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hoofdstuk 1

Het was nog vroeg, maar de ochtend was al warm en 
klam toen Mary Lennox wakker werd. 

Er stond een bediende naast haar bed. Het was ie-
mand die ze niet kende en die er heel anders uitzag 

dan de vrouw die haar gewoonlijk wekte. Haar groene hoofddoek 
was vaal en versleten en vloekte met de paarsblauwe kleur van haar 
sari. Daar piepten een paar vuile, blote voeten onderuit.

‘Wat doe je hier,’ vroeg Mary met samengeknepen ogen. ‘Waar 
is mijn ayah?’

De vrouw wierp haar een nogal angstige blik toe en stamelde iets 
onverstaanbaars.

‘Hoepel op,’ snauwde Mary. ‘Ik wil jou niet in mijn slaapkamer. 
Ga mijn ayah zoeken en stuur haar naar me toe. En snel een beetje, 
ik heb geen zin om te wachten.’

De vrouw hief haar handen in een verontschuldigend gebaar. 
‘Kan… Kan niet,’ hakkelde ze in gebrekkig Engels. ‘Ayah kan niet 
komen. Daarom mij gestuurd. Het spijt me. Spijt me heel, heel erg, 
juffrouw.’

‘Mijn ayah kan altijd,’ schreeuwde Mary. Ze gooide haar laken 
van zich af en sprong uit bed. ‘Ga haar halen. Ga weg. Weg, weg, 
weg!’

De vrouw deinsde geschrokken achteruit.
‘Weg!’ riep Mary. ‘Ben je doof, of zo?’ Ze gaf de bediende een 

driftige duw, en nog een, en de vrouw gaf het op. Ze verdween 
haastig door de openstaande deur.
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Met een klap trok Mary de deur dicht en liet zich op haar bed 
zakken.

Daar wachtte ze en wachtte ze, en af en toe liep ze naar het raam 
of drentelde gewoon wat rond, maar er kwam geen ayah. Er kwam 
helemaal niemand. Niemand om haar te helpen bij het aankleden, 
niemand om de lakens van haar bed te verschonen, niemand om 
de wasmand te legen waarin de donkergrijze jurk en de kousen 
lagen die ze gisteren had gedragen.

Uiteindelijk haalde ze de jurk weer uit de mand en trok hem over 
haar hoofd. Ze liep de badkamer in die via een deuropening met 
de slaapkamer was verbonden, plensde een paar handen van het 
lauwe water dat in de waskom zat over haar gezicht en kamde haar 
haar zo goed en zo kwaad het ging. Ze was er niet aan gewend dit 
zelf te doen en haar bewegingen waren onbeholpen en houterig. 

Haar boosheid was gezakt. In plaats daarvan begon er een vage 
onrust te kriebelen, die sterker werd toen ze door het huis liep en 
links en rechts wat deuren opentrok. Waar was iedereen? 

Dat ze haar ouders niet zag, begreep ze.
Haar vader vertrok meestal vroeg naar het Gouvernementshuis 

om de drukte in de straten van Calcutta te vermijden. Hij was in 
dienst van de Britse regering en was zo vaak van huis dat ze zich 
soms afvroeg hoe zijn stem ook alweer klonk. 

Haar moeder, wist ze, had gisteravond een feestje bij een of an-
dere chique familie en lag vast nog op bed.

Maar de bedienden? Het leek wel alsof ze allemaal in rook waren 
opgegaan. 

De salon, de bibliotheek, de eetkamer, de biljartruimte, de kin-
derkamer, er was geen mens. Zelfs niet in de keuken waar de kok 
en zijn hulpjes altijd waren, echt áltijd.

Verbijsterd keek Mary naar de stapel vuile borden en koppen op 
het aanrecht. De afwas van gisteren! Dat kon toch niet?

Ze opende de voorraadkast en haalde er een blik uit waarin nor-
maal gesproken zoete, knapperige koekjes zaten. De bus was tot 
bijna de helft gevuld met amandelbiscuitjes. Ze waren al zacht ge-
worden. Wanneer ze ook waren gebakken, vanochtend in elk geval 
niet.
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Ze at er een omdat ze honger had en voelde weer iets kwaads 
gloeien omdat niemand toast met marmelade voor haar had ge-
maakt, en zachtgekookte eieren. 

Haastig propte ze er een tweede koekje achteraan en liep toen 
naar de slaapkamer van haar ouders.

Haar moeder hield van uitslapen en zou vast boos worden, maar 
nu was Mary het zat. Ze aarzelde een moment en klopte. 

Er kwam geen antwoord en ze klopte wat harder. Het bleef stil. 
Haar hand ging naar de klink. Ze duwde hem met een bruuske 
beweging naar beneden, opende de deur en staarde naar het grote 
tweepersoonsbed. 

Het was leeg.

Secondenlang bleef Mary staan en het was alsof ze haar bloed in 
de stilte kon horen ruisen. Er leek ineens iets vreemds in de lucht 
te hangen, iets dreigends bijna. Ze draaide zich om en rende door 
de lange gang. Een tel later stond ze buiten.

Daar waren wel wat mensen. Bij de bediendenverblijven iets ver-
derop zag ze een paar vrouwen scharrelen en even twijfelde ze of ze 
ernaartoe zou lopen. Ze keek naar de lage, grauwe, hokachtige ge-
bouwtjes die verboden terrein voor haar waren. Haar moeder wilde 
beslist niet dat ze er zelfs maar in de buurt kwam. Die beweerde dat 
het er vreselijk vies was en vol zat met luizen en vlooien.

Uit een van de verblijven steeg plotseling een luid geschreeuw 
op, gevolgd door een hoog, jammerend huilen. Mary rilde. Nee, 
daar wilde ze toch liever niet zijn.  

Haar blik dwaalde naar de tuin. Ah, ze zag nog iemand! Daar, 
met zijn rug tegen een enorme bloempot, zat de tuinman voor zich 
uit te kijken. Meteen voelde Mary zich weer kwaad worden. Die 
luilak! Hoe durfde hij!

Met een paar stappen was ze bij hem.
‘Hé,’ zei ze op commanderende toon. ‘Moet je niet werken?’
De man hief zijn hoofd en keek haar aan. Zijn gezicht was as-

grauw en zijn bange ogen lagen diep weggezonken in hun kas-
sen. Hij probeerde wat te zeggen, maar in plaats van een antwoord 
kwam er een golf stinkend braaksel uit zijn mond.
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Met een kreet vol afschuw sprong Mary achteruit. ‘Viezerik,’ 
schreeuwde ze. ‘Akelige, vuile…’ De tuinman braakte opnieuw, en 
Mary gilde en zette het op een lopen.

Onder de grote mangoboom die vlak bij de toegangspoort stond, 
hield ze stil en liet zich zakken op het stoeltje van de nachtwaker, 
een oud, rieten geval met een kapotte armleuning, een afdankertje 
van hun terras.

Ze pakte een afgebroken tak en porde ermee in de zanderige 
grond voor haar voeten. Daarna streek ze het zand vlak en tekende 
met de punt van de tak een bloem. Ze veegde hem weer uit, teken-
de hem wat mooier en nog een kleinere ernaast. Dit was leuk! Zo 
kon ze een hele tuin maken, haar eigen tuin.

Een tijdje zat ze ingespannen te tekenen. Toen hoorde ze het 
klop-klop van paardenhoeven en het geluid van ratelende wielen. 
Even later zwaaide de poort open en daar was haar moeder, samen 
met een blonde, jonge man die Mary vaag kende. Het was een of-
ficier die net was overgekomen uit Engeland, een ondergeschikte 
van haar vader.

De twee zagen haar nauwelijks, ze waren druk in gesprek en 
praatten met vreemde, gedempte stemmen alsof niemand mocht 
horen wat ze zeiden.

Mary staarde naar haar moeder die er zoals altijd prachtig uitzag, 
lang en slank, haar blonde krullen hoog opgestoken. Ze droeg een 
zachtblauwe, zijden jurk die mooi kleurde bij haar ogen.

Ze kwamen dichterbij en nu waren ze wel te verstaan.
‘Ik ben zo blij dat je me thuis hebt gebracht,’ hoorde Mary haar 

moeder zeggen. ‘Bij de Johnsons was niemand meer in staat iets te 
regelen, het was een chaos. Ik wist niet dat het zo erg was.’

‘O, het is heel erg, mevrouw Lennox,’ antwoordde de jonge offi-
cier. ‘U had twee weken geleden al naar het noorden moeten ver-
trekken. In de bergen was u veilig geweest.’

Mary’s moeder depte haar voorhoofd met een kanten zakdoekje. 
‘Ik weet het, ik weet het,’ zei ze. Haar stem klonk vermoeid. ‘Ik ben 
alleen gebleven omdat ik dit feest niet wilde missen.’ Ze glimlachte 
zwakjes. ‘Mevrouw Johnson had er veel werk van gemaakt en het 
is natuurlijk ook bijzonder, zo’n nieuwe eeuw. Dat hoor je toch te 
vieren, vindt u niet?’
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Mary fronste. Bijzonder, hoezo? Het jaar 1900 was nu bijna een 
week oud, wat was er zo bijzonder aan? Helemaal niets! Nou ja, 
behalve vandaag dan. Nu iedereen zich zo vreemd gedroeg en alle 
bedienden onzichtbaar waren geworden, of zaten te braken in de 
tuin. Zoiets had ze niet eerder meegemaakt.

Ze zag de jonge officier beleefd knikken maar net toen hij ant-
woord wilde geven, steeg er vanuit de bediendenverblijven opnieuw 
een hoog, schril gejammer op. Het geluid golfde door de tuin en 
klonk zo wanhopig dat Mary haar handen voor haar oren sloeg.

Haar moeders hoofd schokte omhoog. ‘Wat is dat?’ vroeg ze met 
overslaande stem. 

‘Een sterfgeval, zo te horen,’ antwoordde de jonge officier. ‘De 
cholera is nu echt overal. U kunt beter gauw naar binnen gaan 
en daar blijven tot uw man thuiskomt. Ik zal hem meteen gaan 
waarschuwen.’ De jonge man bracht zijn hand naar de klep van 
zijn pet, wierp nog een schichtige blik op het bediendenkwartier en 
ging er zo snel vandoor dat het bijna onbeleefd was.

Mary’s moeder liep met haastige passen in de richting van de 
bungalow.

Mary staarde haar na. Had haar moeder werkelijk niet gezien 
dat ze hier zat? Op het stoeltje van de nachtwaker onder de grote 
mangoboom? Ze zat natuurlijk in de schaduw, maar toch…

Even overwoog ze haar moeder achterna te gaan en te vragen 
wat er allemaal aan de hand was, toen perste ze haar lippen samen. 
Nee. 

Diep vanbinnen voelde ze dat haar moeder haar wél had gezien. 
Driftig stak ze de punt van de tak weer in het zand en met een wil-
de beweging trok ze hem door de bloemen die ze met zoveel zorg 
had getekend. 

Het was alsof de scherpe punt ook dwars door haar hart ging 
en dat deed zo zeer. Nog zeerder bijna dan al die keren dat ze echt 
onzichtbaar had willen zijn. Als mensen haar met zo’n verwonder-
de blik bekeken en tegen haar moeder zeiden: ‘Wát? Is dát jouw 
dochter, hoe is het mogelijk!’ Gevolgd door de schaamte op haar 
moeders gezicht – schaamte over dat rare, mislukte kind. Geen 
blond engeltje zoals zijzelf – nee, een mager scharminkel met boze, 
donkere ogen en vaal piekhaar. Dan werden er hoofden geschud 
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en tongen geklakt, zo’n mooie vrouw met zo’n lelijke dochter, het 
was gewoon niet te geloven.

Misschien kwam het wel omdat haar moeder helemaal geen 
kind had gewild. Want dat had Mary haar eens horen zeggen. 
Horen schreeuwen beter gezegd, tijdens een van de vele ruzies en 
woordenwisselingen tussen haar ouders.

‘Jíj wilde een kind. Ik niet. Ik wil geen blok aan mijn been. Ik wil 
mijn eigen leven!’ Dat was wat ze had geroepen en daarna was ze 
in tranen uitgebarsten. Haar moeder was zo overstuur geweest dat 
ze Mary niet in de deuropening had zien staan. 

Mary smeet de boomtak weg en stond op van haar rieten stoel. Ze 
wist niet hoelang ze daar had gezeten, maar de zon klom nu hoog 
en het werd te warm om langer buiten te blijven. Bovendien ram-
melde haar maag weer.

Ze liep de bungalow in en ging naar de eetkamer. Er stonden 
een paar schalen op de tafel en een eenzaam bord met wat resten 
erop. Blijkbaar had haar vader hier gisteravond in zijn eentje zitten 
eten. In de ene schaal zat nog flink wat rijst, in de andere een rest 
kipcurry. Die rook zo raar dat ze er niet aan durfde te komen. Ze 
schrokte de rijst naar binnen en ging toen naar haar eigen slaap-
kamer. Daar kroop ze met kleren en al in bed en viel in een diepe 
slaap.

De dagen die volgden waren zo vreemd en beangstigend dat Mary 
zich het grootste deel van de tijd schuilhield in de kinderkamer. 

Buiten, maar soms ook binnen in het huis, klonk doorlopend 
geschreeuw en gejammer en het geluid van rennende voeten. Mary 
dacht aan de cholera waarover de jonge officier het had gehad. Ze 
kende het woord, ze had haar ouders er eerder over horen praten 
en wist dat het een gevaarlijke ziekte was waaraan mensen dood-
gingen.

En ze voelde dat dat het was wat er om haar heen gebeurde. Ze 
dacht aan de tuinman die bij de bloempotten had overgegeven, ze 
dacht aan de kok en de nachtwaker, ze dacht aan de schoonma-
kers, de wasvrouwen en de punkah wallahs die met hun waaiers 
voor koelte zorgden als het te heet werd. En ze dacht aan haar ayah. 
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Waren ze allemaal dood? Haar ayah…? Ze kon het zich bijna 
niet voorstellen, ze wilde het zich niet eens voorstellen, zo akelig en 
griezelig was het. Er was trouwens nóg iets griezeligs aan de hand. 
Iets waar ze niet omheen kon, hoe graag ze dat ook zou willen 
omdat ze er niets van begreep: het was alsof niemand meer aan 
haar dacht. Iedereen leek haar te zijn vergeten. Hoe kon dat? Er 
moesten toch mensen zijn die niet ziek waren geworden, of alweer 
beter waren. Waarom kwam geen van de bedienden naar haar toe? 
Zelfs haar moeder liet zich al die tijd niet zien. Haar vader net zo-
min, maar die bleef vaker een paar dagen weg, dus dat was minder 
vreemd.

Na drie dagen werd het stil.
Een diepe, suizende stilte, zoals Mary nooit eerder had meege-

maakt.
Ze was zoals elke ochtend opgestaan en naar de voorraadkamer 

naast de keuken geslopen. Daar had ze een pot sinaasappelmarme-
lade leeggelepeld en twee half rotte bananen gegeten.

Nu was ze weer terug in de kinderkamer en veegde haar lippen 
af, die helemaal plakkerig waren geworden.

Plotseling ritselde er iets in de linkerhoek van de kamer, ergens 
onder het hoge, tot op de vloer hangende gordijn dat ze net had 
opengetrokken. Ze kneep haar ogen samen en zag wat het was. Een 
kleine, grijzige slang die haar strak aankeek. 

Mary wist dat het een onschadelijke soort was en daarom schrok 
ze niet. Om eerlijk te zijn was ze blij eindelijk een levend wezen te 
zien.

‘Dag slangetje,’ fluisterde ze, ‘stil hier, hè? Heb jíj toevallig ergens 
iemand gezien?’ 

Het dier bewoog even zijn kop. Het leek hem te spijten dat hij 
haar niet verder kon helpen en zijn ogen bleven een paar tellen op 
haar gericht. Toen gleed hij terug in de schaduwen van het gordijn. 
Bijna op hetzelfde moment klonken er voetstappen op de gang: 
de zware stappen van mannenlaarzen. Er klapten deuren open en 
dicht en Mary hoorde de mannen nu ook praten. Hun stemmen 
echoden luid door het stille huis.

‘Wat een drama,’ hoorde ze een van hen roepen. ‘Die mooie 
vrouw van Lennox, zo jong nog en zo’n schoonheid, afschuwelijk.’
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‘Er zou hier ergens een kind moeten zijn,’ riep een ander, die 
zo te horen wat dichterbij was. ‘Ik heb het nooit gezien, maar ze 
schijnen een dochtertje te hebben. Ook dat zal wel…’ 

De deur van de kinderkamer zwaaide open en de man die in de 
opening stond, viel stil. Hij keek naar Mary alsof hij een spook zag.

‘Goeie god,’ bracht hij uit. ‘Goeie genade…’
Het was een officier die Mary weleens had zien praten met haar 

vader.
De man draaide zijn hoofd en schreeuwde: ‘Barney! Barney, 

kom snel. Er is hier nog iemand. In deze hel! Levend!’ Hij keerde 
zich weer naar Mary. ‘Wie ben je, meisje?’ vroeg hij. 

Vanuit een andere kamer dook een tweede officier op die met 
snelle passen dichterbij kwam.

‘Ik ben Mary Lennox,’ antwoordde Mary kortaf. Hoe durfde 
die man hun prachtige huis een hel te noemen! Zelf woonde hij 
waarschijnlijk in een of andere muffe barak vol vlooien.

‘Ben jíj de dochter van Lennox?’ vroeg de man die Barney 
heette met een stem waar het ongeloof vanaf droop. ‘Maar je lijkt 
helemaal niet op… Ik bedoel, ik dacht dat je…’ 

‘Waar is mijn vader?’ vroeg Mary, die steeds bozer werd. ‘Ik wil 
weten waar mijn vader is. En waarom niemand voor me zorgt.’

De mannen keken haar aan. Hun ogen stonden vol medelijden.
‘Ach, meisje toch,’ zei de oudste officier toen. ‘Er is hier geen 

mens die nog voor je kan zorgen. Ook je arme vader en moeder 
niet, God hebbe hun ziel.’
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hoofdstuk 2

M iste ze haar ouders? Mary wist het niet zeker. Ze had 
het soms prettig gevonden naar haar moeder te kij-
ken omdat die zo mooi was, al had ze verder weinig 
met haar te maken gehad. Net zoals met haar vader, 

die zelfs op zondag vaak nog doorwerkte.
Haar ayah miste ze wel een beetje, maar ook weer niet zo erg dat 

ze erom moest huilen.
Nee, om eerlijk te zijn miste ze eigenlijk alleen de bungalow met 

de mooie kinderkamer, en de tuin waarin ze vaak speelde tussen 
de zoet geurende mimosa en de grote, breed uitwaaierende mango-
bomen.

Nu zat ze in een afschuwelijk huis. Het was van een arme, Engel-
se predikant en zijn muizige vrouw die haar zolang onder hun hoe-
de hadden genomen. Het echtpaar had vijf kinderen, een jongen 
en vier meisjes, die armoedige kleding droegen en altijd ruzieden 
en elkaars speelgoed afpakten.

Mary verafschuwde het haveloze bungalowtje en ze had een nog 
grotere hekel aan de ongemanierde kinderen, die zich gedroegen 
alsof ze haar gelijke waren.

‘Blijf met je vieze stinkhanden van me af,’ snauwde ze toen de 
oudste, die Basil heette, haar op de eerste dag bij de arm pakte om 
haar iets te laten zien. 

En tegen Basils jongste zusje snibde ze: ‘Hoe durf je me zomaar 
bij mijn voornaam te noemen. Wie denk je dat je bent?’

Dus al na een paar uur lieten de kinderen haar aan haar lot over 
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en wilden niets meer met haar te maken hebben. Wel zaten ze 
soms op een afstandje grinnikend naar haar te kijken.

Niet lang daarna gaf Basil haar een bijnaam die haar razend 
maakte.

Ze zat onder een boom ‘tuintje’ te spelen, zoals ze ook thuis had 
gedaan op de dag dat de cholera door hun poort was geglipt. Ze 
had al een hele hoop bloemen getekend. Voorzichtig stak ze er een 
paar echte bij, en ze trok net kleine paadjes met de punt van een 
tak toen Basil op haar af kwam. Hij bekeek haar tuintje aandachtig 
en hurkte naast haar. ‘Je zou daar wat stenen kunnen leggen,’ zei 
hij wijzend. ‘In een hoek, dan wordt het daar een soort rotstuin.’

‘Ik wil geen rotstuin,’ riep Mary. ‘Ga weg.’ 
Een moment leek Basil te verbaasd om iets te zeggen. Daarna 

stond hij op en begon haar te plagen, zoals hij ook vaak zijn zusjes 
plaagde. Hij danste om haar heen en trok gekke bekken, en ineens 
lachte hij en zong:

‘Mary, Mary snibbesnuit,
Lieve Mary, maar niet heus.
Kijk haar wieden in haar tuintje,
Kijk haar wieden in haar neus…’

De andere kinderen hoorden hem en kwamen dichterbij. Toen ze 
verstonden wat hij zong, schaterden ze het uit en begonnen mee 
te doen.

Mary werd nog bozer, maar het kwaad was al geschied. Vanaf 
die dag noemden ze haar ‘Mary snibbesnuit’, een naam die ze niet 
meer kwijtraakte zolang ze bij de domineesfamilie logeerde.

Hoewel Mary haar best deed de kinderen te ontlopen, wisten ze 
haar altijd te vinden, en dan plaagden ze haar of zongen het gehate 
liedje.

Op een dag kwam Basil naar haar toe en riep: ‘Hé, snibbesnuit! 
Je wordt vrijdag naar huis gestuurd. Blij toe!’

‘Puh,’ zei Mary. ‘Nou, ik ben ook blij toe.’ Ze vernauwde haar 
ogen. ‘Naar huis? Waar is dat dan?’

‘Gewoon. Thuis,’ antwoordde Basil.
Mary zweeg en klemde haar lippen op elkaar.
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‘Haha,’ joelde de jongen naar zijn zusjes, die iets verderop stonden 
toe te kijken. ‘Mary snibbesnuit weet niet waar thuis is.’ Hij tikte 
tegen zijn voorhoofd en draaide zich weer naar Mary. ‘Thuis, dat 
is Engeland, dat weet toch iedereen? Onze grootmoeder woont er, 
en onze tante Mabel. Maar jij gaat niet naar je grootmoeder, want 
die heb je niet eens. Je hebt niemand. Alleen een rare, oude oom 
met een raar, oud huis en bij hem ga je wonen. Hij heet Archibald 
Craven.’

‘Nooit van gehoord,’ snauwde Mary.
‘Natuurlijk niet,’ zei Basil. ‘Je weet helemaal nul niks met dat 

snibbesnuitenhoofd van jou. Ik heb mijn vader en moeder over 
hem horen praten, owowow, je had ze moeten horen! Het is een 
griezel en zijn huis is verschrikkelijk. Het ligt compleet in de middle 
of nowhere en die oom van je is zo akelig dat niemand in zijn buurt 
durft te komen. Hij heeft ook een bochel. Een echt monster. Een 
monster met een bochel in een spookhuis.’

‘Je liegt!’ schreeuwde Mary. ‘Je bent een akelig liegbeest!’ Ze 
drukte haar handen tegen haar oren en rende weg.

De nachten erna deed ze bijna geen oog dicht. En toen de do-
minee haar op vrijdagochtend zei dat er die avond een rijtuig zou 
komen om haar naar de haven te brengen, werd ze zo misselijk dat 
ze snel naar buiten rende om achter de rozenstruik over te geven. 
De haven… Daarvandaan ging de boot naar Engeland! Naar het 
spookhuis met het bochelmonster. 

Gelukkig had niemand haar zien braken, en ook de rest van de 
dag liet ze niets merken. Die akelige mensen, het ging ze geen zier 
aan hoe ze zich voelde. Niemand ging dat iets aan!

‘Wat een vreemd kind ben je toch,’ zei de domineesvrouw toen 
Mary die avond haar gezicht wegdraaide om een afscheidskus te 
ontwijken. Haar koffer stond gepakt naast haar. ‘En je moeder was 
nog wel zo’n charmante, goedgemanierde vrouw. Het is onbegrij-
pelijk.’

Mary keek met stenen ogen naar het rijtuig en zei niets terug.

De zeereis naar Engeland duurde lang. Mary was onder toezicht 
geplaatst van een officiersvrouw die met haar kinderen op weg was 
naar huis. De vrouw had het zo druk met haar eigen kroost dat ze 
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nauwelijks oog had voor het stille, teruggetrokken meisje met wie 
ze haar hadden opgescheept. 

Ze leek opgelucht dat ze haar eindelijk over kon dragen aan de 
huishoudster, die door Mary’s oom, Archibald Craven, naar Lon-
den was gestuurd om haar op te halen. 

‘Ik ben mevrouw Medlock,’ stelde de huishoudster zich aan Mary 
voor. ‘Ik werk al heel lang op Misselmoor, je kunt me alles vragen. 
En jij bent dus Mary Lennox!’ Haar ogen knipperden een paar keer 
snel. ‘Arm schaap, wat heb je toch allemaal meegemaakt...’ 

Ze gaf Mary een nogal houterige aai over haar hoofd en wendde 
zich tot de officiersvrouw. ‘Namens de heer Craven dank ik u dat 
u op haar hebt gelet tijdens de reis. Maar o, wat een grauw mui-
zensnoetje. En dat terwijl haar moeder zo’n schoonheid was, dat 
is tenminste wat er wordt gezegd. Nou, daar heeft ze duidelijk niet 
veel van geërfd.’

‘Als ze niet constant zo kwaad keek, zou ze er al een stuk aan-
trekkelijker uitzien,’ zei de officiersvrouw goedgehumeurd. ‘Al is ze 
inderdaad een beetje muizig. Ach, misschien trekt dat nog wat bij 
als ze ouder wordt. Ze heeft mooie jukbeenderen en regelmatige 
trekken, dus wie weet.’

‘Nou, dan moet er aardig wat veranderen,’ zei mevrouw Med-
lock. ‘En Misselmoor is niet bepaald een plek waar je als kind vro-
lijker van wordt.’

‘Ik denk niet dat ze gewend is aan veel vrolijkheid,’ zei de offi-
ciersvrouw. ‘Die moeder van haar schijnt amper naar haar omge-
keken te hebben, veel mensen wisten niet eens dat ze een kind had. 
En haar vader was nooit thuis, die leefde alleen voor z’n werk.’ 

De vrouwen kletsten verder en sloegen geen acht op Mary, die 
iets verderop naar de drukke Londense straat stond te kijken, naar 
de afgeladen rijtuigen en de koetsen en de paardentrams die in bei-
de richtingen met veel geratel passeerden. En naar de voetgangers 
die stuk voor stuk haast leken te hebben en veel sneller liepen dan 
de mensen in Calcutta.

Mary deed alsof ze niet naar de vrouwen luisterde, maar ze hoor-
de alles.

Wat was dat toch voor een huis waar ze naartoe ging? Zou haar 
oom echt een bochel hebben? Ze had niet eerder iemand gezien die 
er een had, misschien waren er geen bochels in India.
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Haar gedachten dwaalden terug naar de predikantenfamilie, 
naar Basil en zijn zusjes. Die hadden vrolijkheid genoeg om zich 
heen. Gek. Ze had er nooit bij stilgestaan dat haar leven niet vro-
lijk was. Haar leven was gewoon altijd geweest zoals het was. Met 
een ayah die alles voor haar deed, een tuin waarin ze speelde, een 
moeder die mooi was om naar te kijken.

Maar door het geroddel naast haar leek het woord ‘vrolijkheid’ 
ineens scherpe stekels te krijgen. Stekels die haar zeer deden. 

Die stomme vrouwen! Geërgerd keek Mary naar de twee, die 
nog steeds druk stonden te kwebbelen. Die akelige mevrouw Med-
lock. Hoe durfde die iets over haar gezicht te zeggen! Moest je eens 
zien hoe ze er zelf uitzag met haar tomatenhoofd en haar stomme, 
goedkope hoedje.

Ze had op slag een hekel aan de huishoudster van Archibald 
Craven.

Na een overnachting in een klein, keurig hotel vertrokken me-
vrouw Medlock en Mary te voet naar het station en wachtten op 
het perron tot de trein met krijsende wielen en in een wolk van 
stoom binnenrolde. Het was er een drukte van belang, overal kri-
oelden mensen met trolleys vol hoog opgestapelde koffers en tus-
sen de reizigers door liepen de venters die luidkeels schreeuwend 
hun spullen probeerden te slijten – kranten en etenswaren die in 
houten kratten en korven voor hun buiken bungelden. Mevrouw 
Medlock greep naar Mary’s hand, maar Mary trok zich los. Wat 
dacht dat mens? Dat ze een kleuter was of zo?

Eenmaal in de coupé kroop ze in een hoekje bij het raam. Ze had 
niets te lezen en er was weinig meer te zien – ze had in elk geval 
geen zin om naar mevrouw Medlock te kijken – dus sloeg ze haar 
ogen neer en staarde naar haar handen die in dunne, zwarte hand-
schoenen waren gestoken.

Een tijdje zaten ze in stilte. De trein hobbelde knarsend en pie-
pend het station uit en reed nu langs sombere huizen en gebouwen 
door een landschap dat enkel uit verschillende kleuren grijs leek 
te bestaan.

Ongelooflijk, zo donker het in Engeland was. Zelfs overdag. Wat 
een verschil met het oogverblindende licht in India dat bijna zeer 
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deed aan je ogen. En koud was het hier ook. 
Mary huiverde. Was dit nu thuis?
Ze sufte weg tot de bassende stem van mevrouw Medlock haar 

wakker schudde.
‘Nu we hier toch zitten, kan ik je net zo goed het een en ander 

vertellen over de plek waar je naartoe gaat.’
Mary hief haar hoofd op en keek de vrouw afwerend aan.
‘Weet je iets van je oom?’
‘Nee,’ zei Mary, wat niet helemaal klopte, want die vervelende 

Basil had natuurlijk wel een paar dingen over hem gezegd.
‘Je vader of moeder hebben nooit over hem gepraat?’
‘Nee.’ Mary fronste. Haar vader en moeder hadden sowieso 

nooit ergens over gepraat, niet met haar tenminste, of haar dingen 
verteld. Het enige wat ze soms tegen haar zeiden was dat er een 
nieuwe gouvernante kwam, en dat ze goed haar best moest doen 
met rekenen en lezen en schrijven. 

‘Hm,’ zei mevrouw Medlock. ‘Nou ja, in dat geval is het beter dat 
ik je een beetje voorbereid, zodat je straks niet al te hard schrikt. 
Ik zal je eerst wat over het huis vertellen. Misselmoor is namelijk 
nogal vreemd. Het is ontzettend groot, met bijna honderd kamers. 
De meeste worden trouwens niet gebruikt, die zitten altijd op slot. 
Eigenlijk is het best mooi, indrukwekkend ook, maar dan op een… 
hoe zal ik het zeggen… op een dónkere manier. Het is oud, min-
stens zeshonderd jaar, en het grenst aan de moor die…’

‘Wat is de moor?’ onderbrak Mary, die tegen wil en dank toch 
geïnteresseerd was geraakt.

Mevrouw Medlocks ogen werden ronder. ‘Weet je dat niet? Zo 
heet het land bij ons in Yorkshire: de moor. Allemaal veenland. 
Wild en ruig, zo ziet het eruit. Er groeit niks, nou ja, geen bomen 
dus, alleen hei en stekelige struiken.’ 

‘O,’ zei Mary. Een tijdje zat ze zwijgend voor zich uit te kijken.
‘Een penny voor je gedachten,’ doorboorde mevrouw Medlock 

de stilte.
‘Ik heb geen gedachten,’ antwoordde Mary stroef.
Mevrouw Medlock lachte. ‘Dat lijkt me sterk. Interesseert het je 

dan niet waar je terechtkomt?’
Mary haalde haar schouders op.
‘Ach,’ gaf mevrouw Medlock toe. ‘Waarom zou het je ook in-
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teresseren? De hemel mag weten waarom meneer Craven je naar 
Misselmoor laat komen, hij zal wel geen keus hebben gehad. Maar 
verwacht niet dat hij zich met je bemoeit. Hij bemoeit zich nooit 
met iemand, da’s een zeldzaamheid, en...’

Ze pauzeerde alsof haar iets anders te binnen schoot.
‘Hij heeft een kromme rug,’ vervolgde ze. ‘Een bochel. Daar 

heeft hij het denk ik altijd moeilijk mee gehad. Zelfs als jonge man 
was hij al nors, een echte zwartkijker, al had hij nog zoveel geld en 
een kast van een huis. Pas toen hij trouwde, werd het wat beter.’

‘Trouwde!’ Opnieuw lukte het Mary niet te blijven zwijgen en 
net te doen of het haar allemaal koud liet wat die kletskous ver-
telde.

‘Och, och…’ De ogen van mevrouw Medlock knipperden een 
paar keer snel. ‘Trouwde, ja. En met het liefste, knapste meisje dat 
je je kunt voorstellen. Meneer Craven had alles voor haar over, hij 
aanbad haar. De mensen zeiden natuurlijk dat ze op z’n geld uit 
was, want wie trouwt er nu met zo’n kromme sombermans, maar 
ik zweer je, dat was niet waar. Ze was net zo dol op hem als hij op 
haar, dat weet ik honderd procent zeker. Ach, en toen ze kwam te 
overlijden…’ 

Mevrouw Medlock zuchtte, keek uit het raam en wierp vervol-
gens een schuin oog op Mary. 

Die hield deze keer haar mond, al was ze diep geschokt. Wat 
afschuwelijk! Net als in het verhaal dat ze pas had gelezen: een 
sprookje over een lelijke man die met een mooie prinses trouwde. 
Hij was dolgelukkig, tot de prinses ineens doodging. Tenminste, 
dat had iemand hem wijsgemaakt, dat ze een ongeluk had gehad. 
Hoewel het niet echt waar was, geloofde hij het meteen. Dat was 
het ergste, want daarna ging hij zelf ook dood, puur van verdriet. 

Mary staarde naar de grote beugeltas die naast mevrouw  Medlock 
op de bank stond. Arme oom Archibald. Wat als hij…

‘Ja, dat was me wat,’ onderbrak mevrouw Medlock haar gedach-
ten. ‘Zo’n aardig ding, en zo jong nog. Gods wegen zijn ondoor-
grondelijk. En je oom werd daarna zuurder dan ooit. Hij geeft om 
niets en niemand en wil geen mens zien. Meestal is hij op reis, 
maar als hij eens thuis is, sluit hij zich op in de westvleugel. De 
enige die af en toe bij hem mag komen, is Pitcher.’ 



21

Toen Mary bleef zwijgen, voegde ze eraan toe: ‘Pitcher is een 
oude man die al voor meneer Craven zorgde toen die nog in de 
windsels lag. Hij is de enige die met je oom kan omgaan.’

Mevrouw Medlock viel stil en Mary richtte haar blik op het trein-
raam en het landschap dat daarachter voorbijgleed. Het was hard 
gaan regenen en talloze riviertjes kronkelden over het glas en spet-
terden op de panelen.

Zou oom Archibald net zo naar zijn mooie vrouw hebben geke-
ken als zijzelf naar haar moeder? En zou die vrouw ook zo dol zijn 
geweest op feestjes en etentjes? En geen blok aan haar been hebben 
gewild?

‘Ga er niet van uit dat je je oom snel zult spreken,’ zei mevrouw 
Medlock, die kennelijk nooit lang haar mond kon houden. ‘Want 
tien tegen een dat-ie weigert je te zien, en anderen zul je net zomin 
tegenkomen, afgezien van ’t personeel. Je bent op jezelf aangewe-
zen, het is niet anders. Ik zal je vertellen in welke kamers je mag 
komen en in welke niet, en ik wil je vast één ding op het hart druk-
ken: meneer Craven wordt woedend als je begint rond te snuffelen 
of je neus in zaken steekt die je niks aangaan. Dat wil hij absoluut 
niet hebben.’

‘Ik ga mijn neus nergens in steken,’ zei Mary zuur. Haar medelij-
den met haar oom verdampte ter plekke. Zo’n chagrijn! Misschien 
had hij gewoon niet beter verdiend.

Ze keek weer naar buiten, door het kletsnatte raam. Alles was 
grijs en grauw, en het regende nu zo hevig dat ze zich niet kon 
voorstellen dat het ooit nog zou stoppen.


