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Eigenlijk was Posy niet mijn echte naam; ik was vernoemd naar mijn 
moeder, Adriana. Maar aangezien het veel te lastig zou zijn om twee 
van ons naar dezelfde naam te laten luisteren, werd er besloten dat 
mijn tweede naam als roepnaam gebruikt zou worden: Rose, naar 
mijn Engelse oma. Daisy had me verteld dat papa me, toen ik nog 
een baby was, ‘Rosy Posy’ begon te noemen en dat de tweede helft 
daarvan op een gegeven moment was blijven hangen. Wat ik prima 
vond omdat ‘Posy’ volgens mij ook veel beter bij me paste dan allebei 
mijn echte namen.

Sommige van papa’s oudere familieleden noemden me nog steeds 
Rose, en daar reageerde ik natuurlijk wel op, want ik had geleerd dat 
ik volwassenen altijd beleefd antwoord moest geven, maar op het 
feest kende iedereen me als Posy. Ik kreeg knuffels en kusjes en ik 
kreeg met lintjes dichtgebonden netjes met lekkernijen toegestopt. 
Mamans Franse vrienden gaven de voorkeur aan gesuikerde aman-
delen, die ik eerlijk gezegd niet zo lekker vond, maar ik wist hoe 
moeilijk het was om chocolade te vinden, vanwege de oorlog.

Gezeten aan de lange schragentafel die op het terras was neergezet 
opdat we er allemaal konden zitten, voelde ik de felle zon op mijn 
zonnehoed – waar ik het alleen maar warmer door had – en luisterde 
naar het geklets om me heen. Ik zou willen dat elke dag in en om 
Admiral House zo zou kunnen zijn. Maman en papa samen in het 
midden, als een koning en koningin die open hof hielden, zijn arm 
om haar witte schouder gedrapeerd. Ze zagen er allebei zo verschrik-
kelijk gelukkig uit dat ik wel kon huilen.

‘Gaat het wel, lieve Posy?’ vroeg oom Ralph, die naast me zat. 
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‘Verrekte heet hierbuiten,’ voegde hij eraan toe terwijl hij een on-
berispelijke witte zakdoek uit de zak van zijn jasje viste en er zijn 
voorhoofd mee afveegde.

‘Ja, oom Ralph. Ik dacht alleen maar dat maman en papa er van-
daag zo gelukkig uitzien. En dat het droevig is dat hij terug naar de 
oorlog moet.’

‘Ja.’
Ik keek hoe Ralph mijn ouders gadesloeg en vond dat hij er plot-

seling ook droevig uitzag.
‘Nou, als het een beet je meezit, is het allemaal snel voorbij,’ zei hij 

ten slotte. ‘En dan kunnen we allemaal ons leven weer oppakken.’

Na de lunch mocht ik een poosje croquet spelen, wat me verrassend 
goed afging, waarschijnlijk omdat de meeste volwassenen al vrij 
veel wijn hadden gedronken en de bal alle kanten op lieten zwab-
beren. Ik had papa eerder horen zeggen dat hij voor de gelegen-
heid de laatste wijn uit de kelder zou schenken, en het leek erop dat 
de gasten het grootste deel ervan al achterover hadden geslagen. Ik 
begreep niet goed waarom volwassenen dronken wilden worden; 
naar mijn idee werden ze alleen maar luider en dwazer, maar mis-
schien zou ik het ooit begrijpen als ik volwassen was. Toen ik over 
het gazon naar de tennisbaan liep, zag ik een man met zijn armen 
om twee vrouwen heen geslagen onder een boom liggen. Ze waren 
alle drie in diepe slaap verzonken. Iemand op het terras speelde op 
een saxofoon en ik dacht bij mezelf hoe gunstig het was dat we geen 
buren dichtbij hadden wonen.

Ik wist dat ik van geluk mocht spreken dat ik in Admiral House 
woonde. Toen ik voor het eerst naar de plaatselijke school ging en 
voor de thee werd uitgenodigd bij Mabel, een vriendinnetje dat ik 
had opgedaan, was ik hogelijk verbaasd geweest dat haar familie in 
een huis woonde waar de voordeur direct toegang tot de woonka-
mer gaf. Er was een klein keukentje achterin en de wc was búíten! 
Ze had vier broertjes en zusjes, met wie ze een kleine slaapkamer 
op de bovenverdieping deelde. Het was de eerste keer dat ik me had 
gerealiseerd dat ik uit een rijke familie kwam, dat niet iedereen in 
een groot huis met een park als tuin woonde – en het was nogal een 
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schok voor me. Toen Daisy me ophaalde, had ik gevraagd waarom 
dat zo was.

‘Het leven is een loterij, Posy,’ had Daisy met haar zachte Suffolkse 
accent gezegd. ‘Sommige mensen hebben geluk en anderen niet.’

Daisy hield ervan gezegdes te gebruiken. De helft van de tijd be-
greep ik niet wat ze bedoelde, maar ik was heel blij dat het lot mij 
kennelijk gunstig gezind was geweest, en ik besloot dat ik harder 
moest bidden voor iedereen die een minder gelukkig lootje had ge-
trokken.

Ik wist eigenlijk niet zeker of de juf, Miss Dansart, me wel leuk 
vond. Hoewel ze ons allemaal aanmoedigde onze vinger op te ste-
ken als we het antwoord op een vraag wisten, leek ik altijd de eerste 
te zijn die dat deed. Op zo’n moment rolde ze een beet je met haar 
ogen en trok haar lippen in een rare vorm. ‘Ja, Posy,’ zei ze dan met 
een vermoeide stem. Ik hoorde haar op het schoolplein een keer 
praten tegen een andere juf toen ik aan het ene uiteinde van een lang 
springtouw stond te draaien.

‘Enig kind… Opgegroeid in het gezelschap van volwassenen… 
Ontzettend voorlijk…’

Thuis had ik ‘voorlijk’ opgezocht in het woordenboek. En daarna 
was ik gestopt met mijn vinger opsteken, zelfs als het antwoord dat 
ik voor me hield, brandde in mijn keel.

Om zes uur leken de gasten weer te ontwaken en gingen ze zich om-
kleden voor het diner. Ik liep naar de keuken, waar Daisy een gebaar 
maakte naar mijn avondeten.

‘Brood en jam voor jou vanavond, Miss Posy. Ik heb hier twee 
zalmen die meneer Ralph heeft meegebracht en ik kan er kop noch 
staart aan vinden.’

Daisy grinnikte om haar eigen grapje en plotseling had ik medelij-
den met haar omdat ze steeds zo hard moest werken.

‘Kan ik wat doen om je te helpen?’
‘Ik heb Marjory’s twee jongsten gevraagd om vanavond de tafel te 

dekken en te serveren, dus ik red me wel. Maar toch bedankt,’ zei ze 
met een glimlach. ‘Je bent een lieve meid.’

Toen ik mijn eten ophad, glipte ik de keuken uit voordat Daisy me 
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naar boven kon sturen om me klaar te maken voor de nacht. Het 
was zo’n mooie avond dat ik weer naar buiten wilde om er nog even 
van te genieten. Ik stapte het terras op en zag dat de zon, die nog net 
boven de eikenbomen hing, met schuine strepen boterkleurig licht 
op het gras scheen. De vogels zongen alsof het nog midden op de 
dag was, en het was nog steeds warm genoeg om zonder vestje bui-
ten te zijn. Ik ging op een van de treden zitten, streek mijn katoenen 
jurk over mijn knieën en bestudeerde een admiraalvlinder die was 
neergestreken op een plant in het glooiende bloembed dat afliep 
naar de tuin. Ik had altijd gedacht dat ons huis was genoemd naar 
de vlinders die zo fraai over de struiken fladderden. Ik was erg van 
streek geweest toen ik van maman hoorde dat het naar mijn over-
over-overgrootvader (ik geloof met drie keer ‘over’, maar misschien 
ook vier) was genoemd, die admiraal bij de marine was geweest. Dat 
was lang niet zo romantisch.

Hoewel papa had gezegd dat admiraalvlinders in deze omgeving 
‘heel gewoon’ waren (wat maman zei over sommige kinderen uit 
mijn klas), vond ik ze de mooiste vlinders die er bestonden, met 
hun rood-zwarte vleugels en de witte stippen aan de bovenkant. Ze 
deden me denken aan de Spitfires waar papa in vloog. Maar die ge-
dachte maakte me verdrietig omdat ze me er óók aan herinnerden 
dat hij morgen weer weg zou gaan om erin te vliegen.

‘Hallo, lieverd van me, wat doe jij hier in je eentje?’
Het geluid van zijn stem deed me opschrikken, omdat ik net aan 

hem had zitten denken. Ik keek op en zag hem over het terras naar 
me toe lopen. Hij rookte een sigaret, maar die gooide hij op de 
grond en hij zette zijn voet erop om hem te doven. Hij wist dat ik 
een hekel had aan de stank.

‘Vertel je Daisy niet dat je me gezien hebt, papa? Anders stuurt ze 
me meteen naar bed,’ zei ik vlug toen hij naast me ging zitten.

‘Vooruit dan maar. Niemand zou in bed moeten liggen op een 
hemelse avond als deze. Ik geloof dat juni de beste maand is die 
Engeland te bieden heeft. Alles in de natuur is hersteld na de lange 
winterslaap, heeft zich uitgerekt, gegaapt en zijn bladeren en bloe-
men voor ons ontvouwen. In augustus is de energie opgebrand door 
de warmte en maakt alles zich klaar om weer te gaan slapen.’
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‘Net als wij, papa. In de winter wil ik best naar bed,’ zei ik.
‘Precies, lieverd. Vergeet nooit dat we onverbrekelijk vervlochten 

zijn met de natuur.’
‘In de Bijbel staat dat God alles op aarde gemaakt heeft,’ zei ik ge-

wichtig, want dat had ik geleerd in de godsdienstles.
‘Zeker, hoewel ik het moeilijk te geloven vind dat hij dat in slechts 

zeven dagen voor elkaar heeft gekregen,’ gniffelde hij.
‘Het is magie, toch, papa? Net als de Kerstman die alle kinderen 

op de wereld in één nacht cadeautjes kan brengen.’
‘Ja, Posy, ja natuurlijk. De wereld is een magische plek en we mo-

gen ons gelukkig prijzen dat we er leven. Vergeet dat nooit, goed?’
‘Nee, papa. Papa?’
‘Ja, Posy?’
‘Hoe laat ga je morgen weg?’
‘Na de lunch moet ik met de trein.’
Ik bestudeerde mijn zwarte lakschoenen. ‘Ik ben bang dat je weer 

gewond raakt.’
‘Je hoeft niet bang te zijn, lieverd. Zoals je maman al heeft gezegd, 

ben ik onverwoestbaar,’ zei hij glimlachend.
‘Wanneer kom je weer thuis?’
‘Wanneer ik verlof heb, en dat zal niet zo heel lang duren. Zorg je 

voor je moeder zolang ik weg ben? Ik weet dat ze ze zich hier in haar 
eentje ellendig voelt.’

‘Dat probeer ik altijd, papa. Ze wordt alleen maar droevig omdat 
ze jou mist en van je houdt, toch?’

‘Ja, en allemachtig, Posy, ik houd van haar. De gedachte aan haar, 
en jou, helpt me erdoorheen als ik vlieg. We waren nog maar kort 
getrouwd toen deze vervloekte oorlog begon, weet je.’

‘Toen je haar had horen zingen in de club in Parijs, ter plekke 
verliefd op haar was geworden en haar mee naar Engeland had ge-
nomen om haar tot je bruid te maken voor ze zich kon bedenken,’ 
zei ik dromerig. Mijn ouders’ liefdesverhaal was veel beter dan alle 
sprookjes uit mijn boeken.

‘Ja. De liefde maakt de magie in het leven, Posy. Zelfs op de meest 
troosteloze dag midden in de winter kan de liefde de wereld verlich-
ten en net zo mooi laten lijken als ze nu is.’
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Papa slaakte een diepe zucht en nam mijn hand in zijn grote hand. 
‘Beloof me dat je, als je de liefde ooit vindt, die dan vastgrijpt en 
nooit meer loslaat.’

‘Dat beloof ik, papa,’ zei ik met een ernstige blik.
‘Goed zo. Nou, ik moet me maar eens gaan omkleden voor het 

diner.’
Hij plantte een kus op mijn krullen, stond op en liep het huis weer 

in.
Op dat moment wist ik het niet, maar dat was het laatste echte 

gesprek dat ik ooit met mijn vader zou hebben.

Papa vertrok de volgende middag, net als alle gasten. Die avond was 
het heel warm en voelde de lucht log en zwaar bij het inademen, 
alsof alle zuurstof eruit was gezogen. Het huis was stil. Daisy maakte 
haar wekelijkse uitstapje met haar vriendin Edith, dus was zelfs het 
geluid van haar gemopper of gezang bij de afwas afwezig – ik gaf 
de voorkeur aan het gemopper. Er was trouwens heel veel afwas: er 
stonden hele stapels vaat op dienbladen in de bijkeuken te wachten 
tot ze zouden worden schoongemaakt. Ik had aangeboden om met 
de glazen te helpen, maar Daisy had gezegd dat ze meer last dan 
gemak van me zou hebben, wat ik niet eerlijk vond.

Maman was naar bed gegaan zodra de laatste auto achter de kas-
tanjebomen was verdwenen. Ze had klaarblijkelijk weer migraine, 
wat volgens Daisy een deftig woord was voor een kater, wat dat ook 
wezen mocht. Ik zat in mijn kamer, opgerold op de vensterbank bo-
ven het portaal aan de voorkant van Admiral House. Hier kon ik, als 
er iemand werd verwacht, diegene als eerste zien aankomen. Papa 
noemde het mijn ‘kleine uitkijkpost’, en sinds Frederick, de butler, 
was weggegaan om te vechten, was ik meestal degene die de voor-
deur opendeed.

Van hieruit had ik een perfect uitzicht op de oprijlaan, die werd 
geflankeerd door rijen oude kastanjes en eiken. Papa had me verteld 
dat sommige daarvan bijna driehonderd jaar geleden waren geplant, 
toen de eerste admiraal het huis voor zichzelf had laten bouwen. 
(Ik vond dat een fascinerend idee, omdat het betekende dat bomen 
bijna vijf keer zo lang leefden als mensen – als de Encyclopaedia 
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Britannica in de bibliotheek tenminste gelijk had en de gemiddelde 
levensverwachting van de mens eenenzestig was voor mannen, en 
zevenenzestig voor vrouwen.) Als ik mijn ogen op een heldere dag 
samenkneep, zag ik een dunne lijn grijsblauw die zich horizontaal 
uitstrekte boven de boomtoppen en onder de hemel. Dat was de 
Noordzee, die maar acht kilometer van Admiral House lag. Het was 
een beangstigende gedachte dat papa er binnenkort misschien wel 
overheen zou vliegen in zijn kleine toestel.

‘Kom veilig thuis, kom snel thuis,’ fluisterde ik naar de donkergrij-
ze wolken die op de ondergaande zon drukten en op het punt ston-
den haar te pletten als een sappige sinaasappel (daar had ik er al héél 
lang geen meer van geproefd). De lucht was roerloos en er kwam 
geen briesje door mijn open raam zweven. Ik hoorde het gerommel 
van onweer in de verte en ik hoopte maar dat Daisy ongelijk had en 
dat God niet kwaad op ons was. Ik wist nooit zo goed of Hij Daisy’s 
boze God was of de aardige van de dominee. Misschien was Hij net 
als een vader of moeder en kon Hij beide zijn.

Terwijl de eerste regendruppels begonnen te vallen, snel uitmon-
dend in een stortbui met schichten van Gods toorn flitsend aan de 
hemel, hoopte ik dat papa veilig op zijn basis zat, want anders kon 
hij weleens vreselijk nat worden, of erger nog, door de bliksem wor-
den geraakt. Ik sloot het raam omdat de vensterbank nat werd, en 
ik merkte dat mijn maag bijna net zo luid rammelde als de donder. 
Dus liep ik naar beneden om het brood en de jam te zoeken die 
Daisy voor me had klaargezet.

In het sombere schemerdonker daalde ik de brede eikenhouten 
trap af. Ik dacht bij mezelf hoe stil het huis was in vergelijking met 
gisteren, alsof er een nest zoemende, praatgrage bijen was neerge-
daald en net zo plotseling weer was vertrokken. Boven mij weer-
klonk opnieuw een donderslag, die de stilte doorbrak, en het leek 
me maar goed dat ik de duisternis, het onweer en het alleen-zijn 
niet eng vond.

‘O, Posy, wat een griezelig huis,’ had Mabel gezegd toen ik haar 
bij ons had uitgenodigd. ‘Met al die schilderijen van dode mensen 
in hun ouderwetse kleren! Ik krijg er de bibbers van, hoor,’ had ze 
huiverend verklaard, wijzend naar de portretten van Anderson-
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voorouders langs de trap. ‘Ik zou mijn kamer niet uit durven om 
’s nachts te gaan plassen, voor het geval het spookte.’

‘Dat zijn mijn familieleden van lang geleden en ik ga ervan uit 
dat ze heel vriendelijk zouden zijn als ze terugkwamen om gedag te 
zeggen,’ had ik gezegd, van mijn stuk gebracht omdat ze niet meteen 
weg was geweest van mijn geliefde Admiral House.

Nu, lopend door de hal en de galmende gang die naar de keuken 
leidde, was ik helemaal niet bang, hoewel het inmiddels erg donker 
was en maman, die waarschijnlijk nog steeds boven in haar kamer 
lag te slapen, me niet zou horen als ik gilde.

Ik wist dat ik hier veilig was, dat er niets ergs kon gebeuren bin-
nen de solide muren van dit huis.

Ik stak mijn hand uit om de lamp in de keuken aan te knippen, 
maar die leek niet te werken, dus stak ik maar een van de kaarsen 
aan die op een plank stonden. Ik was goed in kaarsen aansteken, 
aangezien de elektriciteit in Admiral House, vooral sinds de oorlog, 
niet betrouwbaar was. Ik hield van hun zachte, flakkerende schijn-
sel dat alleen je directe omgeving verlichtte en dat zelfs de lelijkste 
persoon er mooi uit kon laten zien. Ik pakte de boterhammen die 
Daisy voor me had afgesneden – ik mocht dan wel kaarsen aanste-
ken, maar beslist geen scherpe messen aanraken – en besmeerde ze 
met een dikke laag boter en jam. Daarna nam ik, kauwend op de 
eerste hap, het bord en de kaars mee naar boven en liep ik terug naar 
mijn slaapkamer om naar het onweer te kijken.

Ik ging op mijn vensterbank zitten en at van het brood met de 
jam, denkend aan Daisy, die altijd bezorgd om me was als ze weg-
ging op haar vrije avond. Vooral als papa er niet was.

‘Het is niet goed voor een klein meisje om alleen te zijn in zo’n 
groot huis,’ mompelde ze dan. Ik legde dan altijd uit dat ik niet al-
leen was, aangezien maman er ook nog was, en dat ik trouwens niet 
‘klein’ was, want ik was al zeven, dus best groot.

‘Pff!’ reageerde ze dan terwijl ze haar schort afdeed en aan het 
haakje aan de keukendeur hing. ‘Wat ze ook zegt, maak je mama 
gewoon wakker als je haar nodig hebt, hoor.’

‘Dat zal ik doen,’ zei ik altijd, maar natuurlijk deed ik dat nooit, 
zelfs niet die keer dat ik op de vloer had overgegeven en ik heel erge 
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buikpijn had. Ik wist dat maman boos zou worden als ik haar wak-
ker maakte, omdat ze haar slaap hard nodig had. Hoe dan ook vond 
ik het niet vervelend om alleen te zijn, want daar was ik aan gewend 
sinds papa naar de oorlog was gegaan. Bovendien had ik de hele 
verzameling van de Encyclopaedia Britannica uit de bibliotheek om 
te lezen. Ik was klaar met de twee eerste delen, maar ik had er nog 
tweeëntwintig te gaan, waar ik volgens mij pas doorheen zou zijn als 
ik volwassen was.

Vanavond, zonder stroom, was het te donker om te lezen, en de 
kaars was nog maar een stompje, dus keek ik naar de sterren en 
probeerde niet te denken aan het feit dat papa was vertrokken, want 
dan zouden er tranen uit mijn ogen vallen, net zo hevig als de regen-
druppels die tegen het raam sloegen.

Terwijl ik naar buiten keek, viel mijn oog op een flitsje rood in de 
bovenhoek van het glas.

‘O! Een vlinder! Een admiraalvlinder!’
Ik ging op de vensterbank staan en zag dat het arme ding zijn best 

deed om onder het raamkozijn een schuilplaats tegen het onweer te 
vinden. Ik moest het redden, dus opende ik voorzichtig het boven-
ste raampje en stak mijn hand naar buiten. Hoewel het beestje niet 
bewoog, duurde het even voor ik het tussen mijn duim en wijsvin-
ger had vastgepakt, omdat ik zijn fragiele vleugels, die stevig geslo-
ten en nat en glad waren, niet wilde beschadigen.

‘Hebbes,’ fluisterde ik. Voorzichtig trok ik mijn hand – nu kletsnat 
– terug door het raampje, dat ik met mijn droge hand weer sloot.

‘Nou, kleintje,’ zei ik zacht terwijl ik het beestje op mijn handpalm 
eens goed bekeek. ‘Ik vraag me af hoe ik je vleugels droog krijg?’

Ik probeerde na te gaan hoe ze buiten in de natuur zouden opdro-
gen, want ze zouden vast wel vaker nat worden.

‘Met een warm briesje,’ bedacht ik hardop, en ik begon zachtjes te 
blazen. Aanvankelijk bleef de vlinder roerloos zitten, maar na enige 
tijd, toen ik dacht dat ik zou flauwvallen van alle adem die ik ver-
bruikte, zag ik hoe de vleugels zich klapwiekend openden. Ik had 
nog nooit een vlinder op de palm van mijn hand gehad, dus boog ik 
me voorover en bestudeerde de prachtige kleuren en het verfijnde 
patroon.
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‘Jij bent een schoonheid, zeg,’ zei ik. ‘Tja, je kunt vanavond niet 
terug naar buiten, want dan verdrink je, dus zal ik je hier op de ven-
sterbank laten zitten? Dan kun je naar je vriendjes buiten kijken en 
laat ik je morgenochtend vrij.’

Behoedzaam pakte ik de vlinder met mijn vingertoppen op en 
zette hem op de vensterbank. Ik keek er een tijdje naar, me afvra-
gend of vlinders met hun vleugels open of gesloten sliepen. Maar 
inmiddels begonnen mijn eigen ogen dicht te vallen, dus trok ik de 
gordijnen dicht om ervoor te zorgen dat het schepseltje niet in de 
verleiding zou komen de kamer in te vliegen om op het plafond ver 
boven mij te gaan zitten. Ik zou het dan nooit meer kunnen berei-
ken en dan stierf het misschien wel van de honger of angst.

Ik pakte de kaars en liep door de kamer naar mijn bed, voldaan 
dat ik een leven had weten te redden. Misschien was dat een goed 
voorteken en zou papa deze keer niet gewond raken.

‘Welterusten, vlinder. Slaap lekker en tot morgenochtend,’ fluis-
terde ik, waarna ik de kaars uitblies en in slaap viel.

Toen ik wakker werd, zag ik dat er vanuit de openingen tussen de 
gordijnen scherven licht over het plafond sneden. Ze waren van-
daag goudkleurig, wat betekende dat de zon scheen. Ik dacht aan de 
vlinder, stapte uit bed en trok voorzichtig de gordijnen open.

‘O!’
Ik hield mijn adem in bij het zien van mijn vlinder, zijn vleugels 

gesloten en liggend op zijn zij met zijn kleine pootjes in de lucht. 
Omdat de onderkant van zijn vleugels grotendeels donkerbruin was, 
zag hij er eerder uit als een grote en dode mot. De tranen sprongen 
me in de ogen toen ik het beestje aanraakte, voor de zekerheid, maar 
het verroerde zich niet, dus wist ik dat zijn ziel al boven in de hemel 
was. Misschien was het doodgegaan omdat ik het gisteravond niet 
had vrijgelaten. Papa zei altijd dat je ze heel snel weer moest bevrij-
den, en hoewel dit exemplaar niet in een glazen pot had gezeten, 
had ik het wel in huis gehaald. Misschien was het gestorven aan een 
longontsteking of bronchitis, want het was heel nat geworden.

Ik stond ernaar te kijken en ik wíst gewoon dat het een heel slecht 
voorteken was.


