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De zwaarste stormen bewijzen 
de kracht van onze ankers 

(auteur onbekend)

‘So langa joe no koti abra liba, 
joe no moe kosi kaiman’

Zoo lang gij niet de rivier zult zijn overgestoken, 
moet gij den krokodil niet uitschelden

(Surinaams spreekwoord uit de negentiende eeuw)



Deze kaart is een uitsnede van het gebied ten westen van Paramaribo, 
waar Anna in 1845 per schip aankwam. Uiterst links is de Surinaamse 
plaats Groningen te zien, aan de overkant van de rivier de Saramacca 
ligt plantage Voorzorg.



DEEL 1
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Elst bij Amerongen, oudejaarsavond 1839 

Eén minuut voor twaalf. Dampwolkjes kringelen omhoog uit mijn 
mond en neusgaten, de winterse nachtlucht in. Mijn wijsvinger rust 
zachtjes tegen de koele trekker van Arends jachtgeweer, de kolf drukt 
pijnlijk tegen mijn oksel. Mijn armen trillen onder het gewicht. 

‘Anna, ben je helemaal gek geworden? Daar moet je niet staan! 
Straks schiet je nog een kind neer!’ Door de hoge stem van Aartje laat 
ik bijna het geweer afgaan. Ik laat het wapen zakken, trek met één 
hand mijn rokken iets op en draaf naar de hoek van de straat, naast 
de tapperij van Van Baaren. Het wapen bonkt tegen mijn heup.

Nog achttien seconden. Ik heb niet veel tijd meer. 
Ik hijs het jachtgeweer weer omhoog, klem de kolf onder mijn 

bovenarm muurvast tegen de zijkant van mijn borst en richt de loop 
lukraak naar de hemel. Ik knijp mijn rechteroog stijf dicht en tuur 
door mijn linkeroog. Hijgend als een bejaarde jachthond haal ik de 
trekker over. Het zachte geluid van metaal. Gesis. Nijdig laat ik de 
loop zakken. 

Het kruit is te nat. 
Om me heen hebben anderen meer geluk. Tien, twintig, mis-

schien wel dertig explosies weerklinken – de meeste van een snap-
haan of een ander jachtgeweer, een paar van echt vuurwerk – en 
instinctief duik ik dieper weg in de kraag van mijn mantel. 

‘Anna, kijk uit!’ De nagels van mijn nicht Sophie boren zich in 
mijn bovenarm en trekken me bij een vreugdevuur vandaan, dat 
enkele buren op de hoek hebben aangestoken. ‘Straks verbrand je je 
nog.’ Ik struikel naar achteren, in het zand. Een mengeling van koude 
modder en kruit kleeft aan mijn rokken. Sophie sleurt me mee naar 
de zijmuur van de tapperij, waar ik normaal gesproken verre van hoor 
te blijven. De geur van verschaald bier, vermengd met kruitdamp, 
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prikkelt mijn keel en neusgaten. Ik hoest even en zak langs de bakste-
nen omlaag, mijn hoofdkapje scheef op mijn hoofd. Aartje en Sophie 
zitten naast me.

‘Gezegend nieuwjaar, lieve schoonzus.’ Aartje laat haar hoofd op 
mijn schouder vallen. Haar warrige knot kriebelt tegen mijn wang. 
Bezorgd strijkt ze over haar zwangere buik, een paar kilo zwaarder 
dan die van mij, die nog maar bescheiden opbolt. Sophie frommelt 
in de zak van haar schort en haalt er een van mijn kleverige zelfgebak-
ken oliebollen uit. ‘Iemand een hapje?’ 

‘Klinkt aantrekkelijk, maar nee, bedankt.’ Alle energie lijkt opeens 
uit Aartje te zijn verdwenen. ‘Ik moet echt naar binnen, naar bed. Ik 
ben al veel te lang op geweest.’ Langzaam schuifelt ze weg, haar 
schouders en hoofd gebogen, alsof haar bovenlijf zich naar het kind 
in haar buik vouwt.

‘Aartje heeft haar laatste kruit verschoten. Gaat het wel goed met 
haar?’ Fronsend kijkt Sophie mijn schoonzusje na. 

‘Ik durf het je niet te zeggen.’ Een stuk vuurpijl belandt naast ons 
en ik duik opzij. Enkele sintels schroeien de zijkant van mijn japon. 

‘M’vrouw?’ Twee jochies van zes, zeven jaar, op modderige klom-
pen, staan voor me. In de broek van het kleinste jongetje zit een grote 
scheur. De grootste herken ik: hij zit elke zondag links achteraan in 
de kerk. Zijn vader zingt veruit het uitbundigst in onze gemeente. Als 
hij een psalm inzet, trillen de avondmaalsbekers op tafel. Het joch 
duikt diep weg in een morsige sjaal. 

‘Gelukkig nieuwjaar, m’vrouw?’ Het oudste ventje steekt een 
groezelig stuk papier naar voren. In een automatisch gebaar neem ik 
het van hem aan. Er staat een zwart-witillustratie van drie besneeuwde 
dennenbomen op en, in kapitale drukletters, ‘een zegenwensch voor 
het jaar 1835’. 

‘Dat was een mooi jaar, 1835.’ Ik knik goedkeurend. ‘Dank je wel.’
Het jongetje doet een stap naar voren en steekt zijn hand uit. 

Natuurlijk. Ik zoek in mijn zak naar een losse cent. Helaas. Ik geef 
Sophie een por. Die steekt schuldbewust de oliebol omhoog, waar ze 
net een hap uit heeft genomen. ‘Willen jullie?’ Binnen enkele secon-
den is de bol al in hun monden verdwenen. 
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‘Arme drommels.’ Sophie krabbelt op. ‘Bij ons in Delft wemelt 
het van die schooiertjes. Misschien moeten wij ook maar naar binnen 
gaan. Mijn koets vertrekt morgen al vroeg.’ 

Ik geef Sophie een zoen op haar oor. ‘Gelukkig nieuwjaar, Anna 
Sophia.’

‘Jij ook, Anna Sophia.’ Een paar laatste vuurpijlen vliegen door de 
donkere hemel, het ongewisse nieuwe jaar in. 

Een bleek, bijna onzichtbaar streepje licht komt achter de deur van 
Arends werkkamer vandaan. 

Ik laat mijn modderige rijglaarzen op de mat ploffen. De hoofden 
van Arend en Dirk zijn onafgebroken over Arends secretaire gebogen. 
Nog steeds. Ik kijk naar de pendule. Half één. Mijn man en zwager 
zijn al vierenhalf uur met elkaar in gesprek, dwars door de jaarwisse-
ling heen. 

Koekoek! Alsof het vogeltje mijn aanwezigheid in de gang wil ver-
raden, schiet het spottend uit het deurtje van de klok die Arend me 
tien jaar geleden cadeau heeft gedaan, na een van de weinige roman-
tische gebaren van zijn kant: een bootreisje over de Rijn. Typisch 
Arend: een buitensporig cadeau uitzoeken, zonder zich af te vragen of 
de ontvanger er ook op zit te wachten. 

Hij pakt een boek uit de kast en slaat het open. 
‘De reis duurt gemiddeld een week of zes,’ zegt hij. ‘Het zal geen 

makkelijke tocht zijn, zeker niet met onze gezinnen. Maar het is de 
moeite waard.’

Ik druk mijn rug dichter tegen het behang naast de witte paneel-
deur. Wat is dit? Waar wil hij naartoe? 

Dirk woelt met zijn vingers door de blonde krullen in zijn nek. ‘Ik 
maak me zorgen om Aartje. Het verblijf daar kan haar toestand verbete-
ren, maar kan haar ook fataal worden. Wat als ze de zeereis niet aankan?’

‘Ze zal alle zorg krijgen die ze nodig heeft.’ Arend klinkt als een 
marskramer die zijn klant een bril wil aansmeren. ‘Onder de Suri-
naamse zon zal ze zich vast beter voelen.’

Suriname. Fluisterend proef ik het woord op mijn tong. De letter-
grepen dansen een beetje en laten een bittere smaak achter. Wat is 
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Arend van plan? Ik stampvoet naar de keuken, grijp de schaal met 
oliebollen, een fles kruidenbitter en twee kristallen glazen, smijt ze op 
een dienblad en marcheer Arends werkkamer in. Met een klap zet ik 
het dienblad op tafel. ‘Zo. Jullie zullen wel toe zijn aan wat verster-
king na ruim vier uur praten.’ De glazen rinkelen tegen elkaar in een 
ongewenste toost. 

Twee opverende hoofden. Dirk wat geschrokken, Arend zoals 
altijd met de kalmte van een koude winterdag. Geen zweem van ver-
ontschuldiging over een gemiste jaarwisseling. Slechts één blik, op 
mijn jurk.

‘Je bent vies.’ 
‘Ik heb geschoten. Op straat, met de buren. Mocht het langs je 

heen zijn gegaan: we leven sinds kort in het jaar 1840.’
‘Daar hebben we een paar uur geleden een dankdienst voor gehad, 

ja. Wil je de deur weer achter je dichtdoen als je naar boven gaat?’
Arends wil is wet. In de zeventien jaar dat we nu met elkaar 

getrouwd zijn, rekent hij er steevast op dat zijn omgeving met een-
zelfde aandacht naar hem luistert als wanneer hij ’s zondags op de 
kansel staat. Maar wat ik hem zojuist heb horen zeggen, is te belang-
rijk om te negeren. ‘Wacht even.’ Ik steek mijn kin naar voren. ‘Wat 
waren jullie met elkaar aan het bespreken?’

‘Niets wat jou aangaat.’ Zijn ogen dirigeren me nogmaals naar de 
gang achter me. Ik herinner me de laatste keer dat ik de moed had 
om tegen hem in te gaan. ‘Anna,’ zei hij toen hoofdschuddend, ‘voor 
we trouwden, vond ik de manier waarop je je stekels kunt opzetten 
wel amusant. Maar je begrijpt natuurlijk wel dat je daar niet mee 
door kunt blijven gaan, als je als domineesvrouw serieus genomen 
wilt worden.’ Hij klopte op mijn arm alsof hij een nerveus dier 
geruststelde. Even vond ik het jammer dat ik geen egel was.

‘Ik hoorde het woord Suriname vallen. Wat willen jullie daar gaan 
doen?’ 

‘Heb je ons afgeluisterd?’ Boven Arends rechterslaap trilt een 
spiertje. 

‘Jullie hadden de deur op een kier staan, dus iedereen kon het 
horen.’ Ik gebaar naar de deur achter me, mijn zwijgende medestan-
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der. ‘Dit is nu al de vijfde keer dat jullie urenlang in de studeerkamer 
zitten te praten. En zojuist hadden jullie het over Suriname, onze 
gezinnen en over Aartje. Ik wil geloof ik niet weten wat jullie van 
plan zijn.’

Een verontschuldigende blik bij Dirk, een geërgerde fonkeling bij 
Arend. ‘Nogmaals, dit zijn jouw zaken niet. Wanneer het tijd is, hoor 
je het vanzelf wel. Eerder niet.’ Hij staat op en torent boven me uit. 
Een bastion in wit overhemd. ‘Wij nemen hier de beslissingen.’

Zijn hand duwt zachtjes tegen mijn rug. De kou van de vloerte-
gels in de hal kruipt door mijn sokken. De deur gaat dicht. 

Ik aarzel, tik dan toch zacht met mijn vingers op de deur van de 
logeerkamer. ‘Ja?’ klinkt een gedempte vrouwenstem. Met enige 
moeite krijg ik de deur open – hout schuurt op hout, de vloer is ooit 
te gehaast gelegd. In het licht van de nachtkaars ligt Aartje op haar 
rug in het tweepersoons ledikant. Haar zevenmaandenbuik is bedekt 
met witte lakens. Haar wangen en voorhoofd hebben ongeveer 
dezelfde kleur. De kleine Janne heeft zich in een diepe slaap tegen 
haar aan genesteld, haar magere knietjes opgetrokken in de kuil van 
Dirks matras. Met één vinger strijkt Aartje een haarlok uit Jannes 
gezicht.

‘Ik kon haar niet alleen laten slapen. Ik vraag me steeds af of ze 
nog ademt.’

‘Aartje, Janne wordt dit jaar drie. Ze zal jullie niet ontvallen. Echt 
niet.’

‘Wie zegt dat God wil dat Janne wel bij ons blijft? Hij heeft me al 
negen keer een kind ontnomen.’ Haar stem klinkt vlak.

‘Maar de kindjes die jullie hebben verloren, waren nog geen jaar 
oud. Janne is een gezonde peuter.’ 

‘Ik wil haar gewoon dicht bij me hebben.’
‘Vindt Dirk het goed, dat ze nog steeds bij jullie slaapt?’
‘Soms wel. Maar hij vindt ook dat ze moet leren apart te slapen. 

Of dat ik dat moet leren.’ 
‘Ik denk dat hij wel gelijk heeft.’ Met de nagel van mijn duim 

schraap ik een gestold stuk kaarsvet van de zijkant van de kaars. Door 


