Brief van Peter Wanders aan Louise de Bonville
Chere Louise,
Het kost mij geen moeite om een voorstelling van u te maken.
Zit u nog steeds met uw kleurige stola's en mooie hoeden in de sierlijke rolstoel van uw moeder?
Ik zou graag naast u plaatsnemen en onze conversatie voortzetten, maar mijn stervende moeder vroeg deze week om aandacht.
Aan haar sterfbed heb ik geen traan gelaten. Daar schaam ik me voor. Ze was een lieve moeder, maar ik was nu eenmaal een vreemde
vogel in het nest. Ze wilde me wel begrijpen, maar dat lukte niet zo goed. Zij was vooral bezig met gestampte aardappels en bessen
plukken. Haar wereld hield op bij het tuinhek. Waar mijn droom juist begon. U weet als geen ander hoe mijn leven, nadat ik het tuinhek
achter mij had dicht getrokken, veranderde in een achtbaan. Daar heb ik geen spijt van, maar het had anders kunnen lopen. Dan was ik
nu misschien een zorgzame echtgenoot en vader geweest, maar God had andere plannen met mij. Niet altijd de meest aangename
plannen.
Even terug naar mijn moeder.
Met de foto waarop ik als kardinaal sta afgebeeld, trots vastgeklemd in haar gevlekte handen, is ze vredig gestorven. Haar zoon was
hoog gestegen op de ladder van het katholicisme. Kardinaal in Rome.
Het zou niet lang meer duren en de witte rook zou uit de schoorsteen kringelen om de wereld te verkondigen dat haar Peetje was
gekozen tot Paus. Een jongetje uit Limburg, haar jongetje.
Mijn zus Geertje was woedend dat ik onze moeder zo aan het bedriegen was.
'Beter een fijne leugen, dan een pijnlijke waarheid', probeerde ik haar uit te leggen maar daar trapte ze niet in. Weet u nog Louise wat
ons motto was? 'Een dag zonder leugen, is een dag niet geleefd'
Ik ben erachter dat ik in mijn leven meer geniet van de leugens dan van de werkelijkheid.
Mijn eenvoudige zuster in haar gebloemde keukenschort denkt daar anders over.Terwijl ik mijn zorgen over onze joodse buren met haar
wilde delen, begon zij te zeuren over witte sandalen, die ze in de uitverkoop had gekocht. De famile Groen was afgevoerd naar een
concentratiekamp en zij sprak over witte zomersandalen.
Over schoenen gesproken.
Ik heb mijn moeder's schoenen nog gepoetst, hetgeen ik als kind aan haar plechtig had beloofd, zodat ze er in de kist verzorgd zou
bijliggen. 'Hoe je in de kist ligt, daar gaat het om in het leven' had ze ons geleerd. 'Kijk, vrouw Wanders ligt er knap bij. Eind goed al
goed' Nou, haar schoenen glommen als spiegels.

Hebt u nog iets vernomen van Vitello Clitoro? Hij heeft nog twee schilderijen van mij in consignatie. Daar kunt u hem op aanspreken.
Voorlopig zie ik mezelf niet snel terugkomen naar Italia, ik ga eerst (op uw advies) op zoek naar mijn twee jeugdliefdes Loes en
Andreas. Ik ga proberen de scherven uit mijn verleden bij elkaar te vegen, misschien kan ik er nog een leuk vaasje van maken.
Nu ik er zo over nadenk, moet ik toegeven dat ik eenzaam ben. Er zal toch ergens iemand zijn die van mij wil houden? Met wie ik een
poging kan wagen om gelukkig te zijn.
Ik druk een tedere kus op uw voorhoofd en spreek de wens uit dat wij elkaar weer zullen treffen.
Uw getrouwe vriend, Conte Paulo Ravelli.

