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N

a jaren van verwijdering is Marten blij dat hij weer contact
heeft met zijn vader. Hij krijgt een eigen verblijf op de
boerderij van zijn ouders en neemt het werk over van zijn vader,
die herstelt van een bedrijfsongeluk.
Hoewel Marten zijn leven op de rit heeft, blijft zijn verleden
hem achtervolgen. Dat staat hem in de weg om toenadering te
zoeken tot Amanda, op wie hij smoorverliefd is. Zal hij ooit zover komen dat hij haar alles eerlijk kan vertellen? En zal zij zijn
liefde dan beantwoorden?
Thea Zoeteman-Meulstee (1969) is getrouwd en
moeder van vier kinderen. Ze schrijft jeugdboeken en romans voor volwassenen. De verloren zoon
is haar vierde roman in de Citerreeks.
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Door allerlei misstappen heeft Marten
van Meliskerke geen contact meer met
zijn vader, die zelfs zover is gegaan om
Marten te onterven. Hoeveel spijt Marten
ook heeft, het mag niet baten. Zijn leven
lijkt eindelijk ten goede te keren als hij
Amanda ontmoet. Marten is meteen tot
over zijn oren verliefd. Maar… Amanda
heeft al een vriend.
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Vlak voor haar trouwdag wordt Judith
in de steek gelaten door haar vriend Leon.
Ze pakt de draad op door aan de slag te
gaan als gezinsverzorgster bij Harm,
Marlies en hun dochtertje Annemieke.
Marlies is ernstig ziek en Judith geeft het
gezin veel steun. Dan stelt Marlies haar een
belangrijke vraag. Judith wil de wens van
Marlies graag vervullen, maar kan ze dat
ook?
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1
Amanda staat aarzelend met de deurknop in de hand. Ze kijkt naar het
raam waar de regen met grote druppels tegenaan striemt.
‘Als ik jou was, zou ik even wachten,’ zegt Jojanneke, haar huisgenoot
en vriendin.
‘Ik ga met de auto,’ antwoordt Amanda. Toch blijft ze staan.
Jojanneke lacht. Ze heeft ondertussen de strijkplank gepakt en een
wasmand waar enkele witte uniformen in liggen. Het strijkijzer begint al
snel te stomen.
‘Van die paar meters naar de auto word je al kleddernat,’ meent
Jojanneke. ‘Je komt drijfnat aan als jij je zin doorzet. Let op mijn woorden.’
Met een schouderophalen gaat Amanda weer zitten en maakt haar jas
los. De regen gaat onbedaarlijk door. Ze kijkt naar een grote straal die
van de dakgoot af komt en als een waterval langs het keukenraam naar
beneden plenst.
‘Geen weer om vrolijk van te worden,’ zegt ze.
‘Nee.’ Jojanneke is het volledig met haar vriendin eens. ‘Ze geven de
rest van de week dit weer op. We kunnen ertegen.’
Amanda trekt haar jas uit. Hierbinnen is het warm. De stoom van het
strijkijzer stijgt in wolkjes richting het plafond. In lange halen gaat
Jojanneke met het ijzer over de witte stof.
‘Ik heb ook nog een paar uniformen liggen…’
‘Geef maar,’ doet Jojanneke goedmoedig. ‘Dat gaat in één moeite
door.’
‘Je meent het?’
‘Natuurlijk. Ik ben de beroerdste niet.’
‘Jo, je bent een kei.’
Amanda staat op. Haar jas glijdt van de rugleuning van de stoel en valt
met een zachte plof op de grond. Ze merkt het niet. Uit haar slaapkamer
haalt ze de gewassen en gedroogde uniformen. Ze stopt haar neus in het
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witte katoen. Het ruikt altijd zo lekker als ze net uit de was komen.
‘Alsjeblieft.’ Amanda legt ze bij de andere strijk in de wasmand. ‘De
volgende keer doe ik het voor jou.’
‘Dat weet ik toch,’ reageert Jojanneke laconiek.
Amanda kijkt naar haar vriendin. Ze wonen inmiddels alweer twee
jaar in hetzelfde huisje dat ze gehuurd hebben van het echtpaar Verbeek.
Jojanneke en zij zijn al vanaf de basisschool vriendinnen. Ze hebben
samen op het voortgezet onderwijs gezeten en daarna hebben ze allebei
gekozen voor de kraamzorg.
Ze vindt het fijn om haar ervaringen met Jojanneke te kunnen delen.
Ze hebben samen een sterke band gekregen omdat ze ook hierin zo veel
raakvlakken hebben.
Hun diensten lopen op dit moment gelijk. Ze hebben allebei tot
gisteren gewerkt en zijn nu enkele dagen vrij voordat ze de wacht weer
in gaan.
‘Vind je het niet erg om de rest van de middag in je eentje door te
brengen?’ vraagt Amanda.
Jojanneke haalt haar schouders op. ‘Je doet alsof dat voor de eerste
keer voorkomt. Ik heb nog genoeg plannen voor vandaag. Als het vanmiddag droog wordt, wil ik naar het winkelcentrum. Daarna ga ik misschien nog even naar mijn ouders. Dus als ik er vanavond niet ben, dan
weet je waar ik uithang.’
Amanda lacht. ‘We zullen een lijstje bij moeten houden. Dan kunnen
we van elkaar precies weten wat we doen.’
‘Ja zeg, stel je voor! Ik ben blij dat we er altijd makkelijk in zijn
geweest. Ik hou niet van dat krampachtige gedoe.’
‘Ik ook niet.’
Amanda kijkt naar het raam. Druppels glijden traag naar beneden,
maar het wordt gelukkig minder.
‘Ik denk dat ik nu toch maar ga,’ zegt ze. ‘Linda verwacht me. Ik ben
zo benieuwd, Jo. Ze had me iets te vertellen en iets te vragen, maar wilde
het niet door de telefoon zeggen.’
Jojanneke glimlacht. Ze schuift een hangertje door de hals en mouwen van een uniform en hangt het zolang aan de zijkant van de kast. ‘Je
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hebt natuurlijk al van alles gefantaseerd wat het kan zijn. Wat denk je?’
Amanda haalt haar schouders op. ‘Ik heb geen idee. Misschien gaan
ze wel verhuizen. Bah, ik moet er niet aan denken. Of er is iets met haar
schoonouders. Iets leuks. Zoveel jaar getrouwd. Of er staat een ander
feestelijk gebeuren op stapel.’
Jojanneke grinnikt. ‘Misschien gaat die jongere broer wel trouwen en
ben jij uitgenodigd om die dag op de kleine Martijn te passen.’
Amanda schudt haar hoofd. ‘Je bedoelt Marten. Nou, dan is hij er wel
heel vlot bij. Zover ik weet is hij nog steeds vrijgezel.’
‘Wat weet jij nou van zijn privéleven?’
‘Genoeg. Ik kom nog regelmatig bij zijn ouders op de boerderij.’
‘Zie je Marten dan ook?’
‘Af en toe. Meestal is hij druk bezig in de stal.’ Amanda’s gezicht
betrekt. ‘Ik begrijp het niet goed. Toen we elkaar pas kenden, konden we
goed met elkaar opschieten. Nu is het net alsof hij me niet meer wil ontmoeten. Ik heb hem niets gedaan, zover ik weet.’
Jojanneke laat de strijkbout op zijn kant staan en kijkt bedenkelijk
naar Amanda.
‘Toen jij bij Stefan en Linda kraamde, hadden jullie een vervelende
start, weet je nog? Jij ergerde je aan hem omdat hij zich overal mee
bemoeide. Ik weet nog hoe jij hier je gram over mijn hoofd stond uit te
storten.’
‘Ja, arme jij. Jij moest het bijna ontgelden.’
‘Ik leef nog,’ reageert Jojanneke nuchter. ‘Maar ik weet nog hoe vreselijk boos je op hem was. En dat je het liefst een ander kraamadres
wilde. Je had wel met mij willen ruilen.’
Amanda knikt. Ondertussen pelt ze zich opnieuw in haar jas. ‘Ja, dat
klopt. Na een paar dagen ging het veel beter tussen Marten en mij. Het
contact ging pas echt over nadat hij mij met Freek had gezien.’
‘Hij was natuurlijk jaloers.’
Amanda bukt zich om een denkbeeldig pluisje van de vloer af te
rapen. Ze voelt een kleur naar haar gezicht stijgen, want ze weet dat
Jojanneke precies in de roos heeft geschoten. Ze wil er liever verder niet
over nadenken. En er nog minder over praten.
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‘Ik ga nu echt, Jo. Tot vanavond.’
‘Veel plezier. En je vertelt me waarvoor je bij Linda moest komen,
hè?’
‘Dat zal ik doen. Of Linda moet het me ten strengste verbieden.’
Ze wacht verder commentaar van Jojanneke niet af en stapt naar buiten. Midden in een diepe plas.
‘Hè bah!’
Jojanneke staat haar vanachter het raam uit te lachen en Amanda
steekt speels een vuist naar haar op. Gelukkig heeft ze laarzen aan, maar
zo te voelen is de rechter lek. Haar tenen voelen nattigheid.
Ze zal de verwarming in de auto hoog opdraaien. Dat scheelt misschien.
De hevige regenbui is overgegaan in een miezer. De dikke, grijze wolken worden door de wind voortgedreven. Het lijkt wel herfst. En het is
intussen alweer februari.
Ze verlangt naar het voorjaar. De winter was nat en koud en donker.
Geen sneeuw, geen ijs, alleen regen en nog eens regen.
Amanda start de auto en kijkt door het verregende raampje naar
Jojanneke, die haar vanachter het keukenraam staat na te zwaaien. Met
een sierlijke bocht draait ze over het erf, zodat de neus van de auto netjes voor de weg komt te staan. Ze drukt op de claxon en zwaait ook nog
even naar mevrouw Verbeek, die achter een verregend raam bij de tafel
zit.
Verlangend kijkt Amanda naar de lucht, alsof de wolken zomaar open
kunnen scheuren en een stuk blauw zullen laten zien.
Ze draait de auto de weg op en rijdt met een kalm gangetje naar
Linda. De ruitenwissers zwaaien ritmisch heen en weer en laten een
geïrriteerd gepiep horen. Daar moet snel naar gekeken worden, vindt ze.
Dit is ergerlijk.
Het is een klein stukje naar het huis van Stefan en Linda. Nog geen
vijf minuten later parkeert ze haar auto in de bekende straat, waar ze
regelmatig komt.
Ze sluit snel de auto af en rent om het huis heen naar achteren. Bij de
achterdeur struikelt ze bijna naar binnen en weet ze nog net haar even-
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wicht te bewaren door zich vast te grijpen aan het eerste het beste wat
ze te pakken krijgt. Dat is het vliegengordijn dat Linda zomer en winter
daar laat hangen. Amanda hoort een knak en ze wordt bedolven onder
de wollige slierten die ’s zomers de vliegen op een afstand moeten houden. Zo vindt Linda haar.
‘Wat doe jij nu?’ vraagt ze verwonderd.
Amanda probeert zich van al die slierten te ontdoen, maar raakt erin
verstrikt. Meteen krijgt Linda de slappe lach en van de weeromstuit doet
Amanda mee.
‘Help me toch,’ zegt ze. ‘Die ellendige stroken… Waarom haal je die
’s winters niet weg? Er is nu geen vlieg te bekennen.’
Linda loopt al sniklachend naar Amanda en plaagt: ‘Eigenlijk zou ik
je zo een poosje moeten laten staan. Het is best leuk om jou in een hulpeloze toestand te zien.’
‘Linda!’ roept Amanda getergd uit.
‘Stil maar, ik help je wel. Hoe krijg je het voor elkaar om op deze
manier binnen te komen?’
Het is werkelijk een warboel geworden. De slierten zijn in elkaar
gedraaid en daardoor zijn er knopen ontstaan. Zelfs zit er één in het haar
van Amanda gedraaid, die Linda voorzichtig losmaakt, onder pijnlijke
kreten van Amanda.
‘Ik zal mijn filmcamera erbij halen,’ plaagt Linda.
‘Als je dat maar laat.’
Eindelijk is Amanda bevrijd uit haar benarde positie. Samen met
Linda bekijkt ze de schade die ze in haar val heeft aangericht. De roe van
het vliegengordijn is geknakt en een haak waaraan het bevestigd zat, is
er afgebroken.
‘Ik vergoed de schade wel,’ zegt Amanda.
‘Onzin,’ vindt Linda. ‘Zo duur is het nou ook weer niet. Bovendien
had je wel gelijk. Ik had dat ding aan het eind van de zomer weg moeten
halen. Soms ben ik een beetje te gemakzuchtig.’
Amanda grinnikt en legt uit: ‘Ik wilde zo snel mogelijk binnen zijn,
vanwege de regen. Tja, ik weet het, haastige spoed, is zelden goed. Dat
blijkt maar weer.’
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Linda heeft een vuilniszak gepakt. ‘Als jij dat vliegengordijn er in wilt
doen, dan ga ik ondertussen koffiezetten. Dat lust je toch wel? Of heb je
liever warme chocolademelk?’
‘Hè ja.’ Amanda likt langs haar lippen. ‘Daar is het echt weer voor.
Heb je ook slagroom?’
‘Jij… lekkerbek! Denk aan je calorieën.’
Amanda haalt onverschillig haar schouders op en lacht.
‘Het is niet netjes van me, hè?’ stelt ze met de nodige zelfkennis vast.
‘Eerst kom ik hier de boel vernielen en vervolgens vraag ik om slagroom.
Oei, wat word ik brutaal.’
‘Ik ben blij dat je het zelf zegt,’ knikt Linda, terwijl ze twee mokken
melk in de magnetron zet. ‘Je neemt me de woorden uit de mond. Nu je
zo vrij bent dat je om slagroom vraagt, klop je die zelf ook maar. Hier
heb je de mixer, een kom en een pakje slagroom. O ja, en natuurlijk de
suiker niet te vergeten.’
Amanda heeft het vliegengordijn ondertussen in de vuilniszak gestopt
en de zak in een hoek geschoven. Die kan zo meteen de kliko in. Nu de
slagroom.
Ze geniet er altijd weer van als ze bij Stefan en Linda is. Ze zijn door
de maanden heen zo heerlijk vertrouwd geraakt met elkaar, dat ze alles
tegen elkaar kunnen zeggen. Ze weten wat ze aan elkaar hebben en dat
is prettig.
Even later zitten ze in de kamer, ieder met een mok warme chocolademelk en een grote dot slagroom.
Martijn zit in de box. Over enkele weken hoopt hij alweer één jaar te
worden. Voor Amanda’s gevoel is het als de dag van gisteren dat ze hier
gekraamd heeft, nu bijna alweer een jaar geleden. Het is niet te begrijpen hoe snel de tijd gaat.
Ze kijkt naar het ventje dat met blokken zit te spelen. Hij lijkt op
Linda. Dezelfde vorm van het gezichtje, dezelfde kleur van het haar,
dezelfde blauwe ogen. Als hij lacht, laat hij enkele tandjes zien. Het vertedert Amanda. Ze zet de mok chocolademelk neer en buigt zich daarna over de rand van de box. Ze kietelt hem in zijn buikje, wat hem
meteen een schaterlach ontlokt.
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Linda zit het genietend aan te zien.
‘Hij is zo makkelijk,’ vertelt ze ondertussen. ‘Hij is altijd vrolijk en
huilt alleen als hij honger heeft. En hij begint zo leuk te brabbelen. Hij
zegt papa en mama, en opa en oma. En hij weet heel goed wat hij wil.’
Amanda knikt. Het meeste over Martijn weet ze al doordat ze hier
regelmatig komt. Linda kan er niet genoeg over praten.
Een verlangen komt in haar naar boven. Wat moet het heerlijk zijn
om moeder te worden. Om samen met je man een gezin te vormen. Ze
denkt aan Freek. Hij wil vaste plannen gaan maken. Een paar keer is het
woord ‘trouwen’ ter sprake gekomen. Ze hebben nu anderhalf jaar verkering. Is het niet te snel om al serieuze plannen te maken? Of is zij te
onzeker?
Ze wil er verder niet over nadenken.
Achter haar praat Linda ondertussen verder. Over de ontwikkeling
van Martijn, de veranderingen in zijn eetpatroon, zijn slaapritme en wat
er allemaal nog meer komt kijken bij een kindje van een jaar.
Amanda gaat weer zitten. Voorzichtig nipt ze van de hete chocolademelk. De slagroom blijft op haar bovenlip kleven. Als een poes snoept ze
het genietend op.
Linda lacht. ‘Gezellig dat je er bent,’ zegt ze. ‘Je zou veel vaker moeten komen, maar ik begrijp dat je het druk hebt.’
Amanda knikt. ‘Als ik lange dagen in mijn kraamgezinnen werk, vind
ik het heerlijk om thuis wat dingen voor mezelf te doen. Vaak heb ik dan
nog mijn eigen huishoudinkje dat ik samen met Jojanneke bijhoud.
Verder de vereniging van de kerk en mijn familie waar ik geregeld naartoe ga.’
‘En Freek.’
‘Ja, vanzelfsprekend. Die komt op de eerste plaats.’
‘Je hebt je natuurlijk afgevraagd wat ik je te zeggen en te vragen heb,’
hoort ze dan Linda zeggen.
‘Ja, inderdaad. Ik heb me van alles afgevraagd. Ik zal je bekennen dat
ik ordinair nieuwsgierig ben.’
Linda schiet in de lach. ‘Dat wist ik wel. Ik zal daarom maar meteen
met de deur in huis vallen: zou jij over ruim een halfjaar, als alles goed
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mag gaan, weer bij ons willen kramen?’
Amanda verslikt zich prompt in de chocolademelk. Linda staat
meteen bij haar en klopt haar bedaard op de rug.
‘Als ik geweten had dat deze simpele vraag zo veel zou ontketenen,
had ik het wat voorzichtiger aangelegd,’ zegt ze op droge toon.
Eindelijk komt Amanda iets tot bedaren. ‘Je zegt het ook zo onverwachts.’
‘Ja, hoe moet ik het dan zeggen?’ vraagt Linda.
‘Weet ik veel,’ reageert Amanda nog na kuchend. ‘Ik vind het erg
leuk. Hoever ben je?’
‘Ik ben nu tien weken zwanger.’
‘Van harte gefeliciteerd,’ zegt Amanda. ‘Hoe voel je je?’
Linda is weer gaan zitten. ‘Nu weer goed. Maar ik heb de afgelopen
weken er heel wat uit gespuugd. Ik ben zelfs een paar kilo afgevallen.’
‘Oei, gelukkig dat het nu weer beter gaat. Er zijn vrouwen die
daardoor zelfs last krijgen van uitdroging en naar het ziekenhuis moeten.’
‘Daar was ik eerst ook bang voor. Ik ben nu gelukkig over het ergste
heen. Wat denk je, Amanda, zou je weer bij ons kunnen kramen? Ik zou
het geweldig leuk vinden.’
‘Wanneer ben je uitgerekend?’
‘In de eerste week van september.’
‘Ik zal het doorgeven bij het kraamcentrum. Waarschijnlijk lukt het
wel als ik vertel dat jij een vriendin van me bent.’
Linda’s ogen lichten op. ‘Fijn. Wat gebeurt er als je precies op dat
moment al in een gezin bent?’
‘Dan ga ik daar weg en komt er een andere kraamverzorgster in mijn
plaats. Dat gebeurt wel vaker,’ zegt Amanda.
Vanuit de box begint Martijn te protesteren.
Linda loopt naar hem toe en geeft hem een biscuitje. ‘Je hebt groot
gelijk, mannetje. Je ziet dat wij ook iets lekkers hebben en jij wilt natuurlijk ook. O wacht, je slab.’
Amanda kijkt het glimlachend aan. ‘Hij heeft het goed door.’
‘Ja, wat dacht je? Hij weet al precies wat lekker is en wat hij vies vindt.
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Een fruithap vindt hij heerlijk, maar een groentehap is op dit moment
een drama.’
‘Dat komt vanzelf,’ meent Amanda. ‘Niets overhaasten. En je zou het
ook kunnen proberen door er appelmoes bij te doen.’
‘Dan went hij er waarschijnlijk nooit aan.’
‘Heus wel. Je moet er iedere keer minder door doen, totdat hij pure
groente heeft. Ik weet zeker dat hij over enkele maanden met smaak zijn
groente zit te eten.’
‘We zullen het zien.’ Linda kijkt peinzend voor zich uit en zegt dan
aarzelend: ‘Weet je, ik hou ontzettend veel van Martijn. Ik vraag me af
of ik van het tweede kindje net zoveel kan houden.’
‘Daar hoef jij je geen zorgen over te maken,’ vindt Amanda. ‘Als de
baby er is, zul je zien dat je zoveel liefde in je hebt dat je net zoveel van
dat kindje kunt houden als van Martijn.’
‘Vind je het gek dat ik daarover tob?’
‘Nee, zeker niet. Er zijn meer vrouwen die bij een volgende zwangerschap zich hier zorgen over maken. Maar dat is echt ongegrond. Je zult
het zien.’
Linda kijkt haar opgelucht aan. ‘Ik ben zo blij dat ik jou als vriendin
heb.’
Amanda glimlacht. ‘Fijn om te horen,’ zegt ze. ‘Dat is wederzijds.’
Als ze later op de middag weer naar huis rijdt, heeft ze veel om over na
te denken. Ze is blij met de vriendschap van Linda en Stefan. Toch
knaagt er iets. Freek is in het jaar dat ze met elkaar omgaan, twee keer
bij hen geweest. Hij heeft er geen behoefte aan, zegt hij steeds.
‘Mijn vrienden zijn toch ook jouw vrienden?’ had ze hem voorgehouden.
Hij had zijn schouders opgehaald. ‘Doordat jij bij hen kraamde is dat
contact ontstaan. Prima, maar voor mij hoeft het niet. Je kunt niet met
iedereen bevriend zijn. Stel je voor dat je met al die kraamgezinnen op
deze manier contact blijft houden. Dat zou toch niet te doen zijn?’
‘Dat is het geval niet,’ had ze tegengeworpen. ‘Dat weet jij heel goed.
Ik vind het heel jammer dat jij je zo terug houdend opstelt. We zitten
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niet op een eiland. We leven tussen de mensen. En ik hou er van om met
mensen om te gaan.’
‘Soms zou ik willen dat we samen op een eiland zaten,’ had Freek tot
haar schrik gezegd. ‘Dan hebben we van niemand last, kunnen we heerlijk onze eigen dingen doen en zijn we er helemaal voor elkaar.’
Deze uitspraak heeft Amanda diep verontrust. Het lijkt erop dat
Freek contactgestoord is. Of hij heeft een vorm van autisme. Het is niet
normaal dat hij haar helemaal voor zichzelf wil houden.
Steeds vaker plagen die gedachten haar dat Freek en zij elkaar niet
begrijpen. Bovendien benauwt het haar dat het bij Freek helemaal om
haarzelf draait. Hij heeft weinig vrienden. Eigenlijk helemaal niet, alleen
maar wat los-vaste kennissen. Het mag de naam vriendschap nauwelijks
hebben.
Tim. Dat is een leuke jongen met wie Freek een poos goed bevriend
was. Om de een of andere reden is die vriendschap doodgebloed.
Volgens Freek kwam dat doordat ze te veel meningsverschillen kregen.
Amanda probeert met alle geweld die vervelende gedachten weg te
duwen. Misschien verandert Freek nog wel en gaat hij inzien dat het
onmogelijk is om tussen de mensen op een zelfgekozen eiland te leven.
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Het erfdeel

Vlak voor haar trouwdag wordt Judith
in de steek gelaten door haar vriend Leon.
Ze pakt de draad op door aan de slag te
gaan als gezinsverzorgster bij Harm,
Marlies en hun dochtertje Annemieke.
Marlies is ernstig ziek en Judith geeft het
gezin veel steun. Dan stelt Marlies haar een
belangrijke vraag. Judith wil de wens van
Marlies graag vervullen, maar kan ze dat
ook?
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