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Die avond valt Charles als een blok in slaap. Maar de volgende och-

tend wordt hij in alle vroegte wakker van gestommel in huis.

Nieuwsgierigstapt hij uit zijn bed en loopt naar zijn deur. Die doet

hij voorzichtig open. Op deverdieping lager hoort hij vader tegen

moeder zeggen: Zeg gewoon dat ik er niet ben, net als de vorige

keer.

Dat kan toch niet, John. Dit is al de derde keer dat ze voor de

deurstaan.Op dituur is nog geenmens aan het werk.Ze zullenme

niet geloven als ik zeg datjeal naar kantoor bent.
Ikhéb het geld niet, Elizabeth

Wat zullenzedoen?
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Ikweet het niet.
Ikdoeopen.
Nee, Elizabeth.Elizabeth!'

Charles hoort iemand de trap af lopen. En dan iemand anders

daarachteraan. Hij loopt zachtjesde zoldertrap afnaar
de eerste ver-

ing.Daar staat Fanny inmiddels ook met grote bezorgde ogen

bi
trapgat tekijken naar wat er beneden gebeurt. Charles

stoot

haaraan.
Fanny zegt niets en legt haar vinger op haar mond. Stil



HELDEN zijn,dus. Zezien hoe moeder dedeur
opendoet

terwijl vaderhrhaarnog probeert tegen te houden. Te laat. Er staan twee mant
mannen voor

de deur in donkere pakken.Zekijken ernstig.

John Dickens? zegt de kleinste van detwee meteen zware
stem. Vader kan nu niet veel anders meer dan knikken.
Wijzijnhierom uw schulden te innen. Schuldendieu heeft

bijdebakker, deslager, het verhuisbedrijt,twee nieuwe
bedden, cenkoc

graf-

kos-tuumdatu nog niet heeftafbetaald,en zo kan knog wel evendoor
gaan.Alles bij elkaargaat het om3o pond, i9shilling en8stuivers

Schulden! Dat is het dus. Vader en moeder hebben
geldzorgen.30pond, 19shilling en 8stuiversis een heleboel.Dat is meer dan vaderin een maand verdient.

Vader kucht. Moeder zegt:'Wehebben hetgeld niet, heren
Goed, zegt delangere man. 'Indat

geval willenwedewaarde in

goederen meenemen. Kunnenweeven binnenkomen?
Charles ziethoedemannen dehal in lopen. Hij gaat zachtjes de

trap af.

Charles!'sistFanny.
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Ikwil het weten!' fluistert Charles.

Mijn piano, snikt Fanny nu.
'Alsjeblieft, nietmijn piano.

Charles gluurt de woonkamer in en ziethoe vader zijnhorloge
losmaakt van zijn vest en het aan dekleineman

geeft.
Moeder wijst

naar vaders stoel. En vader pakt de porseleinen vaas die hij
enmoe

der
bij hun

huwelijk cadeau hebben gekregen. Dan maaktha
stalten naar de gang te komen. Als een haas vliegt Charlesde trap

weer
op. Hij ziet hoe devoordeur opengaat en een derde man

olu
nenkomt. Die tilt vaders stoelnaar buiten. Daar ziet Charlesnu ccu

grote kar waar al veel meer spullen op staan.Vader en moederz
nietde

enigen metschulden, denkt hij.

Hopelijk niettoteen volgende keer, hoort hijdelange mait
gen. Moeder sluit dedeur achter hen.Dan gaat

ze op ac
traptredezitten, slaat haargezicht inhaarhanden en huilt

mce
nge

aan-

uithalen.Vader
gaat naast haar zittenen wil een arm oma
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slaan,maar moedermaakt een afwerend gebaar. Ze is boos op hem,

denkt Charles. Hij kijkt naar Fanny, die net als hij nog boven aan de

trapstaat. Zehuilt ook.

Kom, fluistertCharles. Samen lopen ze zachtjes naar zijnkamer.

Vader en mocder hadden dus schulden,' zegt Charles. Je schreef

toch al dat er iets mis was? Nou, dit was het dus.

Fanny veegt de tranen van haar wangen. Ikwist het al,Charles,

Zegt ze zachtjes.
Ik hoorde moeder laatst tegen James zeggen

dat

vader
cen gat in zijn hand heeft. Hij heeft geen slechte baan. Maar

het geld is altijd op
Waar geeft hij het dan aan uit?

Weet ikniet.

Ou, ja.
De problemen zijn nu opgelost,

toch?Ze hebben alles

N

afbetaald

Datvraag ik me af,zegt Fanny. Charles kijkt
haar vragend

aan.

hoorde moeder zeggen dat vaderook noggeld geleend
heeft van

familieenkennissen.



Hiweetniet
wat

Nu weet Charles even nietwat
hij moetzeggen.Hii.HELDEN

het betekent om geldproblemen te hebben. Vader en.

ten daar met hem natuurlijk nietover.

Kom,'zegt hij tegen Fanny, 'tijd voor
ontbijt. ler en

moederhebben ons nietgezien. Laten wemaar netdoen alsofall de
is. Goed?' Fanny knikt.

Vader en moeder zittenzwijgend aan de
keukentafel als ze:

nenkomen. 'Goedemorgen, zegt Fanny zo
opgewekt mogelik

Goedemorgen, Fanny en Charles.
Jullie zijn eral

vroeg bij, zegtvader en hij doetzijn best naardetwee te lachen.

Hoe sliep het injenieuwe bed? vraagt moeder aanCharles
Geweldig,' zegtdie enhet is niet eens

gelogen. Hij heeft heerlik

alsofalles
norma

ebin-

geslapen.Alleen het wakker worden....

Stilletjes eten zehun brood.Dekleine kinderen
slapennog enook

James ligt nog opéén oor.Dan schietCharles iets tebinnen. Hetthe-
atertje! Vader en moederkunnennu wel wat

vrolijkheidgebruiken.Hoe laat bent u vanavond thuis,vader?
Een uur ofzeven,jongen. Hoezo?
Ik wil graag vanavond voor iedereen optreden. James heeft een

prachtig poppentheater voor me gemaakt. Heeftu dat al gezien?
Vader knikt enmoederheeft nu zowaar eenlachomdelippen.
'Achtuur.Goed, moeder?
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Goed,Charles. Maar daarvóór zul jeme met wat andere dingen
moeten

helpen. En jij ook,Fanny.
Goed,moeder."
De dag vliegtvoorbij. Charles en Fanny moeten op nutt

ne

broertjesen zusjes passen terwijl moeder boodschappen aoben wel even weg,heeft ze
gezegd.

Ik

Zedurft
natuurlijk niet meer naar debakker en deslaget

buurt, zegtFanny. 'Zemoet nu watverderlopen.
Terwijl Charles met zijn kleine broerties speelt, dwalc

vo0or

zijn

zijngedachten af.In
zijnhoofd ontspint zich een nooi verhaal

voorzijn

theatertje.Hij grinnikt in zichze Dit wordt leuk.Zo2
*a
ullen

vader

enmoederhun
zorgen even

vergeten.



LHet wordt die avond inderdaad cen
gezelligeboel. Er wordt zelfs

gebulderd
vande lach. Vader klapt zijnhanden bijnastuk van plezier

s Charles zijn toneelspel beëindigt en voor
zijn publiek buigt.als

Charlesglimt van trots. Hij vindt het
heerlijk om mensen zo te laten

achen.Dit wil hij doen.Altijd. En zo zal
hij berocmd worden. En dan

zal hij Gad's Hill
Place kopen. Ja, zo zal het gaan.

'Mocder, zegtCharles devolgendeochtend aan het
ontbijt. Vader

is dan dedeur al uit. "Moeder, naar welke school ga ik?' Hij weet

natuurlijk nog wel wat zijn ouders hebben gezegd over het mis-

schienontbreken
van cen geschikte school,maar nu zehiereen paar

maanden wonen, hebben zetoch vastwel een school gevonden?

Moeder schuiftwat ongemakkelijk heen en weer op haar stoel.

Mocder? herhaalt Charles.

Luister,Charles, zegt ze en ze lijkt naar woorden te zoeken. "Je

weet datFanny bijzonder goed piano kan spelen.Je vader en ik heb-

ben beslotendat zeeen specialeopleiding mag volgen om haar talent

verder te ontwikkelen.

'Enik?

Moeder kijkt
eerst naardegrond enkijkthem dan schichtigaan.

Zezieter opeens heelmoeuit. Je hebt vast gezien,Charles,
dat vaders

stoel en nog wat andere dingen weg zijn? begint
ze voorzichtig.

Charles knikt.Je vader en ik hebben even wat minder geld te beste-

den.We kunnen deschool van Fanny nietbetalen als wejou ook naar

School laten gaan. Onderwijs is duur, weet je.Jij blijtt voorlopig biy

mijthuis.
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Maar, moeder..

St,Jongen.Het is nietanders. Jouw tijd komt ook wel weer.

Cnarlesstaatboos op en stampvoet dekeuken uit. Hij loopt
naar

e
vOOrdeur engooitdiemet cen klap achter zich dicht.Het is niet

cEklHet is helemaal niet eerlijk! Fanny krijgtnu dekans op
een

L pleiding
enhijniet.Alsof hij

niet iets wil worden! Hoe moet

i nu beroemd worden? Woest is hij.
Woest!

nietbeterop.Deproblemen van vaderenmoeder zijn
nietopgelost.

arindemaanden die volgen, wordt desfeerin huis er bepaald



urt
moeder

Als Charles cenmaal cen beetjegewend is in de
wijk,stuurtnHELDEN

hem er regelmatig op uit om spullen naardelommerd te

brengen.

nodig om vaders schulden aftebetalen. Moeders sierado
tafel-

is

zilver, dekandelaren: alles verdwijnt naardelommerds in debuurt

Iedere schilling die ze'verdienen met het
verkopen van spul

Charles mag het allemaal regelen.Hij vocltzich er
ellendig over.Hi

je

wil naar school. Hij wil
spelen

met vriendjes.Maar hoe maak

vriendjesals je de ene helft van de dag op klcine
broertjes en zusies

moct passen endeanderehelftdedeur uitgestuurd wordtomallerlei

boodschapjes
te doen? Fanny blijft door deweek opschool.Charles

voclt zich in de steek gelaten, daar in dat
akelige huis in datakelige

Londen.Was hij maarterug in Chatham.
Bij meester Gilesen bij de

rivier.Watmisthij derivier!

Nu Fanny er door deweek niet is, heeft Charles weinig zin meer

om met zijn theatertje te spelen. Zijn enige troost
zijn boeken

Vader heeft er veel, en hij mag ze allemaal lezen. Don
Quichote,

Robinson Crusoë en Duizend-en-een-nacht. Hij geniet van de verhalen, van

de gedrukte letters, de plaatjes,
van de geur van het papier en het

gewicht van het boek in zijn handpalm. Wat als mijn nam nog

eens op zo'n boek zal staan, denkt Charles wel eens. Wat als ik

schrijver word in plaats van toneelspeler. Misschien word ik dan

0ok wel beroemd genoeg om Gad's HillPlace te kunnen kopen..
En

dan pakt hij een veer, een potje inkten krabbelt ideeën op papier

Het ene verhaal na het andere borrelt op in zijnhootd. op aie

momenten, daar op zijneigen zolderkamertje en met een veer in de

hand, voelthij zich gelukkig.

Dan, zomaar opeen avond,komt vader naardezolderkamer.2
gezicht staat

ernstig.'Ik moetjespreken,Charles, zegth c
gaat naast hem op het bed zitten.Ik moet je vragen morg
tend iets voor me te doen.En het valt mezwaar.
Watdan, vader?
Wezullen onze boeken moeten verkopen.
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Neel'
giltCharles.Nee!Datkuntu niet doen! Niet debo

ken!'De



tranen springen
hem in de ogen. Vader slaatcen hand voor zijn

nd. Lijkt
het maar zo of eeft hijooktranen in

zijnogen? Charleslt zich enorm boos worden. Hij wil
zijn vader

schoppen, slaan.
voclt

Dan voelt hij zijn buik. Hij duikt in clkaar en
begint te huilen,

Jreselikte huilen. Hij heett zo vecl
gepikt van zijnouders, zo veel

vervclendeklusjes pgcknapt, en wat
krijgt hij crvoor terug? Nu

gaan
zehet enige wat hem nog gelukkigkan maken, vadersbocken,

ook nog verkopen.

Ikhaat ul'raast hij en dan valt hij kermend van de
buikpijn op

zijn
bed.

Vader zegt een tijdlang niets. Dan zegt hij met gebroken stem:
Het spijt

me zo.

Maar Charles is klaarmet hem.'Gaweg!' huilthij.

Zogaan ertwee jaren voorbij.Charles is twaalfgeworden.De verjaar-

dag is
geruisloos voorbijgegaan. Familie en kennissen komen niet

meer nu vader zijn afspraken over de
afbetaling van

zijn schulden 139
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cau is er toch
niet.

niet nakomt. En geld
voor cen feestje ofeen cadcau ic

Charles heeft dikwijlszijn
vader en moeder gevraagd ho t

eenwoordove

gdhoehet
toch

HELDEN

komtdat er altijd geld te kort is. Maar daar laten zeaee

lhijhet
nooitweten.

los. Charlesdenkt
dat vader gokt.Maar zekerzal hij hetnooir

hemEen paar dagen na zijn verjaardag roepen vader en moeder 1

lang
aan tafel. "Luister, zegt vader,we weten datjede dagen thsiel

10olvindt zonder je zusje. Je weet dat we op dit moment geen cel

voorje kunnen
betalen. James kwam dez weck meteen

goed idee.

Hii werkt sindscen tijdje voor cen schoensmeerfabriek.Ze kun

ie daargoed gebruiken.
Zohebje iets tedoenen

verdienjewatgeld

Dat kunnenwe goedgebruiken.Alsje goedjebestdoer,kunjedar

een goede
baan krijgenalsje

wat ouderbent'

Een schoensmeerfabriek? Moet hij gaan werken in een schoen-

smeerfabriek?En het theaterdan? En de boeken? Hoe kan hii dan

beroemd worden? Hij wil al protesteren,maar zietdan dedwingen-

de ogen van zijn moeder. Dit is al besloten.Vader en moeder gaan

hem niet vragen wat hij ervan vindt. Charles voelt buikpijn opko-

men. Het voelt alsofiemand hem een enorme stomp in zijn maag
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heeft gegeven.

Hij staat op en loopt zonder een woord de trap op naar zijn

kamertje.Hij voelt zich vreselijk in de steekgelaten. Nu weethij
het

Zeker: vaderen moederhouden nietvan hem.Waarom doen ze hem

dit anders aan? En dan James.Zijn neef. Zijn beste en enige vriend

Die flikt hem dit!


