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De brief

De haan kraait elf uur. 
De Gravin laat zich slaperig uit haar hemelbed glijden. 
Ze zou zich het liefst nog drie keer omdraaien, 
maar het is tijd voor het ontbijt. 

Als ontbijt eet de Gravin altijd een ei. 
Geen hard ei,
waar je een spijker mee in de muur kunt slaan. 
Geen zacht ei,
dat zo zacht als snot van je tong glibbert.
Maar een ei dat precies goed is.
Niet te hard.
Niet te zacht.
En met een snufje zout.

De Gravin loopt de badkamer binnen. 
Ze dipt haar teen in het water  
dat Marie in het bad gegoten heeft. 
‘Prutjes’, moppert de Gravin. ‘Koud.’ 
Ze trekt de schone jurk met duizend strikken 
aan die voor haar klaar hangt. 

De Gravin kijkt in de spiegel.
Misschien moet ik toch eens met iemand trouwen, denkt ze. 
Ik ben best knap.
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De Gravin stampt de trap af.
Door de hal.
En langs de keuken.
‘Eenentwintig, tweeëntwintig’, hoort ze de kok tellen.

De Gravin loopt langs Marie, die 
schilderijen aan het afstoffen is.
‘Goedemorgen’, zegt Marie.
‘Goedemorgen, snotneus’, zegt de Gravin.
‘Pff ’, mompelt Marie. ‘Ik zou je moeder kunnen zijn.’

De Gravin wil doorlopen, 
maar dan hoort ze een vreemd geluid. 
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‘Tiedeliedelie.’ 
Het geluid komt uit de zak van Marie.
‘Wat is dat?’ vraagt de Gravin.
‘O, dat zong ik. Ik zong tiedeliedelie’, zegt Marie.
‘Al dat gezing’, moppert de Gravin. 
Ze draait zich met een ruk om. 
Zo ziet ze niet hoe Marie een mobiel uit haar zak haalt. 
En hem snel uitzet.

De Gravin loopt de eetzaal binnen. 
Ze gaat aan het hoofd van de lange tafel zitten. 
De tafel is leeg. 
Er staat alleen een vaas met bloemen op. 
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‘De kok is te laat’, zegt de Gravin. 
‘Dat is voor het eerst.’

De Gravin haalt een potlood uit de zak van haar jurk 
en tikt ermee tegen de vaas.
‘Ting!’ doet de vaas.
De Gravin slaat met het potlood op de tafel.
‘Plok’ , doet de houten tafel.
‘Ting, plok, ting, plok.’ 
De Gravin trommelt erop los. 

Het is een geweldig lawaai wanneer de kok de eetzaal 
binnenkomt. Hij heeft een dienblad in zijn hand. 
‘Goedemorgen, mevrouw de Gravin’, zegt hij blozend.
De Gravin houdt op met trommelen.
‘Je bent laat, ingezakt croissantdeeg’, zegt ze.
‘Sorry’, fluistert de kok.
Hij zet het dienblad voor de Gravin op tafel. 
Op het dienblad staat een zilveren 
eierdop met daarin een ei. 
Er ligt een lepel naast.
En een mes. 
En… een zoutvaatje. 

De kok pakt het mes.
Hij zwaait het door de lucht.
En kapt het ei. 
Hij maakt een perfect kapje zonder schilfers aan de rand. 
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Hij veegt het mes af aan zijn schort.
Dan pakt hij het zoutvaatje, 
en tilt het kapje op.
De kok strooit een snufje zout op het ei. 
Niet te weinig
en niet te veel, 
maar precies genoeg.

‘Mevrouw de Gravin, uw ei’, zegt de kok stralend. 
De Gravin likt met haar tong langs haar lippen. 
Hier is ze voor opgestaan. 
Voor dit ei. 
Dit perfecte ei. 
Ze wil een hap nemen.
Maar dan ziet ze dat de kok nog naast haar staat. 
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Hij wiebelt zenuwachtig heen en weer.
‘Hup, naar de keuken’, zegt de Gravin. ‘Badhanddoek.’
Blozend als een appel haalt de kok een brief uit zijn schort.
Hij legt hem voor de Gravin op tafel. 
‘Ik blijf liever…’ fluistert hij.
‘Sst’, zegt de Gravin.
Ze wuift de kok weg met haar hand.
Op een holletje verlaat hij de eetzaal.

‘Zo’, zucht de Gravin.
Een ei dat precies goed is, eet je in stilte.
De Gravin neemt een hap. 
Het ei is heerlijk. 
Het wit is hartig.
Het geel smaakt romig en zoet. 
‘Alsof er een engeltje op mijn tong plast’, mompelt de Gravin. 

Ze neemt nog een hap. 
En nog een hap.
‘Mmm’, zegt de Gravin.
Ze eet en eet.
Tot er niks meer van het ei over is dan de eierschaal. 
Tevreden wil ze haar mond afvegen. 
Maar er ligt geen servet op tafel. 
Er ligt een brief op tafel. 
Er staat ‘Voor mijn Gravin’ op.
En op de achterkant staat ‘Van Oscar’. 
De brief is dichtgemaakt met een lakzegel.



‘Daar kan ik mijn mond toch niet mee 
afvegen?’ vraagt de Gravin zich af.
Ze gooit de brief op de vloer.
‘Zo’, zegt ze. 
En ze veegt haar mond  
af aan haar mouw. 

De Gravin staat op.
Ze loopt naar de afgestofte  
schilderijen in de hal.
Met haar potlood tekent ze snorretjes  
op haar opa’s en oma’s.
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Koude pannenkoekentaart

Marie loopt door de tuin. 
Ze heeft een schort aan.
In haar hand houdt ze een ragebol en een emmer met sop. 

In de tuin staan een heleboel stenen beelden. 
Die zijn wit. 
En Marie maakt ze één keer in de week schoon
om te zorgen dat ze wit blijven.

Het eerste beeld dat ze gaat poetsen is 
een grote, blote, witte man.
De grote, blote, witte man staat op een hoge sokkel. 
Marie kan maar net met haar ragebol 
onder zijn oksels komen.
Onder de oksels groeien de kleine plantjes het eerst.
Om er goed bij te kunnen moet ze 
hoog op haar tenen gaan staan.

Marie doopt de ragebol in het sop. 
Ze gaat op het puntje van haar tenen staan
en sopt de oksel van de stenen man.
‘Ha ha, dat kietelt’, zegt een zware stem.
Marie schrikt. 
Wie zei dat? 
Ze kijkt om zich heen. 
Er is niemand in de tuin. 
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‘Nou ja’, zegt Marie.
Ze doopt de ragebol weer in het sop.
En gaat op het puntje van haar tenen staan.
Ze sopt het beeld onder zijn andere oksel.

‘Ha ha, dat kietelt’, zegt de zware stem weer.
Marie kijkt geschrokken om zich heen. 
Ze had gisterennacht niet naar die enge film moeten kijken 
over etalagepoppen die tot leven komen.

‘Mijn billen zijn vies’, zegt de zware stem.
‘Kun je die ook even doen?’
Marie kijkt voorzichtig naar het beeld. 
Het lijkt alsof het iets gezegd heeft. 
Maar een beeld is toch van steen? 
En steen kan niet praten…
Toch?

‘Hoor je wat ik zeg?’ vraagt de zware stem ongeduldig.
‘Ja, ja, meneer Beeld’, zegt Marie. 
‘Ik zal het meteen doen, meneer Beeld.’
Marie pakt haar emmer met sop.
Ze loopt om de sokkel heen. 
Ze pakt de ragebol
en poetst de billen van het beeld.

‘Ha ha, dat kietelt’, zegt de zware stem.
‘Sorry’, zegt Marie.
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‘Je poetst te zacht!’ moppert de zware stem.
‘Sophoofd!’ 

Sophoofd?
Hier klopt iets niet, denkt Marie. 
Ze kent maar één iemand die zo praat. 
En dat is de Gravin.

Marie komt achter  
het beeld vandaan. 
Daar ligt de Gravin in het gras, 
dubbel van het lachen.
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