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Verwacht het onverwachte. Zo luidde Owen Fletchers nieuwe
mantra.
En het onverwachte was precies wat hij kreeg toen hij van de
hoofdweg af draaide en snelheid minderde om Little Pelham binnen te rijden... en een gebloemde sofa met aanzienlijke snelheid
voorbij zag suizen.
Dat is nog eens iets wat je niet elke dag ziet, dacht hij geamuseerd.
Twee jongens raceten op de sofa door de smalle straat omlaag
en een ongeregeld zootje kinderen rende erachteraan. Hun vrolijke
gelach en luide aanmoedigingskreten schalden door de vredige
rust van de namiddag.
Zorgvuldig afstand bewarend reed Owen rustig achter hen aan.
Toen hij de uit steen opgetrokken huisjes met de kleine voortuinen
vol kleurige voorjaarsbloemen passeerde, herinnerde hij zich een
tijd waarin hij zelf met een razende vaart op zijn fiets door deze
straat reed. Hij moest echter toegeven dat met een sofa racen veel
spannender was.
Een eindje voor hem waren de sofa en de kinderen abrupt tot
stilstand gekomen bij de watertrog, waar de helling eindigde en de
brink met zijn halve cirkel van rietgedekte huizen eromheen begon. Omdat de sofa was omgekieperd – de wielen waren vastgelopen in het gras en de twee berijders waren er onder luid gejuich
afgetuimeld – stopte hij langs de kant en met zijn autodak geopend
leunde hij over het portier naar buiten.
‘Alles in orde?’ vroeg hij. ‘Niemand gewond?’ Te oordelen naar
het gelach was hij er vrij zeker van dat er geen gewonden waren
gevallen, maar het kon geen kwaad het even te controleren.
Zonder zijn vraag te beantwoorden kwamen twee jongens naar
hem toe; hij schatte ze een jaar of elf. De kleinste van de twee zei:
‘Gave auto.’
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De andere jongen rolde met zijn ogen en zei: ‘Natuurlijk is-ie
gaaf; het is een Jaguar E-type.’
‘Je bent goed op de hoogte voor zo’n jonge knul,’ zei Owen glimlachend.
‘Mijn vader is gek op klassieke auto’s,’ antwoordde de jongen, die
zijn schouders ophaalde en met wat een kennersblik leek naar het
groene koetswerk van Owens grote trots keek. ‘Hij neemt me vaak
mee naar autotentoonstellingen.’
‘Nou, ik moet zeggen dat ik jullie turbosofa ook behoorlijk gaaf
vind,’ zei Owen lachend. ‘Ik zou hem zelf ook weleens willen proberen.’
‘Dat mag, als u helpt hem weer de heuvel op te duwen.’
Owen lachte weer. ‘Een andere keer, jongens. Doen jullie voorzichtig?’
Hij reed langzaam verder, langs The Fox and Goose aan zijn
linkerkant, die alle tekenen droeg van een zaak die grondig was
opgeknapt om in de behoeften van de kritische clientèle van een
pub-restaurant te voorzien. Hij betwijfelde of er nog een dartbord
hing, en of er nog een stel ouwe mannen in een rustig hoekje domino zaten te spelen. In de late middagzon hadden de lichte, uit
lokale Northamptonshire-kalksteen opgetrokken en gedeeltelijk
met blauweregen overgroeide muren de zachte tint van ouderdom, wat bijdroeg aan de typische uitstraling van een Engels
dorpje. Over de hele breedte van het gebouw lag een verhoogd
vlonderterras met tafels, stoelen en parasols. Een aantal tafeltjes
was bezet en Owen zag dat er diverse nieuwsgierige blikken in
zijn richting werden geworpen. De kans dat iemand hem herkende was echter nihil.
Naast de pub was een kruidenierszaak, niet zo heel anders dan
de winkel die hij zich uit zijn jeugd herinnerde. Op het trottoir
bevestigde een man een bord aan een lantaarnpaal. Toen hij goed
keek, zag Owen dat het een aankondiging was van de naderende
jaarmarkt in Little Pelham.
Met nog steeds lage snelheid reed hij door. Links van hem lag
Cloverdale Lane, waar hij ooit had gewoond. Hij was negen geweest
toen zijn vader als knecht werd aangenomen op Cloverdale Farm.
Hij herinnerde zich de dag dat ze in het rijtjeshuis waren getrokken
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nog goed. De zon scheen, net als vandaag, en de buurvrouw was
een vruchtentaart komen brengen die ze zelf had gebakken.
‘Welkom in het dorp,’ had ze gezegd. ‘Als u iets nodig hebt, dan
klopt u maar gewoon bij me aan.’
De joviale oudere vrouw, die alleen woonde met haar twee katten, werd door Owens vader al snel bestempeld als een ouwe bemoeial, het soort vrouw waarvan hij niet wilde dat ze bij hem liep
rond te snuffelen. En met reden: Ronald Fletcher haalde van alles
uit waarvan hij niet wilde dat de mensen het wisten. Ondanks zijn
vaders voorspelbare afkeuring was zijn moeder gelukkiger geweest
dan Owen haar ooit had meegemaakt. ‘Alles komt goed nu we hier
wonen,’ had ze gezegd toen ze hem die eerste avond goedenacht
kuste. ‘Vanaf nu wordt alles anders.’
Er was echter niets veranderd. Binnen een jaar was zijn vaders
valse karakter hem weer eens de baas geworden, zoals dat altijd
gebeurde.
Owen nam niet de moeite links af te slaan naar Cloverdale Lane,
zelfs niet omwille van vroeger. Hij bleef de hoofdstraat door het
dorp volgen, in de richting van de kerk met zijn plompe romaanse
toren rechts van hem, waar hij ooit de klokken had mogen luiden.
Langs het kerkhof was een voetpad en daarnaast stond de pastorie waar Owens moeder gedurende korte tijd – tot zijn vader daar
een eind aan maakte – als huishoudelijke hulp had gewerkt voor de
dominee en zijn gezin. Achter het huis lagen destijds zachtglooiende groene velden en daarachter bossen. Hij vroeg zich af of dat nog
steeds zo was. Misschien waren op die plek inmiddels wel huizen
gebouwd. Toen zag Owen iets wat zeer beslist anders was: op het
bord aan het hek stond niet meer DE PASTORIE.
Hij stopte en tuurde schaamteloos naar het mooie, grote Geor
gian huis met zijn elegante schuiframen, donkerblauw geschilderde voordeur en het bord waarop MEDLAR HOUSE stond. Wat was
dat nou? Weer een blijk van de slechte financiële positie van de
anglicaanse kerk, die nog meer van het familiezilver had verkocht?
Dat zou best kunnen.
Terwijl hij zich afvroeg waar de huidige predikant van St.-Geor
ge’s woonde reed Owen verder en naarmate hij dichter bij zijn bestemming kwam, groeiden zijn verwachting en opwinding.
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Verwacht het onverwachte.
Sommigen zouden zeggen dat zijn verwachtingen over zijn terugkeer naar hier te hooggespannen waren, dat de werkelijkheid de
droom nooit zou kunnen evenaren. Hij was echter bereid dat risico
te nemen. Wat stelde het leven immers voor als je nooit eens risico
nam, of belangrijker nog, een droom najoeg?
Sinds die dag vierendertig jaar geleden, toen hij op tienjarige
leeftijd wegging uit Little Pelham, had hij ervan gedroomd terug
te keren. En het waren niet zomaar terloopse of weemoedige dagdromen geweest die hij had, maar een echte en steeds terugkerende
droom. En die was altijd hetzelfde. Het was een warme zomerdag,
hij was alleen en verdwaald en de koele schaduwen onder de bladeren van een dicht stukje bos trokken hem aan. Terwijl hij tussen de
bomen door dwaalde, ontdekte hij een pad dat naar een huis leidde.
De enige manier om bij het huis te komen was door in een houten
bootje een klein meer over te roeien. Hij maakte het touw los dat
rond de stronk van een dode berk op de oever was gebonden en
roeide het meer over zonder de volmaakte weerspiegeling van het
huis in het rimpelloze water te verstoren. De voordeur van het huis
stond altijd open en hij hoorde muziek – zacht en verleidelijk – die
hem als een wenkende vinger binnen nodigde. Terwijl hij, op zoek
naar de herkomst van de muziek, het huis verkende, ontdekte hij
dat er achter elke deur een kamer was met weer een deur die naar
weer een kamer en een deur leidde, en hij werd telkens weer verrast
en gefascineerd.
Altijd wanneer hij uit die droom ontwaakte, voelde hij een aangename tevredenheid en een zekere trekkracht, alsof er een draadje
aan hem vastzat waaraan zachtjes getrokken werd.
Het huis waarover hij zo vaak droomde was niet helemaal het
product van zijn verbeeldingskracht; het was gebaseerd op een bestaand huis, hier in Little Pelham. En hij was daarheen onderweg.
Het heette The Hidden Cottage.
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De vrouw wendde zich van de spiegel af. ‘Wat vindt u? Eerlijk zeggen.’
Mia pakte een hoed van gemiddelde grootte op die werd verzacht door een laagje voile en was afgewerkt met een zijden strik.
‘Ik vind nog steeds dat deze u het mooist staat,’ zei ze met bestudeerde diplomatie.
De vrouw rimpelde haar neus en trok haar gezicht in de kreukels, waardoor ze eruitzag als een bulldog. ‘Maar die is zo saai,’ zei
ze. ‘Iedere vrouw op mijn zoons bruiloft zal een dergelijke hoed
dragen. Terwijl deze kleine schoonheid ervoor zal zorgen dat ik
opval in de menigte.’ Ze zuchtte als een verliefde tiener en klopte op
de kleine, rood-zwarte hoge hoed die zwierig schuin op haar hoofd
stond. ‘Ja,’ zei ze vastberaden, ‘deze wil ik.’
Mia wist wanneer ze verslagen was en hield haar glimlach stevig
op z’n plaats. De vrouw zou inderdaad opvallen op de bruiloft van
haar zoon. Mia dacht aan haar eigen zoon, Jensen. Vandaag werd
hij dertig en ze zouden dat met het hele gezin vieren.
Het was een poos geleden dat ze hen allemaal bij elkaar had weten te krijgen en ze verheugde zich erop Jensen, Eliza en Daisy te
zien. Ze verheugde zich ook op de kennismaking met de vriendin
die Jensen mee zou brengen. Een vriendin waar ze niets van wisten,
zoals Jeff maar al te bereid was geweest op te merken toen Jensen
vorige week belde om te vragen of het goed was dat hij Tattie meebracht.
‘Tattie,’ had Jeff gereageerd toen Mia hem het nieuws vertelde,
‘wat is dat nou voor naam? Wat moet ik me daar nou bij voorstellen?’
‘Het is een afkorting van Tatiana,’ had Mia geantwoord. ‘Ik vind
het wel leuk.’
‘Nou, ik vind het maar gekunsteld klinken.’
Haar man had geen goed woord over voor alles wat maar enigszins gekunsteld of opzichtig was. Hij geloofde ook niet in ‘op kou7

senvoeten lopen’, zoals hij Mia’s onwil noemde om duidelijk voor
haar mening uit te komen. Hij zou zich tegenover deze vrouw niet
hebben ingehouden, maar haar ongezouten de waarheid hebben
gezegd: dat ze de verkeerde hoed koos. Bovendien zou hij er waarschijnlijk bij hebben gezegd dat het deksel van een vuilnisbak haar
nog beter zou staan. ‘Het probleem met jou, Mia,’ zei hij geregeld, ‘is
dat je veel kleinburgerlijker en beleefder bent dan goed voor je is.’
Een uur later had Mia de zaak gesloten en stapte ze door de achterdeur Medlar House binnen; ze had er veertig seconden over gedaan om van haar werk naar huis te lopen.
Toen Daisy, de jongste van haar kinderen, vier jaar geleden naar
de universiteit was vertrokken, had Mia het idee opgevat de ongebruikte schuur naast het huis te verbouwen tot een lichte, frisse
ruimte vanwaaruit ze haar eigen bedrijf kon runnen.
Jeff was sceptisch geweest. ‘Denk je nou echt dat daar vraag naar
is?’ had hij gezegd.
Mia had echter geweten dat er wel degelijk vraag was naar wat zij
van plan was aan te bieden. Hoe vaak had ze vriendinnen niet horen verzuchten hoe moeilijk het was de juiste hoed bij een bepaalde
outfit voor een bijzondere gelegenheid te vinden, en hoe zonde het
was iets te kopen wat maar een paar keer zou worden gedragen. En
ze had gelijk gekregen. Nadat Jensen haar had geholpen een website te bouwen om het bedrijf te promoten, was Mia’s Hoeden vanaf
de eerste dag een succes geweest. Er kwamen vrouwen van kilometers in de omtrek naar haar showroom in Little Pelham, waar ze
hun in een ontspannen en uitnodigende omgeving de gelegenheid
bood zo veel hoeden en sjaaltjes uit te proberen als nodig was om te
vinden wat ze zochten. Ze had ook kleedhokjes en moedigde haar
klanten daarom aan hun outfits mee te brengen zodat er niets aan
het toeval werd overgelaten. Ze had onlangs het assortiment uitgebreid en verkocht nu ook handtassen en namaakjuwelen.
Ze opende de koelkast en concentreerde zich op het eten voor
die avond, hoewel dat niet erg veel van haar zou eisen. Op Jensens
verzoek maakte ze zijn lievelingsgerecht, rundvleeshachee, en a pple
crumble als toetje. Het was niet bepaald het summum van haute cuisine, maar toen ze hem had gevraagd wat hij met zijn verjaardag
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wilde eten had hij gezegd: ‘Hetzelfde als anders, natuurlijk.’ Dat was
wat hij altijd uitkoos; het was als kind al zijn lievelingseten geweest.
Er waren periodes in zijn leven geweest dat Jensen afkerig was
geweest van keuzes en verandering, zelfs zo erg dat hij lastig en
tegendraads had geleken. Als zijn moeder kende Mia zijn tekortkomingen maar al te goed, maar ze wist ook dat hij ontzettend loyaal
was jegens degenen die hem na stonden. Hij liet dat misschien op
een vreemde manier blijken, maar zo was hij nou eenmaal.
Terwijl ze de aardappelen stond te schillen dacht Mia aan de dag
dertig jaar geleden, toen Jensen werd geboren. Ze was negentien,
alleen en bang. Nou ja, niet helemaal alleen; de verloskamer in het
ziekenhuis gonsde van bedrijvigheid: de vroedvrouw was er, een
arts en twee arts-assistenten, van wie er een Chinees was. Zelfs nu
nog herinnerde ze zich dat de arts een bril met een absurd groot
montuur en een blauw-geel vlinderdasje droeg. Hij was een hoogdravende klootzak die de arts-assistenten ondervroeg over de procedures die op Mia werden toegepast. Op het moment dat Jensen
ter wereld kwam had de vroedvrouw de arts zonder pardon opzijgeduwd. Zodra het mocht had Mia haar pasgeboren zoontje tegen
zich aan gedrukt en hem met tranen in haar ogen de hele wereld
beloofd. Wat nogal een boude uitspraak was gezien het feit dat ze
geen echtgenoot en weinig vrienden had en niet op hulp van haar
ouders hoefde te rekenen.
Maar moet je me nou zien, dacht ze terwijl ze de pan met aardappelen op het Aga-fornuis zette: een man, drie volwassen kinderen, een succesvol bedrijf en een prachtig huis waarvan ze op haar
negentiende niet had durven dromen.
Ze waren tien jaar geleden naar Medlar House verhuisd; de vorige eigenaren hadden de pastorie van de anglicaanse kerk gekocht
en een nieuwe naam gegeven. Omdat Jeff voor zijn nieuwe baan in
Milton Keynes gestationeerd werd, was het pittoreske dorpje Little
Pelham op de grens van Northamptonshire en Buckinghamshire
de ideale locatie voor hun gezin. Er was een goede school vlakbij
voor Daisy – Eliza zat destijds op kostschool en Jensen op de universiteit – en het gezin kreeg de kans wortel te schieten in de idyllische plattelandsomgeving. In de tien jaar daarvoor waren ze drie
keer verhuisd, telkens omdat Jeff genoeg had van zijn baan en die
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had verruild voor iets wat beter, uitdagender en financieel aantrekkelijker was. Mia had nog nooit ergens zo lang gewoond als die tien
jaar in Medlar House.
Vorig jaar had Jeff haar weer proberen over te halen om te verhuizen omdat hij een baan aangeboden had gekregen als afdelingsdirecteur van een groot Zwitsers bouwbedrijf met een kantoor in
Brussel.
‘Een dergelijk aanbod komt niet zomaar uit de lucht vallen,’ had
ze mat gezegd. ‘Hoelang is dat al gaande?’ Ze klonk als een vrouw
die vroeg hoelang haar man al een verhouding had.
‘Nu vier weken,’ had hij geantwoord.
‘Hmm... en je kwam niet op het idee het me meteen te vertellen
toen je dat aanbod kreeg?’
Hij had het fatsoen gehad beschaamd te kijken. ‘Ik wilde wachten tot de laatste details uitgewerkt waren. Je weet hoelang dat soms
kan duren en ik wilde je niet onnodig bezorgd maken.’
‘Heb je de baan aangenomen?’ had ze gevraagd.
Stomme vraag. Natuurlijk had hij dat. ‘Ik ben vijfenvijftig, Mia,’
had hij gezegd. ‘Dit zou weleens mijn laatste grote kans kunnen
zijn. En wacht tot ik je over de financiële voordelen vertel. We zitten voor de rest van ons leven goed.’
‘Ik dacht dat dat nu al het geval was.’
‘Doe nou niet zo. Ik doe dit voor óns. Zodat we ons geen zorgen
hoeven te maken over de toekomst.’
Zij maakte zich echter meer zorgen over het heden en over het
leven dat ze in het dorpje had opgebouwd, dus zei ze: ‘Het spijt me,
Jeff, maar ik kan het gewoon niet. Ik wil hier blijven. Wat moet ik
nou in Brussel?’
‘Je zou er hetzelfde kunnen doen als hier. Of beter nog, het ervan
nemen en een beetje plezier maken. Denk je eens in; we zouden zomaar even naar Parijs kunnen rijden voor een etentje. We zouden
naar Antwerpen kunnen, naar Amsterdam en naar Brugge. Daar
wilde je toch altijd al heen?’
‘En de kinderen dan?’
‘Ach, Mia, die hebben nu hun eigen leven. Wat inhoudt dat wij
ook weer een eigen leven kunnen hebben. We kunnen eindelijk
gaan genieten.’
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Hoe hij ook zijn best deed haar het idee te verkopen, Mia gaf niet
toe. Het was een van de weinige keren in haar huwelijk dat ze nee
tegen Jeff zei. Uiteindelijk accepteerde hij met tegenzin haar beslissing, al nam hij de baan wel aan. Hij zei dat het zo’n korte vlucht
was dat hij best op maandag naar Brussel en op vrijdag terug naar
Little Pelham kon vliegen. Hij vond een gemeubileerd appartement
met één slaapkamer in het centrum van Brussel, dicht bij de Avenue Louise en maar een paar minuten lopen van zijn kantoor. Mia
had er een paar keer met hem overnacht toen hij er net introk,
maar was er daarna niet meer geweest.
Ze zou het nooit openlijk toegeven, al helemaal niet tegen Jeff,
maar ze vond de nieuwe routine wel prettig. Ze genoot ervan wat
tijd voor zichzelf te hebben. Ze genoot vooral van de rust en vrede
wanneer ze alleen was.
Ze keek op haar horloge. Normaal gesproken zou ze Jeffs belofte
dat hij een vlucht eerder zou nemen om op tijd thuis te zijn voor
Jensens verjaardagsetentje met een korreltje zout nemen. Vandaag
zou hij echter Daisy ophalen in Luton, waar die nu woonde, en als
er één ding was dat hij nooit zou doen, dan was het zijn belofte aan
Daisy breken.

Lees verder in Een huis vol vrienden.

