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Voor pap, moeder en Gam.
En voor alle anderen die aan het begin van de jaren vijftig 
in Florida de vuurproef doorstonden.
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Luther staat op de veranda achter het huis en klopt op de 
deur. In mijn cocon van lakens en dekens fladderen eerste 

gedachten op als nachtvlinders. De temperatuur is gedaald 
en de mannen zijn gekomen om de rookpotten te installeren. 
Ik zie ze voor me: donkere, warm ingepakte lichamen die 
zich voorbereiden op het gevecht tegen de vorst dat de hele 
nacht zal duren, in handschoenen gestoken handen die 
glimmende thermosflessen met verse, hete koffie doorge-
ven, misschien iets sterkers. Nee, nee, fluisteren de donkere 
vleugels: de winter is voorbij, de bomen staan al lang in 
bloei, de nieuwe vruchten zijn al zo groot als erwten. Ik 
schrik wakker. Wat doet Luther dan hier?

Daar is het weer: zijn kenmerkende tik-tik-tik-TIK. In hun 
slaapkamer naast de mijne zijn moeder en papa er ook wakker 
van geworden. Hun stemmen klinken verbaasd en bezorgd. Ik 
hoor papa uit bed stappen, zijn broek omhoog sjorren, zijn 
riem dicht gespen. Dan rukt hij de deur open en loopt met 
grote stappen naar de achterdeur. Buddy’s hondenpenning 
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klingelt bij mijn raam. Hij drukt zijn neus tegen de hor, zijn 
staart zwiept zachtjes over de houten vloer. Ik gooi de dekens 
van me af en hurk naast hem neer, want plotseling schijnt 
het verandalicht schuin door de mandarijnboom voor mijn 
raam. Een zuchtje wind voert de geur van bloesem en het ge-
luid van stemmen mijn kamer binnen.

‘Lieve help, Luther, wat is er aan de hand?’ vraagt papa.
‘Marvin is niet thuisgekomen, meneer Warren. Armetta 

heeft ’t niet meer. Hij ging rond achten weg en zei tegen z’n 
mama dat hij voor middernacht thuis zou zijn. Ik ben al de 
halve nacht naar ’m op zoek. Jimmy Lee zegt dat-ie Klanners 
zag rijden op de plek waar Marvin was.’

‘De Klan? Waar?’
‘Bij Joe’s Jook, de kant van Wellwood op. Marvin is stapel 

op een van die meidjes daar.’
‘Heeft Marvin het aan de stok gehad met de Klan?’
‘Nee, meneer, maar dat meidje zegt dat-ie rond elven weg-

ging.’
‘Wat denk jij?’
‘Ik wou een kijkje nemen bij de Valenciaboomgaard van 

meneer Myer en bij Round Lake.’
‘Kom binnen. Ik trek mijn schoenen aan en drink even een 

kop koffie.’
Ik doe mijn deur open en zie een waas van donkere krul-

len en een flits van een blauwe ochtendjas. Moeder. Buddy en 
ik lopen achter haar aan naar de keuken.

Luther zit aan tafel op de stoel die het dichtst bij de deur 
staat naar de gerafelde binnenkant van zijn pet te staren. Papa 
staat bij het fornuis te hannesen met de koffiepot. Moeder 
komt hem te hulp. Hij bedankt haar met een kneepje in haar 
elleboog en gaat zijn werkschoenen halen van de veranda.
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‘Sorry dat ’k zo kom binnenvallen, mevrouw Lizbeth,’ 
zegt Luther tegen moeders rug. ‘Hallo, Roo,’ zegt hij tegen 
mij. Zijn anders zo joviale begroeting blijft achterwege. Alles 
aan hem, normaal gesproken colakleurig, oogt grauw. Zijn 
ogen gloeien donker op in askleurige rimpelnesten, zijn kin 
is bedekt met een waas van stoppels, zijn kleren – anders al-
tijd schoon en gestreken – hangen los en flodderig om hem 
heen. Buddy trippelt kwispelend op hem af en legt zijn snuit 
op Luthers knie.

‘Luther en ik gaan een eindje rijden, schat,’ zegt papa 
zachtjes tegen moeder. ‘Marvin is zoek en er wordt vannacht 
gepatrouilleerd op de weg.’ 

‘Marvin zal toch niet…’ Haar ogen gaan van de een naar 
de ander.

‘We gaan even bij de Valenciaboomgaard van Myer kij-
ken, en bij Round Lake,’ antwoordt papa op kalme toon. Hij 
praat in codetaal omdat ik erbij ben.

‘Mag ik mee?’ vraag ik.
‘ReesaRoo, we weten niet wat we buiten zullen aantref-

fen.’ Papa zet zijn voet op het bankje bij de muur en strikt de 
leren veters. ‘En trouwens, moet jij niet op de uitkijk staan 
voor de DeSoto? Als het goed is, komt ze vandaag en volgens 
je moeder is haar kamer nog niet op orde.’ Ontwijken en pare-
ren, dat kan papa als geen ander.

‘Komt uw mama vandaag?’ vraagt Luther met een glim-
lach. Even zie ik een glimp van de 24-karaats hoektand die 
Marvin zijn ‘goudmijntje’ noemt. 

‘Ja, wij hebben haar dit jaar met Pasen,’ antwoordt papa, 
terwijl hij zijn andere schoen strikt.

‘Ze is me d’r een, die mevrouw Doto. En die auto is fantas-
tisch!’
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‘Past perfect bij haar, hè?’ zegt papa. Met een snelle bewe-
ging trekt hij zijn jack aan. 

Mijn oma’s DeSoto DeLuxe Coupe automaat is de bron 
van haar bijnaam in ons gezin. Toen ik een jaar of twee, drie 
was vroegen mijn ouders me ook een keer om ‘op de uitkijk 
te gaan staan voor de DeSoto’. Toen ik hem zag, riep ik en-
thousiast: ‘Daar komt Doto!’ Vanaf dat moment heette ze zo.

‘Alsjeblieft, koffie. Suiker staat op tafel.’ Moeder zet twee 
dampende bekers voor hen neer, met een lepeltje ernaast. 
‘Willen jullie nog wat eten?’

Luthers ogen bedanken moeder voor haar vriendelijk-
heid en schieten dan naar die van papa.

‘We kunnen maar beter gaan, schat,’ zegt papa. Hij blijft 
staan en slokt zijn koffie naar binnen.

Luther staat zichtbaar opgelucht op, loopt snel naar bui-
ten en roept over zijn schouder ‘tot straks’. 

Papa legt zijn goede arm om moeder heen en trekt haar 
tegen zijn brede borst. ‘Warren, neem Buddy mee,’ fluistert 
ze dringend. 

‘Maak je geen zorgen, Lizbeth.’ Hij geeft haar een kus. 
‘Dag Roo, denk eraan dat je messcherpe vouwen maakt in 
Doto’s lakens. Kom, jongen!’ Terwijl de herdershond achter 
hem aan huppelt, zie ik moeder op de klok kijken.

‘Waar op Round Lake?’ wil ik weten.
‘Reesa,’ zegt ze met een zucht, duidelijk onzeker hoeveel 

ze wil vertellen, ‘er gaan geruchten over een citroenboom-
gaard van meneer Casselton, maar…’

Meneer Casselton. In ons district, het koninkrijk van de ci-
trusteelt, beschouwt Emmett Casselton, de eigenaar van de 
gigantische Casbah-boomgaarden, zichzelf als de kroon-
prins. Bij ons thuis, waar alleen ‘achterlijke idioot’ een erger 
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scheldwoord is dan ‘arrogante hufter’, vinden we Emmett 
Casselton allebei.

‘Bedoelt u dat de Klan Marvin meegenomen heeft naar de 
Casbah?’ Mijn stem, mijn hele keel trilt bij dat zinnetje dat 
oude brompotten in het stadje – zowel zwarte als blanke – 
gebruiken om onhandelbare kinderen in het gareel te krij-
gen… ‘Pas maar op,’ waarschuwen ze, ‘anders neemt de Klan 
je mee naar de Casbah!’ Ik had dat nooit begrepen, nooit het 
verband gelegd met het uitgestrekte land van Emmett Cas-
selton – tot op dit moment.

‘Ik weet het niet, Reesa. Ik betwijfel het. Maar ik weet wel,’ 
zegt moeder, terwijl ze zich weer terugtrekt achter haar po-
kerface, ‘dat jij in de tijd die ik nodig heb voor het ontbijt, het 
bed van je oma kunt opmaken. Ga maar gauw. Ik roep je wel 
als het klaar is.’ Met zachte hand draait ze me om naar de 
deur.

Het raam boven aan de trap heeft een vreemd oranje 
gloed; de opkomende zon zet de toppen van de bomen in de 
boomgaard achter het huis in vuur en vlam. Marvin, waar 
ben je?

Mijn twee broertjes liggen nog diep te slapen in Mitchells 
kamer. Ik doe het licht aan in de kamer van Ren, waar de 
ramen uitkijken op het westen en de oprit. Papa en Luther zul-
len er nu onderhand toch wel zijn.

Op Rens matras ligt het stapeltje roze lakens van Doto 
klaar. Tijdens de negen maanden dat ze ergens anders is, lig-
gen in de linnenkast op de bovenverdieping twee van zulke 
setjes. De lakens zijn afkomstig uit het Carter-Ferris-Mott- 
warenhuis in Chicago. ‘Op andere lakens doe ik geen oog 
dicht,’ hoorde ik Doto vorig jaar tijdens de Florida Party in het 
grote Ferrishuis tegen mevrouw Ruth Ferris verkondigen. 
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Daarna vervolgde ze vol vuur: ‘Mijn tante Ethel was een Car-
ter, van de Cape Cod-Carters; we zijn ongetwijfeld familie 
van de vennoot van uw schoonvader.’ Als hij in die citroen-
boomgaard is, zal Buddy hem vinden.

Zuiderlingen hechten grote waarde aan hun afkomst, 
maar een rebel moet van goeden huize komen om mijn yan-
kee-oma in een rechtstreekse confrontatie te verslaan. Doto 
is net zo verzot op haar afstamming als andere oude dames 
op hun dahlia’s of Staffordshire-theekopjes. Als ze ook maar 
enigszins de kans krijgt, schept ze er schaamteloos over op 
dat ze papa, haar oudste zoon, heeft vernoemd naar ‘Richard 
Warren van de Mayflower’; haar dochter Eleanor naar ‘de 
vrouw van Willem de Veroveraar’ en oom Harry naar ‘de held 
van de Amerikaanse Revolutie, generaal van de lichte cavale-
rie Harry Lee van de New York Lees, niet die lui uit Virginia.’

Waar blijven ze toch?
Terwijl ik de slopen om Doto’s kussens doe en ze op-

schud, hoor ik eindelijk de motor van de truck brullen. 
Buddy blaft en papa toetert onafgebroken. Ik ren naar het 
open raam en schreeuw: ‘Papa, wat is er aan de hand?’

Hij springt uit de auto en roept: ‘Roo, haal je moeder. We 
hebben lakens nodig, handdoeken – vlug!’

Met twee, drie treden tegelijk dender ik de trap af en bots 
bijna tegen mijn moeder op, die met armen vol linnengoed 
aan komt lopen. Samen rennen we naar buiten.

Luther zit op zijn knieën in de laadbak. Papa grijpt hand-
doeken en dekens, schreeuwt: ‘Blijf daar!’ en rent naar de zij-
plank. Uit de laadbak stijgt een schor gekreun op. Moeder 
doet een stap naar voren en kijkt even over de rand. Ze hapt 
hoorbaar naar adem en spreidt haar armen als vleugels, waar-
mee ze mij achter haar rug sluit. Ik wurm me uit haar greep, 
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ren naar de laadklep, spring op de bumper. Dan zie ik tot mijn 
ontzetting het met bloed bedekte lichaam in de laadbak.

Marvin Cully, die ik al mijn hele leven ken, die me leerde 
hoe ik mineola’s moest plukken zonder het topje eraf te trek-
ken, die me inwijdde in de geheimen van het besturen van 
een skelter, die met het spelletje van het rijmen op mijn 
naam begon, ligt in een plas bloed in de laadbak van mijn va-
ders pick-up. Zijn hoofd en ogen zijn bedekt met een lap stof 
die ik herken. Het is een van Rens gestreepte T-shirts, veran-
derd in een afschuwelijke, bloederige tulband. Overal zie ik 
bloed: helderrood, donkerbruin, zwart. Het stolt in diepe 
sneden op zijn wang en in zijn nek, sijpelt door scheuren in 
zijn shirt en broekspijpen, druppelt uit schrammen op zijn 
blote voeten. Mijn maaginhoud komt omhoog van de misse-
lijkmakend zoete geur. ‘Marvin! Gaat het?’ roep ik. Zijn lip-
pen, waar het bloed in een felrood stroompje uitdruppelt, 
bewegen niet, antwoorden niet.

‘Ga weg, Roo!’ schreeuwt Luther met verwrongen, sme-
kende stem, terwijl hij een met bloed bevlekte plukzak onder 
Marvins hoofd verwisselt voor een zachte handdoek.

‘Lizbeth!’ blaft papa, terwijl hij dekens over Marvins borst 
legt.

Moeders handen klauwen me omlaag, draaien me om en 
trekken me tegen haar borst. ‘Nee, Roo, nee!’ roept ze, terwijl 
ze houterig achteruit naar het huis loopt. Haar hart bonkt in 
mijn oor, samen met het mijne.

‘Lizbeth, bel Doc Johnny! Zeg dat we een ernstig geval 
van Klankoorts hebben, een heel ernstig geval! We zijn bin-
nen tien minuten bij zijn achterdeur. Snel!’

‘Oké,’ antwoordt moeder terwijl ze me met zich meetrekt 
over de oprit. ‘Ga maar gauw!’
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‘Stelletje schoften!’ Papa uit een krachtterm. ‘Van mij 
mogen al die Klanners verrekken!’ 

Papa ramt de pick-up in zijn achteruit en stuift de oprit 
af. Als de deur van de veranda achter ons dichtslaat, zweven 
er twee gestaltes in het heldere zonlicht dat nu het trappen-
huis vult. ‘Moeder?’ roepen de jongens. Slaperig krabben ze 
zich.

‘Ren, neem Mitchell mee naar de keuken.’ Ze pakt de 
hoorn van de haak om Doc Johnny te bellen en laat me los. 
Naast me snuffelt een donkere, natte neus bezorgd aan mijn 
hand. Ik laat me langs de muur omlaag zakken en snik het 
uit in Buddy’s zachte, harige hals.
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Ons huis is oud, ‘van rond de eeuwwisseling’, zeggen 
mijn ouders. ‘Een New England zoutvaatje in een Miss 

Scarlett petticoat,’ noemt Doto het altijd, vanwege de brede 
veranda’s die als stroken stof om de benedenverdieping lig-
gen, met de keuken als tournure achterop. Toen mijn ouders 
het van de oude meneer Swann kochten, had het huis alleen 
twee grote slaapkamers op de bovenverdieping, maar na 
Mitchells geboorte veranderden ze de brede zijveranda in 
een slaapkamer voor henzelf, en een kleinere voor mij.

Na de verkoop liep meneer Swann gewoon naar buiten en 
liet al zijn linnengoed, serviesgoed, de eettafel en zijn piano 
achter – alles, behalve zijn kleren. Waar hij heen ging, had 
hij die spullen niet nodig, zei hij. De piano werd zijn red-
ding, zegt papa altijd. Toen papa polio kreeg, in de zomer 
waarin ik geboren werd, hielp het pianospelen hem om de 
kracht in zijn rechterhand en het grootste deel van zijn rech-
terarm terug te krijgen. Het zorgde er ook voor dat hij niet 
gek werd, zegt hij. En dat doet het nog steeds.


