
het verloren meisje



S.E. Durrant

Vertaald door Margaretha van Andel

Lemniscaat         Rotterdam



Voor de leerkrachten en kinderen
die ik onderweg heb ontmoet

© Nederlandse vertaling: Margaretha van Andel 2021

Omslag: Rob Biddulph

Nederlandse rechten Lemniscaat b.v., 

Vijverlaan 48, 3062 hl Rotterdam, 2021

isbn 978 90 477 1252 7

nur 283

Copyright © S.E. Durrant

Oorspronkelijke titel: Talking to the Moon

Oorspronkelijke uitgever: Nosy Crow | This translation of Talking to the Moon is 

published by arrangement with Nosy Crow ® Limited, The Crow’s Nest, 14 Baden 

Place, Crosby Row, London se1 1yw

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 

middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband of op welke andere wijze ook, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Druk- en bindwerk: Wilco, Amersfoort

Dit boek is gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij gebleekt en verouderingsbesten-

dig papier en geproduceerd in de Benelux, waardoor onnodig en milieuverontreinigend 

transport is vermeden. 

Kijk voor spelletjes, lessuggesties en meer op:

www.lemniscaat.nl



7

1

OKTOBER

Het verloren meisje

Het verloren meisje lijkt op mij, ook al is ze pas twee en ben 
ik bijna elf. Ze heeft golvend haar en hetzelfde spleetje tus-
sen haar tanden. En het zou best kunnen dat haar haar net zo 
rood is als het mijne, maar dat kun je natuurlijk niet zien op 
een zwart-witfoto. Dat is een gok (ik gok op rood). De hoek-
jes van de foto krullen wat om, alsof iemand hem een tijdje 
in zijn broekzak heeft gehad. Het meisje heeft een jurk aan 
met een wit kraagje en korte mouwen en ze staat op de kie-
zels van het strand bij Brighton, met de West Pier op de ach-
tergrond (de pier die is afgebrand).

Ze glimlacht maar knijpt tegelijkertijd haar ogen een bee-
tje samen alsof de zon erin prikt, of een losse wimper. Ook 
dat is een gokje. Eigenlijk weet ik maar één ding zeker: dat 
ze op die dag, wat voor dag het dan ook was, op het strand 
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 • Ik hoef niet te zien hoe pap handenwringend naar de 
schimmel in mijn slaapkamer kijkt.

 • Ik hoef niet voor mijn hart te vrezen als de tweeling de 
radiator van de muur rukt of van de keukentafel springt 
om te leren vliegen (ja, die dingen hebben ze echt ge-
daan).

 • En ik hoef mam niet met een stuk toast in haar hand 
de deur uit te zien rennen omdat ze te laat is voor haar 
werk. Zodat ik ook niet meer bang hoef te zijn dat ze 
erin stikt op weg naar het ziekenhuis (ze is dokter) ter-
wijl er niemand in de buurt is om haar te redden met 
de Heimlichgreep. (Voor het geval het je interesseert: 
de Heimlichgreep pas je toe als iemand bijna stikt. Ik 
heb hem geleerd nadat een van de tweeling een kerst-
bal probeerde door de slikken.) 

Bij Mimi wonen is het tegenovergestelde van thuis wo-
nen, ook al ligt haar huis helemaal niet zo ver van het onze. 
We eten als we honger krijgen, we praten wanneer we daar 
zin in hebben, we luisteren naar elkaar. We bakken taarten. 
We maken rommel. En we zitten op de bank om de miljoe-
nen foto’s te bekijken die ze heeft gemaakt toen ze nog foto-
graaf was. Het is maar tien minuten lopen naar het strand.

Dat zijn de fijne dingen.
De foute dingen zijn: de douche is koud, ik krijg niet altijd 

ontbijt en soms raakt er iets kwijt. Maar dat is het wel zo’n 
beetje. Meer fijn dus dan fout.

Mimi’s meeuw

Onze meeuw krijst altijd twaalf keer – kjáá kjáá kjáá kjáá kjáá  
kjáá kjáá kjáá kjáá kjáá kjáá kjáá – en haalt dan een keer adem.

stond met een emmer bij haar voeten en een ijsje in haar 
hand. En dat ze toen op mij leek. Wie weet cirkelde er precies 
op dat moment een zeemeeuw boven haar hoofd, vlak voor 
hij zich als een raket op haar ijsje stortte, of misschien liet ze 
het smelten en langs haar pols druppelen omdat ze helemaal 
niet van ijs hield. Misschien had ze het alleen maar vast voor 
de foto. Maar het kan natuurlijk ook het allerlekkerste ijsje 
zijn dat ze ooit heeft geproefd.

Mimi had haar uit een doos vol oude foto’s gehaald en 
naast de armband op de schoorsteenmantel gezet. Ze noem-
de haar het verloren meisje.

Soms, als we het raam opendoen of als er iemand binnen-
komt, dwarrelt het meisje van de schoorsteenmantel naar de 
vloer.

Achter op de foto staat Coral. 

Foute dingen, fijne dingen

Ik heet Iris en mijn oma heet Mimi. Zo noem ik haar ook. Zo 
noemt de hele familie haar. Ik weet dat sommige mensen dat 
raar vinden, maar dat is het niet voor mij of voor mijn moe-
der, en zelfs niet voor de tweeling van twee. Ik logeer al vijf 
weken bij haar. Als ik hier de rest van mijn leven zou mo-
gen blijven, zou ik dat doen. Ik heb mams oude slaapkamer 
helemaal voor mezelf en er is geen spoor van vocht of langs 
de muren omhoogkruipende zwarte schimmel, zoals in mijn 
kamertje thuis. Er sijpelt ook geen water naar binnen bij de 
hoeken. Het staat er alleen vol met Mimi’s spullen, maar dat 
vind ik helemaal niet erg.

Andere fijne dingen zijn:
 • Er woont een zeemeeuw op het dak.



1110

‘Nou? Nou?’ zegt hij.
Ik schud mijn hoofd.
‘Als ik groot genoeg ben, ga ik het een keer doen,’ zegt hij. 

‘Dat wordt een van mijn uitdagingen.’
Ik kijk de andere kant op maar hij praat door.
‘Ik dacht dat er hier alleen een oud vrouwtje woonde,’ zegt 

hij.
Ik klem mijn kiezen op elkaar. Als ik niets terugzeg, houdt 

hij misschien wel op. Niet dus.
‘Een maf oud vrouwtje, dacht ik, dat met de maan praat.’
‘Ze is niet maf,’ zeg ik, ‘en ze is ook geen gewoon oud 

vrouwtje. Als je het per se wilt weten: ze is mijn oma. En ze 
heet Mimi. En ik woon hier ook.’ 

‘Oké,’ zegt hij. ‘Ik kom eraan.’
Hij verdwijnt uit het zicht en door een gat onder in de heg 

verschijnt een stok, die wordt vastgehouden door twee han-
den. Vervolgens zie ik een bos zwart krulhaar met bladeren 
erin en een bril die bijna van een neus valt, en daarna een 
hoofd dat zich in opperste concentratie naar buiten werkt. 
De jongen komt overeind en klopt zijn kleren af.

‘We zitten bij elkaar in de klas,’ zegt hij, ‘jij en ik. Ik ben 
Mason.’

Ik weet dat hij Mason is. Het is de jongen die twee we-
ken geleden bij ons op school kwam, de jongen die papieren 
vliegtuigjes door de klas gooit als juf Sharma niet kijkt, die 
grapjes maakt waar niemand om lacht, die altijd alleen naar 
huis gaat.

En nu is hij mijn buurjongen. 

Ik noem onze zeemeeuw een zij al weet je dat nooit met 
meeuwen. Behalve als ze een ei leggen. Maar er is geen ei. 
Dit jaar niet tenminste. Ze is mijn nieuwe, niet-menselijke 
vriendin.

Ik praat op een telepathische manier met onze meeuw en 
ik weet bijna zeker dat ze me begrijpt. Ik denk dat ze probeert 
te zeggen dat ik op mijn twaalfde een heerlijk leven krijg.

Ik heb gecheckt of andere zeemeeuwen ook altijd twaalf 
keer roepen maar dat doen ze dus niet. Onze meeuw is uniek. 
De meeuw op het dak van Lee en Danny krijst acht keer, tien 
keer of zestien keer (altijd een even getal). Dat kan iets bete-
kenen – vraag me niet wat. En misschien zijn het wel alle-
maal verschillende meeuwen op dat dak. 

Ik ken alleen die van ons. En als je je afvraagt hoe ik altijd 
zo zeker weet dat het de onze is, kan ik je alleen zeggen dat 
het iets te maken heeft met de manier waarop ze haar kopje 
scheef houdt. En met de blik in haar ogen.

De zeemeeuwen op het strand roepen maar wat raak. 
Een tijdje terug heb ik honderdachtendertig keer achter el-
kaar horen krijsen, dat deden twee meeuwen die boven een 
friet-etende familie hingen. (Echt waar!) Dat zou best een re-
cord kunnen zijn. 

Bungeejump

Ik zit op het stenen stoepje in Mimi’s achtertuin naar de 
zeemeeuw te staren die vanaf de nok van het schuurtje ook 
naar mij staart, als een stem zegt: ‘Heb je wel eens gebungee-
jumpt?’

Boven de heg uit verschijnt het hoofd van een jongen.
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 • Zijn opa is al heel oud. Mason zegt dat hij niet zo goed 
meer bij zijn knikker is. (Hij vond zichzelf duidelijk erg 
grappig en legde me uit wat hij bedoelde. Alsof dat no-
dig was.)

 • Hij wil dat we voortaan samen naar school lopen en sa-
men naar de markt gaan en samen van alles en nog wat 
doen. (Ik wil helemaal niks samen met hem doen.)

 • Hij denkt dat Mimi’s tuin en zijn tuin samen één tuin 
zijn met een heg in het midden.

 • Hij denkt dus dat de hele tuin van hem is.

De zeemeeuw en ik

‘Heb je een nieuw vriendje gevonden?’ zegt Mimi.
‘Nee.’
‘O, wat jammer,’ zegt ze. ‘Omdat ik je met die jongen zag 

praten, zie je.’
Ik haal mijn schouders op.
‘Niet om ’t een of ’t ander,’ zegt ze, ‘maar een vriendje zou 

je goeddoen.’
‘Ik wil niet het een en ik wil niet het ander,’ zeg ik. ‘Ik heb 

vrienden genoeg. Ik heb jou en de zeemeeuw.’
Ze slaat haar armen om me heen. Ze ruikt naar haar favo-

riete paarse zeep.
‘Wat lief,’ zegt ze. ‘Maar wil je niet liever iemand van je ei-

gen leeftijd? Een soortgenoot?’
Ze lacht.
‘Haha,’ zeg ik. ‘Niet echt, nee.’
‘Nou, dan zijn we maar bofkonten,’ zegt ze. ‘De zeemeeuw 

en ik.’
Ze duwt haar vinger tussen mijn ribben en kietelt, en ook 

Mason

Ik kom niet snel van Mason af, hij prikt in het rond met zijn 
stok, kletst over zijn moeder en over haar rijlessen, over 
de knikkers die hij spaart en over zijn nieuwe kamertje. De 
meeuw krijgt er genoeg van en klapwiekt naar de schoor-
steen. Als ik vleugels had, zou ik dat ook doen.

In plaats daarvan zeg ik: ‘Ik ga nu naar binnen.’
Niet meer dan dat. Nogal onaardig, eigenlijk. Vanachter 

het keukenraam zie ik dat Mason nog een paar minuten blijft 
staan voor hij onder de heg door terugkruipt. Zodra hij ver-
dwenen is, vliegt de zeemeeuw weer naar het schuurtje en 
krijst. Twaalf keer.

Dit zijn de dingen die ik nu over Mason weet:
 • Hij woont sinds kort naast ons, samen met zijn moeder 
die accountant is bij een groot bedrijf, wat betekent dat 
ze altijd, maar dan ook altijd moet werken, niet alleen 
op kantoor maar ook thuis (volgens Mason). En zijn 
moeder is een kei in rekenen (volgens Mason). Hij zegt 
dat ze alle cijfers die je haar geeft op kan tellen, kan de-
len en kan vermenigvuldigen. Uit haar hoofd. Hij is erg 
onder de indruk van zijn moeder.

 • Zijn slaapkamer grenst aan de mijne en kijkt uit op de-
zelfde rij kleine achtertuinen. Onze kamertjes liggen 
aan een gemeenschappelijk plat dak. Als we willen – 
zegt hij – kunnen we af en toe op het platte dak afspre-
ken (wil ik niet).

 • Hij kan niet stilstaan, geen seconde.
 • Hij gaat elke week naar de vlooienmarkt om te kijken 
of ze knikkers hebben (zijn eerste knikker kreeg hij van 
zijn opa).
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 • Beweegt als een vogel – vlug, alsof ze elk moment kan 
wegvliegen. Als ze vleugels had, zou ze denk ik nooit 
meer naar beneden komen.

 • Nu en dan maakt ze een paar danspasjes. In de keuken, 
in de woonkamer, op straat. (Ja, dat is gênant).

 • Haar gezicht staat meestal omhoog – glimlach, wenk-
brauwen – maar als het naar beneden zakt, zakt het echt 
een heel eind en lijkt ze wel honderd.

 • Zwemt graag in de zee. Daar zwom ze al in toen ze nog 
heel klein was.

 • Een beetje vergeetachtig.
 • Houdt van lachen. 
 • Haar dierbaarste bezit is de armband die op de schoor-
steenmantel ligt. Die heeft haar vader voor haar ge-
maakt net voor hij sneuvelde in de oorlog. Mimi was 
vier toen hij de armband naar hun huis in Brighton 
stuurde. Volgens haar is hij niets waard en tegelijk ook 
alles waard. Hij is gemaakt van vijf rode, houten kralen, 
drie kralen van metaal en een groen metalen fluitje, die 
allemaal aan een touwtje zijn geregen, met een knoop 
erin die je strakker kunt trekken.

 • O ja, nog een weetje over Mimi. Ze wil al haar foto’s sor-
teren voor ze doodgaat. Ik zei: ‘Je bent toch niet van 
plan om al gauw dood te gaan, of wel?’ En zij zei: ‘Wat 
mij betreft niet.’

al ben ik uit mijn hum, het lukt me niet dat lang te blijven.

Een paar weetjes over Mimi

Pap noemt Mimi een wildebras. Mam rolt met haar ogen als 
hij dat woord gebruikt omdat Mimi haar moeder is, en mis-
schien was het niet leuk voor haar om door een wildebras 
te worden opgevoed. Want een wildebras zit vol energie en 
springt alle kanten op en zorgt soms voor rare verrassingen. 
Dat kan pap allemaal niks schelen. In de tijd dat hij niet op 
de tweeling hoeft te passen, is hij elektricien. Hij heeft ver-
stand van energie.

En mij kan het ook niet schelen. Het leven wordt er span-
nender van.

Oké, weetjes over Mimi:
 • Klein.
 • Erg mager.
 • Spleetje tussen haar tanden, net als ik (en Coral).
 • Lang, wit haar – vroeger was het bruin. (Mam en ik heb-
ben het rode haar gekregen.)

 • Kleurig sjaaltje in haar haar of over haar schouders.
 • Draagt oorbellen – de ene keer hangers, de andere keer 
glanzende knopjes. 

 • Houdt van fleurige jurken met opvallende patronen.
 • Draagt gele sandalen in de zomer en rode enkellaarzen 
in de winter, en binnen roze pantoffels.

 • Rommelig. Erg rommelig, volgens mam. Bij Mimi slin-
geren overal spullen rond en daar houdt ze van. (Daar 
hou ik dus ook van.)

 • Knoopt overal lintjes aan – keukenladen, emmers, haar 
schort, haar badpak, haar vinger.
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als een haaienbek, en mocht ik op zijn schouders zitten zo-
dat de haai me niet te pakken kon krijgen. Maar om eerlijk te 
zijn dacht ik ook niet dat er een haai rondzwom. Ik wist al-
leen zeker dat er zich iets op de zeebodem schuilhield, loe-
rend op een kans om me te grijpen. Zelfs nu ik ouder ben, 
geloof ik dat. Want echt eerlijk waar, hoe kan iemand voor 
honderd procent zeker weten dat het niet zo is?

Roerei met jam

Mimi heeft een blauw lintje om haar vinger geknoopt en haar 
haar wordt omhooggehouden door een gebloemde sjaal. Ze 
wil net een klodder aardbeienjam op mijn roerei laten val-
len, en ik wil haar net tegenhouden, als Mason opduikt in 
de tuin. Hij ziet ons en verstijft meteen. Op zijn gezicht ver-
schijnt de blik die pap ‘konijn in koplamp’ noemt – de twee-
ling kijkt precies zo als ze onder hun bed betrapt worden met 
een bak roomijs.

Ik gebaar met de ketchup naar Mimi maar het is al te laat. 
De jam plopt van haar lepel op mijn ei en daarna loopt ze 
naar de deur om hem te openen. Mason probeert zichzelf on-
zichtbaar te maken door doodstil te blijven staan, maar hij 
heeft een grote, rode trui aan en zijn bril staat scheef. Dat 
helpt niet echt.

‘Kom erin,’ zegt Mimi. ‘We zitten te ontbijten, eet gezellig 
een hapje mee.’

Het is duidelijk dat Mason daar weinig zin in heeft, maar 
even later zit hij toch aan de keukentafel terwijl Mimi vier 
heggenblaadjes uit zijn haar plukt. Ze legt ze naast elkaar bij 
zijn bord. Mason pakt ze op en stopt ze in zijn zak.

‘Dank u wel,’ bromt hij.

2

Echt eerlijk waar

Ik ben de enige in mijn familie die niet graag in zee zwemt. 
Zelfs de tweeling vindt het leuk. Tenminste, zolang ze gro-
te badlakens hebben en massa’s chips en iemand die onmid-
dellijk paraat staat zodra ze het koud krijgen. Maar ik vind er 
niks aan. Vooral niet als het zo diep wordt dat mijn voeten de 
bodem niet meer kunnen voelen en ik niet langer weet wat er 
zich daar allemaal verbergt. 

Toen ik klein was zei ik tegen mijn vader dat er een mon-
ster in de zee zat. Ik vertelde hem toen altijd alles. En hij zei 
dat ik nergens bang voor hoefde te zijn, echt eerlijk waar 
niet. Die woorden gebruikte hij – echt eerlijk waar. Hij zei 
dat er in Brighton alleen maar makrelen en meeuwen waren, 
en misschien een enkele zeehond, maar een haai was hij nog 
nooit tegengekomen, in de verste verte niet.

En daarna joeg hij me in het water achterna met handen 
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Als Mimi naar boven gaat, fluistert hij: ‘Heb je nou jam op 
je ei?’

‘Ja,’ zeg ik. ‘Hoezo?’
‘Zomaar,’ zegt hij.
‘Echt heerlijk,’ zeg ik.
‘Je eet anders wel langzaam,’ zegt hij.
Daarna klokt hij zijn sap naar binnen, duikt onder de tafel 

door en flitst de tuin weer in. Als hij weg is, kieper ik het res-
tant van de eieren met jam (bijna alles dus) in de vuilnisbak. 

Zwemmen

Mimi staat bij de voordeur te wachten. Met zo’n ouderwetse 
mand die de mensen vroeger gebruikten als ze appels gingen 
plukken. Er zit een blauw lint om het hengsel, dezelfde kleur 
blauw als het lintje om haar pink. Bovenin liggen twee opge-
vouwen handdoeken.

‘Kom, Iris,’ zegt ze.
Ze draagt gympen en een groene, wollen jurk met een ro-

zenpatroon en een groot, zelfgebreid paars vest met rafelen-
de mouwen en een groene hoed en zilveren ringetjes in haar 
oren. En ze doet een tapdansje.

Ik heb een fleecetrui aan, plus een t-shirt en spijkerbroek, 
en ik beweeg in slow motion. Als ik maar langzaam genoeg 
loop, verandert Mimi misschien van gedachten. Hoop ik.

We zijn nog maar net de deur uit of ik bibber al. De hemel 
is blauw met witte schapenwolkjes en de zon schijnt, maar 
het is ijzig koud. Dit is definitief, honderd procent zeker, de 
laatste keer dat ik dit jaar in zee zwem.

Op het trottoir slaat Mimi af richting vlooienmarkt.

Ik werp een blik op Mimi (die betekent: moedig hem nou 
niet aan) maar ze negeert me.

‘Leuk je te ontmoeten,’ zegt ze. ‘Ik ben Mimi. Roerei?’
Mason schudt zijn hoofd.
Plukjes haar ontsnappen links en rechts aan Mimi’s sjaal 

en haar bril zakt steeds verder af. Niet bepaald een coole aan-
blik.

‘Sap?’ zegt ze.
Mason schokschoudert. Mimi schenkt wat sap voor hem 

in.
‘Goed,’ zegt ze, ‘jij bent dus…?’
‘Mason,’ zegt Mason.
En dat was het. Einde gesprek. Mimi knabbelt op haar 

toast met jam, ik prik wat rond in mijn ei met jam, en Mason 
trommelt met zijn vingers op het tafelblad en neemt een he-
leboel kleine slokjes sap achter elkaar, misschien wel twin-
tig slokjes, zonder één keer adem te halen. En al die tijd dwa-
len zijn ogen door de keuken, ze onderzoeken de potten en 
de pannen en de stoffige eierdopjes en de linten die aan de 
laden hangen en de mokken waarop dingen staan als: lie-
ver op het strand dan in de stress en al het goede 
komt in golven.

Als Mimi haar toast opheeft, zegt ze: ‘Mason, waarom ga 
je niet met ons mee naar het strand? We gaan zo zwemmen.’

Mason kijkt verbaasd. ‘Vandaag?’ zegt hij.
Mimi knikt. ‘Daar kwik je van op,’ zegt ze. ‘Dat is goed voor 

je.’
Ik bedenk dat een opgekwikte Mason waarschijnlijk nog 

irritanter zou zijn. Gelukkig heeft hij er geen zin in.
‘Nee, bedankt,’ zegt hij. ‘Mij te koud.’
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Het strand

De wind die over de zee komt aanblazen kruipt onder mijn 
kleren en in mijn botten. Een vrouw loopt haastig over het 
strand met haar kraag omhoog en haar handen diep in haar 
zakken. Twee honden rennen keffend voor haar voeten. Er 
zijn geen zwemmers. Veel te koud voor normale mensen 
die bij hun gezonde verstand zijn. Een man sleept een fish-
and-chips-bord uit een café en houdt even zijn pas in om 
naar de zee te kijken. Displays vol kaarten, magneten, em-
mers en schepjes worden door een paar jongens de prome-
nade op gerold. Een vrouw in een joggingbroek en een trui 
is in de weer met gestreepte ligstoelen. Bij de vuilnisbakken 
scharrelen zeemeeuwen rond.

Mimi zwaait naar de ligstoelenvrouw, die terugroept: ‘Lek-
ker weertje vandaag!’

De zee is van een volmaakt sprankelend blauw. Het wind-
park strekt zich uit aan de horizon als een rij draaiende lu-
ciferhoutjes, en het water laat witte schuimvlokken achter 
op het strand. Als je het zou zien zonder hier echt te zijn (op 
een ansichtkaart bijvoorbeeld), zou je kunnen denken dat 
het hoogzomer was, terwijl het in werkelijkheid toch echt al 
oktober is.

We zijn nu vlak bij de waterlijn. Twee meeuwen cirkelen 
boven ons hoofd, hopend op een hapje eten (dat hebben we 
niet). Plotseling is Mimi bezorgd.

‘Ik had hem niet mee moeten nemen,’ zegt ze.
‘Wat niet?’
‘Mijn armband,’ zegt ze. ‘Wat als ik hem kwijtraak?’
‘Je raakt hem niet kwijt,’ zeg ik. ‘Ik doe hem wel in mijn 

sok.’

‘Gaan we niet naar het strand?’ zeg ik.
‘Ja,’ zegt ze terwijl ze verder loopt.
‘Dat is de andere kant op,’ zeg ik, en ik raak even haar 

schouder aan. 
Ze aarzelt en lacht dan. ‘O, ja, dat is waar ook.’ Ze draait 

zich om. Als we weer langs haar huis lopen, verschijnt Mi-
mi’s overbuurman Lee in zijn voortuin en roept: ‘Wat een 
weertje!’

We zwaaien.
De zeemeeuw krijst vanaf het dak van ons huis. Twaalf 

keer. Mimi maakt weer een paar danspasjes en (nadat Lee 
weer naar binnen is gegaan) ik ook. Vraag me niet waarom. 
Gewoon, zomaar.

Armband

Een stroom van auto’s beweegt zich over de weg die langs de 
kust loopt. Bij de stoplichten grijpt Mimi me bij de hand als-
of ze me tegen wil houden (dat doet ze niet). Ik ben net zo 
lang als zij, maar ik vind het niet erg. Het doet me denken 
aan de tijd dat ik klein was. Haar handen zijn koud en benig 
en af en toe tikken onze schouders tegen elkaar. Er rinkelt 
iets aan haar arm.

‘Je hebt je armband om,’ zeg ik.
‘Ja,’ zegt ze. ‘Daar was ik voor in de stemming.’
Ze heeft hem van de schoorsteenmantel gepakt en om 

haar pols geknoopt.
‘Heb je iets te vieren?’ zeg ik.
‘Dat zou kunnen,’ zegt ze.
Dan glimlacht ze. ‘Alles met jou is een feestje.’
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nen het water in. Als het tot mijn middel komt, vul ik mijn 
longen en ga kopje-onder. Het water schiet door mijn neus 
zo mijn keel in. Misschien gil ik niet hardop, maar des te har-
der vanbinnen.

‘Blijven bewegen!’ schreeuwt Mimi. ‘Je wordt vanzelf 
warm.’

Ze lacht. ‘Een mens is gemaakt van water,’ roept ze. ‘Hier 
hoor je thuis!’

(Zo voelt het niet.)
Ik zwem naar haar toe, ik tril van top tot teen. Het is zó 

koud dat het zeer doet. Het enige goede aan dit moment is 
dat ik samen met Mimi ben. Verder is alles verschrikkelijk  
– de kou, het enorme van de zee. Dat die steeds dieper en die-
per wordt en dat ik niet weet wat er daarbeneden allemaal 
gebeurt.

We zwemmen een tijdje naast elkaar, niet ver van de kust.
Ik blijf in de buurt van Mimi voor het geval er echt iets in 

de diepte onder me zit. Maar ineens verdwijnen mijn zorgen 
over het zeemonster en over de bodem die ik niet meer kan 
voelen, omdat er onverwacht iets fijns gebeurt. Niet dat ik 
het nu zoveel warmer krijg, maar langzaamaan begint de kou 
te wennen en plotseling is er maar één ding in mijn gedach-
ten, en dat is dat ik hier samen met Mimi zwem. Onze armen 
bewegen in hetzelfde tempo en kleine, witte bubbels spatten 
om ons heen uit elkaar.

Landend vliegtuig

Mimi blijft veel langer in de zee dan ik. Zodra ik er genoeg 
van krijg (na drie minuten of zo) zwem ik terug naar de kust, 
trek mijn slippers weer aan en ren naar onze mand.

Ze werpt een blik op de cirkelende meeuwen, alsof ze elk 
moment een snoekduik verwacht. Kennelijk is ze bang dat 
ze haar armband pikken en er dwars over de zee mee naar 
Frankrijk vliegen.

‘Niks aan de hand,’ zeg ik. ‘Ik berg hem goed op.’
Erg overtuigd lijkt ze niet.
We beginnen ons uit te kleden, trekken onze teenslippers 

aan en zitten huiverend in onze badpakken met de hand-
doeken rond onze schouders. Aan Mimi’s badpak zijn blau-
we linten genaaid die fladderen in de wind. Ik pak haar arm-
band, laat hem in een van mijn sokken vallen en stop hem 
onder in de mand.

Plotseling komt Mimi overeind, zet haar duikbril op en 
marcheert over de kiezels, opzettelijk waggelend als een 
eend. Ze denkt dat ze leuk is. Het was leuk toen ik vijf was. 
Nu is het nogal gênant.

‘Kom op!’ roept ze.
Ze schopt haar slippers uit, loopt de zee in en gaat dan 

kopje-onder alsof ze in een warm bad zit. Ik snap het echt 
niet. Het is me een raadsel hoe een magere, oude vrouw zo in 
dat ijskoude water kan springen zonder meteen zelf in ijs te 
veranderen. Om vervolgens stijf als een strijkplank weer bo-
ven te komen dobberen.

En het is me helemaal een raadsel hoe ze er ook nog bij 
kan lachen.

Maar dat doet ze. Het lijkt echt alsof ze rondspettert in een 
kom vol romige, warme chocolademelk. Alsof er geen plek 
op de wereld is waar ze op dit moment liever zou willen zijn.

‘Vooruit, Iris,’ roept ze me toe. ‘Als je door bent, is het heer-
lijk.’

Ik loop naar de zee, doe mijn slippers uit en ga op mijn te-
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naar de plek waar haar slippers liggen en trekt ze aan. Even 
blijft ze staan. Alsof ze ergens op wacht. Ik roep naar haar 
maar ze hoort me niet, dus spring ik overeind en zwaai met 
mijn armen alsof ik een landend vliegtuig binnenloods. Ze 
ziet me, wuift en komt op me af.

‘Lekker gezwommen,’ zegt ze. ‘Echt heerlijk!’
Ze heeft het zo koud dat zelfs haar glimlach bibbert. Drup-

pels zeewater vallen van het lint dat om haar pink zit. Ze trekt 
haar duikbril van haar neus, droogt zich af en kleedt zich aan. 
Ik schuif de armband om haar pols en trek de knoop strakker. 
Ineens zie ik dat er in een van de rode kralen in minuscule 
letters mb staat gekerfd. 

‘Ben jij dat?’ zeg ik.
‘Ja,’ zegt Mimi. ‘Mimi Butterworth. Zo heette ik vroeger.’
Dan slaat ze haar armen om me heen en houdt me stevig 

vast.

Een straaltje koud water loopt langs mijn nek naar bene-
den. Mijn tanden klapperen. Ik kan me niet herinneren dat 
ik het ooit zo koud heb gehad. Ik kleed me razendsnel aan, 
doe Mimi’s armband om en schiet in mijn sokken en schoe-
nen.

Er komen meer mensen op het strand. Een kleuter met 
een puntige kaboutermuts probeert een meeuw te vangen, 
haar vader loopt vlak achter haar aan en grijpt haar net voor 
ze de zee in rent. Hij zag er ontspannen uit, maar nu even 
niet meer. Een gezin zit op de kiezels en drinkt koffie uit kar-
tonnen bekers. De zeemeeuwen deinen op het water of cirke-
len rond in de lucht. De ligstoelen zijn allemaal leeg.

Mimi wordt steeds kleiner in de verte, een schim in het 
blauw. Ze zwemt elke keer dezelfde kant op, parallel aan het 
strand in de richting van de Palace Pier, tot ze op een bepaald 
punt weer omdraait en terugzwemt. 

Mimi heeft haar leven lang in zee gezwommen. Dat weet 
ik van de foto’s. Er is een zwart-witfoto van haar als klein 
meisje op het strand van Brighton, met een handdoek om 
haar schouders en een spleetje tussen haar tanden, lachend. 
En er zijn kleurenfoto’s waar ze samen met mijn opa op staat 
(die doodging voor de tweeling werd geboren), allebei jong 
en blij. Opa met zijn grappige snor en Mimi zoals altijd een 
beetje onscherp. Er zijn ook foto’s van mam als klein meis-
je met Mimi op het strand. Mam met haar rode haar, net zo 
rood als het mijne, bewegingloos poserend, en Mimi net niet 
helemaal scherp omdat ze nog geen tel stil kan blijven staan.

Ik zie dat Mimi nu in de richting van het strand begint te 
zwemmen. Zodra haar voeten de grond raken, komt ze over-
eind en gaat wadend verder tot ze het water uit is. Ze loopt 


