden zo groot dat ik wazig zag. Opeens zag ik het
voor me: ruwe handen die hem vastgrepen en hem uit zijn hut
sleepten. De beschuldigingen die hem werden toegeschreeuwd. De
vuistslagen in zijn buik en rug. Hoe het bloed uit zijn gezicht trok
terwijl hij aan de mast werd geknoopt. Mijn hand vond het
vertrouwde plekje op mijn borst. Voordat ik het doorhad, krabde ik.
Ik schudde mijn hoofd en dwong mijzelf te stoppen.

'Dat zou ik niet toestaan!' Ik klonk zwak van emotie. Dan hield
ik zijn gezicht tussen mijn handen, de stoppels prikkend in mijn
huid. Vastberadenheid laaide in me op. 'Als ze u ooit pijn willen
doen, zal ik voor u staan en u verdedigen. Ze zullen eerst langs mij
moeten.'

'Hoe kun je een complete bemanning stoppen? Of zelfs maar
drie?' Zijn felheid deed mijn handen van hem afglijden. Opeens
pakte hij me vast en keek me zo ernstig aan dat ik beefde. 'Ze zouden



je verkrachten, juffrouw Cate. Niet een paar, maar allemaal, de een
na de ander, zelfs degenen die je denkt te vertrouwen. Ze zouden je
aan de mast binden en je zou jezelf naderhand niet herkennen. Ik
heb dingen gezien, weet je? Dit wil je niet meemaken.'

Mijn adem stokte. Ik schudde mijn hoofd en wilde wegdraaien.
'Stop hiermee! Ik wil dit niet horen.'

Zijn grip werd steviger. 'Maar je moet dit horen! Je denkt dat je
veilig bent, maar dat ben je niet. Je bent alleen maar veilig omdat ik
er ben. Ik heb op je gepast, weet je? Ik heb je kunnen beschermen,
omdat ze ontzag voor me hadden. Maar je zou hier niet eens moeten
zijn, aan boord van dit schip.'

Ik staarde hem aan alsof ik water zag branden. 'Maar ze zijn
toch niet allemaal slecht? Meneer Young, bijvoorbeeld… hij is altijd
vol respect voor me geweest, net als meneer Logan. En meneer
Bakker zou me al helemaal niets doen, dat weet ik zeker.' Ik begon
met de kraag van zijn hemd te spelen, maar duwde mijn nagels in de
stof.

'Meneer Bakker is smoorverliefd op je! Natuurlijk doet hij je
geen kwaad. Maar de meesten wel. De meesten zijn vuile rakkers die
alleen maar om rijkdom en vrouwen geven. Ik heb gezien hoe ze naar
je loeren. Ik heb gehoord hoe ze praten.' Zijn felheid maakte plaats
voor bezorgdheid. 'Er zijn dingen die ik zie en jij niet. Ik dacht dat
het beter was als je ze niet kende, maar alles is nu anders. Ik wil dat
je de dingen ziet zoals ze zijn.'

Mijn adem werd oppervlakkig. Mijn keel voelde opgezwollen
toen ik mijn ogen neersloeg. Er prikte iets achter mijn oogleden.
Tranen, besefte ik, de tranen die ik niet kon laten. 'Maar… maar ze
hebben toch ook ontzag voor me?' vroeg ik met een hoog stemmetje.
'Op zijn minst een paar? Ze hebben me toch zien vechten? Ze



hebben toch gezien hoe goed ik ben geworden, dat ik niet aarzel om
te doden? Dat is waarom ze me geen kwaad doen.' Want zo was het
toch? Of was de respect in hun ogen slechts fantasie, iets wat ik
mijzelf had wijsgemaakt om me gewild te voelen?

'Het spijt me.' Zijn grip verzwakte. Zachtjes streelde hij mijn
schouders, die opgetrokken en hard waren. 'Natuurlijk hebben
sommigen respect voor je, maar de meesten zien je als een mogelijk
slachtoffer. Ik wil dat je het belooft, juffrouw Cate. Ik wil dat je
belooft te vertrekken als ze me wegstemmen.'

Ik keek in zijn ogen, die zo teder waren dat mijn hart schrijnde.
'Nee. Dat doe ik niet. Dat kan ik niet.'

'Je moet het doen.'

'Nee! Nee.' Nu pakte ik hem vast, alsof iemand hem al
wegvoerde. Ik kon er niet aan denken, aan vertrekken, helemaal
alleen. 'Ik zou u niet kunnen achterlaten, nooit. Begrijpt u het dan
niet? Iedereen waarom ik ooit gegeven heb is vertrokken, gestorven
of heeft me verraden. Mijn vader kan overal zijn, als hij nog leeft. En
hier, op dit schip, dacht ik dat ik eindelijk wat vrienden had. En nu
zegt u dat dat allemaal schijn is?' Ik wankelde, vergetend te ademen,
overspoeld door emoties en angst. 'Ik kan u niet achterlaten. U bent
de enige die ik heb. Ik wil niet meer alleen zijn. Nooit. Ik zou u niet
aan hun genade kunnen overlaten.'

Hij keek me verbouwereerd aan. Dan streelde hij mijn gezicht,
waarbij hij mijn huid amper raakte, alsof ik van porselein was.
'Cate…'

Ik sloot mijn ogen en ging op zijn aanraking, in de warmte van
zijn vingers, de troost. Zijn adem raakte mijn voorhoofd, gevolgd
door zijn stoppels, en dan zijn lippen. Amper ademde of bewoog ik,



zijn nabijheid als miljoenen bloemblaadjes op mijn huid, een voor
een, verspreid over mijn lichaam.

Ik keek naar hem op en hij kuste me op mijn lippen. De hitte
van zijn mond was overweldigend. En terwijl ik mijn armen om zijn
nek sloeg, kon ik het in me voelen stromen, omlaag naar mijn hart.
En lager en lager, waar het een ander plekje vond, om te broeien en
prettig te zeuren. Ik drukte me tegen hem aan, genietend van zijn
gespierde lichaam. Zijn grote handen gleden over mijn nek, maar
stopten bij mijn gehavende rug.

Ik ademde langzaam uit toen zijn lippen over mijn kin gleden,
naar de holte in mijn hals. Ik hapte naar adem, verrast door het
gekriebel van stoppels en zijn vochtige adem. Ik woelde mijn handen
door zijn haar, waardoor het verwilderd raakte, zijn kussen zacht
tegen de rondingen van mijn borsten. Dan liet hij me op tafel zitten
en we keken elkaar aan, ademloos, als door een spreuk betoverd.

'Kapitein,' fluisterde ik, maar het klonk raar in mijn oren.

'Het is Edward,' zei hij.

'Edward. En jij mag me Catherine noemen, of Cathy, als je dat
wilt.'

'Cathy… je hebt geen idee wat je met me doet, hè?'

Ik kuste hem, eerst zachtjes, dan gepassioneerd. Dan volgden
mijn handen de vorm van zijn lichaam, van zijn rug en armen en de
huid onder zijn hemd. Ik wist dat ik naar hem verlangde, dat ik hem
overal wilde voelen. Zijn handen, kussen en zelfs zijn tong. Ik wilde
dat hij deed wat niemand ooit bij me had gedaan.

Ook hij voelde het. Terwijl hij even daarvoor mijn haar had
zitten strelen, gingen zijn handen plotseling omlaag, langs mijn hals



en zij en dan onder mijn hemd. Voorzichtig trok hij het uit. Mijn
weelderige lokken vielen over mijn blote lijf alsof ik een zeemeermin
was. Wat vreemd om daar halfnaakt te zitten, met hem nog
aangekleed, en dus trok ik ook zijn hemd uit. Zijn huid was
opvallend blank, op zijn hals en armen na, zo anders dan de mijne.
Hij was een lichte Engelsman, ik een bronzen Spaanse.

Ik trok hem tegen me aan en kuste zijn wangen en nek,
genietend van zijn naaktheid tegen mijn borsten. Dan waren het zijn
handen die ze aanraakten, en dan zijn lippen. Ik sloot mijn ogen,
verrast door de intimiteit, het genot, zijn onverwachte nabijheid.

Hij nam me mee naar zijn slaapkamer, die slechts verlicht was
door kaarsen en het restant daglicht. We vervolgden onze
liefkozingen op bed, zijn tederheid verrassend en prikkelend. Geen
enkel moment dwong hij me, maar geleidde me waar ik wilde, omdat
hij voelde dat het nieuw voor me was. Al snel zat ik met gespreide
benen boven op hem, omdat ik niet op mijn rug kon liggen. Ik
herinner me hoe ik straalde terwijl ik hem zachtjes bereed en zijn
verrukking aanschouwde, de reflectie van de mijne. Ik herinner me
hoe we elkaars handen vasthielden terwijl ik het ritme opvoerde,
onze vlugge ademhaling en dan het zachte gekreun van genot.

Dan lagen we stil, ik boven op hem, met mijn wang op zijn
borst. We waren helemaal bezweet. Ik luisterde naar zijn hartslag, die
geleidelijk kalmeerde. Nog steeds streelde hij mijn haar en ik ging op
in de tederheid, in de affectie waarnaar ik had verlangd.

'Wat was dit fijn,' sprak ik en ik kuste zijn hals. Wat was het
onwerkelijk, om zo met hem te liggen.

'Ja,' zei hij. 'Ja.' Ik leunde op mijn elleboog. Er lag
verwondering in zijn ogen, alsof hij de gebeurtenissen amper kon
geloven. 'De bemanning kan hier maar beter niet achter komen. We



hebben zojuist een regel verbroken.'

Ik glimlachte. 'Van alle regels die verbroken kunnen worden,
vind ik deze de leukste.'

Hij begon te lachen. Opeens zag hij er jeugdig uit, met kuiltjes
in zijn wangen en lijntjes rond zijn ogen. 'Ik ook, Cathy.'

Ik kuste hem, heel zachtjes, alsof onze honger tijdelijk was
gestild. 'Ik wist niet dat het zo kon zijn,' zei ik, 'de liefde bedrijven.'
Ik voelde mijn recente hoogtepunt nog in mijn lichaam. Ik wist niet
dat ik me zo sereen kon voelen.

'Bij de zeeën! Ik dacht dat ik wist hoe het kon zijn,' zei hij,
duidelijk onder de indruk. 'Maar dit, met jou… het is betoverend. Ik
ben een gelukkig man om jou te hebben.'

'En je bent de eerste die me daadwerkelijk heeft gehad.' Ik
bloosde bij mijn bekentenis, maar ik wilde dat hij het wist.

'Echt waar?' Nu bekeek hij me met dubbel respect, alsof ik hem
zojuist iets onovertreffelijks had geschonken. 'Ik dacht… ik dacht na
alles wat je over Peter verteld hebt…'

'Nee,' zei ik glimlachend. 'Ik vertrouwde het hem niet toe.'

'Vertrouw je een piratenkapitein meer dan de persoon die je
ging trouwen?' Het was als grapje bedoeld, maar hij klonk ernstig.

Opeens knaagde er iets aan me. Ik ging weer liggen, de
betovering deels verbroken. Misschien was het ook wel snel.
Misschien had ik voorzichtiger moeten zijn. Misschien was het wel
naïef om mijzelf zo snel te geven, terwijl we elkaar zo kort kenden.
Want hoeveel wist ik eigenlijk over Edward Hunt? Ik wist dat hij
een kapitein was die niet aarzelde om een schip te kapen. Ik wist dat
hij van mijn gezelschap hield, van samen praten en op zijn luit



spelen. Ik wist dat zijn liefkozingen zo teder waren als een
ochtendbries en dat ik speciaal voor hem was.

En het voelt zo goed, dacht ik. Dit, zo samen liggen. Is dat niet
wat telt, dat het goed voelt? Ik aarzelde niet. Ik had geen twijfels.
Maar met Peter… met Peter kon ik het niet. En nu weet ik waarom.
Ik heb hem nooit vertrouwd. Het is waarom ik blokkeerde. Maar
dit… dit is anders. Edward is anders.

Iets doorbrak mijn gedachtestroom. Ik fronste, iets voelend wat
ik dagenlang had gemist. Ik zag dat Edward het ook voelde.
'Deining,' zei hij. 'Voel je het?'

'Ja, ik voel het.' Inderdaad, daar was het: het vertrouwde
geschommel van ons schip. Ik glimlachte toen ik frisse lucht op onze
naakte lichamen voelde, stromend door het open luik boven het bed.
'De wind is teruggekeerd.'

 



36
 

Kapitein Hunt sloeg vanaf de campagne de werkzaamheden met een
strenge blik gade. Mannen haastten zich naar de touwen. Anderen
staarden in de verte, waar de samenpakkende wolken door
bliksemschichten werden opgelicht.

Toen ik mijn kapitein zo zag staan, kon ik amper geloven dat
dit dezelfde man was die me even geleden zo liefdevol had
vastgehouden. Terwijl zijn blonde lokken zo verwilderd waren
geweest als van een zwerfhond, zaten ze nu in een strakke
paardenstaart. Glimlachend knoopte ik een touw vast. Wie kon
vermoeden dat hij lieve woordjes naar me had gefluisterd? Of dat zijn
handen, die nu gebald waren, mijn lijf hadden verkend? Ik voelde het
nog natintelen, alsof zijn gestreel en gekus voor altijd in mijn huid
zaten gegrift.

De wind waaide over het dek. De depressie – die ik
nauwlettend in de gaten had gehouden – ontwikkelde zich eindelijk
tot een storm. En terwijl ons schip trots op de groeiende golven
balanceerde, wist ik dat we zijn grijpgrage armen niet volledig
konden ontkomen. De wolken ontwikkelden zich te vlug. De wind
werd te agressief. Er rolde een lege emmer over het dek en iemand
rende achter losgeraakte kanonskogels aan.

'Bind dat touw vast!' riep meneer Young, gebarend naar een
touw dat aan de mast bungelde. Meneer Blanchet rende er naartoe.

Er begonnen dikke regendruppels te vallen, tikkend op mijn
hoofd en jas. Ik bekeek de lucht gespannen. In gedachten zag ik een
bliksemschicht ons schip doorklieven. Nee, maar dat kon niet
gebeuren. Niet vandaag, niet nu mijn leven eindelijk wat geluk
bevatte. Ik schudde mijn gedachten van me af en werkte. Het begon



te hozen. Frisse lucht koelde onze gloeiende wangen en de broeierige
hitte verdween.

'Ja, laat maar komen!' riep meneer Maul met opgeheven hoofd.
'Vul onze zeilen maar. Geef ons snelheid en kou!'

Een fikse rukwind deed me over het dek struikelen, waarbij
meneer Young me maar net op tijd opving. 'Voorzichtig, juffrouw
Cate! Blijf weg van de reling.'

Dit advies volgde ik maar al te graag op. De golfslag danste
ziekelijk om ons heen, klaar om een onoplettend slachtoffer op te
slokken. Wie overboord viel, was verloren. Alleen al het idee om in
de duisternis te verdwijnen ontnam me de adem.

Bliksemschichten lichtten onze gezichten op, eerst sporadisch,
dan elke paar seconden. Dan waren er rukwinden die ons schip zo
hevig teisterden dat ik voor de zeilen vreesde. Al snel leek het alsof
we niets anders deden dan heen en weer zwaaien, naar voren en naar
achteren, als dronken zeelieden die de kroeg verlieten.

Er ging een uur voorbij, dan twee. De storm raasde als een
monster. Ik vergat hoe vaak ik was uitgegleden, mijn ellebogen en
knieën rood en blauw.

Eindelijk gaf meneer Bird me het verlossende woord. 'Ga naar
binnen, juffrouw Cate! De kapitein wil dat je uitrust. Je bent nog
steeds herstellende.'

'Bedankt, meneer,' zei ik, uitziend naar eten en droge kleding.

Ik wankelde naar binnen en stak een lantaarn aan. Dan liet ik
me op mijn bed vallen, bang om tegen het meubilair te zwaaien. De
deining was verschrikkelijk, nog erger dan buiten. Ik slikte, wee op
de maag. Zeeziekte teisterde de bemanning als koorts. Weinigen



konden tegen het monsterlijke gezwaai en de meesten zagen op zijn
minst bleek.

Aangezien ik doordrenkt was, pakte ik een emmer om mijn
kleding uit te wringen, waarna ik die uithing. Mijn droge goed was
een feest aan mijn lijf. Dan kwam Edward binnen, zwierend op zijn
benen. 'Ik dacht dat je dit wel zou lusten,' zei hij terwijl hij me een
kom soep aanreikte. 'Hoe voel je je? Ik had je veel eerder van dek
moeten sturen. De storm houdt ons allemaal bezig.'

'Oh, maar het gaat prima, hoor, op wat blauwe plekken na.' Ik
zette de kom neer voordat de inhoud over mijn hand kon vloeien.

Hij kwam naast me zitten en raakte mijn wangen aan, die
vochtig en koud waren. 'Je moet rusten, Cathy. Probeer wat te
slapen. Als dit hondenweer aanhoudt, hebben we je in de ochtend
weer nodig.'

Ik knikte en boog naar hem toe. Zelfs zoenen was lastig, dus
gaven we het maar op, bang om tanden te verliezen. Bovendien
moest hij terug naar het dek. Voorzichtig at ik mijn soep, waarna ik
op mijn zij ging liggen, luisterend naar de chaos buiten en het water
dat door de kier van het gesloten luik druppelde.

Ik dacht aan Edward, aan zijn liefdevolle aanrakingen. Dan
dacht ik aan de gevleugelde vrouw, bedroefdheid op me neerdalend.
Ongelooflijk, dat we een storm probeerden te bedwingen terwijl ik
onze toekomstige prijs al in mijn bezit had. Dacht Edward ook aan
de gevleugelde vrouw? Dacht hij dat deze ellende het allemaal waard
was zodra hij het juweel in handen kreeg? Vond hij het niet alleen
belangrijk voor zichzelf – maar ook voor mij – als hij zijn doel
bereikte, zodat we samen gelukkig werden?

Goede God, wat heb ik er een rotzooi van gemaakt, besefte ik.



Ik heb vanaf het begin tegen hem gelogen. Het was mijn idee om de
Bonnie te volgen en hij vertrouwde me genoeg om dat te doen. Ik
heb zegelwas van hem gestolen, een brief vervalst om hem te
misleiden en iets te zoeken wat ik al bezit. En nu ben ik verliefd op
hem geworden. Wat stom, wat verschrikkelijk stom.

Ik wist dat ik hem de waarheid moest vertellen. Zou ik hem
anders niet verliezen? Ja, als ik zo doorging, kon ik niet anders dan
hem kwijtraken. Zodra we de Bonnie vonden, zouden mijn leugens
uitkomen. En dan verlies ik hem, dacht ik. Dan verlies ik Edward.

Ik woelde in mijn bed. Ik sliep met tussenpozen. Onweer
gonsde door het schip. Uren verstreken. Opeens zat ik rechtop,
happend naar adem. Ik gilde toen ik iemand op het bed zag zitten. Ik
droom, dacht ik. Dit moet een droom zijn.

Maar het was geen droom. Daar, afgetekend tegen de gloed van
de lantaarn, zat meneer Maul. Zijn vochtige haar leek nog vetter dan
normaal en zijn wangen nog magerder. Zijn ogen leken wel zwart
toen hij me aankeek, maar dat was niet wat me verontrustte. Ik
hapte naar adem toen ik zijn mes bij mijn keel zag. 'Wat doe jij hier
in godsnaam?' riep ik uit, weg deinzend.

'Ach kom nu! Heb je dan geen idee?' siste hij. Hij grijnsde zo
alwetend dat ik huiverde. Dan stak hij zijn hand omhoog. Mijn adem
stokte. 'Komt dit je bekend voor, teef?'

Mijn ogen vielen bijna uit hun kassen. Daar was ze, glimmend
in het zachte licht, alsof ze nooit anders had gedaan: haar oogjes
leken naar me te staren – misschien wel verwijtend – en haar vleugels
te fladderen. Dan was er haar lange lijf, zo sierlijk en rank dat ze
gemakkelijk tussen iemands vingers kon wegglippen. Maar dat deed
ze niet. Meneer Maul hield de ketting stevig vast.



Ik sloeg toe als een kat die een muis ving. Ik voelde de ketting
tussen mijn vingers en trok alsof mijn leven er vanaf hing. Hij
knapte. De gevleugelde vrouw vloog door de lucht, eerst omhoog,
dan omlaag, waarna ze als een prul op de vloer kletterde. Ik worstelde
om uit bed te komen, maar het mes prikte in mijn keel.

'Hoe ben je–' Ik verstomde toen ik mijn jas op de vloer zag
liggen. Hij heeft haar gepakt, realiseerde ik me. Hij heeft haar uit
mijn jaszak gehaald. Wat stom dat ik mijn deur niet heb afgesloten.

'Stomme heks!' siste hij. 'Je dacht dat je me voor de mal kon
houden, hè? Je dacht dat je de bemanning kon misleiden, met die
valse plannetjes van je. Wat een hersenloos wijf ben je! Meneer Maul
maak je niets wijs, hoor! Eindelijk heb ik je geheimpje ontrafeld.
Eindelijk weet ik dat jij 't was: de verkoper maar Hanna over sprak,
voordat je d'r bruut vermoordde.'

'Wat? Hoe?' hijgde ik.

'Ze had 't over een piratenwijf. En hoeveel wijfies vervuilen nu
een scheepsdek, vroeg ik me af? Ze zocht me op in Tortuga. Ze zei
dat jij d'r was. Tsja, en aangezien de andere wijfies op zee waren, was
't overduidelijk voor meneer Maul, oh ja. Was die stomme kapitein
maar niet zo waakzaam geweest. Waren jullie maar niet altijd samen.
Ik zweer je, dan had ik je eerder opgezocht.' Hij grijnsde
triomfantelijk. 'Eindelijk heb ik de ring in handen. Eindelijk zal de
bemanning je geheimpjes leren kennen. Oh, oh, oh, maar wat zullen
ze met je doen?'

Ik voelde me wit wegtrekken, als linnen in de zon. Nee, dacht
ik. Nee! Ze mogen er niet achter komen, achter mijn geheimen,
mijn leugens. Dit is niet echt. Ik moet het stoppen. Ik moet
voorkomen dat hij alles vertelt.



Maar het was echt. Zijn grijns maakte het echt. 'Je bent bang,
hè? En dat moet ook! Eindelijk zal dat masker van je gezichtje
worden gemept. Eindelijk ontvang je de straf die je toekomt. Die
schrammetjes op je rug zijn slechts plekjes vergeleken met wat je te
wachten staat. Je zult het nog wel berouwen.'

Ik beefde bij zijn woorden. Ik dacht aan Edward, aan meneer
Logan en meneer Bakker. Goede mannen, waren het, die op hun
eigen manier speciaal waren. Wat zouden ze zeggen als mijn leugens
aan het licht kwamen? Zouden ze niet diep teleurgesteld zijn?

'U hoeft het niet te doen,' zei ik. 'Er zijn andere wegen, echt
waar. U kunt zeggen dat u de ring hebt gevonden. Niemand hoeft te
weten dat ik haar al die tijd had.' Natuurlijk waren mijn woorden
nutteloos, maar ik probeerde tijd te winnen. 'Waarom houdt u de
ring niet zelf? Is dat niet wat u wilt? De complete winst voor uzelf
houden, in plaats van die met de bemanning te delen?'

Mijn hoge stemmetje amuseerde hem. 'Och nee, wijfie. Meneer
Maul kent geen genade. Denk je dat dit puur om geld draait?'

Kapitein, dacht ik. Hij wil kapitein worden. Dat is waar dit om
draait. Dat is waarom hij de bemanning niet eerder over zijn
vermoedens heeft ingelicht.

'Ach, ik moet toch aan de bemanning denken?' vervolgde hij.
'Aan hun behoeften, hun toekomst – mijn toekomst. Ja, wat een
uitmuntende, eerlijke zeeman zal ik zijn als ik deze ring aan ze geef.
Hoeveel stemmen zal ik krijgen? Zullen ze niet stralen als ik eeuwige
voorspoed in hun schoot werp? Wat zullen ze opgelucht zijn als we
de Bonnie niet langer hoeven volgen en de uitwisseling onnodig
blijkt.' Een valse glans verscheen in zijn ogen.

'Uitwisseling?' herhaalde ik. Plotseling herinnerde ik me het



gesprek tussen de heren Owan, Blanchet en Logan. Wisseling, dacht
ik. Ik dacht dat ze het over een wisseling hadden. Uiteindelijk kregen
we allemaal wat we wilden, sommigen meer dan anderen.

'Ha ha ha, snap je het dan niet?' proestte hij. 'Heb je dan geen
idee waarom je aan boord bent gebracht? Begrijp je niet waarvoor je
bestemd bent?'

'Waar heb je het over?' Ik durfde amper te ademen, bang voor
wat ging komen, bang voor zijn onthullingen. 'Ik mocht
aanmonsteren omdat de bemanning dat wilde. Ze zagen hoe ik
Castillo versloeg. Ze konden wel iemand als ik gebruiken.'

'Is dat wat de kapitein je heeft wijsgemaakt? Ik moet zeggen dat
ik nooit veel in die gecultiveerde rat heb gezien, maar dit verbetert de
zaak. Wat een lieflijk leugentje om je aan boord te krijgen!
Natuurlijk viel je ervoor.' Hij knikte goedkeurend. 'Laat me je
gordijntjes openen, wijfje. Het was allemaal een leugen! Je bent hier
niet omdat we je bewonderen, verre daarvan. Je bent hier als een
betaling, een uitwisseling. We wilden je van het begin af aan voor de
gevleugelde vrouw inruilen. We zouden je aan je lieve pappie tonen,
naar wie je overduidelijk op zoek bent. Wekenlang heb je in de stad
naar hem rondgevraagd. We wisten dat hij op de Bonnie vaart, samen
met Thomas West en zijn gevleugelde vrouw.'

Ik dacht dat mijn hart stilstond. 'Wat? Nee, maar dat kan niet!'
Ik schudde mijn hoofd, warm en koud tegelijk. 'Ik ben degene die
met dit hele idee kwam, om de gevleugelde vrouw te vinden. Ik was
degene die de kapitein Thomas zijn brief liet zien. Pas toen gingen
achter de Bonnie aan, niet eerder.'

Meneer Maul produceerde een diep, griezelig gegiechel. 'Wat
een kortzichtige stomkop ben je! Je dacht zeker dat je het allemaal
onder controle had, met die stomme brief? Gut, wist je maar dat we



de Bonnie al zochten toen je aan boord kwam. Wat was je een
welkome hefboom, een betalingswijze zodra we haar vonden. De
kapitein heeft je hier zeker niet over ingelicht? Mijn God, en jij
dacht dat het allemaal jouw plannetje was.' Ik slikte mijn maagzuur
weg. 'Natuurlijk is alles nu anders, nu de gevleugelde vrouw al aan
boord is.'

Donkere vlekken dreven voor mijn ogen. Het was te veel, veel
te veel. Al deze informatie, de leugens. Ik kneep in mijn matras
terwijl ik alles probeerde te verwerken, te begrijpen, en mijzelf
wijsmaakte dat het allemaal onecht was. 'Je liegt,' mompelde ik. 'Dit
kan niet waar zijn. Dit kunnen ze me niet aandoen. Ze zouden me
niet misbruiken, niet zo.'

'Echt niet?' Hij keek me met vals medelijden aan. 'Je dacht dat
het allemaal eerlijke kerels waren, hè? Je dacht dat ze je mochten,
vooral die geschoolde slang van een kapitein. Nou, word maar eens
wakker! Het zijn allemaal valse piraten. Allemaal.' Hij zuchtte diep,
alsof het ook hem ontroerde. 'Arm klein teefje. Arm meiske.'

Ik kon slechts mijn hoofd schudden. Het kan niet waar zijn,
bleef ik denken. Al deze tijd, al deze weken. Ze kunnen toch niet
allemaal tegen me hebben gelogen? Dit moet een vergissing zijn.
Meneer Maul zit dit uit zijn duim te zuigen.

Edward, dacht ik. Ik moet Edward spreken. Hij zal meneer
Maul tegenspreken. Hij zal zeggen dat dit allemaal niet waar is, dat
ik nooit een uitwisseling was, een stuk handelswaar.

'Goed dan,' sprak meneer Maul besluitvol. 'Tis de hoogste tijd,
zeg 'k je. Nog even en tis licht. Dan wordt alles anders. Maar,
voordat ik jou en de gevleugelde vrouw aan de bemanning uitlever,
moet je nog iets doen.' Opeens keek hij me aan alsof ik een mals
stukje vlees was. 'Zie het als een vergelding voor je leugens.' Daarmee



trok hij zijn broek in een ruk omlaag.

Ik deinsde weg bij het zien van iets wat op een lange, rottende
worst leek. Er bewoog iets in mijn maag bij het zien van zijn
vuurrode eikel met daarop een schimmelachtige, witte substantie en
gele puntjes. Het ding naderde me als een cobra, op en neer wippend
terwijl hij het mes tegen mijn keel drukte.

'Afzuigen, zal je,' zei hij, zijn lippen likkend. 'Ik wil dat je me
afzuigt als een baby die maandenlang niet heeft gezoogd.' Ik grimaste
toen zijn smerige vingers over mijn gezicht gleden. 'Wat een
schattige lipjes, oh ja! Zulke lieve, zachte lipjes.'

Hij kroop bovenop me. De muur drukte tegen mijn rug toen ik
naar achteren leunde, weg van zijn stijve orgaan, van zijn stank en
het scherpe mes. 'Oprotten,' sprak ik en ik probeerde hem weg te
duwen. 'Waag het niet om me aan te raken.'

Het mes prikte in mijn keel. Ik voelde iets warms in mijn hals
vloeien. Bloed, realiseerde ik me. Mijn bloed. Er vielen druppels op
mijn hemd. Ik moet iets doen, dacht ik. Ik moet hem tegenhouden.

'Doe het!' commandeerde hij. 'Zuigen, of ik snij je keel door. Je
bent toch een waardeloze teef.'

Opeens voelde ik iets hards onder me, onder het kussen waar ik
bovenop zat. Ik wist direct wat het was, wat ik daar voor
noodgevallen had verstopt. Langzaam liet ik mijn hand er naartoe
glijden.

'Zuigen, teef!' Hij duwde zijn penis in mijn gezicht.

Ik gilde het uit. Ik gilde zo hard dat ik mijzelf verbaasde. Dan
haalde ik uit. Mijn hand bewoog zo vlug, zo instinctief, dat ik me
afvraag of ik het opnieuw kan doen. Er klonk een snerpend gekrijs



toen mijn mes zijn vlees doorkliefde. Bloed spatte over me heen, op
mijn handen en in mijn gezicht, over het pas gewassen beddengoed.
Verdwaasd staarde ik ernaar alsof het niet echt was, alsof dit niet
gebeurde. Een afgrijselijk gegil vulde mijn hut toen hij zijn kruis
vastgreep, bloed sijpelend tussen zijn vingers en op het matras. Ik
begon te kokhalzen. Ik trapte het ellendige wezen van mijn bed,
waardoor hij met een bons op de vloer belandde.

De deur vloog open. Daar was Edward in zijn nachtgoed, zijn
losse haar verwilderd alsof hij in bed had liggen woelen, zijn zwaard
in de aanslag. Nog nooit heb ik iemand zo wit zien wegtrekken.
Ontzet nam hij alles in zich op: meneer Maul die op de vloer lag te
spartelen onder een huiveringwekkend gejammer; het bloed dat mij
en mijn bed bedekte alsof er zojuist een varken was geslacht; ik op
mijn bed, starend alsof ik Davy Jones had gezien, en meneer Mauls
penis bij mijn blote voeten.

'Bij Satans woede!' bracht Edward uit. 'Wat is dit in godsnaam?
Deze gruwelijkheid, deze… deze –' Hij verstomde en drukte zijn
hand op zijn lippen, alsof hij moest overgeven. Opnieuw keek hij
naar de vloer, alsof hij pas toen besefte wat er bij zijn voeten lag. 'Bij
de golven…' Hij bukte om het op te rapen. Opeens was ze in zijn
hand, dat wat ik zolang voor mijzelf had gehouden, alsof mijn leven
ervan afhing. En nu verscheen ze in al haar glorie. 'Christus… de
gevleugelde vrouw.'

Eindelijk drong het tot hem door. Eindelijk hield hij haar in
zijn hand, zo klein dat ze nietig leek, maar zo waardevol, zo begeerlijk
dat men ervoor zou doden. Opeens schoot zijn blik naar mij. En
terwijl zijn ogen rond van verwarring waren geweest, knepen ze nu
begrijpend samen. Ik kon slechts terug staren en zijn reactie
afwachten; zijn teleurstelling vanwege mijn verraad, zijn woede
vanwege mijn leugens. Nog aldoor krijste meneer Maul het uit. Het



was slechts een kwestie van tijd voordat zijn kabaal de hele
bemanning bijeenriep.

'Ze heeft 'm afgehakt!' jammerde hij, starend naar de plek waar
zijn mannelijkheid had gezeten. 'Die verschrikkelijke heks heeft 'm
afgehakt! Dood haar. Maak haar af!'

Ik keek hem bezorgd aan. Er klonken voetstappen op het dek
en toen in de hal. Oh God, dacht ik. De bemanning. Het is allemaal
voorbij. Ze zullen mijn leugens ontdekken. Ik moet iets doen.

Ik knipperde met mijn ogen toen Edwards zwaard voor mijn
ogen zwaaide. Even dacht ik dat hij mij aanviel, maar het was meneer
Mauls hart dat hij doorboorde. Even was het stil.

'Wat is hier in vredesnaam aan de hand?' riep meneer Bird
terwijl hij met getrokken pistool binnenstormde. Hij moet de hele
nacht aan dek zijn geweest, want zijn haar en kleding waren
compleet doordrenkt. Dan kwam meneer Young, gevolgd door de
heren Bakker en Blanchet. Allemaal staarden ze naar mij en meneer
Maul, om een ontzette kreet te slaken of weg te kijken.

'Hij probeerde me te verkrachten,' bracht ik met trillende stem
uit. 'Ik werd wakker en opeens was hij hier. Hij wilde dat ik…
dingen met hem deed.' Ik staarde naar mijn voeten, waar Mauls
penis wat bleek begon te zien.

'Moeders liefde! Ze heeft hem afgehakt.' Meneer Bird drukte
zijn hand tegen zijn mond en ik dacht dat hij groen zag. 'Ze heeft
hem godverdomme afgehakt.'

Alle ogen vielen op mij. Ik zag verwarring, misselijkheid en
afkeer. Waarschijnlijk dachten ze dat ik gek was, misschien zelfs
krankzinnig. Nog steeds hield ik mijn mes vast alsof loslaten
onmogelijk was. Bloed bedekte mijn gezicht en armen. Nee, ik kon



ze hun blikken niet kwalijk nemen. Na alles wat er was gebeurd, na
alles wat meneer Maul me had verteld, was ik buiten zinnen.

'Ga weg,' hijgde ik. Het was te veel: de blikken, het bloed,
meneer Maul dood in mijn hut. 'Ga alsjeblieft weg!' Mijn stem sloeg
over in een soort gehuil. Ik bedekte mijn gezicht, overvallen door
uitputting. Konden ze maar verdwijnen. Niet alleen zij, maar ook ik
en alles om me heen. Wat verlangde ik naar duisternis, naar de
diepte van de zee. 'Laat me alsjeblieft alleen.'

Intussen stond mijn hut vol nieuwsgierige mannen. Er klonken
ontzette kreten en zachte stemmen. Iemand begon te vloeken.
'Wegwezen!' Het was Edward. 'Iedereen. Naar buiten!' Ik keek op en
zag hoe hij ze weg begon te duwen. 'Zorg dat meneer Maul wordt
weggehaald. Meneer Bakker, ik wil een emmer heet water. Nu.'
Iedereen aarzelde, te verbouwereerd om te bewegen. 'Aan de slag!'

Eindelijk kwam men in beweging. Meneer Maul werd naar
buiten gedragen en liet een spoor van bloed achter. Edward bleef
staan en ik zag dat hij met iets in zijn zak speelde terwijl hij de
activiteiten gadesloeg.

Eindelijk waren ze weg. Alleen Edward, ik en de sporen van de
gebeurtenissen bleven achter. De stilte werkte verzachtend. Ik
hoorde slechts mijn vlugge ademhaling en de golven tegen de romp.

Hij sloot de deur, om me vervolgens aan te kijken. Ik zette me
schrap, het mes klaar in mijn hand. Dan haalde hij haar tevoorschijn.
Even wilde ik opspringen en haar uit zijn handen grissen. 'Bij de
winden, Cathy,' bracht hij uit. 'Hoe kom je hieraan?' Met open
mond bekeek hij haar, alsof ze slechts een droombeeld was. 'Is dit
echt? Is dit de gevleugelde vrouw?'

Ik knikte. Er was geen reden om te ontkennen. 'Ja, dit is



Thomas zijn ring.' Het klonk zo eenvoudig, alsof het amper iets
voorstelde. Ik stond op uit bed en wankelde op mijn benen voordat
ik naar mijn kom met waswater liep. Nog nooit had ik me zo smerig
gevoeld, walgend van mijzelf. En dus begon ik het bloed van mijn
gezicht te wassen.

Ik voelde Edwards ogen op me. 'Jezus, Cathy! Maar wat doet dit
hier? Hoe kan het hier zijn en niet op de Bonnie? Wat is hier
gaande?' Hij kwam naar me toe en ik draaide me vliegensvlug om.
Boosheid laaide in hem op en hij pakte me bij mijn armen. Ik durfde
hem amper aan te kijken. Ik durfde die grote, groene ogen amper te
ontmoeten. Ik voelde zijn spanning, zijn verbijstering. Ik zag een
ader in zijn keel kloppen en ik rilde. 'Spreek, Cathy!'

'Ik heb haar gepakt,' gooide ik eruit. 'Tien jaar geleden, toen ik
in Thomas zijn hut was. Want dat is wat ik doe, weet je? Ik pak
spullen die niet van mij zijn.'

Hij schudde zijn hoofd. 'Waar heb je het over?'

'Ze is al die jaren in mijn bezit geweest!' gilde ik uit. Dan was ik
stil. Ik kon amper geloven dat ik eindelijk de waarheid vertelde, dat
het allemaal was uitgekomen. Alle leugens, mijn leugens. Alles, alles
wat ik had gedaan. 'Het spijt me zo, Edward. Het spijt me
verschrikkelijk. Ik wilde het je vertellen, vooral na… vooral nadat…'
Het was alles wat ik kon zeggen. Ik besefte dat ons passievolle
moment ten einde was. Het was snel, zo ontzettend snel.

Ik liet mijn hoofd hangen. Tranen prikten in mijn ogen.
Vervolgens vertelde ik hem alles: hoe Thomas me de Bonnie liet zien,
hoe enthousiast ik was, hoe ik de ring pakte om nooit meer terug te
geven. 'Ik wilde alleen maar mijn vader vinden, genoeg om deze ring
te gebruiken, waarnaar iedereen op zoek is. Want mijn vader is op de
Bonnie, weet je? Ten minste, toen ik hem voor het laatst zag.' En nu



zal ik hem nooit vinden, besefte ik. Het is allemaal voorbij – deze
leugen, deze droom.

'Je hebt tegen me gelogen.' Hij fluisterde bijna, maar zijn
woorden weergalmden als onweer. 'Je hebt godverdomme tegen me
gelogen!' Hij stapte achteruit, alsof mijn nabijheid hem deed walgen.
'Je hebt me gebruikt.' Zijn ogen werden vochtig, dan hard en
verwijtend. 'Jezus, Cathy! Ben je gek geworden? Wat dacht je wel?'
Hij begon door de hut te lopen, midden door de bloedplas. Opeens
stopte hij alsof hij zich iets realiseerde. 'Bij de wind, heb je enig idee
wat je gedaan hebt? Ons doel, de bemanning… verdomme, wat moet
ik nu?'

Hij zweeg. Ik aanschouwde zijn geschrokken figuur met
ingehouden adem. Dan herinnerde ik me Mauls woorden: de
uitwisseling, de leugens. Met gebalde vuisten liep ik naar Edward
toe. 'De bemanning kan me niet schelen!' riep ik uit. 'Het zijn
leugenaars, allemaal. Net als jij.' Er ging een schok door hem heen.
'Ja, Edward, ik ben helemaal op de hoogte van je plannetjes.
Helemaal! Ik ben niet de enige leugenaar, zie je? Ik weet waarom ik
hier ben. Ik weet waarom je me liet aanmonsteren, waarom de
bemanning zo onder de indruk van me was. Wat gemakkelijk voor je,
dat ik me die dag aanbood! Ja, ik heb je gebruikt, net als dat jij mij
hebt gebruikt.'

Mijn laatste woorden waren zo schor dat ik me afvroeg of hij ze
verstond. We stonden tegenover elkaar, verbitterd en onthutst.
Opeens vertroebelde zijn gezicht. Tranen vulden mijn ogen. Ik
keerde weg, vechtend tegen mijn emoties, tegen de tranen die ik zo
vaak had willen laten. Ik sloeg mijn armen om me heen. Seconden
verstreken, waarin we allebei zwegen.

Dan klopte er iemand op de deur. 'Juffrouw Cate?' Het was



meneer Bakker. 'Ik heb heet water voor je.' Ik stond als bevroren,
met mijn handen op mijn hart.

Edward deed open en de kok plaatste een emmer op tafel.

'Schrob deze hut, meneer Bakker,' commandeerde Edward. 'Ik
wil geen bloedvlek meer zien.' Dan marcheerde hij weg en sloeg de
deur met een klap dicht.
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Een lichte gloed viel door het open luik, totdat het volledig licht
was. Dan vervaagde het met de vallende duisternis, die mijn wereld
helemaal opslokte. Mijn schone beddengoed voelde aangenaam tegen
mijn huid, maar beelden van meneer Maul plakten in mijn
gedachten, zijn woorden weergalmend totdat ik ze weg wou rukken
en verbranden.

Een uitwisseling. Ik was een betaalmiddel. Nee, niet langer. Ik
was nutteloos, waardeloos. Alles wat ik had, was verloren. Ik vroeg
me af wat de bemanning aan het bespreken was en of mijn lot al
bepaald was. Ik hoorde ze op het dek lopen, soms boven mijn hoofd,
maar ik kon ze niet verstaan.

Gaan ze me aan de mast vastbinden? Gaan ze me in elkaar slaan
en verkrachten? Laten ze me achter op een onbewoond eiland, om
nooit meer terug te keren? Of gooien ze me als een rotte appel
overboord?

Edward moest ze intussen hebben ingelicht. In gedachten zag ik
hun gezichten opleven bij het zien van de gevleugelde vrouw, maar
overschaduwen bij de onthulling van mijn leugens. Wat moesten ze
teleurgesteld in me zijn, vooral meneer Logan. Had hij geen moeite
gehad bij het idee om me uit te wisselen? Maar niemand had me
gewaarschuwd. Niemand had me de waarheid verteld. Nee, ze waren
net zo slecht als ik, maar ik moest ervoor boeten.

Ik ging mijn mogelijkheden na. Hoe kon ik mijn straf
ontlopen? Ik zat in mijn hut alsof het een cel was. Het hele schip
was een gevangenis. Ik kon op het dek lopen. Ik kon in het ruim,
maar ik kon er niet af. Ik zat vast totdat mijn lot werd bepaald.



Tenzij we land bereiken, dacht ik. Tenzij ik de kans krijg om
van boord te springen en weg te zwemmen. Het zal uiterst gevaarlijk
zijn, maar zelfs verdrinken is beter dan bestraft worden. Misschien
kan ik de roeiboot stelen en 's nachts weg roeien? Misschien word ik
door een schip gevonden of kan ik land bereiken.

En de gevleugelde vrouw dan? Mijn hart leek naar haar te
grijpen. Edward had haar afgepakt. Wat voelde ik me opeens naakt
en slap, alsof al mijn kracht was weggevloeid. In gedachten zag ik
hem in zijn hut zitten, haar koesterend in zijn hand. Wat moest hij
zich trots voelen, nu hij haar eindelijk had. Eindelijk zouden zijn
dromen uitkomen: het leven dat hij wilde, de landen die hij wilde
verkennen, alles wat hij wilde bereiken. En ik? Ik had helemaal niets.

Ik schrok op toen er iemand op de deur klopte. 'Cathy?'

Ik slikte. Ik had voor niemand open gedaan, zelfs niet voor een
kopje thee of de door meneer Bakker aangeboden kippenbout. Ook
hij had van mijn lot geweten. Toch bleef hij aardig, alsof ik nog
steeds bij de bemanning hoorde, alsof er niets aan de hand was. Juist
daarom zei ik niets. Nee, hij was net als de anderen.

'Cathy?' De dringende toon in Edwards stem deed me rechtop
zitten. 'Bij de zeeën, Catherine! Wil je antwoord geven?' Ik wachtte
even. 'Ik moet met je praten. Ik weet dat je van slag bent, maar dit is
belangrijk.'

Eindelijk stond ik op. 'Ik weet wel waarom je hier bent,' sprak
ik bitter. 'Jullie staan zeker allemaal klaar? Nou, het zal me
benieuwen wat de bemanning heeft bedacht. Opnieuw een
afranseling? Honderd slagen, deze keer? Of zal ik de bodem van het
schip voelen terwijl jullie me aan een touw door het water slepen?' Ik
duwde mijn nagels in de deur in een poging om kalm te blijven.



'Schiet me! Waar heb je het in godsnaam over?' Ik hoorde hem
zachtjes vloeken. 'Hoe kun je zoiets denken?'

'Ik ben niet dom, Edward.' Ik wilde meer zeggen, maar bedacht
me. Wat maakte het eigenlijk uit? Ik was gedoemd, of hij nu kwam
om me aan de bemanning uit te leveren of voor iets anders.

'Denk je dat ik je kwaad wil doen?' Ongeloof klonk door zijn
woorden. 'Bij de zeven hellen…'

Ik opende de deur. Daar stond hij dan, een duister silhouet
tegen de lantaarn. Niet eerder had ik hem zo ernstig gezien, wat
versterkte toen hij mijn verfomfaaide staat zag. Mijn haar stond alle
kanten op, contrasterend bij mijn bleke gezicht. Mijn lippen waren
gebarsten en mijn lange hemd hing als een zak om me heen. Het was
het enige wat ik droeg, waardoor mijn benen opmerkelijk bloot
waren.

Hij nam de lantaarn mee mijn donkere hut in. Ik deinsde weg,
bang dat hij me aan dek zou sleuren. Hij keek verre van blij. Nee, in
plaats van in vreugde op te gaan vanwege zijn toekomstige rijkdom,
ging hij onder een gewicht gebukt.

'Je bent bang van me,' observeerde hij verslagen. Hij zette de
lantaarn op tafel, die tussen ons in stond. Zag ik bedroefdheid in zijn
ogen? Of zelfs pijn? Hij kwam naar me toe, totdat hij zo dichtbij was
dat ik een zeepgeur rook. Wat zag hij er netjes uit, in zijn schone
kleding en met gekamde haren, een schril contrast met mij. 'Het
spijt me, Cathy. Ik vind het allemaal zo erg.'

Wat? Dat hij tegen me had gelogen? Of omdat hij mijn
executie zou leiden?

'Ik wou dat alles anders was,' vervolgde hij. 'Alles. Ons.
Misschien hadden we elkaar onder andere omstandigheden moeten



ontmoeten, weg van zee, weg van dit alles. Misschien –' Hij
verstomde.

Ik zuchtte. 'Ja, was dat maar zo. Ik wou dat het allemaal niet
gebeurd was.' Ik wist dat het kinderachtig klonk, als een klein meisje
dat dacht dat alles kon veranderen. 'Het is die gevleugelde vrouw.
Wat ironisch dat een stukje zilver zoveel ellende kan veroorzaken,
zoveel pijn. Ze zeggen dat ze eeuwige voorspoed brengt.' Ik snoof.
'Volgens mij is het een eeuwige vloek.'

'Nee. Nee, dat is het niet.' Zijn vingers waren zo heet tegen
mijn wang dat ik met mijn ogen knipperde. Zijn tederheid verbaasde
me. Hij zegt zeker gedag, dacht ik. Dit is het dan. Hierna ben ik
verloren.

'Wat gaan ze met me doen?'

Hij fronste. 'Wat bedoel je?' Dan drong het tot hem door.
Plotseling nam hij mijn gezicht in zijn handen, alsof ik uit zijn
vingers zou glippen.

'Je… je hebt ze toch alles verteld?' Mijn tanden klapperden. Ik
was ijskoud, vol doodsangst. 'Je hebt de bemanning toch over de
gevleugelde vrouw verteld?'

Hij gaapte me aan alsof mijn vragen kant noch wal raakten.
Dan begroef hij zijn handen in mijn haar en trok me tegen zich aan.
'God, nee, Cathy,' fluisterde hij, me kussend over mijn wangen en
voorhoofd. 'Hoe kan ik dat doen? Hoe kan ik dat ooit doen?'

Eindelijk liet ik het los: mijn twijfels, mijn angsten, mijn
teleurstelling in hem. Ik omarmde hem en verdween in zijn greep, in
zijn beschermende armen. Ik begroef mijn gezicht in zijn schouder
en liet zijn hitte in me vloeien, om niet meer los te laten. Hij kuste
me en liet zijn vingers door mijn verwarde haren glijden. Een lange



tijd bleef hij me strelen.

'Ben je niet kwaad op me?' wilde ik weten. 'Ben ik geen
leugenaar?'

'Ja, ik ben kwaad op je.' Toch liet hij niet los. 'Je hebt tegen me
gelogen. Je hebt me misleid en me gebruikt. Maar om de bemanning
in te lichten en de gevleugelde vrouw aan ze te geven… het zou je
dood betekenen. Sommigen zouden het misschien begrijpen en blij
zijn dat de ring er is, maar de meesten zouden je veroordelen en
straffen. Dat kan ik niet toestaan.'

Ik keek naar hem op. 'Het spijt me. Het was dom van me om
te denken dat ik dit geheim kon houden, dat ik jullie kon gebruiken
om mijn doel te bereiken. Ik wilde je geen pijn doen. Ik wist niet dat
het zo ingewikkeld zou worden. Ik wist niet dat ik me zo schuldig
zou voelen. En ik kende je niet, Edward. Gisteren, in jouw hut… ik
overwoog om alles op te biechten. Ik was het liegen zo zat. Het spijt
me zo ontzettend.'

'Het is al goed. En ja, het was onverstandig, maar ik weet
waarom je het gedaan hebt. Ik weet hoe graag je je vader wilt vinden.
En ik zeg je, als je vader zoveel voor je betekent dat je een compleet
complot opzet om hem te vinden, kan ik je dat niet kwalijk nemen.
Zo'n vader moet je koesteren, Cathy. Niet iedereen heeft zo iemand.'

Ik wist wat hij bedoelde. 'En de uitwisseling dan? Wilde je me
daadwerkelijk voor de gevleugelde vrouw uitwisselen?'

Hij zuchtte en wendde zijn blik af. 'Ja, in het begin. Ik dacht
dat we er allemaal baat bij hadden. Jij zou je vader terugzien en wij
zouden de gevleugelde vrouw opeisen. Het leek de beste optie.
Anders werd het een gevecht.'

'En ik dacht dat je onder de indruk van me was.'



'Ik ben onder de indruk van je. Je gevecht met kapitein Castillo
was formidabel. Geloof me, ik vreesde voor je leven, maar wat een
geluk dat hij over die munten uitgleed die je naar hem smeet. Wat
een geniale zet.' Ik glimlachte inwendig. 'En dan is er nog je werk op
dit schip. Jij krijgt meer voor elkaar dan de meeste zeelieden. Wat
jammer dat ik dit pas zag na ons besluit om je uit te wisselen, toen er
geen weg terug was.' Hij grijnsde. 'Bovendien had ik niet verwacht
dat je zo'n aantrekkingskracht op me zou hebben. Die dag dat je
mijn leven redde, dat je voor mij tussen de haaien sprong – dat zal ik
nooit vergeten. Niemand heeft ooit zoiets voor me gedaan, Cathy,
maar jij wel. Alles veranderde. Ik kon je niet langer als handelswaar
zien. In plaats daarvan kreeg ik je niet uit mijn hoofd.'

Ik glimlachte, want er leek een gewicht van mijn schouders te
glijden. Dus het was echt, wat er tussen ons was gegroeid. In elk
geval was dat geen leugen. En hoe kon het dat zijn? Hoe kon onze
tijd samen – onze gesprekken, ons avontuur op de berg, onze liefde –
niet echt zijn? Ik wist dat mensen konden misleiden. Ik had het
allemaal met Peter meegemaakt. Maar ik wist het ook als iets echt
was. De manier waarop Edward me aankeek was echt, met liefde,
bezorgdheid en zoveel meer.

Ik trok hem tegen me aan. 'En nu? Wat gaan we in godsnaam
doen?'

'Nou, allereerst moet je eten en drinken. Je zal wel trek hebben.
Ten tweede mag je wel iets aantrekken.' Geamuseerd blikte hij op
mijn blote benen. 'Je zal de bemanning onder ogen moeten komen,
Cathy. Ze willen een verklaring voor wat er met meneer Maul is
gebeurd, en ik wil dat je die geeft.'

'Is dat niet duidelijk? Weten ze niet wat hij probeerde te doen?'

'Voor mij wel. Hoewel…' Hij haalde zijn schouders op. 'Hoewel



je manier van verdediging wat vraagtekens oproept, als je het mij
vraagt.'

'Misschien denk je daar anders over als je weet wat hij me
probeerde aan te doen.' Ik liet Edward los om iets aan te trekken.
'Het was echt niet mijn bedoeling om hem te verminken, maar ik
heb er absoluut geen spijt van. Ik heb nog nooit zo'n smerige, trieste
bruut meegemaakt. Hij verdient niet beter.' Verbitterdheid drupte
van mijn lippen. 'Geloof me, de wereld is beter af zonder hem.' Ik
trok snel mijn kleding aan en begon mijn haar te kammen.

'Niet iedereen denkt daar zo over. Sommigen beschouwden
hem als een goede zeeman, een mogelijke kapitein. Je zal ze moeten
vertellen wat er gebeurd is. Uiteraard vertellen we ze niets over de
gevleugelde vrouw.'

'En ik neem aan dat ik van niets weet over de uitwisseling?'

'Inderdaad.'
 

Die avond deed ik wat me gevraagd werd. In het schemerige ruim
vertelde ik de bemanning hoe ik 's nachts wakker was geworden en
meneer Maul op mijn bed zat, zijn mes tegen mijn keel. Ik vertelde
hoe hij eiste dat ik hem bevredigende, hoe hij zijn orgaan in mijn
gezicht had geduwd, waardoor ik wel moest handelen. Nooit eerder
had ik zoiets vernederends meegemaakt. Nog steeds word ik wee op
de maag bij de herinneringen, bij zijn smerige woorden.

Het was verschrikkelijk om te moeten vertellen. Af en toe keek
ik naar Edward, die me bemoedigend toeknikte. Dan ging ik door,
totdat alles was gezegd en de stilte me als duisternis omklemde.

'Kwam hij alleen maar daarvoor naar je hut?' Ongeloof viel over
meneer Owans gezicht. 'Zei hij verder niets?' Iets in zijn stem



verontrustte me.

'Alleen daarvoor?' riep meneer Bakker uit. Hij stond
verontwaardigd op. 'Bij de heer! Alsof hij juffrouw Cate bezocht om
samen thee te drinken! Het ellendige zwijn probeerde haar aan te
randen en je vraagt of dat alles was? Jezus!'

'Ga alsjeblieft zitten, meneer Bakker,' zei Edward. De kok
gehoorzaamde, maar zijn hand vormde een strakke vuist.

'Wie zegt dat dit waar is?' vroeg meneer Blanchet. Hij zag roder
dan normaal, omdat hij al een kroes rum op had. 'Hoor eens, ik heb
juffrouw Cate heel wat moordende blikken naar meneer Maul zien
werpen, en ik ben niet de enige. Ze haatte de arme knaap, vooral na
hun gevecht, met de zweepslagen en zo. Ik zeg jullie, ik geloof geen
reet van haar verhaal.'

'Wat? Jij slangachtige, giftige, harteloze baviaan!' Ik schoot op
uit mijn stoel, speeksel vliegend van mijn lippen. 'Wat een lef om
zoiets te beweren!'

'Leugenaar!' riep iemand, maar ik zag niet wie. Opeens begon
iedereen door elkaar te praten, waardoor de ruimte wel leek te
krimpen. 'Penishakkende heks!' riep iemand. Er werd iets over me
heen gegooid. Het rook naar rum. Toch bleef ik met mijn handen in
mijn zij staan, kokend van woede.

'Stilte!' schreeuwde Edward. Zijn lippen vormden een dunne
lijn toen hij opstond en de bemanning aankeek. Ik zag direct waarom
hij kapitein was geworden. Hij bezat de gave om ze met de zwaai van
zijn hand te doen zwijgen. Een paar seconden hoorde ik slechts het
gekraak van ons schip en het geklop van mijn hart. 'Dat is een
serieuze beschuldiging, meneer Blanchet.' Edwards ogen spuwden
vuur toen hij de Fransman aankeek. 'En ik zeg je dat je het fout



hebt. Ik was erbij, zie je? Ik was erbij toen meneer Maul juffrouw
Cate probeerde aan te randen. Ik hoorde haar geschreeuw in mijn
hut en rende de hare binnen. Ik zag alles gebeuren, maar was te laat
om iets te doen. Ze gebruikte haar mes als zelfverdediging, iets wat
iedereen zou hebben gedaan. Toen hij ontmand op de vloer lag, heb
ik hem uit zijn lijden verlost.'

'U liegt,' blies meneer Blanchet. 'U verdedigt die valse teef,
omdat ze u heeft afgezogen.'

Gelach barstte los. Het verstomde zodra Edward meneer
Blanchet bij zijn kraag greep, hem uit zijn stoel trok en tegen de
muur duwde. 'Wat zei je?' Edwards gezicht was zo dicht bij het zijne
dat hij opzij boog.

Meneer Blanchet begon nerveus met zijn vingers te friemelen,
zoekend naar woorden. 'Ik zei alleen maar…'

'Je zei wat?' Edward duwde hem verder omhoog, waardoor de
Fransmans hielen van de vloer kwamen.

'Ik zei alleen maar dat… dat u liegt, kapitein. Ik zweer het, dit
hele verhaal is ongeloofwaardig. En ik kan 't weten. Meneer Maul
ging niet naar juffrouw Cate voor een wip. Hij was er voor de
gevleugelde vrouw.'

Er ging een zucht door de ruimte, dan gefluister. Ik durfde
amper te kijken, bang dat de waarheid naakt in mijn ogen lag.
Langzaam ademde ik in. Ik voelde ogen op me, me beoordelend op
de waarheid.

'Wat is dat nu voor onzin?' Ik zag een ader in Edwards hals
kloppen. 'We weten allemaal dat de gevleugelde vrouw op de Bonnie
is. Hoor eens, meneer Blanchet, jij bent degene die liegt, met deze
wilde fantasieën, deze vergezochte waanbeelden.' Hij duwde de



Fransman nog verder omhoog, waardoor die naar adem hapte.

'Kapitein!' Meneer Bird gaf Edward een waarschuwende blik.
Eindelijk liet hij los. 'Is dat waar, juffrouw Cate? Kwam meneer
Maul om de gevleugelde vrouw op te eisen?'

'Nee, natuurlijk niet,' zei ik. 'Hij had het er niet eens over.'

'Valse heks!' siste meneer Blanchet. Hij masseerde zijn
geschuurde keel. 'Ik had nog met meneer Maul gesproken, voordat
hij je bezocht. Hij zei dat Thomas West de gevleugelde vrouw
helemaal niet heeft, maar jij. Hij zei dat hij die ging halen. Hij zei
dat hij je al een tijd verdenkt en dat je dat arme hoertje van hem
hebt vermoord. Gut, hoe komt hij daar toch bij?'

Ik zweeg. Mijn benen trilden en ik vocht om ze stil te houden.
Niemand sprak. Ik kon hun gedachten bijna horen toen ze me
aangaapten en deze woorden bezonken. Dus meneer Maul heeft toch
iemand ingelicht, concludeerde ik. Hij heeft Blanchet gewaarschuwd
voordat hij naar me toekwam. Kennelijk verwachtte hij wel wat
tegenwerking.

'Wat een onzin,' vond meneer Logan. 'We weten toch allemaal
wel waarom meneer Maul juffrouw Cate bezocht? Snappen jullie het
dan niet? Hij wilde haar verkrachten! Ik heb hem dagenlang naar
haar zien loeren, en ik ben niet de enige. Bovendien zagen we de
heren Maul en Blanchet al dagenlang smoezen.'

Meneer Blanchet smeet zijn lege fles in een hoek. 'Noem je mij
een leugenaar?' Langzaam naderde hij meneer Logan, die hem kalm
aankeek.

'We weten dat je Mauls maatje bent,' vervolgde hij, 'met nog
wat anderen. En we weten van Mauls groeiende grootheidswaanzin.
Wat een vergezochte verhaaltjes bedacht hij over de bemanning,



vooral over juffrouw Cate. Hij zei dat ze vervloekt was, terwijl ze juist
zo'n harde werker is. Hij zei dat ze oneerlijk is, terwijl ik niets anders
dan goedheid zie.' Hij keek me aan en ik forceerde een glimlach,
inwendig krimpend van schaamte. 'Hij zei dat we een waanbeeld
achtervolgen, in plaats van die ring, en we weten allemaal waarom.
Meneer Maul wilde kapitein worden. God zij dank is het nooit zover
gekomen.'

Daarmee ging hij zitten en dronk uit zijn kroes. Als een van de
meest respectvolle bemanningsleden maakten zijn woorden indruk.

'Ja, meneer Maul wilde kapitein worden,' beaamde meneer
Blanchet. 'Hij dacht dat we een geest achterna jaagden. Hij dacht dat
hij het beter kon. En ik zweer jullie, hij zou nooit over de
gevleugelde vrouw liegen. Er zit een kern van waarheid in zijn
woorden of ik ben een geit.'

'Goed dan,' besloot meneer Bird. 'Het heeft geen zin om
hierover te blijven discussiëren. Er is maar één manier om de
waarheid te ontdekken.' Hij knikte naar Edward.

'Doorzoek juffrouw Cate's hut,' commandeerde hij. Meneer
Young verdween. 'En breng haar scheepskist.' Ik opende mijn mond
om te protesteren, maar sloot die weer.

'En haar zakken dan?' vroeg meneer Owan. Hij loerde naar me
alsof hij elk hoekje van mijn lichaam wilde doorzoeken.

Ik knikte naar meneer Bird. 'U mag me doorzoeken, als u dat
wilt.' Ik probeerde kalm te blijven toen hij me doorzocht, maar ik
wist dat ik beefde. Uiteraard vond hij slechts mijn sleutels, wat
munten en een zakdoek.

'Er is niets te vinden,' verklaarde hij. Een moment later werd
mijn scheepskist binnengebracht.



Ik duwde mijn lippen op elkaar toen mijn dierbare bezittingen
eruit werden gehaald: mijn schrijfmateriaal, handwerk, kleding,
vodjes voor mijn maandelijkse periode, Edwards boek, wat overige
spulletjes en als laatste mijn dagboek. Ik verstijfde. Oh nee, dacht ik.
Bij de eeuwige wateren, maar die mogen ze absoluut niet lezen!

Ik keek Edward smekend aan. Hij ging direct naar de kist, alsof
hij de kwartiermeester wilde helpen. Niemand sprak toen ze mijn
kleding uitschudden, de vodjes nieuwsgierig bekeken en naar een
geheim compartiment in de kist zochten. Ik slikte toen Edward mijn
dagboek opende en er doorheen bladerde. Ik dacht aan wat ik tot
dusver had geschreven: jeugdherinneringen, overpeinzingen over
mijn leven, de liefde voor mijn ouders en de tranen die ik had
gelaten. Het waren zaken die niemand hoorde te lezen, die slechts
voor mij waren bedoeld. Maar wat me de meeste zorgen baarde was
de beschrijving van de dag dat ik de gevleugelde vrouw vond.

'De gevleugelde vrouw zit er niet in,' concludeerde meneer Bird
met heldere stem. Ik durfde weer te ademen.

Edward legde mijn dagboek in de kist en begon mijn
bezittingen terug te leggen. 'Tevreden?' vroeg hij. Vermoeid richtte
hij zich tot de bemanning. 'Of zijn er wellicht andere valse
beschuldigingen, nu we hier toch allemaal zijn? Want ik zeg jullie,
heren, dat dit tijdverspilling is.' Even zweeg hij om zijn woorden te
laten inwerken. 'Hier zijn we dan, op open zee, waar alles mogelijk is.
We zitten binnen, terwijl voorspoed buiten ligt. We bevinden ons in
schemering, maar morgen breekt een dag aan vol mogelijkheden,
dromen om te vervullen. Jullie dromen.' Zijn ogen glommen alsof
niets ons in de weg stond. 'Luister goed, er zijn schepen om te
kapen. Nu we eindelijk weer varen, zijn we onstuitbaar. Want pakken
we niet wat we willen? Hebben we dat niet altijd al gedaan?' Vol
verwachting keek hij rond en ik knikte aanmoedigend.



'Ik wil goud!' riep meneer Owan. 'Ik wil ouderwetse
muntstukken, juwelen en parels.'

'Ik ook!' riep een jonge zeeman en er werd enthousiast gejuicht.
Opeens gingen er flessen rond en proostte men op de mooiste
schatten.

Het voelde alsof er een frisse wind waaide. Edward knipoogde
naar me toen hij ging zitten en zijn thee dronk. Wat was ik trots op
hem, en dankbaar. Toch was niet iedereen gerustgesteld.

'Maar hoe lossen we de situatie met het eten op?' wilde meneer
Logan weten. De stilte viel zo snel als die verbroken was. 'Ik vind het
vervelend om erover te moeten beginnen, heren, maar het kan niet
anders. Ik heb geruchten opgevangen over stervende dieren en
rottende groente.'

'Meneer Bakker?' zei Edward. 'Informeer ons over de
voorraden.'

'Goed dan,' zei de kok sober. 'Zoals jullie weten, zijn we door de
bederfelijke voorraden heen, zoals groente en fruit. Helaas hebben
onze dagen in hitte en stille wateren onze voorraden geen goed
gedaan. Er zijn wat kippen gesneuveld en een geit. Zoals het er nu
naar uitziet, kunnen we Yucatán echter op tijd bereiken. Zodra we
aankomen, kunnen we het water aanvullen, vooral nu thee een
favoriete drank is geworden.' Er klonk gelach. 'Ik stel voor dat we
zuinig met het water omgaan.'

Er werd goedkeurend geknikt. 'Misschien moet juffrouw Cate
wat minder voor haar ochtendritueel gebruiken,' opperde meneer
Owan. 'Een mens kan toch maar een keer schoon worden?'

'Christus! Je praat alsof ik dagelijks een bad neem,' mopperde
ik.



'Als je dat niet doet, drink je die hoeveelheid wel,' vond meneer
Blanchet, die nog geïrriteerd was.

'Het is nog altijd minder dan de hoeveelheid rum die jij in je
strot dauwt.'

'Zoals ik zei moeten we voorzichtig zijn,' vervolgde meneer
Bakker. 'We kunnen het schrobben van het dek bijvoorbeeld
uitstellen of dat doen als het regent. Als iedereen het ermee eens is,
wil ik de watervoorraad beheren.'

De bemanning ging hiermee akkoord. Daarmee was de
bijeenkomst ten einde.
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Op een ochtend zagen we een driemaster aan de horizon, de
Nederlandse vlag wapperend aan haar mast. Meneer Bakker, die voor
de gelegenheid aan dek was geroepen, tuurde door de verrekijker
voordat hij bevestigend knikte. 'Ja, het is inderdaad de Welgemoed,
heren, met achttien kanonnen. Ze staat bekend om de suikerhandel
en heeft Port Royal als thuishaven.'

Edward liet de informatie op zich inwerken. 'Wat denk je,
meneer Bird?'

'Dit is het eerste schip dat we in dagen hebben gezien,' vond de
kwartiermeester. 'Kijk hoe diep ze in het water ligt! De mannen zijn
rusteloos. Zou het ze niet opvrolijken als we weer eens een
ouderwetse lading binnenhalen?'

De kapitein begon te grijnzen. 'Zeker weten. Pas onze koers
aan. Deze is van ons!'

Hiermee begon het langzame proces om de koopvaarder in te
halen. Alle zeilen werden bijgezet, in de hoop onze prooi voor
zonsondergang te kunnen kapen. Meneer Bakker bleef even naar de
Welgemoed staren.

'Daar zijn je landgenoten,' observeerde ik. 'Vind je dat niet
vervelend?'

Hij grinnikte. 'Kom nu! Als ik dat vervelend vond had ik dit
vak niet gekozen. Het is echt niet de eerste keer dat we een
Hollander kapen. Geloof me, er zijn heel wat voorgangers geweest,
die allemaal goed voor de beurs waren.' Opeens legde hij zijn hand
op mijn schouder. 'Zou jij het erg vinden als het een Spaans schip
was?'



'Nee, natuurlijk niet.' Ik keek naar zijn hand, in de hoop dat hij
die weg zou trekken. Ik voelde Edwards ogen op me, maar het leek
me onaardig om de hand weg te duwen. De kok was altijd zo
vriendelijk tegen me, maar ik vroeg me af of hij daadwerkelijk
verliefd op me was. 'Nee, het maakt me echt niet uit. Natuurlijk ben
ik van Spaanse afkomst, maar het is nooit mijn thuisland geweest. Ik
heb me eerder Brits gevoeld, hoewel ik nooit in Engeland heb
gewoond. Nee, eigenlijk ben ik vooral een Jamaicaanse. Voel jij je
Hollands?'

Hij begon direct te stralen 'Jazeker, zelfs na tien jaar in West-
Indië te hebben geleefd. Ik heb mijn eigen taal amper nog
gesproken, maar ik hou nog steeds van het Hollandse eten, onze
gewoontes en dergelijke. In mijn hart zal ik altijd een Hollander zijn,
en een trotste ook!' Ik glimlachte, maar zweeg in de hoop dat hij
naar de kombuis zou terugkeren. 'Je zou mijn land eens moeten zien.
Als je wilt kunnen we het eens bezoeken, jij en ik.' Ik verstarde bij
zijn woorden. Dan draaide ik, zodat zijn hand van mijn schouder
gleed. 'Als we de gevleugelde vrouw vinden en verkopen, worden we
stinkend rijk. Mijn God, wat zullen we mogelijkheden hebben! Wat
zullen we veel kunnen zien. En weet je wat ik ga doen? Ik ga een
taveerne in Amsterdam kopen en er als kok werken. Je zou die stad
eens moeten zien. Het is een en al leven.'

Zijn ogen waren groot en helder en de jeugdigheid straalde van
zijn lijf. Ik zag dat hij een aantrekkelijke man was, met spierbundels
op de juiste plaats en een aangenaam gezicht. Veel vrouwen zouden
het heerlijk vinden om door hem begeerd te worden. 'Is dat zo?' Ik
staarde naar mijn voeten.

'Ben je al plannen aan het maken, meneer Bakker?' Ik keek
verbaasd op toen Edward zich met een strak gezicht bij ons voegde.



'Nou, ik vertelde juffrouw Cate gewoon over… over wat ideeën,
wat mogelijkheden.' Meneer Bakker zweeg en leek te verbleken.

'Echt waar?' vroeg Edward. 'Welnu, ik vrees dat je plannen
momenteel elders nodig zijn. De kombuis, wellicht? Het is bijna
theetijd. En bereid de laatste geit. Een gevecht op een lege maag
brengt ongeluk.'

'Natuurlijk, kapitein.' Meneer Bakker maakte zich sip uit de
voeten.

Edward glimlachte, vermaakt door de aandacht die ik kreeg. 'En
ik dan, kapitein?' vroeg ik. 'Hebt u ook orders voor mij?' Mijn
speelse toon deed hem fronsen.

'Het weer, graag, juffrouw Cate.'

Het antwoord verbaasde me, want ik had op iets opwindends
gehoopt. Maar meneer Bird kwam bij ons staan, in afwachting van
mijn verslag. Ik begon direct de wolken te lezen.

Uren kropen voorbij. Eens in de zoveel tijd maten we onze
snelheid en pasten de zeilen aan. Er werden zwaarden geslepen en
pistolen gepoetst, onze gezichten blinkend van hoop en opwinding.
Eindelijk hadden we een tastbaar doel. Daar, in de verte, werd de
Welgemoed steeds groter, totdat we in de namiddag zelfs bewegende
stipjes aan dek zagen.

Ik vroeg me af wat er door Edward heenging. Ik zag zijn
vastberadenheid om ons voorspoed te brengen, om de bemanning
tevreden te stellen. Geroutineerd verkleinde hij de afstand tussen ons
en onze prooi.

Dan waaide er een verrukkelijke etensgeur over het dek. Kort
erop zat ik in de kombuis te smullen alsof ik dagenlang had gevast.



Ik complimenteerde de kok vanwege de aparte kruiden en het malse
vlees en hij glimlachte. Toch was hij opvallend stil. Ik dacht aan wat
hij had gezegd, dat hij naar Holland wilde gaan. Dacht hij serieus dat
ik mee wilde?

Misschien heb ik wel te veel tijd met hem doorgebracht, dacht
ik. Misschien denkt hij dat ik geïnteresseerd in hem ben, dat ik hem
wellicht wil trouwen. Als hij de waarheid eens kende.

'Het schip dat we achtervolgen... het kan nog wel eens op een
gevecht uitdraaien.' Zijn woorden trokken me uit mijn gedachten.

Ik keek hem verbaasd aan. 'Is dat zo gek? Ik weet dat veel
kapiteins leven over dood kiezen en zich overgeven, maar komt een
gevecht niet vaak genoeg voor? Het hoort bij ons werk, bij ons
leven.'

Plotseling liet hij het eten voor wat het was. 'Ik vind het
gewoon niet kunnen, juffrouw Cate. Dit alles – jij bedoel ik.' Er
verschenen lijnen in zijn gezicht toen hij me gadesloeg: mijn
verwarring, mijn volle paardenstaart en de kleding die ik onlangs had
gekocht. Hij schudde zijn hoofd. 'Je bent een goede vrouw, als ik dat
mag zeggen. Ik vind het gewoon zonde dat je moet vechten, dat je
besmeurd raakt met zweet, bloed en wie weet wat nog meer. Je kunt
wel gewond raken.'

'Gewond raken?' herhaalde ik zwakjes. Zijn ogen boorden door
de mijne, totdat ik mijn blik afwendde. Zijn woorden raakten me,
zaten vol bezorgdheid en meer. Liefde, dacht ik. Hij geeft echt om
me. 'Kom nu, meneer Bakker! Dat hoort er toch zeker bij? Ik heb nu
eenmaal voor dit leven gekozen. Ja, het is gevaarlijk. Ja, ik kan
gewond raken, net als iedereen op dit schip. Waarom is dat anders
voor mij? Maakt het zoveel uit dat ik een vrouw ben? Je weet toch
dat ik kan vechten? En wat maakt het uit als ik vies word? Dan was



ik me wel weer.'

'Het maakt mij uit!' Hij drukte zijn vingers tegen zijn lippen,
alsof hij iets overwoog. 'Het maakt me meer uit dan je denkt.'

Ik werkte het laatste stuk vlees naar binnen en begon gehaast te
kauwen. Ik wilde het niet horen. Kon hij maar stoppen met zo te
praten, alsof ik iets voor hem betekende, alsof hij me wilde
beschermen. 'Je moet je niet zo'n zorgen maken.' Ik durfde amper op
te kijken. 'Je moet je op je werk richten, op het eten, en ik moet
terug aan dek.' Ik zette mijn lege kom weg en liep naar de deur, maar
hij pakte mijn hand vast.

'Kom met me mee naar Amsterdam,' zei hij. 'Ik kan er een
toekomst voor ons opbouwen, een waardig leven. Zelfs als we de
gevleugelde vrouw niet vinden, kunnen we gaan. Dan zal ik je
trapgevelhuisjes laten zien, tulpen en grachten. Ik kan een huis
huren waar je veilig bent en voor je zorgen. We zouden samen een
taveerne kunnen opzetten. Zou dat niet geweldig zijn?' Ik gaapte
hem aan, te verbouwereerd om mijn hand terug te trekken. 'Ik zal je
mijn taal leren. Het zal niet meevallen, maar je leert zo vlot. We
zouden zelfs –'

'Stop. Hou op met zo te praten!' Ik schudde mijn hoofd en trok
mijn hand terug. 'Ik… ik wil gewoon…' Ik drukte mijn hand tegen
mijn lippen, zoekend naar woorden. 'Waarom zeg je dit allemaal?'

'Bij Gods liefde, juffrouw Cate! Moet ik het echt spellen?'

'Nee,' smeekte ik. 'Alsjeblieft niet. Het spijt me, maar ik kan
echt niet met je meegaan.' Ik keek om in de hoop dat er iemand
binnen zou komen, zodat het gesprek werd onderbroken.

'Kun je dat niet? Of wil je dat niet?' Hij klonk zo zwak dat mijn
hart ineenkromp.



'Allebei, geloof ik.' Ik zuchtte, wetend dat ik eerlijk moest zijn.
'Je bent een goede man, meneer Bakker, en ik vind je zeer aardig.
Als… als een vriend.' Wat voelde ik me ellendig om hem zo te
moeten teleurstellen.

'Is er iemand anders?' Hij fluisterde bijna. 'Of staat iets aan mij
je tegen?' Hij keek naar de plek waar zijn hand had gezeten.

'Nee. Nee, het ligt niet aan jou. Je bent geweldig en ik weet
zeker dat er een vrouw is waarmee je gelukkig wordt. En ja, er is
inderdaad iemand in mijn leven. Het spijt me, echt waar.' Daarmee
verliet ik de kombuis, bang om zijn verdriet te zien.

Verward keerde ik terug aan dek, waar men te druk was om me
op te merken. Nog steeds liepen we op de Welgemoed in, waarop ik
intussen zelfs mensen zag, eentje wild gebarend terwijl een ander
door een verrekijker keek.

'Hijs de vlag,' commandeerde Edward.

Al snel wapperde onze vlag in de wind, een zwart doek met een
witte kortelas en schedels van verschillende grootte. De zon draaide
al naar het westen, ons enthousiasme groeiend met de verstrijkende
tijd.

'Maak de kanonnen klaar,' zei Edward. Meneer Logan, die nu 
meester kanonnier was,  gehoorzaamde. Vervolgens werd ons arsenaal 
pistolen, kortelassen en andere wapens tevoorschijn gehaald. De 
bemanning schoot toe om wapens te kiezen en ik koos een goed 
pistool. Kruithoorns en kogels lagen klaar en ik zorgde dat mijn 
pistool geladen was, zoals meneer Young me had geleerd. Dan 
wachtte ik gespannen af.

'Vuur een waarschuwingsschot af,' sprak Edward. 'Beman de
kanonnen en bereid je voor op een gevecht.'



Het achtersteven van de Welgemoed vormde een gemakkelijk
doelwit, maar we wilden haar niet te veel beschadigen. Nog niet.
Vanaf de campagne had ik goed zicht op onze voortgang. Ik maakte
een sprongetje bij een kanonschot. Mannen doken omlaag. Water
spatte op naast de Welgemoed en de Hollanders begonnen te
schreeuwen. Edward haastte zich met meneer Bakker naar voren en
begon naar de Welgemoed te gebaren. Ik volgde ze, benieuwd naar
wat er gezegd werd.

'Zeg dat ze zich moeten overgeven of sterven in een gevecht,'
instrueerde Edward. Meneer Bakker begon direct in een vreemde taal
vol keelgeluiden te praten, waarna iemand op de Welgemoed met een
bleek gezicht begon rond te roepen. Hij droeg een lange, grijze jas
met gouden knopen en een weelderige pruik met glanzende, blonde
krullen. Ik besefte dat hij de kapitein was.

'Ik wil dat ze al hun wapens verzamelen,' vervolgde Edward. 'En
zeg dat ze hun kapitein moeten sturen.'

Opeens was de Welgemoed een en al activiteit. Al snel lagen we
parallel aan haar, maar ver genoeg om te vuren. Er werd een roeiboot
in het water gelaten, waarin de Hollandse kapitein met een
donkerharige jongen naar ons toe roeide.

Edward liet ze naar zijn hut brengen. Vervolgens dreven we
dichterbij, zodat we aan boord van onze prooi konden. Dit alles
gebeurde zonder ook maar een pistoolschot of de zwier van een
zwaard. Het was tijd om het schip uit te kammen.

Zoals verwacht vonden we suiker, evenals een grote hoeveelheid
indigo en cacao. Nadat we deze goederen hadden ingeladen, stripten
we het schip van haar zeilen, touwen, kanonnen en gereedschappen.
Ook de hangmatten werden overgenomen, die gloednieuw leken.
Uiteraard waren we dolblij met alle voeding aan boord, zoals bloem,



vers groente en fruit en water. Al snel puilde ons ruim uit van de
jenever.

Ik besloot de kapiteinshut te doorzoeken en vond wat Engelse
boeken. Ook het hagelwitte linnengoed was naar mijn zin, evenals
een stapel hemden en een Delfts blauw servies. Ik verheugde me al
om het Edward te overhandigen, en eenmaal terug op ons schip
besloot ik hem een van de borden te laten zien. Er kwamen echter
vreemde geluiden uit zijn hut. Iemand gilde het uit terwijl de ander
– zo te horen de Hollandse scheepsjongen – zat te jammeren. Zonder
te kloppen ging ik naar binnen, mijn hand bij mijn zwaard.

'Herhaal wat je zei,' commandeerde Edward. 'Zeg hem dat we
van het goud afweten. Zeg dat liegen geen zin heeft, althans, als hij
nog wat vingers intact wil houden.' Meneer Bakker begon te
vertalen.

Edward stond over de Hollandse kapitein gebogen en keek hem
zo duister aan dat ik rilde. Toen ik dichterbij kwam, zag ik dat
Edward de hand van de kapitein op tafel duwde. Twee vingers
stonden zo krom dat mijn recente maaltijd in mijn maag verschoof.

'Wat gebeurt hier allemaal?' vroeg ik met scherpe stem. De
scheepsjongen sloeg alles met grote, kastanjebruine ogen gade terwijl
meneer Young zijn pistool in de aanslag hield. 'Is dit echt nodig?' Ik
voelde me wit wegtrekken. De kapiteins andere hand lag verminkt
op zijn schoot en hij produceerde een lange, diepe kreun.

Edward keek me geschrokken aan. 'Wat doe jij hier in
godsnaam? Ga aan dek, nu meteen!' Ik gaapte hem aan, plotseling
bevroren. Dan keek ik naar de Hollandse kapitein, zijn gezicht
glimmend van het zweet. Nieuwsgierigheid lichtte op in zijn ogen.
'Juffrouw Cate?' Edward klonk zo scherp dat het Delfts blauwe bord
haast uit mijn handen schoot. 'Meneer Young, verwijder haar!'



Eindelijk kwam ik in beweging. Ik kwakte het bord op het
dichtstbijzijnde kastje en bewoog stijfjes naar de deur, die open ging
voordat ik er was. Meneer Bird kwam enthousiast binnen. 'We
hebben het gevonden, kapitein. Een kist vol goudstukken!'

'Geweldig!' Edward richtte zich tot meneer Young. 'Verwijder
deze man.'

Ik liep weg. Ik had genoeg gezien. Ongelooflijk, dat deze
Edward dezelfde man was waarmee ik de liefde had bedreven, die
teder mijn haar had gestreeld. Verward hielp ik in het ruim met het
opbergen en tellen van de buit. Iedereen was zo uitgelaten dat er
werd gezongen en gedanst, en er werden al plannen gemaakt voor
bezoekjes aan de hoeren, een drankfestijn en andere amusementen
aan land.

Die avond hadden we een waar feestmaal. Flessen rum gingen
rond, en jenever en Afrikaanse wijn, en er werd gedanst en gelachen
alsof we in de kroeg waren. De heren Bakker en Logan en een
zeeman genaamd Willem speelden een drinkspelletje aan dek en
nodigden me uit om mee te doen.

'Hoe werkt het?' vroeg ik. Ik zag kroezen en een grote fles rum
op tafel staan. Aan de mannen hun roze, glanzende wangen te zien
was het spelletje al even aan de gang.

'Een van ons zegt iets. Als dat voor jou waar is, drink je.
Eenvoudig, toch?' Meneer Bakker keek me uitdagend aan. Ik besloot
plaats te nemen en er werd een volle kroes voor me neergezet. 'Het is
jouw beurt, Willem.'

Willem was een van de Hollanders die bij ons schip was
aangemonsterd, een stevige kerel met kort, rood haar en een vrolijk
gemoed. Even keek hij me nieuwsgierig aan, voordat hij zei: 'Ik heb



nooit echt van persoon houden.'

Ik glimlachte. Willem leerde met moeite de Engelse taal. Ik liet
mijn rum staan, want ik had uiteraard van iemand gehouden.
Verbaasd zag ik dat meneer Bakker evenmin dronk. 'Jouw beurt,
juffrouw Cate,' zei hij.

Even dacht ik na. 'Ik ben nog nooit laveloos wakker geworden,
waarbij ik me niets meer van de avond tevoren kon herinneren.'
Zoals verwacht, dronk niemand.

'Ik hou van haring,' zei meneer Bakker. Men proestte van het
lachen en er werd amper dronken.

'In mijn hart ben ik een goed mens,' zei meneer Logan
filosofisch. Niemand dronk en ik keek ze verward aan. 'En jij dan,
juffrouw Cate?'

'Nou, ik vraag me af wat iemand tot een goed mens maakt,'
antwoordde ik. 'En betekent in mijn hart dat je af en toe goed bent
of nooit helemaal slecht?'

Hierover werd diep nagedacht, totdat Willem besloot dat het
zijn beurt was. 'Ik hou ervan als een dame mijn pik zuigen is.'
Iedereen bulderde van het lachen, ook de mannen die ons spel
gadesloegen.

'Christus,' mompelde ik en ik schoof mijn kroes weg. 'Moet het
echt deze kant op gaan?' Ik schudde mijn hoofd toen ze allemaal
dronken.

'Ach, het gaat altijd deze kant op,' legde meneer Bakker uit. 'Ik
heb het spelletje nog nooit de nette kant op zien gaan.'

Ik zuchtte en dacht even na. 'Ik hou meer van knuffelen dan
van zoenen.'



'Jezus! Kan dat?' riep hij ontzet uit. Meneer Logan nam een
ferme slok en moest zijn kroes bijvullen.

'Is dat zo gek?'

'Misschien ben je nooit eens goed beetgepakt,' suggereerde de
kok. Ik keek hem geschokt aan. Kwamen deze woorden serieus uit
zijn mond? Er lag een bijna beschuldigende uitdrukking in zijn ogen,
en ik vroeg me af waar hij op doelde.

'Of jij bent gewoon nooit lekker geknuffeld,' zei meneer Logan
met opgetrokken wenkbrauwen.

'Ik heb nog nooit een geheim liefje gehad,' stelde meneer
Bakker. Ik verstarde toen hij me strak aankeek, alsof de stelling
vooral mij aanging. Meneer Logan dronk, maar ik zat als verstijfd. Ik
kneep in mijn kroes, me sterk bewust dat er iets gaande was. Ik nam
alsnog een ferme slok.

Toen het mijn beurt was, zei ik: 'Ik heb nog nooit in gezelschap
met mijzelf gespeeld.' Daarbij keek ik meneer Bakker zo
triomfantelijk aan dat het schaamrood op zijn wangen kwam.

'Goed zo, juffrouw Cate!' riep een van de omstanders. 'Laat de
waarheid uitkomen.'

Intussen stond de halve bemanning om ons heen. Ik bloosde
toen ik meneer Bird zag, wiens oren waarschijnlijk klapperden bij
zulke woorden uit een vrouwenmond. Opeens zag ik Edward met
zijn rug tegen de reling staan, zijn ogen samengeknepen terwijl hij
ons gadesloeg.

Ik wist niet wie er had gedronken, maar aangezien het meneer
Bakkers beurt was, vouwde ik mijn handen verwachtingsvol samen.
'Ik heb in de afgelopen twee weken aan boord geneukt.' De hardheid



in zijn stem schokte me.

'Wat?' bracht ik uit. 'Vraag je nu of iemand een regel heeft
verbroken?'

'Nee joh, iedereen kan nu zuipen,' vond meneer Owan, die
grijnzend bij de tafel stond. 'Alsof niemand zichzelf eens lekker heeft
afgesjord!'

'Christus,' mopperde ik, moe van het spelletje.

'Je kunt nog drinken,' spoorde meneer Bakker aan. Ik verroerde
me niet, kokend van woede. Wat geniepig van hem, dat hij op deze
manier informatie uit me probeerde te vissen. Hij heeft iets door,
besefte ik. Nu ik hem heb afgewezen, vermoedt hij wie mijn hart
heeft gestolen.

'Ik ben een jaloerse idioot,' zei ik nijdig, waarbij ik meneer
Bakker zo intens aankeek dat iedereen mijn voorbeeld volgde.
Gesprekken verstomden, totdat er slechts gefluisterd werd. 'Nou,
meneer Bakker? Heb je geen dorst?' De spanning was voelbaar.

'Wat is jaloerse idioot?' informeerde Willem.

'Genoeg!' Het was Edward. Opeens stond hij bij ons. 'Het is
klaar met deze onzin, begrepen?'

Ik zette mijn kroes met een klap neer. 'Ach, kapitein, ik
verveelde me toch al.' Ik wilde weglopen.

'Maar ik niet,' gromde meneer Bakker.

'Wat jammer voor je,' zei ik, 'want ik moet plassen.'

Daarmee verdween ik, het gegrom en gejoel van de bemanning
negerend.

 



Terug in mijn hut hurkte ik moeizaam boven mijn kamerpot,
beneveld door de drank. Nog steeds kneep ik mijn handen samen,
geïrriteerd door meneer Bakkers gedrag. Hoe durft hij, dacht ik
terwijl ik een doek over de kamerpot legde en die onder mijn bed
schoof. Hoe durft hij me onder het oog van de bemanning
informatie te ontfutselen?

Ik besefte dat dit zijn manier was om zijn teleurstelling te uiten,
omdat ik niet met hem mee naar Holland ging, omdat ik zijn liefde
niet kon beantwoorden. Opeens zag ik hem in een ander licht, niet
de gemoedelijke jongeman die me vrolijk stemde met dagelijkse
praatjes, maar een jaloerse, gefrustreerde man.

Een moment later kwam Edward binnen, zijn gezicht strak en
vermoeid. 'Wat was je in godsnaam aan het doen?' wilde hij weten.
'De hele bemanning zat te kijken!'

'Ik dacht dat ik meer tijd met de bemanning moest
doorbrengen,' zei ik terwijl ik op het bed ging zitten.

'Ja, maar niet dat je je verrot moest zuipen. Jezus, Cathy! Als ze
al niets doorhadden, hebben ze dat nu wel. Wat was dat allemaal met
meneer Bakker? Het leek wel alsof je kwaad op hem was.'

'Ik ben ook kwaad op hem!' Ik wrong mijn armen in een
vreemde bocht om mijn jas uit te krijgen. 'Hij gebruikte het spelletje
om informatie uit me te trekken. Dat kon ik toch niet toestaan?' Ik
smeet de jas over een stoel en leunde tegen mijn kussen. 'Ik weet
zeker dat hij iets vermoedt, Edward. En hij is inderdaad verliefd op
me.'

Edwards uitdrukking verzachtte. 'Dat kan ik hem niet kwalijk
nemen.'

Ik reikte naar hem en toen hij mijn hand vastpakte, trok ik



hem op het bed en sloeg mijn armen om hem heen. Ik proefde wijn
in zijn kussen, waardoor ik die hongerig beantwoordde, alsof de
drank mijn verlangens versterkte. Ik ging liggen en trok hem tegen
me aan.

'Je rug,' fluisterde hij.

'Het geeft niet.' De striemen zeurden nog wat. 'Kom hier.'

Hij kuste me zo intens dat ik de hitte door mijn lijf voelde
zwermen. Vlug trok ik zijn hemd uit, om zijn sterke, zachte rug te
strelen. Dan kleedde hij me uit, zodat ik naakt op het bed lag. Bloed
stroomde naar mijn wangen toen hij me gadesloeg, alsof hij voor het
eerst iets dierbaars zag. 'Je bent zo mooi, Cathy,' zei hij. Hij bekeek
me zo verlangend alsof ik de gevleugelde vrouw was, met gevouwen
vleugels in zijn armen.

Er is iets kwetsbaars aan naaktheid, vooral als de ander nog
gekleed is. Daarom kleedde ik hem verder uit, waarna ik ook hem
bekeek. Ik hield van zijn sterke armen en gladde huid; mannelijk,
maar zacht, en zo blank.

Weer kusten we, onze armen om elkaar heen en onze benen
verstrengeld. Dan gleden zijn lippen omlaag, zacht tegen mijn
rondingen. Ik sloot mijn ogen, me richtend op zijn kriebelende snor
op mijn buik, op zijn vochtige, warme adem en lippen. Mijn
opwinding laaide op toen hij verder afdaalde. Ik hield mijn adem in,
verlangend naar iets wat ik amper durfde te dromen, waarvoor ik
mijzelf zelfs berispte. Dan gleed zijn adem langs mijn dijen, en dan
ertussenin. Ik kreunde zachtjes toen hij me daar kuste. Het was zo
teder en intiem dat ik twijfelde of het mogelijk was. Toch bleef hij
me kussen en me met zijn tong plezieren, totdat ik kreunde van
genot. Hij kwam bij me liggen en keek me aan.



'Vind je het niet erg?' vroeg ik, verrast dat hij zoiets deed, iets
wat haast verboden leek. 'Smaakt het niet… raar?'

'Natuurlijk vind ik het niet erg,' antwoordde hij hees. 'Dit ben
jij, Cathy, dit allemaal. Ik hou van je lippen, je geur, je smaak…
alles.'

'En ik vond het heerlijk.' Ik liet mijn vingers door zijn baard
glijden.

Dan kwam hij bovenop me, en ik aanschouwde zijn genot
terwijl we samen bewogen, totdat hij voortijdig stopte. Ik keek hem
verbaasd aan. 'We moeten voorzichtig zijn, Cathy,' sprak hij. 'Je zou
zwanger kunnen raken.' En dus pakte hij mijn hand en geleidde me,
totdat ook hij zijn hoogtepunt bereikte. Dan lagen we tegen elkaar
aan, helemaal bezweet. Ik hoorde de bemanning op het dek lachen.
Ik vroeg me af wat ze zouden zeggen als ze ons konden zien.

'Weet je zeker dat ik zo geen kind krijg?' vroeg ik toen. Ik
dacht aan de eerste keer dat we de liefde bedreven en hij zich niet op
tijd had teruggetrokken.

'Nee, zekerheid hebben we nooit.' Hij liet zijn hand door mijn
lange lokken glijden. 'We kunnen alleen maar voorzichtig zijn om de
kans te verkleinen.' Even was het stil.

'Ik wil niet zwanger raken, Edward. Het zou veel te onhandig
zijn.' Alleen al de gedachte aan een dikke buik deed me huiveren.
Wat moest ik met een baby, en al helemaal op een schip? Nee, dan
kon ik toch zeker niet aan boord blijven?

'Maak je maar geen zorgen. Zo gemakkelijk gebeurt het niet. Je
moet gewoon op de signalen van je lichaam letten. Als je je
maandelijkse periode overslaat, wil ik dat je het me vertelt.'



'Natuurlijk,' beloofde ik, maar ik vroeg me af wat we dan
zouden doen.

Even later zaten we thee te drinken, beide dorstig, en niet
alleen door de drank. Even zwegen we, alsof we stilletjes ons recente
genot lieten inwerken.

'Wat is er eigenlijk met die Hollandse kapitein gebeurd,
Edward?' vroeg ik toen. Ik zag zijn gebroken vingers nog voor me.
Zou hij zijn handen ooit nog kunnen gebruiken?

'Ik dacht al dat je daarover zou beginnen,' zuchtte Edward. 'Je
vond dat niet leuk, hè?'

'Natuurlijk vond ik dat niet leuk.' Ik wist dat ik fel klonk, zelfs
beschuldigend, maar ik kon het niet helpen. 'Ik begrijp het gewoon
niet, weet je? Hoe je dat kon doen, een gezonde man verminken
terwijl je ooit dokter zou worden.'

'Misschien is het dan maar goed dat ik geen dokter ben
geworden,' sneerde Edward.

Ik zuchtte en had spijt dat ik erover was begonnen. Opeens was
alle passie bekoeld, als een ijzige wind na een warme dag. Ik nipte
van mijn thee, mijn woorden afwegend.

'Ik moest het wel doen,' zei hij zachtjes. 'Ik wist dat er goud op
dat schip lag. Ik voelde het gewoon. Op de een of andere manier was
het daar misplaatst, zo dicht bij de Spaanse kust. We hebben die man
ruim een uur ondervraagd, zonder resultaat. Op dat punt moesten we
gewoon iets doen of met lege handen vertrekken.' Hij liet zijn hoofd
hangen. 'Ik ben niet altijd een goed mens, Cathy. Waarom zou ik
anders een boeket schelmen aansturen? Soms is zoiets nodig, iets
waar ik niet trots op ben. Maar de bemanning… de bemanning moet
tevreden blijven. Je weet wat meneer Maul wilde doen, dat hij



muiterij wilde plegen om mijn plaats in te nemen. Zodra de
bemanning ontevreden of zelfs maar verveeld raakt, is het zo
gebeurd.'

'Dat weet ik.' Ik rilde bij de herinnering aan Mauls ingevallen
gezicht. Wat een verademing dat die bruut ter ziele was, met zijn
smerige plannetjes, zijn walgelijke intenties.

'We moeten allemaal wel eens iets doen waar we niet trots op
zijn, ook jij. Dit is nu eenmaal een piratenschip.' Edward keek me
haast spijtig aan.

Even zweeg ik, denkend aan mijn daden, aan mannen die ik had
verslagen, aan mijn vingers glijdend langs Hanna's keel. 'Ik heb al
zoiets gedaan.' Mijn wangen begonnen te branden en ik keek
beschaamd weg. 'Het is niet aan mij om je te vooroordelen, Edward,
dus het spijt me. Ook ik ben geen goed mens, weet je?' Ik keek hem
aan. 'Die hoer van meneer Maul, degene die vermoord is…' Ik
verstomde.

Edwards gezicht vertrok. 'Jezus! Wil je nu echt zeggen dat…
was jij dat?'

Ik knikte. 'Ze wist van de gevleugelde vrouw. Ze heeft haar zelfs
gezien toen ik het gevaar niet kende. Ze wilde dat ik haar aan een
man verkocht, die achteraf meneer Maul bleek te zijn. Toen ik niet
tot verkoop overging, dreigde ze hem alles te vertellen en toen…
toen nam ik het heft in eigen handen.' Ik staarde naar mijn vingers,
zo zacht en schoon dat het onmogelijk leek dat ze een keel hadden
omklemd. Edward keek me verbouwereerd aan. 'Ze heette Hanna.
We deelden een hut op weg naar Port-de-Paix. Ze had vanaf het
begin een hekel aan me en dus gingen we bij aankomst ieder onze
eigen weg. Toch bleven we elkaar tegenkomen en hielpen elkaar
soms zelfs. Ik kan niet zeggen dat ze mijn vriendin was, maar toch…'



'Je hoeft me dit niet te vertellen.'

'Soms bezoekt ze me in de nacht,' vervolgde ik, 'in mijn
dromen. Dan glimlacht ze, voordat haar handen naar mijn hals
glijden. Eerst pakt ze de gevleugelde vrouw. Dan drukt ze me in het
matras om me langzaam te wurgen.' Er kwamen tranen in mijn ogen.
'Ik zal het wel verdienen, na wat ik heb gedaan. Ze verdiende niet te
sterven.'

'Wie wel?' Edward schudde zijn hoofd, duidelijk geschrokken.
'Is er iemand die de dood verdient, Cathy? Al die mannen die we op
de Britse koopvaarder hebben verslagen – verdienen zij het?'

'Nee, natuurlijk niet. Ik vind dat vreselijk. Misschien hadden ze
wel een gezin, of andere dierbaren.'

'En meneer Maul?' vroeg Edward.

'Die verdiende het zeker.'

'Vind je dat?' Even was het stil. 'Natuurlijk had hij gemene
trekken, maar verdiende hij de dood? Had hij niemand die om hem
gaf? Had hij niets goeds in hem, zelfs niet een beetje?'

Ik schudde mijn hoofd. 'Ik kan het me niet voorstellen,
Edward. Niet na wat hij heeft gedaan.'

'Hij heeft een grootmoeder die dol op hem is. Ze zwaaide hem
wel eens uit als we vertrokken. Dan gaf ze hem vers fruit voor
onderweg of een das voor koude nachten.'

'Waarom zeg je dit allemaal?' Ik friemelende met het laken over
mijn benen. Ik wilde dit niet horen. Ik wilde mijn daden niet
kennen.

'Omdat hij voor haar zorgde, Cathy,' legde Edward uit. 'Is dat



niet iets waard? Meneer Maul ging naar zee om haar te kunnen
onderhouden. Vind je nog steeds dat hij zijn dood verdiende?'

'Maar we hadden toch zeker geen keus?' riep ik uit. Ik stond op
om mijn kopje te vullen.

'Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat zelfs de vreselijkste
mensen een leven hebben, en mensen waarom ze geven. Geloof me,
niemand is echt slecht, net als dat niemand compleet goed is. We
doden voor ons eigen bestwil, niet omdat het moet.'

Ik ging aangedaan zitten. 'We hebben niet altijd een keus.'

'Jawel. Hebben we dit leven niet gekozen? Stelen we niet
moedwillig van anderen omdat we vrijheid nastreven?'

Ik sprak niet, maar staarde in mijn kopje. Erin zag ik een helder
beeld van een gerimpeld vrouwtje op de kade, wuivend naar een
vertrekkend schip. Wat zou ze kapot zijn als ze van haar kleinzoons
dood hoorde. Wie ging er nu voor haar zorgen? Hoe vaak zou ze in
de haven staan, wachtend op The Winged Maid?

Ik zette mijn thee weg en ging liggen. Opeens wilde ik mijn
gezicht onder de lakens duwen, weg van alles, van gedachten en
gevoelens, van wat ik had gedaan. Mijn borst prikte, me herinnerend
aan mijn daden, aan mijn smerige vingers, aan de pijn in mijn vuist
toen ik Jane in haar gezicht sloeg en de verschrikkelijke grimas op
Mauls gezicht toen hij zijn ontmande kruis vasthield.

Edward legde zijn hand op mijn schouder. 'Niet het doden zelf
is het ergste, Cathy. Het is ermee leren leven.' Hij stond op en keek
me even aan. 'Denk er maar niet teveel over na. We moeten ons op
andere dingen richten, zoals de gevleugelde vrouw. Morgen beslissen
we wat onze volgende stap is.' Daarmee verliet hij mijn hut.
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Er hing een opgewekte stemming aan boord, en niet alleen vanwege
de gunstige wind. Velen straalden vanwege de kist met goud en er
werd enthousiast over mogelijke aankopen gebabbeld. Dan waren er
nog de pompoen-maïsmeelpannenkoekjes die meneer Bakker had
gebakken, zodat ik gretig zat te smullen.

De dunne lijn aan de horizon was hoopgevend, het eerste stuk
land dat we in dagen hadden gezien. Opeens besefte ik hoe dichtbij
we waren. Ik kom eraan, vader, dacht ik.

Kon ik hem in gedachten maar een brief sturen. Ik wist dat de
reis een gok was en dat de Bonnie net zo goed elders kon zijn.
Misschien waren ze helemaal geen campechehout aan het kappen. Zo
gaat dat nu eenmaal als je op goed geluk een schip achtervolgt. We
gingen af op ons gevoel en de informatie van anderen. Inwendig
bereidde ik me voor op teleurstelling.

Na mijn ontbijt verzamelde ik de poepemmers benedendeks,
om ze met ingehouden adem aan dek te brengen. Aan sommige
taken kun je nooit wennen. De pannenkoekjes verschoven in mijn
maag toen ik de emmers een voor een leegde en poetste.

Al snel merkte ik dat ik werd gadegeslagen. Ik knikte meneer
Bird vriendelijk toe.

'Ik zie dat je de emmers aan het schoonmaken bent, juffrouw
Cate,' zei hij. 'Hoor eens, je kunt maar beter voorzichtig zijn. We
hebben acht zieken aan boord, met koorts en diarree. Je kunt je maar
beter goed wassen. De kapitein denk dat de ziekte door
lichaamssappen kan worden overgebracht.'

'Koorts?' Ik keek hem geschrokken aan. 'Is het niet iets in het



eten?' Ik dacht aan de geit die we de vorige dag hadden gegeten,
maar mijn ingewanden waren nog in orde.

'Nee, dan zouden we allemaal ziek moeten zijn. Ik waarschuw je
maar. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn.'

Vlug rondde ik mijn werk af en zette de emmers terug in het
ruim. Intussen durfde ik amper te ademen, bang dat de lucht ziekte
bevatte. Vervolgens schrobde ik mijn lichaam met gloeiend heet
water totdat mijn huid rood zag.

Net toen ik naakt in mijn hut stond, klopte Edward aan. Ik
hulde me in een laken en liet hem binnen. 'Zo te zien heeft meneer
Bird je al ingelicht,' zei hij terwijl hij de deur sloot. 'Je moet
voorzichtig zijn, Cathy. Een van de mannen is aan het ijlen en heeft
neusbloedingen. Hij had al dagen klachten, maar heeft dat nu pas
verteld. Anderen hebben uitslag op hun borst en klagen over groene
ontlasting.'

Ik voelde mijzelf ijskoud worden. Had ik niet zoiets in een van
de emmers gezien? 'Wat denk je dat het is, Edward? Ik heb zojuist de
emmers gepoetst. Moet ik me zorgen maken?'

Zijn ogen werden groot en bezorgd. 'Bij de vuren, Cathy! Wist
ik dat maar. Dan had ik je tegengehouden.'

'Tegengehouden?' vroeg ik met een trilling in mijn stem. 'Maar
het was mijn beurt om ze te legen. De mannen worden prikkelbaar
als het wordt vergeten.'

Ik zag dat hij zijn adem inhield. 'Heb je jezelf aangeraakt? Je
ogen of lippen of ergens anders?' Hij keek me zo afwachtend aan dat
zijn angst op me oversloeg.

'Nee, ik geloof het niet.' Ik begon te bibberen. Ik vroeg me af of



ook ik uitslag zou krijgen. 'Meneer Bird waarschuwde me al, dus ben
ik uiterst voorzichtig geweest. Denk je echt dat de ziekte zich via…
lichaamssappen kan verspreiden?'

'Laat me je nagels zien.' Hij boog zich over mijn handen en ik
merkte dat hij vlug ademde.

'Ik heb ze kortgeknipt,' zei ik en hij knikte goedkeurend.

'En je kleding?' Nog steeds hield hij mijn handen vast, die bijna
werden fijngeknepen.

'Die ligt op de vloer.' Ik bekeek de oude kleding die Eerwaarde
Heath me had gegeven alsof er giftige spinnen overheen kropen.

'Die kun je maar beter weggooien.' Edward trok me er zelfs
vandaan. 'Kijk me eens aan, Cathy, en luister goed. Het is van uiterst
belang dat je niet benedendeks gaat. Ik verbied je zelfs om dat te
doen. Blijf uit de buurt van de mannen. Blijf van hun emmers af.
Begrijp je wat ik zeg?'

'Je denkt dat het dodelijk is,' fluisterde ik en ik legde mijn
handen op zijn borst. Onze blikken zaten aan elkaar genageld. Geen
woorden waren nodig om onze groeiende bezorgdheid uit te
drukken. Opeens stapte ik achteruit. 'Wat als ik besmet ben? Wat als
het te laat is?' Ik hield mijn adem in en de afstand tussen ons was als
de muur van een fort. Wat wilde ik hem graag aanraken, zijn hand
vastpakken en zijn vingers kussen. Mijn hart verlangde naar hem,
trok aan hem, als een verbindende kracht.

'Cathy,' verzuchtte hij. Hij schudde zijn hoofd en trok me in
zijn armen. Zijn spieren waren hard toen hij me bijna fijn drukte,
zodat ik amper kon ademen. Ik slikte toen hij zijn gezicht in mijn
natte haren duwde en bijna wanhopig mijn hals kuste. Ik hield hem
stevig vast, waardoor het laken van me afgleed. 'Maak je geen



zorgen,' sprak hij, waarbij hij het laken liefdevol om me heen sloeg,
als een schild tegen ellende. 'Wees gewoon voorzichtig en doe wat ik
zeg. Let op eventuele symptomen, signalen die op koorts duiden.
Vertel je het me als je je vreemd voelt?'

'Uiteraard. Dat zal ik meteen doen. En jij dan? Jij hebt de
kennis van een dokter. Ga je de zieken verzorgen? Is er eigenlijk wel
een behandeling mogelijk?' Ik rilde en vroeg me af of dit het eerste
symptoom was van de geesten die van de ene naar de andere persoon
sprongen en ziekte meedroegen.

'Ik zal doen wat ik kan,' verzekerde hij. Hij probeerde me warm
te wrijven. 'Ik denk dat ik altijd iets kan doen. Waarschijnlijk moet
ik ze eerst aderlaten. Hoewel…'

'Wat is er?' vroeg ik verbaasd. 'Is er iets mis met aderlaten? Het
schijnt tegen de meeste ziekten te helpen.'

'Ja, dat zeggen ze. Alle vooraanstaande dokters doen het.' Hij
duwde me zachtjes op het bed en kwam naast me zitten.

'En wat denk jij?'

Hij zuchtte. 'Ik denk dat ze eraan sterven.'

Mijn mond viel open. Ik kon mijn oren niet geloven. Meende
hij serieus dat een van de meest gebruikte behandelingen dodelijk
was? Ik dacht aan toen ik als kind waterpokken had en hoe dokter
Dickson een ader in mijn arm doorsneed en mijn bloed in een kom
liet lopen, meer bloed dan ik ooit had gezien, meer dan ik dacht te
dragen. Hij had uitgelegd dat bloed een van de lichaamssappen was
en de ziekte samen met mijn bloed mijn lichaam verliet, zodat ik snel
zou opknappen. Het klonk zo logisch dat ik er geen moment aan
twijfelde. Bovendien knapte ik binnen een paar dagen op, hoewel ik
me eerst verschrikkelijk slap voelde. Hoe kon Edward denken dat



zoiets dodelijk was?

'Ik heb heel wat ziekten meegemaakt,' vervolgde hij. 'Zoals ik
heb verteld, nam mijn vader mij en mijn broer mee naar patiënten.
Toen ik jong was, deed mijn vader vaak aderlatingen. Sommigen
overleefden het, maar werden eerst slapper. Anderen stierven des te
sneller.'

'Natuurlijk worden ze slapper,' zei ik. 'Het lichaam moet de
ziekte verslaan. En degenen die dood gingen hadden gewoon geen –'

'Nee, Cathy.' Hij schudde zijn hoofd. 'Daar geloof ik niet in.
Mijn vader geloofde er niet in. Echt, hij was niet alleen een harde,
zelfzuchtige man, hoor. Hij deed alles om anderen te genezen. Hij
wilde de allerbeste dokter worden, dus ontwierp hij zijn eigen
geneeswijzen. Toen ik opgroeide deed hij steeds minder aderlatingen.
Eerst nam hij minder bloed af, om later volledig te stoppen. Hij wist
niet waarom, maar hij voelde gewoon dat het verkeerd was om bloed
uit patiënten te laten lopen. Hij zei dat het hetzelfde was als een
uitgedroogde plant uit de aarde trekken. Het verzwakt patiënten.
Geloof me, velen knapten juist op zonder aderlating.'

'Misschien waren ze sterker dan de anderen,' observeerde ik.
'Hoe kun je weten dat je vaders methode beter is?'

'Omdat ik erin geloof. Ik geloof in mijn vader.' Hij klonk zo
overtuigd dat ik niets kon inbrengen. 'Ik kan het niet verklaren, maar
geloof je het als ik zeg dat ik, mijn broer en zussen nog nooit een
aderlating hebben gehad? We waren als kind regelmatig ziek, soms
doodziek, maar we hebben het allemaal overleefd. De meeste
gezinnen verliezen minstens twee kinderen.'

Ik knikte. Een deel van me twijfelde aan deze vreemde
opvattingen, zaken waar ik geen verstand van had. Maar de



overtuiging in Edwards gezicht deed me hopen dat hij gelijk had.
'Goed dan,' zei ik. 'Je moet doen waar je achterstaat. In je hart ben je
nu eenmaal een dokter, of je dat nu wilt of niet. En ik geloof in je,
Edward.'

Daarmee bezocht hij de zieken en volgde zijn gevoel. Een van
de mannen was al stervende en overleed ter plekke, maar de anderen
kregen alle mogelijke zorg. Vanaf dat moment moesten de zieken
apart slapen.

 

'Morgen bereiken we Yucatán,' zei Edward.

Ik legde het boek weg dat we zojuist hadden besproken en
zuchtte. Ik wist dat we met een plan moesten komen, moesten
beslissen wat we met de gevleugelde vrouw gingen doen. Ik voelde de
uren voorbij tikken.

Edward staarde vertwijfeld in zijn glas. 'Als de Bonnie daar echt
is, als we haar daadwerkelijk vinden…' Hij haalde zijn schouders op.
'Wat moeten we dan in godsnaam doen?'

Ik nipte van mijn wijn, de Afrikaanse druif bijna zo smaakvol als
die van Madeira. 'Ik heb ons in een lastige situatie gebracht, hè?' Ik
trok een wrang gezicht.

'Ik heb over elke mogelijke situatie nagedacht, elke mogelijke
oplossing.' Hij zuchtte. 'Wat was je van plan, Cathy, zodra we de
Bonnie vinden? Kun je me dat alsjeblieft vertellen?'

Ik beet op mijn lip. Dit was precies het deel van mijn plan dat
ik niet had uitgewerkt. Beschaamd keek ik weg. Ik wist dat het mijn
schuld was dat onze missie nutteloos was, dat we in deze situatie
waren beland. 'Ik hoopte dat ik op de een of andere manier op de
Bonnie kon komen, om samen met mijn vader weg te varen. En dan



zou ik Thomas zijn ring teruggeven. Hij is nu eenmaal de
rechtmatige eigenaar.'

'Meen je dat nu echt?' riep Edward uit. 'En ons met lege
handen achterlaten? Mijn God, Cathy! Heb je geen idee wat je had
aangericht?'

Ik dwong mijzelf hem aan te kijken, de man die ik zou hebben
verraden. 'Het spijt me! Alles is nu anders.' Ik zette mijn glas neer.
'Toen ik het plan bedacht, leek het allemaal zo logisch en simpel. Ik
wilde alleen maar mijn vader vinden. Ik dacht dat alles vanzelf
goedkwam zodra ik hem en Thomas terugzag. Ik dacht dat ze me wel
aan boord zouden helpen. Uiteraard wist ik toen nog niet dat jullie
me voor de gevleugelde vrouw wilden uitwisselen, dat dat vanaf het
begin jullie plan was.' Mijn woorden waren scherper dan bedoeld en
hij sloeg zijn ogen neer. Even staarden we naar de kaarsen, de
vlammen dansend en flikkerend. Ik voelde een steen op mijn hart
drukken, steeds harder en zwaarder.

'Het probleem is als volgt,' zei Edward. 'Als we de Bonnie
vinden, verwacht de bemanning dat Thomas West de gevleugelde
vrouw heeft. En ze denken nog steeds dat we jou gaan uitwisselen.
Maar de gevleugelde vrouw is hier, dus staat Thomas met lege
handen. Hoe denk je dat in hemelsnaam op te lossen?'

'Ik weet het niet!' Ik stond op, te rusteloos om te zitten. 'Ik
denk… als Thomas zegt dat hij de gevleugelde vrouw niet heeft, dan
houdt het toch op?'

'Nee. De bemanning zal denken dat hij de ring verbergt. We
zouden de Bonnie compleet moeten doorzoeken. Dat kan alleen als
we haar kapen en dat gebeurt niet zonder een gevecht.'

Ik liep naar het dressoir en pakte het Delfts blauwe bord dat ik



van de Hollandse koopvaarder had meegenomen. Er stond een grote
molen op, met lange, brede wieken. 'Kunnen we niet doen alsof we
de ring op de Bonnie vinden? Misschien kun je met Thomas praten
en –'

'God, nee!' Ik knipperde met mijn ogen bij zijn verheven stem.
Dan draaide ik me om, me afvragend waarom hij zo geïrriteerd was.
Zijn blik verzachtte toen ook hij opstond. 'Hoor eens, zo eenvoudig
is het allemaal niet. Denk je nu echt dat Thomas niet doorheeft dat
we de ring al hebben, het meest waardevolle sieraad dat hij ooit
gehad heeft?' Hij kwam naar me toe, trok het bord uit mijn handen
en legde het voorzichtig terug op het dressoir.

Ik voelde me als een kind dat iets breekbaars had vastgepakt,
dus liep ik naar het open venster. De maan scheen zwakjes op het
water. 'Maar er moet toch een manier zijn? Moet je zien hoe ver we
zijn gekomen.' Ik draaide me om, maar er was niets dan
vermoeidheid in zijn gezicht. 'We zijn zo dicht bij Yucatán, een plek
waarvan ik slechts kon dromen. Als de Bonnie hier is, hoeven we
slechts ons plan af te maken. Er moet toch een manier zijn?'

Maar hij schudde zijn hoofd en drukte zijn handen tegen zijn
gezicht. 'Bij alle wateren, Cathy,' verzuchtte hij. 'Ongelooflijk, dat je
ons in deze situatie hebt gebracht.'

'Ik heb dit veroorzaakt?' Verontwaardigd schudde ik mijn
hoofd. 'Sorry hoor, maar was jij niet degene die vanaf het begin
achter de Bonnie aanzat? Natuurlijk had ik eerlijk moeten zijn.
Natuurlijk had ik moeten vertellen dat ik de gevleugelde vrouw al
had, dat het plan nutteloos was. Maar je kunt mij toch niet
beschuldigen? De dag dat ik je die brief van Thomas liet zien… mijn
god, ik kan haast niet geloven dat je al naar de Bonnie op zoek was.
Meneer Maul heeft het me allemaal tot in de puntjes uitgelegd, zie



je?'

Goede God, dacht ik. Alle moeite om die brief te vervalsen –
het stelen van de zegelwas, het vervalsen van Thomas zijn
handschrift, het riskeren van mijn leven – het was allemaal voor
niets.

'Het was slechts een droom,' sprak Edward. 'Ons doel om de
gevleugelde vrouw te vinden, het idee om jou als betaalmiddel te
gebruiken. De bemanning was vol twijfel. Sommigen dachten dat de
ring een illusie was, dat we slechts geruchten achtervolgden.
Anderen vonden je een goed bemanningslid. We wisten niet eens
waar de Bonnie was. Het was maar een droom.'

Ik keek hem ongelovig aan. 'En mijn brief veranderde alles?'

'Niet alles, maar het was een welkom stukje bewijs om de
bemanning te overtuigen door te gaan, om mijn droom na te streven.
Zelfs een vervalste brief was welkom toen mijn plannen uit elkaar
leken te vallen. Pas toen we op de Britse koopvaarder informatie
vonden over de locatie van de Bonnie, konden we daadwerkelijk op
pad.'

Mijn mond viel open. 'Wist je dat de brief vervalst was?'

'Natuurlijk wist ik dat! Mijn God, je hebt er zelfs mijn zegelwas
voor gebruikt.' In een paar passen was hij bij zijn tafel en pakte de
staaf zegelwas. Zelfs op afstand zag ik de plek waar ik een stukje had
afgebroken. 'Thomas zou die ring nooit gebruiken om een brief te
verzegelen,' vervolgde hij. 'Ik dacht dat je urenlang bezig was geweest
om de gevleugelde vrouw in de zegel te graveren. Had ik je plan toen
maar ontdekt. Had ik maar beseft… ik dacht gewoon dat je wel heel
ver ging om je vader te vinden, dat je het gerucht over de gevleugelde
vrouw gebruikte in de hoop dat ik achter de Bonnie aan zou gaan.'



'En zo ging het ook.' Ik ging naar hem toe en pakte zijn handen
vast. 'Het spijt me dat ik gelogen heb, Edward, echt waar. Ik wist
niet dat het zo ingewikkeld zou worden.' Dat gebeurt nu eenmaal als
je liegt, berispte ik mijzelf. Leugens komen altijd terug om je te
kwellen.

'Ik… ik weet gewoon niet meer wat te doen. Heb je nooit bij de
risico's stilgestaan? Van het liegen tegen de bemanning, een groep
gevaarlijke schelmen?'

'Natuurlijk wel. Ik heb continu in angst geleefd.' Ik dacht aan
mijn slapeloze nachten, waarin ik mijn plannen had overdacht.

'Er kan zoveel mis gaan als we dat schip vinden,' vervolgde hij.
Hij staarde naar onze vastgeklampte handen, mijn blik ontwijkend.
'Het zal allemaal voor jou zijn, Cathy. De onzekerheid, het gevaar,
misschien wel een gevecht, alleen om je vader te vinden.' Hij sprak
schor en zacht, alsof hij amper durfde te spreken.

Eindelijk begreep ik hem. Ik gaapte hem geschrokken aan. 'Je
denkt… je overweegt om op te geven?'

'Er zijn andere manieren, weet je? Andere manieren om je vader
terug te zien. Misschien moeten we ons op campechehout richten.
Als we maar genoeg schepen kapen, vergeet de bemanning de
gevleugelde vrouw wel.'

'Nee!' Ik trok mijn handen terug. 'Nee, Edward, maar dat kun
je toch niet menen? Niet nu we eindelijk hier zijn, niet nu we hem
bijna hebben gevonden.' Ik keek hem smekend aan. Ik kon niet
geloven dat hij daadwerkelijk overwoog op te geven.

'We zouden het voor onszelf kunnen houden, zie je? De
gevleugelde vrouw.' Nu fluisterde hij. Dan hield hij mijn gezicht vast
en dwong me hem aan te kijken. 'Denk aan alle mogelijkheden als



we de ring verkopen en alles voor onszelf houden. We kunnen een
huis kopen, een prachtig huis aan zee. We zullen rijker zijn dan we
ooit konden dromen. Denk aan de toekomst die we kunnen hebben!'

'Allemaal zonder mijn vader!' gilde ik gefrustreerd. Ik slikte en
probeerde te kalmeren, mijn machteloosheid weg te duwen. 'Dat kan
ik niet, Edward. Ik kan niet opgeven. Ik ben naar zee gegaan om
hem te vinden en dus zal ik dat doen. Er moet een manier zijn. Er is
altijd een manier, weet je?' Ik dacht aan moeder, aan de zekerheid in
haar stem toen ze stierf, alsof ze meer wist dan ik kon voelen. 'Ze
wilde dat ik vader ging zoeken. Het was moeders laatste wens, het
laatste dat ze ooit tegen me zei.' Mijn stem sloeg over.

Edward boog naar me toe en liet zijn voorhoofd zachtjes tegen
het mijne rusten. Ik vocht tegen mijn tranen.

'En wat doe je als je hem vindt?' vroeg hij. 'Heb je daar dan niet
over nagedacht? Zou je nog steeds op de Bonnie wegvaren en me
achterlaten?' Nu klonk hij beduusd, alsof het idee zijn hart deed
breken.

Nu hield ik zijn gezicht vast. 'Nee, Edward. Nee!' Ik drukte
mijn lippen op de zijne, bang om hem te verliezen. Wanhopig trok
ik hem tegen me aan. 'Ik zal je van mijn leven niet verlaten.'

Even later keek ik hem verwonderd aan. Na alle tijd aan boord,
na alles wat ik had meegemaakt, kon ik amper bevatten dat ik
eindelijk liefde had gevonden. 'Ik weet zeker dat alles goedkomt.
Misschien kan mijn vader wel bij ons aanmonsteren. Hij is een
geweldige zeeman, weet je? En,' zei ik glimlachend, 'als we samen
een huis hebben, een prachtig huis aan zee, kan hij ons bezoeken.'

'Uiteraard.' Hij kuste me op mijn voorhoofd. 'Hij is meer dan
welkom.'



Daarmee was het onderwerp ten einde. En in plaats van dat we
spraken, nam hij me mee naar bed en bedreven we langzaam en teder
de liefde met onze blikken op elkaar. Dan lagen we verstrengeld
onder de lakens, zoals we op de berg van Tortuga hadden gelegen,
maar nu warm en naakt. Dan viel ik in slaap. Toen ik wakker werd,
was het nog donker. Ik keek naar hem, genietend van zijn
onbezorgde gezicht. Maar hij was wakker en trok me boven op hem
en opnieuw bevredigden we elkaar.

Wellicht voelden we de nabije kust. Wellicht voelden we iets
naderen. Die ochtend was hij vroeg op om zich te wassen en zijn
verwarde haren te kammen. Ik voelde een zeurende pijn in mijn buik
en rug, die ik maar al te goed kende. En toen ik de kamerpot
gebruikte, was ik opgelucht dat ik bloedde.

Opeens hoorde ik iemand aan dek roepen. 'Kapitein! We
hebben de Bonnie gevonden!'
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Het was inderdaad de Bonnie. Mijn hart maakte een sprongetje toen
ik door de verrekijker tuurde en haar trotse masten en hagelwitte
zeilen zag. Ik kneep mijn ogen samen tegen de rijzende zon, die net
boven Yucatáns regenwoud uitkwam. Ze was vlak bij de kust.
Opnieuw keek ik en besefte dat we haar eindelijk gevonden hadden,
na al die tijd op zee, na vader jarenlang te hebben gemist. Hij is hier,
dacht ik. Ik voel gewoon dat hij er is.

Opeens klonk het gedreun van kanonschoten. Pas toen zag ik
een tweede schip, dat de Bonnie met open geschutspoorten naderde.

Ik rende naar Edward alsof de kat met negen staarten op me
afkwam. 'Kapitein, ze wordt aangevallen.' Ik duwde de verrekijker in
zijn handen. 'Kijk!'

Meerdere kanonschoten volgden. Vogels schoten de lucht in en
vluchtten landinwaarts, waar de hoge bomen een veiliger heenkomen
waren dan het struikgewas aan zee. Zelfs zonder verrekijker zag ik de
schepen als haaien op elkaar afkomen. Ik slikte, mijn mond zo droog
als perkament.

Edward liet de verrekijker zakken en we keken elkaar aan. De
bemanning staarde verwachtingsvol naar de schepen. Eindelijk was ze
daar: de Bonnie, het schip dat we wekenlang hadden gezocht. Er
verscheen een ongekende honger in hun ogen en sommigen likten
hun lippen.

Ik pakte Edwards arm vast. 'Zeg iets,' fluisterde ik, hem
inwendig smekend om naar de Bonnie te varen, om iets goeds te
doen. 'Mijn vader zit op dat schip. Ze zijn in gevaar!' Ik voelde zijn
spieren aanspannen en besefte hoeveel van zijn beslissing afhing. En



we hadden nog steeds geen plan.

Hij richtte zich tot de bemanning: 'Zet koers naar de Bonnie!
Beman de kanonnen en bereid je voor op een gevecht. Onthoud
goed wat er op dat schip ligt, heren, en wat er in zee zinkt als we
haar niet helpen. Dit is onze kans om rijk te worden!'

Ik was duizelig van opluchting. Edward marcheerde naar
meneer Bird en sprak met hem. Dan vergden de taken aan dek mijn
aandacht. Al snel hielp ik met het knopen van touwen en het zetten
van zeilen, om zoveel mogelijk snelheid uit The Winged Maid te
halen. De Bonnie verkeerde in groot gevaar, omdat ze door een
Spaanse guarda-costa werd aangevallen, een schip dat de kust moest
beschermen tegen het illegaal kappen van campechehout.

Rookwolken rezen op en vertroebelden ons zicht. Vervolgens
kwamen we zo dichtbij dat ik de geur van brandend hout en kruit
rook. Er klonk wanhopig geschreeuw op de schepen, door de wind
vervormd in afgrijselijk gekrijs. Ik leunde over de reling in de hoop
een glimp van mijn vader op te vangen. Oh vader, dacht ik. Als jou
maar niets overkomt, niet nu ik eindelijk hier ben.

'Breng ons langszij dat Spaanse schip,' commandeerde Edward.
Dan kwam hij naast me staan. Geen woorden waren nodig om onze
gedachten uit te drukken. Dit was het moment waarover we hadden
gesproken, een situatie zonder oplossing.

Nog steeds klonk het gedreun van kanonnen. Paniek laaide op
toen de Bonnie de volle laag kreeg. Mijn bloed bevroor. Ik duwde
mijn nagels in mijn huid toen een van de masten brak en met een
oorverdovende klap opzij stortte. Dan zag ik mannen in het water,
happend naar adem en zwemmend naar het strand. Ik gaapte ze in
afgrijzen aan. Kon ik maar iets doen. Nog nooit had ik me zo
machteloos gevoeld, zo wanhopig.



'Ga weg bij de reling,' waarschuwde Edward toen we langs de
guarda-costa dreven en ik Spaanse mannen op het dek zag. De
geschutspoorten gingen open en er verschenen twaalf kanonnen.

'Vuur!' schreeuwde Edward. Hij trok me naar een beschutte
plek.

'Vuur!' herhaalde meneer Logan benedendeks.

Het gedreun was zo luid dat ik mijn handen op mijn oren
drukte en achter een kanon dook. Stukken hout vlogen door de
lucht en kletterden op het dek. Er ontstonden rookpluimen en we
begonnen te hoesten. 'Maak je klaar om aan boord te gaan!' riep
Edward.

Er werden pistolen en zwaarden getrokken. Ik nam mijn
zwaard, klaar om de eerste de beste Spanjaard neer te hakken. Dan
gingen we aan boord. Pistolen werden afgevuurd en zwaarden
gonsden. Ik stak een jonge matroos neer alsof hij zo zacht als kaas
was voordat ik iemands keel doorsneed. Bloed spatte in het rond,
over mijn gezicht, handen, kleding en laarzen. Mannen gleden uit in
bloedplassen en ik stak ze genadeloos neer. Al snel lag het vol
lichamen, waardoor het lastig was om zowel te vechten, kogels te
ontwijken en niet te struikelen. Ik vocht in een staat van razernij,
alsof ik door een god werd aangedreven en onsterfelijk was.

Edward was bij me: daar, op het hoogtepunt van ons gevecht,
was hij mijn partner. Zijn kortelas doorkliefde iedereen in zijn pad,
waardoor ik nooit meer dan een tegenstander tegenover me had. Dan
was het voorbij. We juichten en ik hoorde mijzelf euforisch gillen.
Dan voelde ik Edwards armen om me heen en ik hield hem
opgelucht vast.

De triomf was van korte duur. Meneer Bird zwaaide naar ons.



'De Bonnie!' riep hij. 'Het is gedaan met haar.'

Ik rende naar de reling. Daar lag ze, haar masten gebroken en
het dek zo scheef dat ze dreigde te kapseizen. Zwarte rookpluimen
stegen op en ik dacht dat ik vlammen zag. Mannen gebaarden naar
elkaar, anderen schreeuwden. Er lagen roeiboten in het water, klaar
om de overlevenden naar het strand te brengen.

'Laat de boten in het water!' riep Edward. 'Red zoveel mogelijk
mensen.'

Intussen dreef de Bonnie dichter naar de kust. Het
onbestuurbare schip werd door de wind gevangen, zodat haar romp
genadeloos in het zand beukte. Sommige opvarenden hadden het
strand al bereikt, waar ze als zakken rijst in elkaar zakten. Ik speurde
naar bekenden, maar herkende niemand. Edward nam me mee naar
ons schip en we gingen bij het strand voor anker.

Nog aldoor klonk het geschreeuw, gekrijs en gejammer van
gewonden. Ik haastte me naar de roeiboot die in het water werd
gelaten. 'Ik moet naar de Bonnie!' riep ik. 'Ik moet mijn vader
vinden.' Ik duwde meneer Owan weg, die zojuist van boord wilde
gaan. 'Opzij!'

'Ben je niet goed bij je hoofd, wijf?' snauwde hij.

'Cathy! Juffrouw Cate.' Ik slaakte een kreet toen Edward me
wegtrok. 'Kijk daar, op het strand. Is dat niet Thomas West?' Ik
volgde zijn blik en zag dat er iemand het strand op werd gesleept.
Het was Thomas. Een vuurrood spoor verscheen in het witte zand.
Dan bekeek ik de persoon die hem hielp en over hem heen boog.
Zijn lange, blonde krullen waren onmiskenbaar.

'Vader,' zei ik. 'Vader!'



Hij was te ver weg. Ik leunde over de reling en bekeek het
heldere water. Zou ik kunnen springen? Zou ik aan land kunnen
zwemmen? Ik snakte naar mijn vader, naar zijn verraste gezicht als hij
me zag en doorhad dat ik speciaal voor hem gekomen was. Wat als
hij opeens verdween? Wat als ik hem alsnog verloor?

Ik pakte Edward vast. 'Help me. Help me aan land te komen.
Vlug!' Ik was zo opgewonden dat ik amper kon denken. En dus liet
ik mijzelf in een andere roeiboot helpen, waar een deel van de
bemanning al klaar zat.

Terwijl we roeiden kon ik mijn ogen niet van het strand
houden. Gespannen kneep ik mijn handen samen, want wat gingen
we tergend traag! Er werd over iets gediscussieerd, maar ik hoorde
niet waarover. Ik sprong uit de boot voordat we het strand bereikten.
Mijn laarzen zakten diep in het water, maar het kon me niet schelen.
Ik rende over het strand, zwaaiend met mijn armen. 'Vader!'
schreeuwde ik en hij hoorde het.

Eerst keek hij alleen maar op. Dan sprong hij met grote ogen
op, alsof hij water zag branden. Natuurlijk was ik de laatste persoon
die hij op dat strand verwachtte, een droombeeld van zijn naderende
dochter, zo ver van huis. 'Cathy?' bracht hij uit.

Ik omhelsde hem. Ik omhelsde hem zo enthousiast dat hij
wankelde en bijna achterover viel. Ik begroef mijn gezicht in zijn
schouder, ondanks zijn drijfnatte kleding en mijn bebloede staat. Ik
duwde mijn neus in zijn gouden lokken en snoof het zout op. Even
leek het alsof we thuis waren, alsof ik een kind was en moeder
verrast toekeek.

'Cathy,' zei hij toen ik hem eindelijk losliet. 'Jezus! Wat… wat
doe jij hier? Hoe ben je hier in godsnaam gekomen?' Hij bekeek me
verbijsterd, alsof ik een waanbeeld was.



'Ik heb je gevonden, vader,' zei ik uitgelaten. Nog steeds hield
ik hem vast, bang om los te laten, bang dat het allemaal niet echt
was.

'Wat? Maar waarom?' Hij schudde zijn hoofd, zoekend naar
woorden.

Dan besefte ik hoe ik eruitzag. Ik voelde aan mijn gezicht, dat
onder het bloed zat, het bewijs van mijn recente gevecht. Opeens
voelde ik de schrammen en sneeën in mijn lichaam. Bloed drupte
langs mijn arm en dij in het zand.

Intussen waren ook Edward en de heren Logan, Bird en Bakker
aangekomen met nog vijf bemanningsleden. Ik keek naar Thomas,
die nog steeds op zijn rug lag. Een grote bloedvlek vulde het zand
waar zijn rechtervoet had gezeten en ik zag dat mijn vader het been
met een riem had afgebonden. 'Kleine Cate?' zei Thomas hees. 'Ben
je dat echt? Bij mijn bloed, maar zo klein ben je niet meer.'

Ik knielde in het zand en hield zijn ijskoude hand vast. 'Meneer
West!' zei ik, glimlachend door mijn tranen. 'Je voet! Je bent je voet
verloren.'

'Ja, kleine Cate. We hebben niet allemaal het geluk mee, hè? Er
afgeblazen, is ie, door die smerige Spanjaarden. En de Bonnie een
wrak, als door een orkaan gegrepen. Bij mijn levende ziel, wat een
feest voor het oog dat je hier bent.' Hij raakte mijn wang aan, maar
kreunde van de pijn. Zijn gezicht was getekend en dof.

Achter me werd druk gediscussieerd. Dan kwam Edward bij
ons. 'De gevleugelde vrouw,' zei hij. 'Waar is die?' Ik stond op. Er
moest nog steeds een toneelstukje worden opgevoerd.

Thomas proestte van het lachen, maar grimaste en begon te
hoesten. 'Bij de doden, Edward!' riep hij uit. 'Ben je daar serieus



helemaal voor gekomen? Wil je naast mijn schip nu ook al mijn
juwelen?' Ik durfde Edward amper aan te kijken. Dit was het
moment dat we hadden geprobeerd uit te werken. Een deel van de
bemanning keek gretig toe.

'Nou?' drong Edward aan.

'Mijn God, is dit hoe oude vrienden elkaar begroeten?'
mopperde Thomas. 'Ach ja, je bent altijd al een wijze vent geweest,
dat lijdt geen twijfel. Hoe spijtig dat ik je wens niet kan vervullen.'
Er klonken ontzette kreten achter me. 'Want ik zeg je dat ie weg is.
Ik ben hem verloren, weet je, al jaren geleden.' Hij keek me aan. 'En
ik heb hem nooit teruggevonden.'

'Verloren?' bracht Edward uit.

'Ach ja.' Thomas veegde een donkere lok uit zijn gezicht. 'Je
mag me doorzoeken, als je dat wilt. Doorzoek ook het schip, wat
ervan over is. Maar je zult niets vinden, zeg ik je, of ik eet mijn
schoen op.'

Edward draaide zich om. 'Doorzoek de Bonnie.' Meneer Bird
knikte en gebaarde naar de bemanning. Intussen krioelde het van de
mannen, sommigen van ons, anderen overlevenden van de Bonnie.

'Wat is hier in godsnaam aan de hand?' wilde vader weten, nog
steeds verbijsterd. 'En wie denk jij wel dat je bent?' Hij keek Edward
zo woedend aan dat ik overwoog tussenbeide te springen.

'Dit is de vent die mijn schip heeft gegapt,' legde Thomas uit
voordat ik ze netjes kon introduceren. Ik beet op mijn lip, omdat de
ontmoeting niet bepaald glansrijk verliep. Dan drongen zijn woorden
tot me door.

'Wat?' Ik gaapte Edward ontzet aan.



'En dit is de man die mijn vrouw inpikte,' zei Edward. 'Weet je
nog, Cathy, het verhaal dat ik je op de berg vertelde?' Ik kon hem
alleen maar aanstaren. 'En hij durft me een oude vriend te noemen!'

'Nou, nou, nou,' zuchtte Thomas, 'dus dat is waar het om gaat,
hè? Dat Elizabeth verliefd op me werd? Ik heb haar nooit gestolen,
en dat is de waarheid. De arme meid smeekte met me mee te mogen,
naar een leven vol geluk. Uiteindelijk kon ik niet anders dan
toegeven, want het was een prachtig vrouwtje, dat zeg ik je wel.'

Ik zag Edwards spieren aanspannen. Ik pakte zijn arm vast om
zijn aandacht te trekken. 'En toen stal je The Winged Maid, is het
niet?'

'Hij verdiende niet beter!' gromde Edward. 'Na alles wat hij
gedaan heeft, na alles wat hij de bemanning had wijsgemaakt. Hij
beweerde dat de gevleugelde vrouw ons voorspoed bracht, nadat –'
Hij schudde zijn hoofd.

'En nu kom je de gevleugelde vrouw halen?' vroeg vader. 'Iets
waarvan je weet dat het nutteloos is? Of is je kapiteinschap niet zo
rooskleurig als gehoopt?' Hij grinnikte en Edwards ogen werden
spleetjes.

Ik keek van de een naar de ander. De spanning was om te
snijden. Wat had ik me hun ontmoeting anders voorgesteld. Nu leek
de situatie uit mijn handen te glippen. 'Je voet,' zei ik tegen Thomas.
'Je moet verzorgd worden.' Ik knikte naar Edward en hij hurkte om
de schade te inspecteren.

Mijn vader trok me woedend bij hen vandaan. Zijn vingers
knepen in mijn bovenarm totdat we in de buurt van het oerwoud
stopten. 'Wat bezielt jou om hier te komen?' riep hij uit. 'Wat is dat
allemaal met die ring? Ik dacht dat dat een stom volksverhaaltje was.



En begrijp ik nu goed dat je met die… die muiter bent gekomen?'

'Die muiter is mijn kapitein!' Ik wierp een blik op Edward, die
druk bezig was met Thomas zijn afgeblazen voet. Nijdig veegde ik
wat zweetdruppels van mijn gezicht.

'Je kapitein? Ben je wel goed bij je hoofd?' Vader drukte zijn
hand tegen zijn voorhoofd, zoekend naar woorden. 'Bij de vuren,
Cathy! Hoe kun je hier zijn, in die mannenkleren, gewapend en
besmeurd door God mag weten wat? Is dit hoe ik je heb opgevoed?
Wat vindt je moeder hier wel van? Je hebt het haar toch wel verteld?'
Hij klonk nerveus, alsof hij dacht dat ik haar zomaar had verlaten.

'Vader,' zei ik, maar ik verstomde. Ik kon hem alleen maar
aanstaren, bleek van verdriet.

'Je moet naar huis,' vervolgde hij. Opnieuw greep hij me bij de
arm, alsof ons schip op het punt stond van uitvaren. 'Ik breng je
terug naar Port Royal. Dit is geen plek voor mijn dochter. Moet je al
die piraten zien, al die gewonden! Mijn God, wat hebben ze met je
gedaan?' Geschokt bekeek hij mijn verwondingen.

'Stop hiermee!' Ik trok me los, moe om als kind te worden
behandeld. 'Weet je dan helemaal van niets? Over de aardbeving?
Weet je dan niet dat we geen thuis meer hebben?'

Zijn ogen werden groot van angst. 'Wat? Welke aardbeving?' Ik
wendde mijn blik af, plotseling misselijk. Ik besefte dat ik hem alles
moest vertellen, dat ik degene was die hem over die verschrikkelijke
gebeurtenissen moest inlichten. 'En Joanna dan?' vroeg hij hees. Hij
pakte mijn gezicht vast en dwong me hem aan te kijken, om het
hartverscheurende verdriet te onthullen. Stilletjes smeekte hij me dat
het niet waar was, dat niets ervan had plaatsgevonden.

'Ze is er niet meer, vader,' zei ik. 'Niet door de aardbeving, maar



door ziekte. Ze ging gewoon naar bed en stierf.'

Mijn gezicht gleed uit zijn handen en hij draaide weg. 'Nee.
Nee, dat is onmogelijk.'

'Het spijt me. Het spijt me zo dat ik dit moet vertellen. Ik wou
dat ik het eerder had kunnen doen. Ik wou dat je haar nog een keer
had kunnen zien. Ik wou dat ik je een brief had kunnen sturen.'

Zijn grimas werd zo wrang dat hij die met zijn handen bedekte.
'Oh God, Cathy. Wat is dit voor waanzin? Wat voor ellende heb ik
achtergelaten? Zijn we vervloekt?' Hij begon te snikken en ik besefte
dat ik hem zo nog nooit had gezien.

Ik sloeg mijn armen om zijn hangende schouders en hield hem
stevig vast. Wat leek hij ineens broos en oud, zo zwak dat het me
verontrustte. Een tijdje stonden we samen te rouwen, zoals we bij
haar begrafenis hadden moeten doen. In plaats daarvan waren we op
een ver strand, waar zeemannen aan hun verwondingen stierven
terwijl anderen hun triomf op het Spaanse schip de Fuego vierden.
Het leek allemaal zo onecht, zo misplaatst.

'Hoelang… wanneer gebeurde dit allemaal?' Hij depte zijn ogen
met zijn mouw en keek me aan.

'Ongeveer een jaar geleden.' Ik durfde het amper te zeggen.

Mijn woorden vielen als een mokerslag. Hij trok wit weg en ik
hield hem stevig vast, bang dat hij door zijn knieën zou zakken. 'Een
jaar. Zolang geleden. Zoveel tijd… Was ik er maar geweest. Was ik
maar thuis geweest.'

Ik liet hem in het zand zitten en ging naast hem zitten.
Vervolgens vertelde ik hoe moeder was gestorven, over haar vreemde
gedrag en hoe ik haar naar bed had gebracht. Ik sprak over haar



laatste woorden, over haar wens dat ik hem zou vinden. Dan vertelde
ik over de verschrikkelijke aardbeving, hoe Port Royal werd verwoest
en ik de kans kreeg om te vertrekken. Dan zweeg ik, want het was
allemaal zoveel. Het was een waterval aan ellende, te veel om te
verwerken.

'Was ik er maar geweest,' herhaalde vader. Hij pakte een oude
zakdoek en depte zijn gezicht droog. Terwijl hij daar
ineengekrompen zat, kon ik amper geloven dat hij een sterke zeeman
was, een kwartiermeester. Mijn nieuws had hem uitgewrongen.

'Waar was je? Waarom hoorden we niets van je?'

Hij zuchtte. 'Omdat je oude, dwaze vader gevangen zat, lieverd.'
Hij glimlachte door zijn tranen, maar was duidelijk diep beschaamd.

'Gevangen?' Ik voelde een rilling langs mijn rug lopen.

'Ja. Het was hier, niet ver van dit strand, dat de Spanjaarden
ontdekten dat we campechehout kapten. Een guarda-costa nam een
deel van ons gevangen en we moesten als slaven zwoegen. Een jaar
lang deed ik alles wat me gevraagd werd. Een jaar lang liet ik me als
een hond behandelen, totdat het gerucht ging dat de Bonnie was
gesignaleerd. En inderdaad, daar voer ze aan de horizon, beeldig als
altijd. En dus ontsnapte ik en kwam terug aan boord.'

'Wanneer ben je ontsnapt?'

'Een paar weken geleden. En we zijn gewoon weer hout gaan
kappen. We nemen het risico, want we kunnen toch niet met een
leeg ruim terugkeren?' Hij haalde zijn schouders op. 'Ik wilde terug
naar huis gaan, weet je? Ik wilde zoveel geld meebrengen dat we
minstens een jaar onbezorgd konden leven.' Hij keek me met
waterige ogen aan. 'Ik heb gefaald, Cathy. Ik heb jou en je moeder
teleurgesteld. Het spijt me verschrikkelijk.'



'Nee. Nee!' Ik schudde mijn hoofd en pakte zijn hand vast. Dan
kuste ik hem op zijn wang en rustte mijn hoofd tegen het zijne. Zo
zaten we een tijdje, totdat de schaduw van de begroeiing verschoof
en de zinderende hitte ons wegbrandde.

Ik liep naar zee, blij om mijn opgedroogde tranen, het vuil en
bloed van me af te spoelen. Vervolgens keek ik om me heen. 'Bij het
getij,' verzuchtte ik.

Overal waren mannen: er lagen gewonden op het strand,
sommigen zo bebloed dat ze wel dood moesten zijn. Dan zag ik
bekenden op de Bonnie, op zoek naar de gevleugelde vrouw. Ook
werd de Fuego gestript. Meneer Owan paradeerde als een koning over
het dek en sloeg de voortgang gade alsof hij nooit anders had gedaan.
Dan waren er mannen met flessen rum. Zelfs meneer Blanchet, die
doodziek was, lurkte alsof zijn leven er vanaf hing, zijn gezicht zo
bleek en ingevallen dat ik wegkeek.

Ik vond Edward bij Freddie, die een diepe snee in zijn schouder
had. Hij glimlachte en ik bedacht me dat de twaalfjarige zijn
oorlogswond met trots zou dragen. 'Zo, knul, je bent zo goed als
nieuw,' zei Edward toen hij de wond had verbonden. 'Waarom help
je meneer Bakker niet om de kookspullen te halen?'

'Natuurlijk, kapitein.' Freddie straalde van trots en rende naar
de roeiboot, waar de kok samen met meneer Logan de ketel
uitlaadde.

'Edward,' zei ik en ik liet hem mijn verwondingen zien. Samen
liepen we de begroeiing in, hij met een flesje drank en schone
doeken. Zijn nervositeit was voelbaar. Pas toen we beschut stonden,
sprak ik weer. 'Ik heb hier geen goed gevoel over.'

Hij liet me op een boomstam zitten en bestudeerde de snee in



mijn bovenarm. 'Nee,' zei hij terwijl hij mijn wond schoonmaakte.
'We moeten waakzaam zijn, Cathy, jij en ik. We kunnen beter niet te
veel drinken. En we moeten dicht bij ons schip blijven. Zorg dat je
te allen tijde gewapend bent.'

Ik rilde. 'Geloof je… denk je dat…'

We keken elkaar aan. Diepe lijnen liepen over zijn gezicht.
'Sinds we hier zijn, heb ik niets anders dan boze blikken ontvangen.
Geloof me, ze zijn diep teleurgesteld.' Hij verbond mijn arm en keek
toen naar mijn dij.

Ik trok mijn broek wat omlaag. Een lange schram liep helemaal
tot aan mijn linker bil. 'Ik zag ze de Fuego strippen. Het is echt niet
voor niets, hoor.' Terwijl Edward mijn wond behandelde, streelde ik
liefdevol zijn wang. 'Misschien komt het allemaal nog goed.'

Er verscheen een sprankje hoop in zijn ogen. 'Je moet bij me
blijven, Cathy.' Ik knikte en liet hem zijn werk afmaken.

Vervolgens nam ik wat schone doeken en deed mijn behoefte
achter een grote plant. Ik vloekte zachtjes, zo hevig bloedend dat ik
meerdere doeken nodig had om schoon te blijven. Toch was ik
opgelucht, omdat ik niet zwanger was.

'Gaat het?' vroeg Edward toen ik terugkwam.

'Ja hoor.' Ik glimlachte verlegen. 'Vrouwenproblemen.' Mijn
wangen werden vuurrood en ik wilde terug naar het strand lopen,
maar hij pakte me vast en kuste me op mijn voorhoofd. Even
voelden we elkaars warmte, maar ook onze angst. Inmiddels was de
situatie zo onzeker, dat we die alleen maar konden uitzitten,
wachtend op ons lot. 'Ik heb mijn vader over moeder verteld,' zei ik
toen. 'Het was verschrikkelijk. Hij wist natuurlijk niet dat ze –' Ik
kon het niet uitspreken. Een traan ontsnapte en hij veegde die weg.



Opnieuw kuste hij me en ik ging op in zijn troost, in het
kortstondige moment dat we hadden.

'Laten we teruggaan,' zei hij.

Ik wist dat het moest. Het strand voelde als een doelloos schip,
meegevoerd door de greep van de zee, hysterisch deinend en
schommelend, om verzwolgen te worden. En wat zou er dan
gebeuren?
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Als iets een man tevreden kan stellen, is het wel een goed stuk vlees.
En inderdaad, zodra het aroma van meneer Bakkers spit over het
strand waaide, klaarden vele gezichten op. Terwijl de mannen hun
zoektocht op de Bonnie die middag teleurgesteld hadden gestaakt,
wachtten ze bij zonsondergang als kinderen op hun maaltijd.
Sommigen zongen liedjes rond het kampvuur, onder begeleiding van
meneer Birds fluit. Anderen liepen ongeduldig heen en weer.

'Het wordt wel een feestmaal, zeg,' merkte ik op terwijl meneer
Bakker uien aan het snijden was. 'Ik kan me niet herinneren wanneer
ik voor het laatst zoveel verschillende gerechten heb gezien.'

'Ik ook niet. Goede genade, wat kan onze kapitein overdrijven!
Het ene moment moeten we van scheepsbeschuit leven; het andere
lijkt het wel alsof hij een complete vloot wil voeden.' Hij kneep zijn
ogen samen en er liep een traan over zijn wang. 'Jezus, wat een
scherpe uien!' Hij voegde ze snel aan de soep toe, waarna hij me
nieuwsgierig aankeek. 'Wat een teleurstelling van de gevleugelde
vrouw, hè? Is het niet ongelooflijk dat we hier helemaal voor niets
naartoe zijn gereisd? Wat een tijdverspilling.'

Ik slikte en keek snel weg. 'Ja, wat een teleurstelling,' beaamde
ik. 'We hadden allemaal op rijkdom gehoopt. We hadden allemaal
onze dromen, de ene nog groter dan de andere. Het zal ons lot wel
niet zijn om rijk te worden.' Ik begon vuil onder mijn nagels vandaan
te pulken in de hoop mijn ware gevoelens te verbergen.

'Jij hebt tenminste nog je vader gevonden. Wie had dat kunnen
denken? Er is in elk geval nog iemand blij.' Hij voegde kruiden toe
en ik rook nootmuskaat, peper en tijm.



'Ja, mijn droom is uitgekomen. En ik zeg je, mijn vader is
duizend keer meer waard dan een juweel. Misschien kan de
bemanning er iets van opsteken. Misschien is dit gewoon een les.
Het leven draait niet alleen maar om goud en zilver, weet je? Er zijn
veel belangrijkere dingen die naar geluk leiden. Realiseerden ze zich
maar dat al hun verdiensten aan land als water door hun vingers
glipt. Kunnen hoeren gelukkig maken? Of een fles rum?'

Hij zweeg, maar ik voelde zijn bedroefdheid. Ik tuurde over het
strand. Vader en Thomas zaten samen te praten en te drinken, en
lachten zelfs. Ik richtte me weer tot de kok. 'Heb je enig idee hoe
het met de bemanning gaat? Zijn ze erg ontmoedigd?'

Hij stopte met roeren en grinnikte. 'Ach, ik begrijp het. Je wilt
zeker weten of ze hun vertrouwen in je geliefde kapitein verloren
hebben?' Nu was hij degene die over het strand tuurde en het kostte
me slechts een seconde om Edward te vinden. Zelfs van verre zag ik
dat hij met de heren Young en Logan aan het discussiëren was.

'Wat bedoel je in godsnaam?' vroeg ik.

'Kom nu, juffrouw Cate. Ik maak alleen maar een grapje, hoor.
Voor iemand die zo tevreden is kom je nogal prikkelbaar over.
Waarom drink je geen wijntje terwijl je hier bent? De Zuid-
Afrikaanse druif is voortreffelijk.'

Ik kneep mijn handen samen. 'Nee, dank je. Ik ben niet echt in
de stemming.' Ik ademde diep in en probeerde mijn irritatie te
onderdrukken. Ongelooflijk, dat hij me zat te plagen en mijn vraag
ontweek. 'Nou? Hebben de mannen het vertrouwen verloren?'

'Hoe moet ik dat weten?' Hij begon een stuk brood in stukken
te snijden.

'Heb jij niet met ze gepraat, dan? Ik ken je intussen goed



genoeg, hoor. Als iemand op dit strand weet of we ons zorgen
moeten maken, ben jij het wel.' De zon glipte onder de horizon,
waardoor we in een oranjerode gloed gehuld waren.

'Goede God! Moet je dat echt vragen?' Hij pakte een lantaarn
en gebruikte het kookvuur om die aan te steken. 'Hoeveel redenen
moeten er zijn om ons zorgen te maken? Moet je het strand eens
zien! Hier zitten we met slechts de buit tot nu toe. We zijn
dagenlang op zee geweest, waarvan er slechts een iets heeft
opgeleverd. We hebben mannen verloren door gevechten en ziekte,
maar nog meer zijn we ons vertrouwen verloren. Vanavond schransen
we van zo'n gigantisch feestmaal dat het beschamend is. En je vraagt
me of we ons zorgen moeten maken? Ik zeg je, het is niet het
humeur van de mannen dat me zorgen baart.'

Ik was blij dat het schemerig was, zodat hij mijn bleke gezicht
niet zag. 'Vind je dat dit de schuld van de kapitein is?'

'Is het dat dan niet?' Hij keek me zo doordringend aan dat ik
bang was dat hij mijn gedachten kon lezen. 'Was het dan iemand
anders zijn idee om de Bonnie te achtervolgen?'

'Wat maakt het uit?' riep ik uit. Geïrriteerd stond ik op.
'Wilden we niet allemaal de gevleugelde vrouw zoeken? Geloofden
we niet allemaal dat Thomas die had?'

'Ja, we volgden het advies van de kapitein op. We hadden
vertrouwen in hem. We deden wat hij zei, en mijn God wat heb ik
daar spijt van! Moet je zien wat het ons gebracht heeft.'

'Het heeft ons hier gebracht!' Ik gebaarde naar de nabije
begroeiing. 'Kijk eens om je heen. Zie je het dan niet? Deze plek, dit
land… valt hier dan niets te halen? Herinner je je de Britse
koopvaarder nog, met al dat hout aan boord? Daar hebben we heel



wat aan verdiend.' Even stopte ik om adem te halen, omdat ik zo
enthousiast praatte. 'Weet je dan niet dat dat hout hier groeit, aan
deze kust? Het is groeiend goud!'

'Bij de geesten! Alsof we daar rijk van worden. Alsof we
daardoor levenslang vrij zullen zijn. Die bomen geven me toch geen
huis in Amsterdam? Of een huisje in onze regio?' Hij zuchtte. 'Je
bent slim genoeg om dat te weten. Goede God, je doet wel heel veel
moeite om kapitein Hunt te verdedigen.'

'En jij om zijn naam te bedoezelen!' Ik plaatste mijn handen in
mijn zij.

'Je kunt maar beter voorzichtig zijn aan wie je je handen warmt,
juffrouw Cate,' waarschuwde hij terwijl hij sneetjes brood in een
mandje gooide.

'Ja,' blies ik. 'Dat kan ik zeker.' Daarmee stormde ik weg.

Ik probeerde mijzelf tot bedaren te brengen, me realiserend dat
ik inderdaad prikkelbaar was. Ik ging bij mijn vader en Thomas
zitten, die er door de gouden gloed van ons kampvuur wat minder
bleek en uitgewrongen uitzagen. Thomas lag met zijn hoofd op een
kussen, te draaierig om rechtop te zitten. Ik keek mijn oude vriend
bezorgd aan. Weinigen overleven het verlies van een ledemaat. Zulke
wonden helen zo traag dat de kans op ziekte groot is. Alleen al het
idee om hem te verliezen stemde me somber. En hoewel ik hem de
laatste jaren amper had gezien, had hij een speciaal plekje in mijn
hart. Ik dacht aan wat hij me vroeger had geleerd, waardoor ik een
stuk sterker was geworden. En dus vertelde ik hoe ik met Jane en
Anne had afgerekend.

'Bij de eeuwige wateren, kleine Cate! Heb je dat arme meisje
daadwerkelijk zo toegetakeld?' riep hij uit.



'Jane? Bedoel je de dochter van commandeur?' vroeg vader
ontzet. Dit verhaal was nieuw voor hem. 'Christus, Cathy!'

'Ik weet het,' zei ik blozend. 'Het was vreselijk lomp van me.
Jane's gezicht is voor eeuwig verminkt en dat verdient ze niet. Toch
heeft het geholpen. Ze heeft me nooit meer gepest. In plaats daarvan
werd ik door de meiden in de stad genegeerd. Ze hebben me nooit
gemogen. Ze hadden wel door waar onze familie van leefde.' Ik
glimlachte, maar versomberde toen iets me te binnen schoot. Ik zag
aan zijn ernstige uitdrukking dat hij hetzelfde dacht. 'Het spijt me,
vader, wat ik zei op de dag dat je vertrok… ik meende het echt niet.
Natuurlijk haat ik je niet. Ik was zo vreselijk kwaad.'

'Ach, dat snap ik ook wel. Vaak zeggen we de vreselijkste
dingen tegen onze geliefden, vooral bij een teleurstelling. Ik zag hoe
geschrokken je was. Je kwam erachter dat ik geen eerlijk zeeman ben,
zo anders dan je altijd had gedacht.'

'Nee, vader.' Ik schudde mijn hoofd. 'Je bent altijd een goede
vader geweest. Ik begrijp het nu beter, weet je? Ik was kwaad door de
jarenlange leugens, dat het me niet was toevertrouwd. Wat moet het
vreselijk voor je zijn geweest dat je na mijn verschrikkelijke woorden
moest vluchten, zonder afscheid.'

'Nee, dat was geen leuke manier om te gaan. Wat had ik alles
graag uitgepraat, maar er was geen tijd, zelfs niet voor afscheid.'

Ik bekeek het zand tussen mijn voeten en tekende er lijnen in
met mijn vingers. 'Ik was bang dat je me niet meer wilde zien,' gaf ik
toe. 'Toen je zo lang wegbleef…'

'Ach nee! Natuurlijk wilde ik je zien!' riep vader geschrokken
uit. 'Natuurlijk was ik boos, maar dat zakte weg zodra ik op de vlucht
was. Mijn God, Cathy, maar ik zou nooit moedwillig wegblijven. Ken



je me dan zo slecht? Hoe had ik dat ooit kunnen doen?'

Ik haalde mijn schouders op. 'Ik was jong en onzeker. Ik miste
je zo verschrikkelijk. Mijn gedachten leidden een eigen leven, omdat
ik alleen was.'

We keken elkaar aan, totdat hij zijn blik afwendde. Schuld, zag
ik. Zoveel schuld en schaamte en verdriet. Opeens besefte ik hoe het
voor hem moest zijn, om me eindelijk te zien en te horen dat ik hem
had gemist. Hij kon wel raden hoe ik had geleefd, zonder moeder of
de man die ik zou trouwen. Hij wist niet half door wat voor hel ik
was gegaan.

'Toen je klein was, heb ik bewust nauwelijks over mijn werk
gesproken,' zei hij toen. 'Ik wilde je beschermen door je in het
ongewisse te laten. Maar nu, na alles wat we hebben meegemaakt,
vraag ik me af of dat goed was. De fantasie gaat maar al te graag met
het onbekende op de loop.'

'Is het dan waar, wat je zei? Dat je een kaper was en het eiland
hebt helpen beschermen?'

'Zeker weten. Toen je moeder en ik in Port Royal kwamen, was
de kaapvaart een van de belangrijkste inkomstenbronnen.
Gouverneur Modyford aarzelde niet om mijn kapitein een commissie
te geven, zodat we Spaanse schepen konden kapen en de goederen
konden invoeren. Zoals je weet vormden de Spanjaarden een flinke
bedreiging, vooral omdat we amper marineschepen in de haven
hadden. De kaapvaarders waren goede verdedigers. Sommigen zeggen
dat Jamaica zonder hen Spaans was geweest.'

'Dat heb ik eerder gehoord,' zei ik. 'Meneer Howard heeft me
er honderduit over verteld. Ik begrijp het allemaal zoveel beter,
waarom je dat werk deed en dat het in die tijd geen oneervol werk



was. Alles is zo veranderd. Nu verdienen de plantagehouders het
grote geld, en de mannen die ons ooit beschermden, worden
veroordeeld.'

'Velen verdienden het, hoor. Ik heb massa's zeelieden ontmoet,
waarvan slechts een handvol vrijuit mag gaan. Het zijn allemaal
dieven, Cathy. De mannen op dit strand zijn dieven. Sommigen
hebben een goed hart, maar velen niet. Ik kan het de staat niet
verwijten dat ze veroordeeld worden.'

'Maar je kaapte toch niet alleen maar schepen? Ik herinner me
dat jullie aan handel deden, door Madeira-wijn en goederen uit
Engeland te verkopen.' Ik herinnerde me de keer dat vader
onverwacht thuiskwam en we de hele middag Madeira-wijn hadden
gedronken. Er ging een steek door mijn borst.

'Dat klopt. Het werd te gevaarlijk om gestolen goederen in te
voeren. Steeds meer kapers werden van het eiland gejaagd. Daarom
kochten we altijd wat goederen in, zodat het minder opviel. Het was
de enige manier om Port Royal als thuishaven te houden.'

Het geluid van voeten in het zand deed ons zwijgen. Edward
knikte goedkeurend naar ons kampvuur en gooide wat brandhout
neer. 'Ik ga wat spullen van ons schip halen,' kondigde hij aan. 'Heb
jij nog iets nodig, Cathy? Ik kan je deken halen, als je dat wilt. Het
koelt snel af.'

'Ja, graag. Er liggen trouwens genoeg dekens in het ruim, van
de Hollandse koopvaarder. Wil je er wat meebrengen voor mijn vader
en Thomas? Oh, en ik zou heel graag die gedichtenbundel lezen waar
je het over had.'

'Dat dacht ik al. Er staat echt een prachtig gedicht in en ik ben
benieuwd naar je mening. Ik ben bang dat ik de betekenis niet



helemaal begrijp. Wellicht dat wat vrouwelijk inzicht de verborgen
intenties van de dichter kan ontrafelen?' Hij grijnsde betekenisvol
voordat hij naar de roeiboot liep.

'Vuur en vlam, die man doet wel heel moeite om je warm te
houden, kleine Cate,' merkte Thomas geamuseerd op.

Mijn mond viel open. 'Och, mijn kapitein geeft gewoon om zijn
bemanning.' Ik klonk zo ernstig dat hij lachte.

'Ja, ja, dat zal wel, meisje. En ik zeg je, die dekens zijn zeer
welkom.' Hij wreef zijn handen over zijn armen. 'Maar die gedichten
kunnen me gestolen worden, zeg ik je. Als die man zo weemoedig is
als vroeger, kunnen ze een bal in een begraafplaats veranderen.'

'Nou, er is wel meer dan wat verwennerij nodig om de
bemanning te plezieren,' merkte vader scherp op. Er lag een diepe
frons tussen zijn wenkbrauwen. Ik vroeg me af of hij iets door begon
te krijgen over mijn relatie met Edward, waarover ik met nog geen
woord had gerept. 'Die vent denkt zeker dat een feestmaal deze
grimmige sfeer kan verbannen.'

Een windvlaag droeg het geluid van vrolijk gezang en geklap in
onze richting. Zo'n veertien mannen hadden een gigantisch
kampvuur gebouwd en dansten er met flessen rum omheen. Mijn
vaders woorden leken wel absurd, zeker na de spanning van de vorige
dag. Maar ik wist dat het slechts de stilte voor de storm was,
misschien zelfs het oog. Ik kneep mijn handen samen toen ik om me
heen keek. Intussen was het strand aardedonker. Slechts de
kampvuren en lantaarns verklapten de aanwezigheid van mannen en
de zee had net zo goed land kunnen zijn. In de verte, waar ons schip
voor anker lag, zag ik een lichtje over het water glijden. Edward,
dacht ik. Ik hoopte dat hij snel terug zou keren.



'Ik zag jou en Edward vandaag praten,' zei ik toen tegen
Thomas. 'Betekent dat dat jullie weer vrienden zijn?'

'Welnu, daar zeg je me iets!' antwoordde hij. 'Misschien zijn we
dat wel nooit niet geweest.'

Mijn vader snoof. 'Bij de zielen, wat ben je toch zwak rond die
muiter! Hoe kun je iemand die je schip heeft gekaapt een vriend
noemen?'

Ik zuchtte inwendig. Tot nu toe had vader slechts minachtend
over Edward gesproken. En hoe meer hij dat deed, hoe meer ik het
moment uitstelde waarin ik mijn ware gevoelens voor Edward
vertelde. Misschien hadden ze wat tijd nodig om naar elkaar toe te
groeien. Ik wist zeker dat – zodra ze elkaar leerden kennen – vader
zou inzien wat voor geweldige man Edward was.

'Soms doen vrienden dwaze dingen, vooral als ze jong en
ambitieus zijn en er liefde in het spel is,' zei Thomas en hij
knipoogde naar me. 'En hoor eens, het was ook niet bepaald aardig
van mij om iets met Elizabeth te beginnen. Wat was dat een
prachtvrouw!'

'Was?' vroeg ik.

'Ja, was. Elizabeth was geen lang leven gegund, weet je? Ze
stierf een jaar later aan een of andere ziekte. Het zal wel de straf van
de duivel zijn geweest. Zulke dingen hebben nu eenmaal
consequenties, als je iets pakt wat niet van jou is. En er zijn geen
uitzonderingen.' Even zweeg hij en ik vroeg me af waar hij op doelde.

'Zo is het,' vond vader. 'Hunts huidige tegenspoed is duidelijk
het gevolg van zijn muiterige aard, of misschien een onbedoeld
gebaar om het schip terug te geven? We kunnen er wel een
gebruiken nu de Bonnie verloren is. Mijn God, al dat hout aan boord!



Dat kunnen we toch niet op de zeebodem achterlaten?'

'Nee,' vond ook Thomas. 'Dat zou doodzonde zijn.'

Ik keek van de een naar de ander en terug. Ik kon hun
gedachten bijna lezen, als woorden vliegend door de lucht. 'Je wilt
het terug hebben,' realiseerde ik me. 'Je oude schip, The Winged
Maid. Is dat niet wat je zei toen je me de Bonnie liet zien? Dat je de
ladder zou beklimmen totdat je kapitein bent en je schip terug hebt?'
Vader keek me nieuwsgierig aan.

'Natuurlijk wil ik haar terug,' gaf Thomas grijnzend toe. 'De
jaren hebben haar glans niet vervaagd. Edward heeft haar goed
verzorgd, dat kan ik niet ontkennen. Vandaag heeft hij ons zelfs van
de ondergang gered. Maar, kleine Cate, wees maar niet bang. Ik zal
niet aan het muiten slaan, oh nee. We zien wel hoe de dingen lopen.
Voor nu heb ik een grotere zorg en dat is mijn voet. Althans, de plek
waar die ooit zat.'

Langzaam ademde ik uit. Ik moest er niet aan denken dat
Thomas en Edward over een schip zouden gaan vechten.

Dan was het etenstijd. Ik geloof niet dat ik ooit zo'n rijkelijke
maaltijd had genuttigd, allemaal dankzij de voorraden op de Fuego.
Mijn mond waterde toen ik ananas ontdekte, en bananen en
sinaasappels en druiven. Terwijl de mannen gulzig het vlees
begonnen te verorberen, vulde ik mijn bord met groente, fruit en vis.
Al snel zat ik naar hartenlust te smullen, waarbij het boeket aan
smaken mijn zorgen tijdelijk verdreven. Edward en Freddie namen
allebei soep. De Hollandse scheepsjongen, die Edward duidelijk
bewonderde, vroeg hem honderduit over schepen en navigatie.

'Wat denk je, Edward? Zal hij kapitein worden?' vroeg ik toen
Freddie een tweede ronde ging halen.



'Hij is er slim genoeg voor,' vond Edward. 'En met zijn eetlust
zal hij een sterke man worden. Bovendien heeft hij het voordeel dat
hij jong is begonnen. Op die leeftijd moest ik nog met mijn vader
mee om de zieken te verzorgen.'

'En daarom ben je ook een goede dokter.'

Hij zweeg en ik had spijt van mijn woorden, omdat hij dat niet
had willen worden. Toch keek hij me dankbaar aan en kneep
liefdevol in mijn hand toen niemand keek.

Die avond was ons kampvuur omringd door mannen, die door
Thomas waren uitgenodigd. 'Ik wet dat jullie dolgraag over de
gevleugelde vrouw willen horen,' sprak hij terwijl hij voorzichtig
rechtop kwam zitten. Nu hij flink gegeten had, zagen zijn wangen
lichtroze. 'En dus zal ik jullie niet langer in spanning houden!'

Ik keek Edward geschrokken aan, maar hij knikte
geruststellend.

'Jullie hebben allemaal van de gevleugelde vrouw gehoord,'
vervolgde Thomas. 'En er bestond geen mooiere vrouw!' Er klonk
gefluit en gejoel vanuit het publiek. 'Oh ja, en ik was haar drager.
Wat was ze slank. Wat had ze zachte haren, glanzend als zijde. En
vleugels, vleugels tot boven haar hoofd, alsof ze een engel was.'

'Ik dacht dat het een ring was,' mompelde iemand.

'Ach ja, dat was het ook, een prachtige ring. Ik bracht haar mee
toen ik bij The Winged Maid aanmonsterde. En ik werd een zeer
fortuinlijke kapitein. Er ging geen dag voorbij zonder een vleugje
geluk. Hoe verder we zeilden, hoe waardevoller onze buit. We
hadden glimmende parels, juwelen zo zeldzaam dat alle handelaren ze
begeerden. We hadden kisten vol glanzende goudstukken en
stofgoud. Wat waren we tevreden, want we kwamen niets tekort en



onze bezoekjes aan land werden gevuld met drank en genot.'

'Wat mot je hier dan in godsnaam?' vroeg degene die eerder
had gesproken.

'Ach ja,' grinnikte Thomas, 'iedereen denkt natuurlijk dat het
geluk door mijn ring kwam. Nou, dan moet ik jullie teleurstellen.' Er
klonken kreten in het publiek. Iemand stond op en liep weg.
Anderen gaapten Thomas geschrokken aan. 'Want ik zeg jullie,
heren, dat de gevleugelde vrouw nooit meer was dan een stukje
fantasie.' Hij lachte, maar het klonk schril in de doodse stilte. 'En de
schepper ervan zit voor jullie.'

'Bij mijn bloed!' riep iemand. 'Jij leugenaar!'

'Och ja, noem een leugenaar. Misschien was ik dat ook wel, en
nog een goede ook. Zelden hebben leugens zoveel teweeggebracht.
Geloof me, ik had nooit gedacht dat het zo'n legende zou worden.'
Nu werd er gevloekt. Meer mannen liepen weg. Anderen kwamen
juist luisteren. Edward sloeg ze gespannen gade, zijn hand op het
heft van zijn zwaard.

Vervolgens vertelde Thomas hoe hij zijn bemanning overtuigde
van de kracht van de gevleugelde vrouw, dat hun voorspoed
zogenaamd door zijn ring kwam. 'Uiteraard kon alleen ik zo'n grote
kracht bedwingen,' zei hij met een sluw lachje. 'En wat denk je?
Mijn verhaal maakte van ons een eenheid, met ik als een koning
vereerd. Weinigen durfden me tegen te spreken en ik wist dat ik
jaren van mijn kapiteinschap verzekerd was.'

'Wat gebeurde er toen?' vroeg meneer Logan.

'Welnu, dat zal ik je vertellen. Ik ben de ring kwijtgeraakt, zeg
ik je. Ik verloor mijn schild tegen jaloerse mannen. Ik zal wel
verstrooid zijn geweest, te veel hebben gezopen. Vervolgens raakte



mijn geluk ook nog op en verloor ik mijn kapiteinschap en mijn
schip.'

Mijn mond viel open. Het laatste deel van zijn verhaal was
duidelijk niet waar. Ja, hij verloor de gevleugelde vrouw, maar pas
toen hij op de Bonnie werkte en niet daarvoor. Voor het publiek
maakte het niet uit. Men werd onrustig en er werd gefluisterd.
Iedereen was duidelijk onder de indruk van het verhaal.

'Verloren?' protesteerde iemand. 'En de verhalen dan, dat dat
ringetje weer gevonden is? Heeft de Bonnie de laatste tijd geen
gigantische ladingen binnengehaald, allemaal vanwege de gevleugelde
vrouw?'

'Zeggen ze dat?' vroeg Thomas. 'En waar zijn we dan al die tijd
geweest, vriend? Niet op Tortuga, dat zeg ik je wel! Eeuwige
voorspoed.' Hij snoof. 'Wat denk je? Heb ik eeuwige voorspoed
gekregen? Want ik zweer je, zo voorspoedig is mijn leven niet meer.'
Blikken vielen op zijn been, het verband rood waar bloed door zijn
wond sijpelde.

Even was het stil. Ik durfde amper te ademen, bang dat er elk
moment een rel tussen de ontevreden bemanning kon uitbreken.

'Waarschijnlijk heeft een van mijn mannen een oud verhaaltje
nieuw leven ingeblazen,' vervolgde Thomas. 'Daar houden ze wel van,
na een kroes of drie. Als ik van tevoren had geweten wat mijn
verzinsels allemaal teweeg zouden brengen, dat we hier allemaal
samen zouden zitten, betwijfel ik of ik ze ooit had bedacht. God mag
weten hoeveel zeemansharten de gevleugelde vrouw sneller heeft
doen kloppen. Hoeveel dromen zijn er gekoesterd met het oog op
eeuwige voorspoed?' Hij zuchtte en leunde achterover. 'Ik zeg jullie,
heren: eeuwige voorspoed zal jullie nooit tevreden stellen. Want hoe
gelukkig kun je zijn als al je doelen – al je dromen – vervuld zijn?'



'Ik zou gelukkig zijn!' riep iemand uit.

'Ik ook,' zei een ander.

'Wellicht,' zei Thomas. 'Wellicht. Zo, en wie brengt deze oude
man een fles rum? Verhalen vertellen is vermoeiend werk.' Er werd
een fles tevoorschijn gehaald. Drankjes gingen rond en het publiek
viel uiteen. Al snel klonk er muziek bij meneer Bakkers kookvuur.

'Nou,' zei ik toen ik samen met Edward de struiken in liep.
'Met deze woorden is onze kans op een prachtig huis aan zee wel
verkeken.' Ik nam wat schone doeken mee achter een boom om me
te verschonen.

'Niet helemaal,' zei Edward terwijl hij de lantaarn neerzette. Hij
ging met zijn rug naar me toe staan om tegen een dikke boom te
plassen. Kennelijk was elke vorm van schaamte verdwenen.

Toen we klaar waren, fluisterde ik: 'Wat bedoel je?'

'Alleen degenen op dit strand weten nu de waarheid. En de
waarheid reist met ons mee, tenzij we die voor zijn.'

Ik glimlachte. 'Heel slim. Maar wat vind je van Thomas zijn
verhaal? Denk je niet dat iedereen hem nu haat? Ze voelen zich
allemaal bedonderd. Geloof me, ik zag heel wat vuile blikken.'

'Ach, wat kunnen ze hem nog aandoen? Hij is zijn schip
verloren en zijn voet. Ook hij is door tegenspoed geveld. Maar weet
je, Cathy, zijn verhaal heeft de schuld deels van mij afgehaald. Zijn
we niet allemaal bedonderd?'

'Sommigen meer dan anderen.'

'En ik zal zorgen dat we dat huis krijgen.' Hij keek me zo intens
aan dat ik mijn adem inhield. 'Want sprak Thomas niet de waarheid?



Heeft een mens geen dromen nodig om naartoe te leven?'

Even hielden we elkaar vast, blij om eindelijk even alleen samen
te zijn. Ik schrok toen ik blaadjes hoorde kraken. We trokken allebei
ons zwaard. Ik keek nerveus om me heen, half verwachtend dat een
roofdier vanuit het struikgewas naar ons loerde. Ik ontspande toen ik
Freddie zag. Hij keek ons met grote ogen aan.

'Vuur en vlam,' mompelde Edward. Hij borg vlug zijn zwaard
op. 'Wat doe jij hier in vredesnaam?'

'Ik plassen, kapitein,' zei Freddie verlegen. 'Ik zie licht branden.'

'Is dat zo? Wees maar snel, dan. We gaan zo weer terug.'

Ik fronste toen Freddie dezelfde boom als Edward gebruikte. Ik
vroeg me af wat de scheepsjongen allemaal had gezien. Wat zou hij
wel denken als hij zijn kapitein met zijn enige vrouwelijke
bemanningslid zag rommelen? Maar hij zei er niets over toen we
terugliepen en glimlachte zelfs verlegen naar me.

Vader was al diep in slaap en ik legde een deken over hem heen.
Dan ging ik samen met Edward bij het vuur liggen. Plotseling
hoorde ik voeten in het zand. Freddie staarde verlangend naar het
vuur en onze deken. Toen ik zijn tanden zag klapperen, hield ik die
uitnodigend omhoog, zodat ook hij erbij kwam liggen. Al snel kroop
hij dicht tegen me aan.

Ik moet er verdwaasd hebben uitgezien, want Edward en
Thomas begonnen zachtjes te grinniken. Ik probeerde aan Freddies
nabijheid te wennen. Nooit eerder had een kind enige affectie naar
me getoond en dit onschuldige gebaar was hartverwarmend.
Misschien mist hij zijn moeder, dacht ik. Ten minste, als die nog
heeft. Misschien heeft hij geen familie meer. Waarom zou hij hier
anders zijn?



Opeens bekeek hem door nieuwe ogen. Ik sloeg mijn arm om
hem heen, zodat hij comfortabeler lag, en besloot om voor hem te
zorgen. Samen met Willem was hij de enige van de Hollandse
koopvaarder, maar die zat bij een ander kampvuur te zingen.

Als snel klonk er van alle kanten gesnurk, waardoor slaap
slechts een staat was waarnaar ik kon verlangen. Het leek wel alsof
vader en Thomas bomen aan het omzagen waren. Edward vloekte
zachtjes terwijl hij kwaad in hun richting keek, maar Freddie sliep als
een roos. De uren kropen voorbij, net als miljoenen sterren in de
hemel.

 

Toen ik wakker werd, voelde ik zand tegen mijn gezicht plakken. Ik
draaide me langzaam om, me realiserend dat het zelfs in mijn oren
zat.

'Goede genade, dus je bent toch nog wakker!' riep vader. Hij
kwam uit de richting van de struiken aanlopen.

Ik glimlachte. Wat was het onwerkelijk dat hij er was, dat ik
hem eindelijk had gevonden. 'Goedemorgen,' zei ik terwijl ik het
zand uit mijn gezicht veegde. Kennelijk was iedereen al op. Zelfs
Thomas zat een appel te eten.

Edward kwam aan met zijn theepot. 'Barst, ik dacht dat je nooit
zou ontwaken,' zei hij toen hij die bij mijn voeten zette. 'Wil je
thee?' Freddie kwam met kopjes aanlopen.

'Mijn hemel!' riep vader uit toen hij ging zitten. 'Ik heb heel
wat dingen gezien, maar ik ben nog nooit door mijn kapitein
bediend.'

Er verscheen een brede grijns op Edwards gezicht. 'Mag een
kapitein de vrouw die zijn leven heeft gered niet een beetje



verwennen?'

'Heb je zijn leven gered?' vroeg vader vol ongeloof. 'Serieus?'

'Ze heeft me tussen de haaien uit gevist,' antwoordde Edward
voordat ik iets kon zeggen. 'Ook ik heb veel dingen gezien, meneer
Evens, maar nooit eerder een vrouw die tussen de haaien dook.
Verstandig was het niet, maar zo dapper. Ik heb mijn leven aan haar
te danken.' Hij zond me een dankbare glimlach.

'Ben je tussen de haaien gesprongen?' Vader keek me zowel
verwonderd als afkeurend aan. Thomas begon breeduit te grijnzen.

'Ach, het waren er maar een paar, hoor,' zei ik alsof dat het
risico verminderde. 'Het klinkt allemaal veel gevaarlijker dan het was,
niets om je zorgen om te maken.' Ik richtte me tot Edward. 'Ik zie
dat er wat zeilen gerepareerd moeten worden. Zal ik daar zo aan
beginnen?'

Vaders ogen prikten in mijn rug.

'Dat is goed,' zei Edward. 'De Spanjaarden hebben er een
gatenkaas van gemaakt. Een zeil is zelfs totaal verdwenen. Je kunt er
eentje van de Fuego pakken en op maat maken. Ik zal zorgen dat
iemand die voor je aan dek brengt.'

Ik fronste. 'Maar ik kan die prima zelf pakken, hoor.'

'Nee, ik wil niet dat je het ruim in gaat, Cathy,' zei hij. 'Er zijn
daar de afgelopen dagen mannen gestorven. Ik dacht dat we daar een
afspraak over hadden. Sommigen zijn nog steeds ziek en ik wil niet
dat je wordt aangestoken.'

Ik zweeg. Edwards humeur was verre van opgewekt en aan de
wallen onder zijn ogen te zien was hij ook niet uitgerust. Vader keek
ons nieuwsgierig aan, alsof hij onze relatie probeerde in te schatten.



'Het spijt me, Edward,' zei ik uiteindelijk. 'Ik dacht er gewoon even
niet bij na. Ik zal voorzichtig zijn, dat beloof ik.'

'En ik kan maar beter teruggaan,' zei hij. 'Freddie, ik wil dat je
vandaag bij juffrouw Cate blijft. Ze zal je alles over het repareren van
zeilen vertellen.'

'Ja, kapitein.'

Die dag besteedden we aan het repareren van The Winged Maid.
Hoewel ze nog zeewaardig was, had het gevecht met de Fuego veel
zwakke plekken in de romp en masten veroorzaakt. Bovendien
moesten er touwen worden vervangen, hout gebeitst en zeilen
gerepareerd. Freddie keek aandachtig hoe ik een zeil over mijn
knieën legde en de schade bekeek. Vervolgens legde ik uit hoe ik
zwakke plekken herkende en steken maakte.

'Waarom ben je eigenlijk naar zee gegaan, Freddie?' vroeg ik.

Hij was net een sinaasappel aan het pellen en dacht even na. 'Ik
vind de zee altijd leuk, juffrouw,' zei hij met een sterke Hollandse
tongval. 'Landen en mensen zien. Avontuur.'

Ik glimlachte. Het was opmerkelijk hoeveel mensen door de zee
werden aangetrokken, terwijl daar juist zoveel stierven. 'Wanneer ben
je naar zee gegaan?'

'Een jaar terug. We zeilen naar Curaçao van Holland. Ik werk
op de Welgemoed. Dan kom jij en ben ik hier.'

De luchtigheid in zijn stem verbaasde me. Het leek ongelooflijk
dat een twaalfjarige jongen zo onbezorgd kon zijn na het overleven
van een kaping. 'Mis je je oude bemanning niet?'

'Nee, juffrouw.'



'Willem is van je oude bemanning, hè?' Ik pakte een naald en
draad. Toen ik opkeek, zag ik dat Freddie wit was weggetrokken.
'Wat is er?'

Hij haalde zijn schouders op en keek om, alsof hij bang was te
worden gadegeslagen. Ik volgde zijn blik, maar zag slechts ijverige
mannen. Dan keek hij naar iemand op het strand, die met meneer
Bakker aan het praten was. Het was Willem. Freddies ogen werden
groot en angstig en hij nam vlug een hap van zijn sinaasappel.

'Je mag hem niet, hè?' fluisterde ik. 'Heeft hij je iets aangedaan?
Waarom ben je zo bang?' Hij stopte met kauwen. 'Als er iets is, mag
je het me vertellen, weet je?'

Hij zweeg en ik besloot niet aan te dringen. De zeilen waren zo
beschadigd dat ik dagen nodig had om ze allemaal te repareren.
Opeens stond hij op, de sinaasappelschillen in zijn handen. 'Willem
slechte man,' mompelde hij. 'Altijd kijken. Altijd staren.' Dan liep
hij weg.

Even zat ik als bevroren. Het leek wel alsof ik mijzelf hoorde
denken toen meneer Maul nog leefde. Dan keek ik naar het strand,
waar Willem en de kok nog steeds stonden te praten. Hun
luidruchtige gelach stemde me verre van blij. Opeens bekeek ik
Willem door nieuwe ogen. Wat was hij vrolijk, veel te vrolijk. Dat
kon toch niet echt zijn?

'Juffrouw Cate?' Ik keek op. Edward had een klein zeil in zijn
handen en sprak me kennelijk al voor de tweede keer aan. 'Je bent de
fok vergeten.'

'Oh.' Ik bloosde omdat ik hem niet had gehoord. 'Wil je hem
op die stapel leggen?'

Dat deed hij en kwam naast me zitten. 'Waar is Freddie?'



'Ik geloof dat hij naar het ruim is.' Ik boog dichter naar hem
toe. 'Heb jij Willem wel eens gesproken, die Hollander van de
Welgemoed?'

'Waarom vraag je dat?'

'Nou, ik vroeg me af of je iets geks aan hem hebt opgemerkt?'

'Willem?' Hij grinnikte. 'Bij de wateren, maar er bestaat geen
gewonere man dan hij. Het is gewoon een zeeman, iemand die zijn
plicht uitvoert, graag drinkt en van vrouwen houdt.' Zijn glimlach
vervaagde. 'Hoezo? Moet ik me zorgen maken?'

'Ik weet het niet. Het is gewoon een gevoel.' Ik verschoof het
zeil over mijn benen en stak mijn vinger door een gaatje.

'Een gevoel? Geloof me, Cathy, maar er zijn veel gevaarlijker
mannen op dit strand. Waarom maak je je zorgen over die
Hollander? Hoor eens, ik zou meer dan opgelucht zijn als we terug
in Tortuga zijn en dit allemaal achter de rug is.' Daarmee liet hij me
alleen.

Freddie keerde terug met een kom met stukjes ananas, zijn
glimlach teruggekeerd. 'Dank je wel,' zei ik toen hij me een stukje
aanbood.

Een uur lang werkten we, genietend van de bries en de
bewolkte lucht. Ik keek verrast op toen vader aan dek kwam. 'Daar
ben je dus,' zei hij. 'Ik heb hier wat garen. Meneer Owan zei dat ik
die aan de… eikelhakker moet geven. Heb je enig idee wie hij
daarmee bedoelt?'

Ik prikte van schrik in mijn vinger. 'Christus,' mopperde ik
toen er een bloeddruppel verscheen. Ik hield mijn hand op. 'Ik ben
bang dat ik dat ben.'



Vaders gezicht betrok. 'Jij? Kun je me dat alsjeblieft uitleggen?'

Ik keek naar Freddie, die me nieuwsgierig aangaapte. Ik vroeg
me af of ik meneer Mauls wandaden met goed fatsoen tegenover
hem kon vertellen. 'Nou, dat heeft iets te maken met onze wijlen
meester kanonnier, meneer Maul. Ik ben bang dat het een smerig
mannetje was. Op een nacht kwam hij naar mijn hut en probeerde
me – hoe zal ik het zeggen – me kwaad te doen. Er zat niets anders
op dan me te verdedigen.'

'Goede God!' riep vader uit. 'Dat meen je toch zeker niet? Dit is
toch zeker een grapje van de bemanning?'

'Nou, ik…' Ik haalde mijn schouders op. 'Ik deed het echt niet
voor de lol, hoor. Iedereen die me kwaad doet krijgt gewoon wat hij
toekomt. Kennelijk heeft het me een bepaalde reputatie opgeleverd.'
De eikelhakker? Ik kon mijn grijns haast niet bedwingen.

Vader vond het verre van amusant. Hij plaatste zijn handen in
zijn zij. 'Hoor eens, Cathy. Zodra dit allemaal voorbij is – zodra we
richting Port Royal varen – neem ik je mee naar huis. Ik meen het,
hoor. Of ons huis nog bestaat of niet, ik breng je naar een veilige
plek waar niemand je iets kan aandoen, ergens waar zulke afgrijselijke
verdedigingstactieken niet nodig zijn.'

Intussen keek hij zo ernstig dat het op me oversprong. 'Vader,'
smeekte ik, maar hij schudde zijn hoofd.

'Nee, Cathy!' Hij keek opzij toen Edward zich bij ons voegde.
'Dit is geen leven voor jou. Ik weet gewoon niet wat ik hoor! Mijn
dochter hoort niet voor haar leven te vrezen en zichzelf te moeten
verdedigen. Dat heb ik je altijd al verteld, maar je wilt gewoon niet
luisteren. Waarom moet je altijd zo eigenwijs zijn? Kan het je dan
niet schelen wie er bezorgd om je is? Want geloof me, ik ben



bezorgd! Moet je zien wat voor schelmen er allemaal naar je zitten te
loeren. God mag weten wat er in hun hoofd omgaat. Het hoort
gewoon niet.'

'Ophouden!' riep ik uit. 'Jezus, vader! Ik ben toch geen kind
meer? Ik kan echt wel voor mijzelf zorgen, hoor. Moet je zien hoever
ik ben gekomen. Ik hoor bij een bemanning en dat is allemaal
vanwege mijzelf, door wat ik heb gedaan. Vertel het hem, Edward.
Vertel mijn vader hoe hard ik werk.'

Edward drukte zuchtend zijn hand tegen zijn voorhoofd,
zoekend naar woorden. 'Je weet dat ik daar tevreden over ben. Maar
ik ben het met je vader eens, Cathy. Je bent hier niet veilig.'

Ik gaapte hem ontzet aan. 'Wat? Edward!' Ik stuurde hem een
waarschuwende blik, hem stilletjes verwijtend omdat hij vaders kant
koos.

'Ik heb het je eerder gezegd. Je bent alleen maar veilig vanwege
mij.' Hij begon zachter te praten, omdat er mannen in de buurt aan
het werk waren. 'Tot nu toe heb ik je voor het meeste gevaar kunnen
behoeden, maar ik kan je nooit volledig beschermen.'

'Je hoeft me helemaal niet te beschermen,' siste ik. 'Bij de
wateren, maar ik ben toch niet van porselein?'

'Voor mij wel,' zei Edward. 'En ik zou niet willen dat je breekt.'
Er klonk emotie in zijn stem. Vader bekeek hem met nieuw respect.
Ik realiseerde me dat ze het eindelijk ergens over eens waren.

'Jullie willen me in een doosje stoppen en opbergen, om het
naar wens tevoorschijn te halen.' Mijn stem brak toen ik de twee
mannen waarvan ik hield verwijtend aankeek. 'Jullie willen me aan
land brengen, om me de rest van mijn leven tussen vier benauwende
muren op te sluiten, net als vroeger. Maar luister goed: ik kan dat



niet accepteren. Ik zal het niet laten gebeuren. Ik zal niet
wegkwijnen zoals eerst. Ik laat een ander mijn leven niet bepalen.'

Mijn woorden maakten hen stil en grimmig. Vader klemde
machteloos zijn kiezen op elkaar. Ik staarde naar het zeil. Even dacht
ik aan toen ik die voor het eerst had gerepareerd. Wat was ik toen
hoopvol geweest, met mijn zeeleven nog voor me. Nu glipte het uit
mijn vingers, alsof ik naar land werd getrokken.

'Je hoeft toch niet alleen te zijn?' vroeg Edward.

Ik kon hem niet aankijken. 'Alsjeblieft, laat me werken. Ga
alsjeblieft weg.' Ik bleef stil zitten totdat ze verdwenen, maar dat
deden ze niet. In plaats daarvan staarden ze me aan, alsof ik een kever
was die in een potje zou worden gestopt.

'Goed dan,' besloot Edward uiteindelijk. 'Dit is ook geen plek
om dit te bespreken.' Ik keek hem kwaad aan. Naar mijn mening
bestond er geen plek om mijn vrijheid te bespreken. 'Ik kwam
eigenlijk het goede nieuws vertellen. We hebben twee kisten met
goud op de Fuego gevonden. Misschien dat dat je iets opgevrolijkt?'

'Twee kisten?' riep ik uit.

'Ja, en bomvol.' Hij knipoogde voordat hij wegliep. Ik dacht aan
al dat goud, genoeg geld om levenslang van rond te komen en om
een huis van te kopen, een huis aan zee. Een huis waar Edward me in
kan stoppen, dacht ik verbitterd.

'We zullen dit gesprek laten voortzetten,' besloot vader voordat
ook hij wegliep.

Tranen prikten in mijn ogen. Freddie zat stilletjes naast me.
Plotseling legde hij zijn hand op de mijne. 'Ik weet dat u sterk zijn,
juffrouw Cate,' sprak hij. 'Ik zie jou vechten. Goede zeevrouw.'



Ik slikte en probeerde niet in huilen uit te barsten, omdat hij zo
lief was. In plaats daarvan boog ik me naar hem toe en kuste hem op
zijn voorhoofd.

 

Die avond ging de zon met zo'n kleurenspel onder dat iedereen er
verdwaasd naar staarde. Blaren brandden op mijn vingers toen ik naar
ons kampvuur liep, waar Thomas net wat takken op legde. Hij
glimlachte toen hij me zag.

'Hoe krijg je het toch voor elkaar?' vroeg ik toen ik bij hem
kwam zitten. 'Je glimlacht alsof de wereld voor je voeten ligt, terwijl
er waarschijnlijk honderden messen in je been steken.'

'Je weet de dingen wel te beschrijven, kleine Cate.' Voorzichtig
pakte hij zijn fles rum. 'Ik zeg je, ik geniet gewoon van het leven. En
hoe kan dat zonder een glimlach? Ik hou gewoon van joligheid,
meissie. Het haalt de scherpe kantjes van de dingen af. We weten
allebei dat er goede en slechte tijden zijn.'

'Ja, dat is waar.'

Ik moet somber hebben geklonken, want even zei hij niets. Ik
dacht aan het gesprek dat ik die middag met vader en Edward had
gehad. Er leek wel een hekwerk tussen mij en mijn leven te zijn
neergedaald, met de sleutel in hun handen.

'Kanonnen, maar ik begrijp wel waarom hij een oogje op je
heeft.' Thomas keek me alwetend aan. 'Jij en die kapitein van je
hebben meer gemeen dan je denkt.' Ik keek hem verontrust aan. Tot
nu toe was Freddie de enige die de liefde tussen mijn Edward had
gezien, en zelfs daar was ik niet compleet zeker van. 'Ach, kom nu!
Ik ben toch niet blind? Ik ken mijn oude vriend wel, hoor. Ik heb
het echt wel door als hij een dame op het oog heeft. En geloof me,



ik kan hem geen ongelijk geven!' Zijn ogen glinsterden, alsof onze
liefde zijn hart streelde. 'Je bent een gevoelige meid. Dat zag ik al
toen ik je voor het eerst ontmoette.'

'En denk je dat mijn kapitein ook zo is?'

'Oh ja,' vond Thomas. 'Misschien laat hij het niet zien, maar
het is de waarheid. En jullie hebben je gezamenlijke liefde voor het
geschreven woord duidelijk ook ontdekt.'

'Dat was een van de eerste dingen die ik ontdekte.'

'En de liefde voor de gevleugelde vrouw? Wanneer kwam je
daarachter?' Ik bevroor. 'Ja, kleine Cate. Je weet wel waarover ik
spreek. Want hij is niet verloren, hè?' Ik beet op mijn lip, wat zijn
vermoedens bevestigde. 'Ik neem aan dat je er goed voor gezorgd
hebt?'

'Het spijt me. Het spijt me zo erg.' Eindelijk durfde ik hem aan
te kijken, mijn oude vriend. 'Geloof me dat ik niet wilde stelen,
Thomas. Het gebeurde gewoon, zonder dat ik het doorhad. Ik weet
dat dit als een excuus klinkt, maar ik heb altijd al de neiging gehad
om mooie dingen mee te nemen, ook al zijn ze niet van mij. En ik
bracht ze altijd terug. Maar op dat moment…' Ik schudde mijn
hoofd. 'Ik weet niet wat me bezielde. Toen ik erachter kwam dat ik
de ring in mijn handen had, kon ik die niet loslaten. Ik heb er altijd
spijt van gehad.' Ik pakte zijn hand vast. 'Je weet toch dat ik je altijd
als een vriend heb beschouwd?'

'Natuurlijk. Voel je niet schuldig, meissie,' zei hij. 'Denk je dat
ik blind ben? Denk je echt dat ik niet zag hoe je die ring vasthield,
alsof het een edelsteen was?' Hij grinnikte. 'Ach, het verlangen in die
jeugdige oogjes van je! Je was zo betoverd dat ik het liet gebeuren. Ik
vond dat de ring bij je paste. Je zal je wel in haar herkend hebben,



met die vleugels en de vrijheid die ze uitbeeldt.'

'Ja,' fluisterde ik. 'Maar ik wilde haar teruggeven. Dat kan nog
steeds, weet je? Ze is niet verloren.' Misschien was het dwaas om te
zeggen, maar ik kon het niet helpen.

'Dat weet ik toch wel? En bij de wateren, ik wil haar niet terug.
Het is niets anders dan een erfstuk: mijn moeders trouwring. Geloof
me, als ze zou horen wat die ring allemaal heeft meegemaakt, zou ze
zich in haar graf omkeren.'

Ik keek hem geschrokken aan. 'Maar Thomas, besef je niet wat
het waard is? En heeft het geen persoonlijke waarde?'

'Ach nee, ik heb haar lang genoeg gedragen. Sommige dingen
horen te worden doorgegeven. De gevleugelde vrouw hoorde naar
jou toe te gaan, en ik wil dat je haar houdt. Zie het als een cadeau,
misschien wel een huwelijkscadeau, wanneer hij je vraagt.'

Mijn wangen begonnen zo te gloeien dat ik mijn handen er
tegenaan drukte. 'Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het betekent
zoveel voor me.'

'Je hoeft niets te zeggen. Je gezicht zegt genoeg.'

Freddie kwam aan met een fles bier en schone kroezen. Ik
tuurde over het schemerige strand, op zoek naar vader en Edward,
die ik sinds die middag niet meer had gezien. Ik zag slechts donkere
schimmen en de gloed van kampvuren en lantaarns. Dan ontdekte ik
Willem bij een naburig kampvuur. Zijn ogen vormden donkere
spleetjes toen hij in onze richting keek, en toen hij zich op Freddie
richtte, werd ik overvallen door misselijkheid. Dit was niet geen
slechte man, realiseerde ik me. Dit was een weerzinwekkende man.

Eindelijk keerden vader en Edward terug, hun blonde haren



opvallend in de schemering. Ze waren duidelijk diep in gesprek. Ach
ja, waarom zouden ze niet mijn toekomst bespreken, dacht ik
verbitterd.

Ik sprak amper tijdens het avondmaal. In plaats daarvan
luisterde ik naar de anderen: naar vader, die Edward over houtkappen
vertelde; naar Thomas, die zijn zeereis naar Europa beschreef; naar
Freddie, die over zijn leven in Holland vertelde. Het brak mijn hart
toen hij beschreef hoe zijn ouders en zussen door de pest waren
gestorven. Terwijl al zijn geliefden door die verschrikkelijke ziekte
waren geveld, bleef hij alleen achter.

Ik ging liggen en liet de verhalen tot me doordringen. Al snel
smolten de stemmen samen alsof ik onder water was, met de gloed
van het oppervlak boven mijn hoofd. Opeens vlogen mijn ogen open.
Ik schoot overeind en bekeek mijn omgeving alert.

Er klopte iets niet. Ik wist dat ik had geslapen. Er werd niet
langer gegeten of gekletst en iedereen ging zijn eigen gang. Edward
verzorgde Thomas terwijl vader de borden en kommen verzamelde.

'Waar is Freddie?' vroeg ik toen ik de lege plek naast me zag.
Ook de plek waar Willem had gezeten was leeg.

'Ik zag hem even geleden de struiken in gaan,' antwoordde
Edward. 'Hij heeft de lantaarn bij zich.'

'Christus,' mopperde ik terwijl ik opstond. 'Helemaal alleen?'

'Natuurlijk. Ik neem aan dat hij zelf wel weet hoe hij zijn
behoefte moet doen.' Hij was net klaar met het verbinden van
Thomas zijn wond.

Ik pakte mijn zwaard en rende naar de begroeiing. Er scheen
een lichte gloed tussen de wirwar van takken, bladeren en bloemen,



maar aangezien de lantaarn redelijk fel was, wist ik dat het ver weg
was.

'Cathy! Waar ga je heen?' Vader was achter me, zijn zware
laarzen ploffend in het zand. 'Je kunt er niet alleen naartoe. Er
kunnen wel roofdieren zijn, of erger.'

Ja, erger, dacht ik.

Zodra we de begroeiing bereikten, mepte ik de takken uit mijn
pad. Sommige schoten terug tegen mijn voorhoofd, andere krasten
over mijn armen. Blaadjes en takken kraakten onheilspellend onder
mijn voeten.

'Cathy?' Nu was het Edward die riep.

Ik antwoordde niet. In plaats daarvan vocht ik een weg naar het
licht, door de dikke begroeiing van het oerwoud. Opeens was ik er
doorheen. Ik slaakte een kreet. Daar, op een kleine open plek, was
Freddie. Willem stond achter hem met zijn broek op zijn enkels, zijn
penis rechtop toen hij de halfnaakte Freddie tegen een boom duwde
en zichzelf tussen zijn billen drukte. De jongen begon angstig te
jammeren.

'Oprotten!' gilde ik terwijl ik de man wegtrok.

Hij struikelde achterwaarts, maar vond nog net op tijd zijn
evenwicht. Een mes glom in zijn handen. Ik ontweek die en rolde
over de aarde totdat ik tegen een boom botste. Ik trok mijn zwaard,
klaar om toe te slaan. Maar hij struikelde en viel, zijn voeten verstrikt
in zijn broek.

'Grote vuren! Wat is dit allemaal?' Vader greep het mes, zijn
ogen rond toen hij Willem halfnaakt en uitgestrekt op de grond zag
liggen.



Dan kwam ook Edward uit de struiken gerend. In een
oogopslag begreep hij wat er aan de hand was. Hij greep Willem in
een woeste beweging en smeet hem zo hard tegen een boom dat ik
iets hoorde knappen. Willem slaakte een kreet, waarna hij in het
Hollands begon te klagen.

'Vervloek je, vuile rothond!' schreeuwde Edward. Hij zette de
Hollander zo klem dat hij muurvast zat. 'Wat probeerde je die
jongen aan te doen?'

'Niets!' jammerde Willem terwijl hij zich los probeerde te
wurmen. Vader pakte zijn armen stevig vast. 'Ik plassen.'

'Onzin! Hij probeerde Freddie te verkrachten,' zei ik. 'Ik wist
het gewoon. Ik wist gewoon dat die man niet te vertrouwen was.'
Edward keek verdwaasd, alsof hij zijn ogen niet kon geloven.

Freddie probeerde zijn broek vast te knopen, maar zijn handen
trilden te veel. Vlug hielp ik hem en trok hem in mijn armen. Zijn
getril ging door mijn lichaam. Hij was zo koud, zo verschrikkelijk
koud. 'Het is voorbij, Freddie,' zei ik. 'Waarom kom je niet mee naar
het kampvuur, waar het warm is?'

Hij gaf geen antwoord. Hij kon alleen maar staren, alsof wat
zojuist was gebeurd nog voor zijn ogen speelde. Ik pakte zijn hand en
leidde hem door de begroeiing. Hij liet zich meevoeren als een
wandelende pop.

'Wat is daar allemaal aan de hand?' wilde meneer Bird weten
toen we terug op het strand waren. De heren Young en Logan waren
bij hem. 'We hoorden geschreeuw in het oerwoud.'

'Het is Willem,' legde ik uit. 'Hij probeerde Freddie iets aan te
doen. De kapitein en mijn vader houden hem in bedwang.' Ik
gebaarde naar de struiken. Ze keerden duidelijk terug, want de



lantaarn verscheen terwijl ze Willem met zich mee trokken.

Paniek verscheen op Freddies gezicht toen hij Willem in het
oog kreeg. 'Maak je geen zorgen,' sprak ik toen ik de jongen bij het
vuur liet zitten. 'Je bent veilig. Hij kan je niets meer aandoen.' Ik
sloeg mijn armen om hem heen en fluisterde hem troostende
woorden toe.

Maar de woorden waren niet alleen voor hem bedoeld. Hoewel
ik het niet toonde, was ik totaal van slag. Nog steeds zag ik alles voor
me: de lust in Willems ogen, hoe zijn tong over zijn lippen gleed en
hij zijn orgaan als een roofdier tegen zijn slachtoffer drukte. Het idee
dat een man in staat was om een jongen zo te mishandelen deed mijn
recente maaltijd oprispen. Natuurlijk wist ik dat mannen elkaar
konden liefhebben en zelfs de liefde konden bedrijven. Maar dit –
hoe Willem zijn lusten probeerde af te dwingen – was walgelijk.

Opeens begreep ik Freddies doodsangst voor Willem en
waarom de jongen zo somber was geworden. Ze zaten samen op
hetzelfde schip, realiseerde ik me. Ze hebben maandenlang met
elkaar gewerkt. Wat als dit niet de eerste keer is?

Haat laaide in me op. Ik tuurde naar ons schip, waar Willem
naartoe werd gesleept. Nieuwsgierige mannen stonden bij de
roeiboot, pratend en gebarend.

Die smeerlap moet hangen, besloot ik. Misschien vindt Edward
dat niemand de dood verdient, maar Willem verdient dat zeker. Was
ik maar vlugger geweest. Dan zou ook zijn eikel door de lucht zijn
gevlogen.
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'Weet je zeker dat je dit aankunt, Freddie?' Ik keek hem
bezorgd aan. Het brood met kaas lag nog onaangeraakt op zijn bord
en er lag een gespannen uitdrukking op zijn gezicht.

'Ja, juffrouw. Ik vertel alles, alles over slechte man.' Hij pakte
zijn kopje en dronk zijn thee. Dan keek hij hoe het zonlicht door de
vensters van de kapiteinshut viel, maar er viel een schaduw over hem
heen.

'Het proces is vast zo voorbij,' stelde ik hem gerust. 'Misschien
kunnen we daarna iets leuks doen? Over het strand lopen,
bijvoorbeeld? Je mag me ook met de zeilen helpen.'

'Leuk, juffrouw Cate.'

Ik was blij dat hij weer sprak. Die nacht had hij naast me
gelegen in Edwards bed, maar ik betwijfelde of hij een oog had
dichtgedaan. Hij bleef maar woelen. Soms kroop hij tegen me aan en
maakte kleine, zielige geluidjes en dan hield ik hem vast totdat hij
rustig werd.

Edward kwam binnen. 'Het is zover,' kondigde hij aan.

Een moment later liepen we over het dek. Freddie hield zijn
kin omhoog alsof hij zich groot wilde houden tegenover de
bemanning. Maar zijn vingers knepen in mijn hand toen hij Willem
zag. Die stond al bij de grote mast, met hangend hoofd en
vastgebonden handen. Zijn korte, rode haar leek wel oranje in het
ochtendlicht. En toen ik in zijn ogen keek, zag ik niets dan angst. Ik
voelde geen medelijden. Misschien had hij spijt van zijn daden, maar
hij verdiende niet minder dan de doodstraf.



Het gepraat van de bemanning verstomde toen Freddie ging
zitten. Ik kwam als getuige naast hem zitten en vader knikte ons
bemoedigend toe.

Meneer Bird begon het proces. 'Vandaag zal Willem
Timmerman worden berecht. Hij wordt beschuldigd van het
verkrachten van Freddie de Weerd.' Er klonken ontzette kreten, ook
al was het verhaal bij iedereen bekend. 'Meneer Timmerman, bekent
u deze aanklacht?'

Willem zag lijkbleek toen hij opkeek. Zijn nacht in de cel had
hem duidelijk geen goed gedaan. 'Nee, meneer. Ik alleen maar
plassen.'

Ik zuchtte. Dit betekende dat Freddie het hele verhaal moest
vertellen. Ik dacht terug aan toen ik dat zelf moest doen, na meneer
Mauls dood, en ik legde mijn hand op Freddies rug.

'Freddie de Weerd, wil je vertellen wat er gebeurd is?' vroeg
meneer Bird.

Freddie knikte. Vervolgens schraapte hij zijn keel en begon te
vertellen. Eerst vertelde hij wat er de vorige avond was gebeurd: hoe
hij met een lantaarn de struiken in ging om te plassen en het gevoel
had dat hij werd achtervolgd. Hij wilde teruggaan, maar Willem was
te snel. Hij dreigde Freddie te vermoorden als hij niet luisterde en
dwong hem zijn broek omlaag te doen. Op het moment dat hij
Freddie probeerde te verkrachten, kwam ik uit de struiken.

Nu was het mijn beurt om te spreken en ik vertelde hoe ik
Willem had weggetrokken en hij mij had aangevallen. Vervolgens
vertelden vader en Edward hun deel van het verhaal.

Maar dit was niet het enige. Freddie, die steeds sterker
overkwam nu hij Willems geheime lusten eindelijk kon onthullen,



zei dat dit niet de eerste keer was. Het was al twee keer eerder op de
Welgemoed gebeurd, maar hij had het aan niemand durven vertellen.

'Leugenaar!' schreeuwde Willem. Paniek verschrompelde zijn
gezicht. 'Ik dat nooit doen! Nooit. Leugenaar!'

Freddie staarde de man standvastig aan en ik werd overspoeld
door trots. Terwijl Freddie de vorige avond volledig van slag was
geweest, was hij nu de dapperheid zelve. Onder zijn blik zonk
Willem als een verslagen hondje op zijn knieën, want we kenden
allemaal de straf voor verkrachting.

'Heren!' riep meneer Bird. 'Hierbij verklaar ik dat Willem
Timmerman gisteravond heeft getracht om Freddie de Weerd te
verkrachten. De straf voor verkrachting of een poging daartoe is de
dood. Meneer Timmerman zal aan de mast worden gebonden en
worden neergeschoten.'

'Nee! Alsjeblieft niet!' jammerde Willem. Tranen rolden over
zijn wangen. 'Maak me niet dood! Ik ben een goede man. Alsjeblieft!'

Zijn gesmeek deed me koken van woede. Duisternis omhulde
mijn hart toen hij aan de mast werd gebonden, spartelend en
trappend. Ze hadden hem eerst moeten kielhalen, dacht ik. Of erger.
Op zijn minst honderd zweepslagen.

Willems geschreeuw werd schriller. Meneer Bird maakte zijn
pistool klaar en gebaarde de mannen om bij de mast weg te gaan.
'Wat zijn uw laatste woorden, meneer Timmerman?'

'Vervloek jullie! Vervloek jullie!' krijste het miserabele wezen.
Hij begon te hijgen, zijn gezicht groen van angst.

Meneer Bird richtte zijn pistool en schoot recht door het hart.
Bloed spatte over de mast en het dek en Willem zonk ineen.



Niemand sprak toen de dagelijkse bezigheden werden hervat. Iemand
kwam met een emmer en begon het dek te poetsen.

De rest van de dag werkten we hard om ons schip klaar voor
vertrek te maken. Misschien verbeeldde ik het me, maar de
bemanning leek teruggetrokken en kalm. Na Willems proces was
iedereen zich bewust van de straffen aan boord. Terwijl Willem de
vorige avond nog vrolijk had zitten eten, lag hij nu op het strand
begraven. Zijn begrafenis was verre van waardig geweest.

Ons schip begon eindelijk zichzelf te worden. Trots keek ik hoe
de gerepareerde zeilen werden bevestigd. Ook werd het ruim
schoongepoetst. Zelfs meneer Blanchet, die doodziek was geweest,
hielp mee. Ik bekeek de Fransman met nieuw respect.

'Wat denk je, Edward?' vroeg ik die avond in zijn hut. 'We
vertrekken zeker bijna?'

'Inderdaad. Ik wil zo snel mogelijk uitvaren, hopelijk
overmorgen.' Hij sloot zijn logboek en gebaarde me te gaan zitten.

Dat deed ik en we keken elkaar even aan. Het viel me op dat
zijn baard was gegroeid en dat de blonde haren een oranje gloed
hadden. Hij zag er nog steeds moe uit, maar zijn ogen waren felgroen
en levendig toen hij me aankeek, zo doordringend dat ik
ongemakkelijk begon te glimlachen. 'Wat is er?'

Hij grinnikte. 'Ach, je bent gewoon zo mooi.'

Zijn woorden lieten me stralen. Ik legde mijn hand op tafel en
hij begon die te strelen, onze blikken aan elkaar geplakt. Golven van
liefde trokken door me heen, kriebelend en zacht. Ik kon amper
geloven dat ik als zijn geliefde tegenover hem zat. Als ik geen
vrouwelijke kwaaltjes had, had ik hem direct mee naar bed gesleept.



Toen kwam vader binnen. Vlug trok ik mijn hand terug.

'Meneer Evens,' zei Edward opgewekt. 'Goed om je te zien.' Hij
stond op en kwam naast me staan, grijnzend alsof hij goed nieuws
had. 'Cathy, wat denk je ervan om onze nieuwe zeilmeester te
ontmoeten?'

Ik staarde hem verbouwereerd aan. Vervolgens keek ik naar
vader, die minstens zo blij keek. 'Wat? Echt waar?'

'Zeker weten,' zei Edward. 'Je vader is een welkome toevoeging
aan de bemanning. Hij weet meer over navigatie dan wij allemaal bij
elkaar.'

'En ik ben blij om jullie te vergezellen,' zei vader terwijl hij een
hand op mijn schouder legde. 'Bij dezen ben ik niet alleen je vader,
maar ook je collega.'

Verrast stond ik op om hem te omhelzen. 'Oh, maar wat
geweldig! Welkom, vader! Ik weet zeker dat je het hier naar je zin
zult hebben. We hebben dan ook een fantastische kapitein.'

'Zo nu en dan,' voegde Edward grijnzend toe.

'Nou, als mijn dochter het zegt, moet het wel waar zijn,'
observeerde vader. 'Ik geef toe dat ik in eerste instantie mijn twijfels
had, gezien je verleden met Thomas. Maar met de toewijding die je
naar mijn dochter hebt getoond, heb ik het volste vertrouwen in je.'

'Goed dan,' zei ik, beseffend dat dit het juiste moment was.
'Maar onze kapitein heeft zich veel meer dan alleen aan me
toegewijd.' Daarmee legde ik mijn arm om Edward heen. Ik voelde
mijn hartslag versnellen, onzeker over vaders reactie. Wat moest hij
wel denken nu mijn kapitein niet alleen mijn kapitein was, maar ook
mijn partner?



'Ach, nu zie ik het.' Vader keek van mij naar Edward en terug.
'Dus mijn inschattingsvermogen heeft me toch niet in de steek
gelaten. Ik dacht al dat er iets speelde. Geloof me, nog nooit heb ik
een kapitein zo onafscheidelijk met een bemanningslid gezien.'
Opeens glimlachte hij. Hij lachte zo liefdevol dat ik mijn hart voelde
kriebelen. 'Nee, het verbaast me niets. Lieve Cathy, het is ook echt
iets voor jou om voor een kapitein te kiezen.' Hij legde een hand op
mijn schouder en de andere op die van Edward. 'Wat fijn dat er toch
nog geluk is, na alles wat er gebeurd is.'

'Ja,' zei ik. 'Ik hoop wel dat je dit geheim houdt.'

Vader knikte. 'Uiteraard. Heeft niemand dan iets door?'

'Meneer Bakker heeft een vermoeden en Thomas weet het al.
En Freddie, vermoed ik.'

'En meneer Bird,' voegde Edward tot mijn grote verbazing toe.
'Ja, Cathy. Het is soms goed om een vertrouwenspersoon aan boord
te hebben.'

'Daar had ik geen idee van.' Mijn respect voor de
kwartiermeester groeide met de dag.

'Goed,' zei Edward. 'Het is tijd om wat zaken met mijn nieuwe
zeilmeester te bespreken, waaronder de stapel hout die nog in de
Bonnie ligt.'

'Dan zal ik jullie alleen laten,' besloot ik. 'Ik heb Freddie
beloofd om hem Engels te leren. Ik zeg je, hij is als een spons als het
gaat om het leren van een nieuwe taal.'

Hoewel de jongen nog steeds van slag was door wat hem was
aangedaan, was zijn leergierigheid alleen maar toegenomen. Wat
genoot ik van zijn enthousiasme, die me aan vroeger deed denken,



toen ik urenlang over de zee las en alles wilde weten. Bovendien kon
Freddie mij ook veel leren. Aangezien hij al een tijd als
scheepsjongen werkte, wist hij meer van zeilen dan ik. We
spendeerden dan ook uren met elkaar.

Vanaf toen sliepen Freddie en mijn vader samen in mijn hut,
waar een schone hangmat werd opgehangen. Ook Thomas zou aan
boord verblijven en tijdelijk op Edwards sofa slapen. Ik hoorde het
getik van zijn wandelstokken al op het dek.

De tijd vloog voorbij. Vlak voor vertrek werd het water
aangevuld, want een paar mannen hadden diepe kloven vol water in
het oerwoud ontdekt, vermoedelijk door de Maya's gegraven. Ook
stripten we de Bonnie, waarbij Thomas de voortgang bedroeft
gadesloeg.

'Ah, kleine Cate! Het breekt mijn hart om haar zo berooid te
zien van alles dat ze gedragen heeft,' verzuchtte hij. 'Wat hadden de
Bonnie en ik een speciale band. Geloof me, dat schip deed alles wat ik
wilde, alsof ze gevoel had, hoe vreemd dat ook klinkt.'

'Ik vind het niet vreemd,' zei ik. 'Ik heb haar altijd het mooiste
schip van de wereld gevonden. Weet je nog toen je me haar liet
zien?' Natuurlijk wist hij dat, maar ik vond het leuk om te vragen.

'Jazeker. Bij de wateren, natuurlijk weet ik dat nog!' Hij liet de
reling los en woelde met zijn hand door mijn haar. 'Dat zal ik nooit
vergeten.'

'Ik kon het toen al voelen, weet je, toen we daar in het ruim
stonden: haar kracht, het water onder onze voeten, de avonturen die
ze droeg. Ik voel het nu nog.' Ik zuchtte weemoedig. 'Soms vraag ik
me af of ik Port Royal zou hebben verlaten als je me de Bonnie niet
had laten zien. Natuurlijk werd ik altijd door de zee aangetrokken,



maar om de Bonnie te zien, om de aantrekkingskracht van de zee
daadwerkelijk te voelen… ik besefte hoezeer ik wilde varen.'

'En wat vind je ervan, nu je hier bent? Is het wat je verwacht
had?'

Hier moest ik even over nadenken. 'Ik weet het niet. Het is
gewoon… sommige dingen hebben mijn verwachtingen overtroffen,
zoals op open zee varen en de wind in mijn gezicht voelen. En de
helderheid van de sterren in de nacht. Maar er zijn ook minder leuke
dingen.'

'Het zeeleven is niet altijd vrolijk, hè?'

'Nee, het is niet alleen avontuur en triomf. Dat wist ik ook wel,
maar het leven kan gewoon zo hard zijn. Sinds ik van huis ben
weggegaan, heb ik dingen gezien die ik me niet eens had kunnen
voorstellen. Wat kunnen mensen toch wreed zijn. Wat Freddie is
overkomen… ik kan het niet verkroppen dat er mensen als Willem
rondlopen en arme jongens en vrouwen kwellen.'

'Ja, er gebeuren vreselijke dingen. Ook ik heb het een en ander
gezien, en ik zeg je: je moet een hart van steen hebben om er niet
door te worden geraakt.'

Even later zat ik op Edwards sofa, plotseling leeg en vermoeid.
Nog even en we zouden Yucatán achter ons laten en daarmee steeds
dichter naar mijn geboorteplaats varen. Mijn doel was behaald. Ik
had vader gevonden en zelfs een man die van me hield.

Ik staarde naar de lantaarns, die met de ondergaande zon steeds
feller leken te schijnen. Dan kwam Edward binnen en plaatste
Thomas zijn scheepskist onder de sofa. 'Wat is er?' vroeg hij terwijl
hij bij me kwam zitten. 'Je lijkt wel verdrietig.'



Zijn bezorgdheid raakte me zo diep dat ik mijn tranen moest
wegslikken. 'Ik denk dat ik gewoon sentimenteel ben omdat we
teruggaan.' Ik glimlachte wrang.

Hij kuste me op mijn voorhoofd. 'Ik begrijp het. Het is de
leegte na het bereiken van een doel. Je bent niet de enige die eronder
lijdt.'

'Ik heb zoveel weken naar mijn vader gezocht. Al die tijd had ik
een doel voor ogen, iets om naartoe te leven, een droom om te
realiseren. Ik heb er zo hard voor gewerkt dat ik amper aan iets
anders kon denken.' Ik zuchtte. 'Natuurlijk ben ik vreselijk blij dat ik
hem heb gevonden. Geloof me, ik ben gelukkiger dan ik in jaren ben
geweest. Maar nu… het voelt gewoon zo leeg. Alles is zo onzeker. Ik
weet niet waar mijn leven naartoe gaat.'

'Dat komt omdat je geen nieuw doel hebt gesteld,' zei Edward.
'Ineens is er niets om naartoe te leven. Weet je dat ik me net zo voel
als ik een schip kaap dat ik weken heb achtervolgd? Opeens baden we
in het goud, maar ik kan er pas van genieten wanneer we een nieuw
doel hebben.'

Ik glimlachte vanwege de vergelijking. Vervolgens begon ik zijn
arm te strelen, genietend van de haartjes op zijn huid. 'Wat zullen we
doen, Edward? Hoe moet het met ons samen? Blijven we op dit
schip varen en onze liefde geheimhouden, met het risico om betrapt
te worden?'

Mijn woorden maakten hem ernstig. 'Ik weet het niet. Ook ik
heb hierover nagedacht.'

'En? Wil je me aan land tussen vier muren opsluiten, net als
mijn vader?' Opeens klonk ik verbitterd, maar ik kon het niet
tegenhouden.



'Bij het getij, Cathy,' mompelde hij ontzet. 'Ik wil je alleen
maar gelukkig maken, ons gelukkig maken.' Ik keek op door de
kracht van zijn affectie. 'En je vader wil je gelukkig zien. Ik beloof je,
Cathy, dat ik alles zal doen om dat te realiseren. Ik dacht dat je het
leuk vond om een huis aan zee te hebben.'

'Maar dat vind ik ook!' riep ik uit. 'Maar ik wil geen leeg huis,
met alleen ik en duisternis en eenzaamheid. Want is dat niet hoe het
zou zijn, als jij naar zee bent? Ik zou net mijn moeder zijn, wachtend
op vader, me afvragend of je ooit terugkomt. Natuurlijk wil ik zo'n
huis, maar ik weet gewoon niet of ik het kan.' Tranen liepen langs
mijn wangen. Een druppel viel op zijn hand en ik veegde die weg.

Toen hield hij me zo stevig vast dat het pijn deed. Dan besefte
hij wat hij deed en begon teder mijn haar te kussen, en mijn slaap en
mijn betraande gezicht, en mijn vochtige ogen en lippen. Toen ik
mijn ogen weer opende, zag ik dat ook zijn ogen vochtig waren. 'Ik
hou van je, Cathy,' zei hij. 'Ik beloof je dat ik nooit iets zal doen wat
je ongelukkig maakt. Wie zegt dat je alleen zou zijn? Wie zegt dat ik
nog zou varen en alles zou riskeren wat ik eindelijk heb?'

Ik keek hem ongelovig aan. 'Maar is dit niet wat je wilt? Je bent
kapitein, en dat is iets om trots op te zijn. Ik kan niet van je
verlangen dat op te geven. Nee, dat zal ik nooit doen.'

'Ik zou het voor je overhebben. Niet alleen voor jou, maar ook
voor mijzelf. Want ook ik kan de gedachte niet uitstaan, Cathy.
Zonder jou zijn, wetend dat je alleen thuis bent terwijl ik op zee
ben.'

Ik was vervuld van opluchting en glimlachte dankbaar. 'Maar
hoe moeten we dan geld verdienen? Ik weet dat we voorlopig genoeg
hebben om van te leven, en we hebben ook nog de gevleugelde
vrouw, hoewel ik niet zeker weet of ik haar kwijt wil. Thomas zei dat



ik haar mag houden, dat ze voor mij bestemd is. En eigenlijk zou ik
haar terug willen.'

'En je zult haar terug hebben. We hoeven haar echt niet te
verkopen, hoor. Er zijn andere manieren om geld te verdienen, werk
dat ik aan land kan doen.'

'Zou je dat echt willen?' vroeg ik. 'Ik wil niet dat jij ongelukkig
wordt.'

'Ik zou alleen maar gelukkig zijn,' verzekerde hij me. 'We
vinden wel een weg, jij en ik. Je weet toch dat het nooit mijn
bedoeling was om naar zee te gaan? Misschien is dit een kans om
andere dromen te verwezenlijken.'

'Ja,' zei ik, opeens vol energie, denkend aan al onze
mogelijkheden. 'Ja.'

 

De volgende ochtend hesen we het anker en zetten koers richting
Tortuga. Dagen op zee lagen voor ons, maar de bemanning was
vrolijk en energiek. Er werd zelfs gelachen, want nu het ruim bomvol
goederen lag, was de reis alsnog voorspoedig uitgevallen.

Als snel zag ik het land voorbijglijden. Wind waaide in de
zeilen. Vol trots aanschouwde ik hun kracht, die na urenlange
reparaties weer was teruggekeerd. Vervolgens richtte ik me op mijn
taken en de wolken aan de horizon. Ik voorspelde regen en wind,
maar niets verontrustends.

De terugreis verliep gestaag en zonder problemen, en er valt dus
ook weinig over te vertellen. Het was een hele opluchting dat de
bemanning weer een eenheid vormde en de kans op muiterij was
afgenomen. Bovendien was de ergste ziektegolf voorbij en herstelden
de mannen wonderbaarlijk goed.



In de eerste week van augustus gingen we dan ook voldaan voor
anker in de haven van Tortuga. Ik straalde toen ik de bekende
etablissementen van Cayona zag, dat ik als mijn thuishaven
beschouwde. Ik dacht direct aan meneer Green en nam me voor om
zijn taveerne te bezoeken, een paar nachten te blijven en een heerlijk
bad te nemen. Ja, als er iets was wat de vermoeidheid uit mijn
lichaam zou trekken, was dat het wel.
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'Schiet me!' riep Thomas uit. 'En ik dacht dat ik nooit meer
kapitein zou worden, nu ik de titel tot twee keer toe verloren ben.
En kijk nu eens! De titel valt zomaar uit de lucht. Ik dacht dat die
mannen me haatten nu de kans op eeuwige voorspoed verloren is. Bij
de duivel, de wonderen zijn de wereld nog niet uit.' Hij grijnsde toen
hij The Winged Maid in het glinsterende water aanschouwde. Ik
besefte dat een kind niet gelukkiger kon zijn.

'Je houdt je wel aan je belofte, hè? Dat je goed voor haar zal
zorgen?' Edward keek hem ernstig aan.

'Bij de vuren, blijf je dat nu vragen? Echt, ik zal haar als een
dame behandelen, precies zoals jij voor de jouwe zult zorgen.' Hij
knipoogde naar me en ik probeerde mijn lach in te houden. 'De
Maid kan wel een schoonmaakbeurt gebruiken.'

'Gelukkig is dat mijn zorg niet langer,' zei Edward glimlachend.
'Het onderhoud, de bemanning, het schip: het is allemaal van jou.
Mijn bestemming ligt landinwaarts, maar ik hoop je terug te zien. Je
bent nu eenmaal mijn vriend.'

'Kanonnen! Je maakt me nog aan het grienen, maat,' grapte
Thomas. Dan omhelsden ze elkaar en sloegen elkaar gemoedelijk op
de rug.

Dan was het mijn beurt om afscheid te nemen. Ik pakte
Thomas zijn hand en drukte er zachtjes in. 'Veel geluk, kapitein
West. Ik wens je alle voorspoed en rijkdom die er op zee te halen
valt. En ik ben blij dat je weer ter been bent.'

'Ach, kleine Cate! Het verlies van een voet is slechts een
kleinigheid in een kansrijk leven,' vond Thomas. 'En ik wens jou alle



geluk van de wereld. Een vrouw kan niet gelukkiger zijn dan met een
man als Edward Hunt.' Daarmee kuste hij me op mijn wang, zijn
donkere snor grof tegen mijn huid. Vervolgens stapte hij in de boot
en roeide naar zijn schip. Een tijdje bleven we naar elkaar zwaaien. Ze
zouden naar een verlaten strand varen om de romp schoon te maken.

'Kom,' zei Edward en hij trok me zachtjes weg van de kade. 'Je
vader zal intussen wel in de taveerne zijn, met onze bezittingen. Ik
verlang opeens intens naar dat bad waarover je sprak.'

'Ik ook.' Ik pakte zijn hand en samen liepen we door de
schemerige straten.

Ik leek wel te zweven, alsof er een gewicht van mijn schouders
was gegleden. Hier liep ik dan, samen met Edward, hand in hand en
met stralende ogen. Ooit had ik de zee als de ultieme vrijheid gezien
en waren haar uitgestrektheid, eindeloosheid en onmeetbare diepte
mijn levensdoel geweest. Nu voelde ik me vrijer dan ooit. Opeens
wilde ik springen, rennen, zingen en dansen. Ik stopte en sloeg mijn
armen om Edwards nek, om hem schaamteloos te kussen.

De mensen in Tortuga waren weinig anders gewend. Sommigen
keken niet eens. Anderen begonnen te fluiten of te lachen. Ik
grijnsde en fluisterde in zijn oor: 'Geen geheimen meer. We zijn vrij.'

'Nee toch?' zei hij gemaakt geschrokken. 'Betekent dit dat we
niet langer stiekem donkere hoekjes opzoeken?'

'Nou, dat kan nog steeds, hoor,' antwoordde ik blozend.

Een vertrouwde gloed scheen uit meneer Greens taveerne.
Intussen was de lucht donkergrijs en bespeurde ik de eerste sterren.
Ik voelde me opgewonden toen we binnenkwamen. Wat zou meneer
Green zeggen als hij ons samen zag? En hoe zou hij reageren als ik
hem over mijn avonturen vertelde? Hoewel ik slechts een maand was



weggeweest, zou ik dagenlang tegen het mannetje kunnen praten.

Meneer Green was al met mijn vader aan het babbelen. 'Geloof
me, meneer Evens, ik heb nog nooit zo'n lieve vrouw als uw dochter
ontmoet. Ze krijgt dan ook altijd de beste kamer.'

Ik straalde toen ik hem zo hoorde praten. 'En niet te vergeten
die heerlijke baden die in dit etablissement verkrijgbaar zijn,' voegde
ik toe.

'Bij het getij, maar als dat juffrouw Evens niet is!' riep meneer
Green alsof hij me totaal niet had verwacht. 'En wat is dit nu? Heb je
nu een heer meegebracht?' Hij grijnsde toen hij onze handen ineen
zag. 'Zo te zien is het ook nog een hele aardige heer.'

'Dat is hij zeker,' zei ik. 'Dit is Edward Hunt, de kapitein
waarmee ik naar zee ging.'

'En die je veilig heeft teruggebracht,' voegde Edward toe.

'Jullie zullen wel honger hebben,' concludeerde meneer Green
en hij wenkte naar een bediende. 'We hebben vanavond heerlijke
lamsschotel met salade.'

'Oh, dat klinkt verrukkelijk!' riep ik. Het water liep me in de
mond. 'We zouden ook graag een bad nemen, als dat mogelijk is.'

'Zeker weten,' zei meneer Green. 'Je vader heeft al kamers
geregeld. Goed,' zei hij toen hij naar een groepje mensen in de hoek
keek. 'Ik moet weer verder. Ik sta er echter op dat we zo snel
mogelijk bijpraten. Ik kan niet wachten om al jullie avonturen te
horen. Meneer Evens heeft al iets verteld en ik zeg je dat ik blij
verrast ben dat je je vader eindelijk gevonden hebt.' Daarmee ging hij
naar zijn klanten.

Ik richtte me tot vader. 'Is het jou en Freddie gelukt om alles



naar boven te dragen?'

Hij knikte wrang. 'Jazeker. Ik vermoed dat The Winged Maid
een stuk lichter in het water ligt.'

Edward begon te lachen. 'Het spijt me van al die boeken. Ik
had ze beter zelf kunnen dragen. Waar is Freddie eigenlijk?'

'Hij is het dorp in gegaan,' zei vader. 'Hij had het over een oom
en tante die hier wonen, plantagehouders. Hij wilde ze dolgraag
bezoeken.'

'Wat fijn,' zei ik, opgelucht dat de jongen niet alleen zou zijn.
'Hij vertelde me al dat hij daar misschien heen zou gaan. Ik ben blij
dat hij nog wat familie heeft.'

We gingen naar onze kamer. Het haardvuur brandde al, want
buiten het was fris en winderig. Ik ging op bed zitten en liet mijn
vingers over de zachte lakens glijden. Wat was het raar om terug in
mijn oude kamer te zijn, waar ik nacht na nacht mijn zoektocht naar
vader had voorbereid. Nu was ook hij hier, in de kamer naast ons, en
ik wist dat ik eindelijk goed zou slapen.

Het bed kraakte toen Edward naast me kwam zitten. 'Eindelijk,
een echt bed!' verzuchtte hij terwijl hij ging liggen. 'Ik was bijna
vergeten hoe een matras aanvoelt dat je rug niet in een plank
verandert.'

'En nu hebben we eindelijk de ruimte,' zei ik. Ik ging naast
hem liggen en zuchtte tevreden.

Edward grijnsde. 'Ik vond het niet erg, hoor, om zo knus te
slapen. Ik ga het nog missen.'

'Echt waar?' Ik keerde me op mijn zij.



Hij begon mijn gezicht te strelen, dat plakte van het zout. 'Oh
ja.'

Opeens trok hij me boven op hem. Ik giechelde door de
speelsheid, maar werd serieus toen hij me zo intens aankeek dat zijn
blik wel door me heen leek te schieten. Dan kuste ik hem zo zacht
dat het amper een kus was, maar eerder hem aai.

We waren allebei klam en bezweet van een dag hard werken,
maar het maakte niet uit. Wat was het heerlijk om elkaars kleding af
te pellen en weg te smijten. Zachtjes aaide ik zijn borst, die zowel
zacht als gespierd aanvoelde. Hij trok het lint uit mijn haar,
waardoor mijn lokken als regen over mijn schouders vielen. Hij vond
het prachtig als mijn haar los was, om het langs mijn blote lijf te zien
hangen alsof ik een inheemse was.

We spraken niet terwijl we elkaar aanraakten. Soms stopten we
om elkaar aan te kijken, momenten die dierbaarder waren dan in
woorden kan worden gevat. Vervolgens reed ik zachtjes op hem. Het
bed kraakte als een schip in een storm en ik hoorde onze ademhaling
versnellen. Het verlangen groeide, de anticipatie kriebelend in mijn
lijf. Dan bewogen we vlugger en vlugger en ik kreunde zachtjes.

Het bed produceerde een luid gekraak. Ik gilde toen we op de
vloer zonken en de onverwachte dreun door onze naakte lijven
schudde. Opeens lagen we stil en keken elkaar verward aan. 'Jezus,'
mompelde Edward terwijl hij de ravage door wazige ogen
aanschouwde. 'Ik geloof dat dat het bed was.' En dat was het ook.
Een deel van de bodem was op de vloer gezakt terwijl de rest nog op
zijn plaats zat. We lagen zo scheef dat we op de vloer dreigden te
rollen.

Ik barstte in lachen uit. Ik kon het niet helpen en drukte mijn
gezicht tegen zijn borst. Dan begon ook hij te grinniken. Al snel was



ik zo slap als een pop en schudde zijn lijf onder me terwijl hij hard
begon te lachen. Daar lagen we dan, in elkaars armen in een
ingestort bed, zo naakt als pasgeboren baby's. Wat moesten we eruit
zien, met de ravage om ons heen als bewijs van onze lust.

Ons gelach verstomde toen er iemand op de deur klopte. 'Gaat
alles wel goed daar?' Het was vader en mijn ogen werden zo rond als
schoteltjes. Hadden we de deur wel op slot gedaan?

'Oh ja, het gaat geweldig,' antwoordde ik hees.

'Goede God, ik dacht dat iemand een gat in de vloer sloeg!' riep
hij ontzet. Ik proestte het uit van het lachen.

'Dat zou het luik wel geweest zijn dat dichtwaaide,' zei Edward,
zijn wangen zo rood als tomaten. Hij had grote moeite om zijn lach
in te houden.

'Nou, ik ga naar beneden,' kondigde vader aan. 'Het avondmaal
wordt zo geserveerd.'

Daarmee vertrok hij. Een tijdje lagen we te grinniken, niet in
staat om op te krabbelen.

Uiteindelijk haalde Edward zijn hand door mijn haar. 'Nou,
meneer Green zal hier wel iets over te zeggen hebben.'

'Christus, wat zal hij balen! Moet je zien wat we veroorzaakt
hebben.' Ik probeerde rechtop te zitten, maar het matras deinde als
een bootje en ik viel net zo hard weer terug. Ik barstte opnieuw in
lachen uit.

'Cathy,' zuchtte Edward terwijl hij mijn slappe lijf probeerde op
te tillen. 'Het is nu echt wel tijd om op te staan.'

'Ik weet het,' giechelde ik. 'Ik vrees alleen wel dat ik de



komende uren niet kan stoppen met lachen.'

'Ik ook, maar ik heb trek.'

Ik trok mijn wenkbrauwen op, me afvragend wat voor trek hij
bedoelde. Dan rolde ik op de vloer, stond op en hielp hem uit bed.

De gemeenschappelijke ruimte was druk met gasten. Vader zat
al aan een tafeltje en bekeek ons kritisch toen we ons bij hem
voegden, alsof hij onze roze gezichten probeerde af te lezen. Edwards
haar hing verwilderd rond zijn gezicht, maar het was te laat om het
te kammen.

Al wachtend op het eten kon ik Edward amper aankijken. Ik
wist dat een blik genoeg was om in de lach te schieten, dus richtte ik
me tot vader. 'Hoe bevalt je kamer?'

'Oh, prima.' Hij nipte van zijn bier. 'Ik ben blij met de haard en
het bed ligt heerlijk.'

Ik proestte en drukte mijn handen tegen mijn gezicht. Ik
besefte dat het comfort van ons bed aardig achteruit was gegaan.
Edward kneep waarschuwend in mijn been, maar ik kon het niet
helpen. Ik keek hem hulpeloos aan totdat ook hij begon te
grinniken.

Vader keek ons nieuwsgierig aan en glimlachte. 'Nou,' zei hij
toen. 'Gaan jullie nog vertellen wat er daarboven in godsnaam heeft
plaatsgevonden?'

'Dat wil je niet weten,' zei ik. Intussen rolden er tranen langs
mijn wangen en ik veegde ze weg.

'Misschien vertellen we het je ooit nog wel, als je oud en broos
bent,' zei Edward.



'Zoals jullie willen,' zei vader grijnzend. 'Hou je geheimen maar
voor je.' Ik wist zeker dat hij wel een idee had van wat er was
gebeurd. De halve taveerne waarschijnlijk ook, als het al niet het
gehele etablissement was.

Dan arriveerde meneer Green met onze borden. Aangezien hij
maar beter niet kon ontdekken wat er had plaatsgevonden, raapte ik
mijzelf met moeite bijeen. Dan aten we onze buik vol, het lamsvlees
veel smakelijker dan alles wat ik aan boord had geproefd. Toch wist
ik dat ik meneer Bakkers pannenkoeken en andere Hollandse
lekkernijen zou missen. Ik voelde me zelfs een beetje bedroefd toen
ik aan hem dacht. Ik zag zijn teleurstelling weer voor me toen ik
vertelde dat Edward, vader en ik zouden vertrekken. Arme man,
dacht ik. Volgens mij koesterde hij nog steeds hoop dat ik mee zou
gaan naar Amsterdam.

Nadat we allemaal in bad waren geweest, vertelden we meneer
Green onder het genot van een drankje over onze avonturen.
Uiteraard deed ik alsof de gevleugelde vrouw inderdaad verloren was,
want zelfs vader kende de waarheid niet.

'Zeg je nu dat je helemaal naar Yucatán bent geweest en niet
een tempel hebt gezien?' riep meneer Green ontzet uit.

'Geen enkele,' zei Edward. 'Er was gewoon geen tijd om ver het
oerwoud in te gaan. Natuurlijk heb ik over de Maya's gehoord en wat
ze gebouwd hebben. Mochten we het land opnieuw aandoen, nemen
we wel een kijkje.'

'Thomas en ik hebben tijdens ons vorige bezoek een tempel
gezien,' vertelde vader. 'Er staat er een in de buurt van waar we
waren, hoewel het nog steeds een paar dagen kost om er te komen.
Daarnaast is het niet zonder gevaar. Het oerwoud is verraderlijk en
probeert indringers altijd de baas te zijn.'



'Dat gevecht tegen de Spanjaarden klinkt doodeng, hoor,' vond
meneer Green terwijl hij onze kroezen bijvulde. 'Geloof me, ik ben
dol op zee-avonturen, vooral uit eerste hand, maar wat ben ik blij dat
mijn voeten op vaste grond staan en ik alleen mijn taveerne hoef te
runnen. Het leven is al gevaarlijk genoeg.'

'Dat is ook zo,' beaamde Edward. 'Maar ik zou liegen als ik zeg
dat ik het niet zal missen. Het varen, bedoel ik, met niets dan water
om me heen, en avontuur, en het eerste stukje land aan de horizon.'

'Dat zal ik ook missen,' zei ik en ik raakte zijn hand onder tafel
aan. 'Gelukkig kan mijn vader ons nog over zijn avonturen vertellen.'
Ik richtte me tot hem. 'Wanneer verwacht Thomas je eigenlijk
terug?'

'Over een maand of twee, genoeg tijd dus om te zien of ons
huis er nog staat.'

Zijn woorden zetten me aan het denken. Opeens voelde ik me
somber, nu ik de vertrouwde gevel voor me zag. Hoe vaak had ik er
met liefde naar gekeken toen ik samen met mijn ouders naar de
voordeur liep? Was alles sterk genoeg geweest voor de aardbeving?
Of was ons huis volledig opgeslokt, zoals de mensen in de buurt van
het fort? Ik rilde toen ik aan onze bezittingen dacht, aan mijn
collectie boeken, dagboeken, moeders schilderijen, haar sieraden en
alles wat me aan haar en ons leven herinnerde.

Opeens voelde ik me onrustig worden. Ik keek vader resoluut
aan. 'Ik zou wel graag naar huis willen, vader. Ik wil weten of er nog
iets over is.'

Hij knikte begrijpend. 'Ik ook, Cathy. Ik heb al met een
kapitein gesproken, een oude maat van me. Hij wil ons voor een
kleinigheidje naar Port Royal brengen. We kunnen overmorgen al



vertrekken.'

Dat deden we ook. Op de dag van vertrek stond meneer Green
ietwat bedroefd achter zijn bar, want hij had ons graag wat langer te
gast gehad. 'Ik zal je verhalen missen, juffrouw Evens, en natuurlijk
jullie allemaal. De deur staat altijd open, wanneer jullie ook komen.
Vergeet dat niet.'

'Dat weet ik,' zei ik terwijl ik mijn tas over mijn schouder hing.
'Als we hier terugkomen, is dit onze eerste bestemming.'

Hij glimlachte. 'En je dagboek? Heb je eigenlijk wel iets
geschreven?'

'Jazeker! Ik heb een heleboel geschreven, een heel boekwerk.
Maar ik betwijfel of het voor andermans ogen geschikt is.' Ik begon
te blozen.

'Onzin!' riep meneer Green. 'Jouw verhaal is uniek. Wie wil er
nu niet lezen over een vrouw die alleen naar zee gaat?'

Edward kwam binnen met de rest van onze bezittingen. 'Goed,
meneer Green, dit is het dan. We gaan opnieuw aan boord van een
schip.' Hij legde wat geld op de bar. 'Bedankt voor alles. We hebben
het naar ons zin gehad.'

'Wat fijn om te horen,' zei meneer Green.

'En uh… sorry van het bed,' sprak Edward zachtjes. 'Hier is wat
extra voor de nodige reparaties.'

'Reparaties?' Meneer Green begon zorgelijk te kijken, maar
besloot niets te vragen. Het extra geld was namelijk genoeg om een
compleet nieuw bed te kopen.

Wuivend gingen we naar buiten, waar vader al klaarstond met



onze kar. Het paard dat we gehuurd hadden zou die voorttrekken.

De reis naar Jamaica verliep zonder problemen. Wat was het fijn
om weer aan dek te zijn, vooral nu we passagiers waren en niet
hoefden te zwoegen. Edward praatte veel met kapitein Longman, die
ongeveer dezelfde leeftijd had. Vader en ik zaten uren op het voordek
te praten, genietend van de wind in ons gezicht. Er viel zoveel te
vertellen. Elke keer herinnerde ik me weer iets nieuws, waardoor de
uren voorbij vlogen.

Maar er waren ook zaken waarover we niet spraken. Hoe vaak ik
er ook naar vroeg, vader liet niets los over zijn tijd in de Spaanse
gevangenis. Alleen al de gedachte eraan deed hem wit wegtrekken en
ik wist dat hij vanbinnen gebroken was.

Ook over moeder sprak hij nauwelijks. Terwijl ik dagelijks over
haar wilde praten, veranderde hij handig van onderwerp zodra ik
erover begon. Zijn stilte maakte me verdrietig en gefrustreerd. Van
alle mensen die ik kende, was hij de enige die haar echt had gekend,
die echt wist hoe ze was. Maar hij wilde niet in mijn verdriet delen.
Hij wilde geen herinneringen ophalen, zoals ik, of zeggen hoe hij
haar miste.

Eindelijk verscheen Jamaica aan de horizon. Vader keek
gespannen hoe onze stad en de bergen groter werden, totdat we
huizen en mensen zagen.

Natuurlijk was alles anders. Natuurlijk was Port Royal slechts
een deel van wat het ooit was geweest. Ontsteld nam vader de
verwoesting in zich op van een stad die ooit zo welgesteld was. De
restanten van huizen, forten en de kerk bedekten het landschap. Ik
vroeg me af of er sinds mijn vertrek iets was veranderd, of er al iets
was herbouwd, of er mensen waren teruggevonden en begraven en of
er nog goederen op de markt werden verkocht.



Het water – dat een groot deel van de stad had overstroomd –
stond weer op het normale peil. Toch was alles anders. Terwijl ik
mijn geboortestad bekeek, besefte ik dat een groot deel van de kust
verdwenen was. Het land was afgebrokkeld en in zee gestort. Pas
toen wist ik dat het nooit hetzelfde zou zijn.

Vader was teruggetrokken en bleek toen we in de haven
aanlegden. De paar schepen die er lagen waren oud en beschadigd.
Gedeprimeerd plaatsten we onze bezittingen in de roeiboot. Wat
voelde het verkeerd om naar een plek terug te keren die ik zo graag
had achtergelaten, alsof ik terug in de tijd ging, in plaats van vooruit.

'Ik kan mijn ogen niet geloven,' sprak Edward toen we naar
land roeiden. 'Je hebt dit zo vaak beschreven, Cathy, en nog kan ik
amper geloven dat de aardbeving zoveel verwoest heeft. Het is
allemaal weg: de kades, de handel, de pakhuizen. Alles.'

'Het is zo stil,' fluisterde ik.

Onze peddels klotsten zachtjes in het water. We hoorden geen
zeemannen op de kades roepen. Er stonden geen kapiteins hun
mannen aan te sturen. Geen hoeren riepen uit naar gewillige
zeemannen terwijl ze hun pijpen rookten. Nee, het was het gekras
van kraaien dat ons tegemoetkwam toen we landden. Sommige zaten
op de daken. Andere vlogen op een neer, smullend van dingen die ik
me niet in durfde te beelden.

'Er is niets hier.' Het was het eerste wat vader zei. Met open
mond aanschouwde hij de omgeving, stomverbaasd dat we al in New
Street stonden en dat Thames Street en High Street compleet
verdwenen waren. 'Christus, wat voor duivelswerk heeft hier
plaatsgevonden?'

'Ik weet het, vader,' zei ik terwijl ik een arm om hem heen



sloeg. 'Het is verschrikkelijk.'

Toch zag ik beweging in de straat. Een vrouw droeg een
fruitmand haar huis binnen. Kinderen renden achter elkaar aan,
giechelend en gillend terwijl ze elkaars schouder probeerden aan te
tikken. Ik zuchtte, opgelucht dat de stad niet compleet was
uitgestorven.

'Laten we kijken of ons huis er nog is,' stelde vader voor. 'Als
het weg is, zie ik geen reden om te blijven.'

Ik huiverde. Op de een of andere manier voelde het idee om
direct te vertrekken ook niet goed. De gedachte aan thuis vervulde
me plotseling van verlangen, om lekker in een stoel te zakken met
een kopje thee en me veilig te voelen.

'Ik wacht hier wel met de spullen,' besloot Edward, 'voor het
geval er niets over is.'

Vader knikte. 'Kom, Cathy.'

Mijn armen waren stijf van spanning toen we door de straat
liepen. Vanaf New Street was het maar een korte wandeling naar
huis. Tussen al het puin was een pad gecreëerd, waarover ik steeds
sneller begon te lopen.

'Kijk,' sprak vader. 'Het is er nog!'

En inderdaad! Ik liet mijn ingehouden adem ontsnappen bij het
zien van ons huis. Diepe scheuren liepen door de gevel, waardoor het
er nogal fragiel uitzag.

We gingen voorzichtig naar binnen en probeerden niet over
gevallen schilderijen en puin te struikelen. Wat was het raar om weer
thuis te zijn. Daar was de sofa waar ik zo graag zat en de stoel bij het
raam. De theepot stond nog op tafel, omringd door vuile kopjes.



Ook lagen de restanten van groente en fruit nog in de voorraadkist,
verrotte, verschrompelde zwarte hoopjes. Ik realiseerde me dat er in
de keuken nog een kip in de pan lag, omdat ik die op de dag van de
aardbeving ging eten. Het was alsof ik nooit was weggeweest.

De kamers op de verdieping oogden redelijk ongeschonden.
Natuurlijk waren er spullen van planken en kasten gevallen en lagen
er boeken op de vloer. Vaders kast was ingestort en er lag overal stof
en afgebrokkeld pleisterwerk.

'Nou,' zei vader. 'We zijn weer thuis.'

Het kostte de hele dag om op te ruimen en schoon te maken.
Edward arriveerde met onze bezittingen en scharrelde een tijdje door
het huis. Ik liet hem moeders schilderijen zien en hij was helemaal
weg van een schilderij van mij, waarop ik een prachtige, witte jurk
droeg.

Tot mijn grote verbazing klopte er iemand op de voordeur,
omdat ik uiteraard niemand verwachtte. Ik slaakte een kreetje toen ik
opendeed, want er stond een vrouw met een baby in haar armen.
'Maud!'

Ze leek onveranderd, met haar donkerblonde haar, lieve
gelaatstrekken en stralende, blauwe ogen. 'Cathy!' riep ze uit en
kuste me op mijn wangen. 'Goede God, maar je bent het echt! John
zei dat hij vanmorgen iemand zag die op je leek, maar hij wist niet
zeker of jij het was. Je ziet er zo anders uit in mannenkleren.' Ze
bekeek me van top tot teen, alsof ze haar ogen niet kon geloven.

'Hoe is het met je?' vroeg ik terwijl ik haar binnen liet. 'Kijk nu
toch eens! Wat zie je er gezond en gelukkig uit. En je hebt een baby!
Ik vroeg me al af of alles goed was gegaan.' Ik bekeek het schattige
gezichtje van haar baby, die in een witte doek was gewikkeld.



'Het is een meisje,' zei Maud trots. 'Ze heet Catherine,
genoemd naar een moedige zeevrouw.'

'Catherine,' herhaalde ik verbijsterd. 'Ik weet niet wat ik moet
zeggen. Wat lijkt ze veel op jou.'

'Ja, maar ze heeft Johns ogen. Het is echt een schatje, hoor.'

'Hoe is het met John? En met je moeder? En heb je nog iets
van je vader gehoord?' Mijn nieuwsgierigheid zorgde voor een
vragenvuur. Dat ik Maud na al mijn avonturen eindelijk weer zag,
deed me blaken van energie.

'Het gaat goed met hen allemaal,' verzekerde ze glimlachend.
'Mijn vader is kort na de aardbeving teruggekeerd. We wonen
allemaal in hetzelfde huis. Het kan je niet zijn ontgaan hoezeer de
stad verwoest is. Het is zo vreselijk, zo verschrikkelijk.'

'Zeker,' zei ik zuchtend. 'Het is een wonder dat ons huis er nog
staat.'

'Dat is het zeker. Veel mensen zijn naar het vasteland
vertrokken, naar de Liguanea Plain. Er is daar een nieuwe
nederzetting genaamd Kingston, waar de overlevenden kunnen
wonen. We overwegen om er ook naartoe te gaan. Het is er veel
veiliger dan hier, verder van zee en beter bestand tegen slecht weer.
Het ligt in de heuvels, zie je, hoewel er schijnbaar nogal wat ziekte
heerst. Uiteraard maakt dat niet uit, want ook hier is de laatste tijd
veel ziekte.'

'Echt waar? Dan kunnen we maar beter voorzichtig zijn.'

'Inderdaad. De aardbeving zorgde slechts voor een deel van de
vele sterfgevallen,' legde ze uit. 'Natuurlijk zijn er die dag duizenden
gestorven, maar daarna kwam de ziektegolf. Ook jouw buurvrouw,



mevrouw May, kreeg koorts en overleed. Het is zo vreselijk. De stad
is een smerige plek geworden, met ratten die tussen de huizen
kruipen. Dan zijn er nog de lijken in het water, de ingestorte
gebouwen en rouwkleding die ons continu aan dood en miserie
herinneren. Kingston is stukken beter dan wat er van deze plek is
geworden.'

Haar woorden deden me zwijgen. Opeens voelde het huis
somber en koud aan, alsof de miserie van de stad het thuisgevoel uit
de gebarsten muren trok.

Vader een Edward kwamen binnen met een fust vers water.

'Je vader!' riep Maud uit. 'Je hebt hem gevonden.'

Vader knikte haar vriendelijk toe. 'Dat heeft ze inderdaad.' Ze
zetten de fust voorzichtig neer. 'Schiet me, maar jij bent zeker
Cathy's vriendin, Maud. Mevrouw Smith, moet ik eigenlijk zeggen.
En kijk nu toch eens! Je hebt ook nog een kleintje. Wat vliegt de
tijd als je ouder bent. De laatste keer dat ik je zag was je nog niet
getrouwd.'

'Ze hebben hun dochter naar mij vernoemd,' zei ik stralend van
trots. Edward kwam bij me en ik stelde hem aan Maud voor. 'Dit is
de man waarover ik je heb geschreven, Maud, de kapitein waarmee ik
zou gaan varen: Edward Hunt.' Maud bekeek hem vol interesse en ik
zag dat ze hem direct mocht. 'Intussen is hij mijn kapitein niet meer.
Nee, hij is veel meer dan dat.' Daarmee pakte ik Edwards hand vast
en wisselde een vlugge, liefdevolle blik met hem uit.

'Echt waar?' bracht Maud uit. 'Wat een geweldig nieuws! Ik
kon alleen maar hopen dat je met een man zou terugkeren.'

Edward grinnikte. 'Wat leuk om je te ontmoeten, mevrouw
Smith. Cathy heeft me honderduit over je verteld en wat je voor haar



gedaan hebt. Ze boft met zo'n vriendin.'

'En ik met haar,' zei Maud.

De rest van de middag zaten we honderduit praten. Uiteraard
wist Maud maar een deel van wat ik had meegemaakt en waar ik was
geweest. De enkele brief die ik haar had gestuurd was pas drie dagen
geleden aangekomen. Natuurlijk was ze dolblij om iets van me te
vernemen en te weten dat het goed met me ging.

'Echt, Cathy, wat was ik bezorgd toen je helemaal alleen
vertrok,' gaf ze toe. 'Ook Eerwaarde Heath was ongerust en heeft
nog regelmatig naar je gevraagd. Hij zal blij zijn dat je terug bent.'

'Ik zal hem een bezoekje brengen zodra ik de kans heb,' nam ik
me voor. Hij was een van de weinigen die daadwerkelijk interesse in
me had getoond. 'Heb je nog nieuws over andere mensen? Er zullen
er wel veel gestorven zijn.'

'Jazeker,' antwoordde ze, en haar gezicht betrok. 'Het zal je
waarschijnlijk weinig doen, nu je opnieuw gelukkig bent.'

'Wat bedoel je? Is het slecht nieuws?'

'Nee, niet voor jou. Zoals ik zei maakt het niet veel uit. Het
gaat om Peter. Hij is intussen met Anne getrouwd. Ze wonen samen
op de plantage.'

'Echt waar?' Ik liet haar woorden bezinken. 'Ach, ze verdienen
elkaar. Ik kan alleen maar hopen dat ze geen steek veranderd is en
nog steeds het verwende kreng is van vroeger.'

'Ja, en je kunt je afvragen of hij haar wel echt wilde,' vervolgde
Maud. 'Anne is namelijk al in verwachting! Haar dikke buik heeft
heel wat wenkbrauwen doen fronsen.'



Ik schudde mijn hoofd in ongeloof. 'Goede God, wat zullen ze
geschrokken zijn toen ze ontdekten dat ze in verwachting was! Geen
wonder dat ze zo snel zijn getrouwd. Het zou een verschrikkelijk
schandaal zijn geweest.' Opeens zuchtte ik. 'Wat ben ik blij, Maud,
blij dat mijn leven met Peter voorbij is. Misschien is het allemaal
ergens goed voor geweest. Ik heb er zoveel van geleerd en nog veel
meer door gekregen.'

'Dat zondermeer,' zei Edward, die naast me kwam zitten. Hij
legde een arm rond mijn schouders. 'Sommige narigheden moet je
doorstaan om iets geweldigs te verdienen. Wij weten allebei hoe dat
is, Cathy, en ik zou het niet willen verruilen.'

Ik glimlachte. 'Ik ook niet.'

Maud straalde toen ze ons geluk zag. Vader grinnikte zachtjes
en reikte naar de theepot. Intussen ging de zon vlug onder, net als
altijd. En voor het eerst in jaren voelde ik me thuis.

 

 



Epiloog
 

Het geruis van golven klonk oorstrelend door het open raam. Ik
hoorde ze tegen de rotsen beuken en opspatten, om in miljoenen
druppeltjes terug in zee te vallen. Zelfs zonder te kijken wist ik hoe
het eruitzag: het smalle strand onder ons huis; het kabbelende water
dat sop in het zand liet liggen; en de ruige rotsen eromheen. Nog
steeds kon ik er verwonderd naar staren als ik onder de overkapping
zat. Daar, waar de klif bij mijn voeten eindigde, was het uitzicht
spectaculair. Hoge bomen bedekten de rotspartijen aan de
linkerkant, terwijl rechts de scheepsmasten achter de slingerende
rotskust uitstaken.

'Verblind me, maar wat een bijzonder verhaal,' zei Edward. Hij
hield mijn boek vast, de bruine, leren kaft nog nieuw en
onbeschadigd. 'Je hebt echt talent, hoor. Ik kon het bijna niet
wegleggen, ook al ken ik het grootste deel van het verhaal.'

'Dank je.' Ik glimlachte verlegen. We zaten op de sofa. 'Is het
niet gek om het allemaal gedrukt te zien staan?' Ik pakte mijn boek
en opende het. Vol trots las ik de tekst op de eerste pagina: Het
verhaal van de Gevleugelde Vrouw, geschreven door juffrouw Cate.

'Dat is het zeker.' Opeens leek ook hij verlegen te worden. 'Ik
zat me alleen af te vragen... moest je nu echt zo gedetailleerd zijn
over… nou… ons persoonlijke leven?'

Ik giechelde, want ik wist dondersgoed waarnaar hij verwees.
'Kennelijk wel. Eerlijk gezegd was het nooit de bedoeling om dit te
publiceren. Ik heb het altijd als mijn dagboek beschouwd, alleen voor
mijn ogen bedoeld. Maar toen ik besloot om het te publiceren,
besefte ik dat het niet compleet zou zijn zonder die delen. Ik vind ze
heerlijk om te lezen, weet je?'



'Ik ook. Ik vermoed dat je vader hier wel het een en ander over
te zeggen heeft als hij terug van zee is.'

'Het verklaart in elk geval een hoop over het kapotte bed in
meneer Greens taveerne.' Ik stond op om door het raam kijken en
Edward kwam naast me staan.

Soms kon ik amper geloven dat we daadwerkelijk een huis op
een klif hadden, zo dicht bij de zee, zo dicht bij onze liefde. Maar het
was waar. Onze droom was echt, en toch waren er telkens nieuwe
dromen, nieuwe doelen om na te streven.

Ons leven in Kingston was heerlijk. Er viel zoveel te ontdekken,
nieuwe mensen te ontmoeten en zoveel te doen. Edward kreeg veel
erkenning voor zijn werk als dokter. Als er iemand ziek was, was hij
degene die werd geroepen, of om wonden te verbinden en kwaaltjes
te verhelpen. En hoewel het nooit zijn droom was geweest, zag ik dat
hij het leuk vond om anderen te helpen, om hun dankbaarheid te
zien en iets te betekenen.

Ook ik was gelukkig. Wanneer ik niet zat te schrijven, bezocht
ik Maud, die vlakbij met haar familie woonde, of ging ik wandelen.
Daarnaast had ik mijn handwerk, dat ik enthousiast had opgepakt
voor een tweede inkomstenbron.

'Nou,' zei ik terwijl ik naar hem toekeerde. 'Je gaat zo zeker naar
mevrouw Scott? Ze zal intussen wel aan de betere hand zijn.
Trouwens, ik heb je nog helemaal niet verteld dat we een brief van
Freddie hebben.' Ik liep naar de kast en haalde hem uit een la.
Freddies handschrift was zeer netjes, vooral voor een jongen van zijn
leeftijd. 'Het gaat goed met hem. Hij vaart weer op The Winged
Maid met vader en Thomas. Hij schrijft dat hij kapitein wil worden
en dat hij ons mist.'



Edward nam de brief en glimlachte. 'Wat is het ook een slim
joch. Ik weet zeker dat hij ver zal komen. Wat fijn dat het goed met
hem gaat.'

'Inderdaad, maar ik mis hem wel.' Ik ging aan tafel zitten. 'Ik ga
nog wat schrijven. Wie weet wat ik zal creëren? Een nieuw boek,
wellicht?'

Edward kuste mijn haar. 'Dat denk ik wel. En nog veel meer.'



Over de auteur

Schrijven zat er al vroeg in bij Mariska van Dasselaar. Als kind
schreef ze al graag verhalen, waarin ze haar levendige fantasie kwijt
kon, om vervolgens niet meer te stoppen. Ze leest graag historische
romans en over geschiedenis en de zeevaart, een combinatie die tot
De Gevleugelde Vrouw heeft geleid.

In 2008 behaalde Mariska haar Master Engelse Taal & Cultuur aan
de Radboud Universiteit Nijmegen. Na een tijdje werkzaam te zijn
geweest als tekstschrijver richt ze zich nu op het schrijven van fictie.
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