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NEMECIA (Kirstin Valdez Quade). Vertaald door Jeltje Snel 

 

Mijn eerste herinnering aan mijn nichtje Nemecia is dat we samen in een bonenveld lopen. Ik heb net 

gehuild en mijn adem gaat nog steeds hortend en stotend. Zij houdt me stevig bij de hand en zegt 

vrolijk, ‘Wacht maar, Maria, wacht maar tot je het ziet.’ Ik weet niet meer waarom ik van streek was 

of wat mijn nichtje mij die dag liet zien. Ik herinner me alleen maar dat mijn verdriet wegebde en 

plaatsmaakte voor een zacht bruisende golf van verwachting en dat de schoenen van Nemecia 

hakken hadden. Zij moest op haar tenen lopen om te zorgen dat ze niet in de grond zakten.  

Nemecia was de dochter van mijn moeders zuster. Ze kwam nog voor mijn geboorte bij mijn 

ouders wonen omdat mijn tante Benigna niet voor haar kon zorgen. Later, toen tante Benigna was 

hersteld en naar Los Angeles verhuisde, woonde Nemecia al zo lang bij ons dat zij gewoon bleef. In 

ons stadje in New Mexico was dit in die tussenoorlogse jaren niet ongebruikelijk; als er iemand stierf 

of het zwaar kreeg of gewoon te veel kinderen had waren er altijd wel tantes of zussen of 

grootmoeders met ruimte voor nog een kind.  

De dag nadat ik werd geboren nam mijn oudtante Paulita Nemecia mee naar de slaapkamer 

van mijn moeder om mij te bekijken. Nemecia hield de porseleinen babypop vast die ooit van tante 

Benigna was geweest. Toen het dekentje van mijn gezicht werd gehaald zodat Nemecia mij kon zien, 

smeet ze haar pop kapot op de houten vloer. De stukken werden allemaal teruggevonden; mijn vader 

lijmde ze aan elkaar en veegde met zijn zakdoek weg wat tussen de barsten doorsijpelde. De lijm 

droogde bruin op of misschien was het wit en verkleurde het alleen met de jaren tot bruin. De pop 

zat op het bureau in onze slaapkamer, met haar ronde gezichtje rustig lachend onder het bruine 

craquelé, haar handen keurig gevouwen op het witte kant, een vreemd en angstaanjagend mengsel 

van jong en oud.  

Nemecia had een tragische en glamour-achtige uitstraling, die ze zorgvuldig ontwikkelde. Ze 

zette haar ogen zwart aan met een kohlpotlood, had een halssnoer van glazen kralen en droeg echt 

zijden kousen, cadeautjes van haar moeder uit Californië. Van haar zakgeld kocht ze allerlei bladen en 

prikte de foto’s van sterren uit de stomme film rondom de spiegel van onze ladekast. Ik geloof niet 

dat ze ooit naar de film ging – tenminste niet zolang ze bij ons woonde, want de dichtstbijzijnde 

bioscoop was helemaal in Albuquerque en mijn ouders hadden films beslist niet geschikt gevonden 

voor jonge meisjes. Toch oefende Nemecia de oogopslag en tuitende lippen van Mary Pickford en 

Greta Garbo in onze kleine slaapkamerspiegel.  

Als ik aan Nemecia denk zoals ze toen was, zie ik haar al etend voor me. Mijn nichtje was 

altijd gulzig. Ze hunkerde naar van alles en ook naar voedsel. Ze nam muizenhapjes en slikte alles zo 

netjes door als een kat. Ze was nooit verzadigd en al dat voedsel had geen effect op haar slanke 
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figuur.  

Ze maakte grapjes terwijl ze portie na portie opschepte om ons af te leiden, zodat wij er geen 

erg in hadden hoeveel tortilla’s of hoeveel kommen groene chili ze had gegeten. Als mijn vader of 

broertjes haar plaagden met haar eetlust werd ze vuurrood. Mijn moeder suste mijn vader en zei dat 

ze in de groei zat.  

‘s Nachts stal ze voedsel uit de bijkeuken, een handjevol pruimen, wat gedroogd rundvlees of 

stukjes ham. Haar stiekeme gedrag was niet nodig, mijn moeder zou haar graag eten hebben gegeven 

tot ze vol was. Maar ’s ochtends lag alles weer op zijn plaats, het vetvrije papier weer netjes om de 

kaas gevouwen en de deksels vastgedraaid op de potten. Ze was zo bedreven in het afsnijden en 

oplepelen dat haar diefstallen niet werden opgemerkt. Soms werd ik wakker doordat zij op mijn bed 

kroop en een tortilla met honing tegen mijn lippen drukte. ‘Hier,’ fluisterde ze dan en zelfs al was ik 

nog vol van het avondeten en sliep ik nog half, dan nam ik toch een hapje, omdat zij me nodig had bij 

haar misdrijf.  

Ik kreeg een hekel aan voedsel doordat ik haar zag eten. De snelle, efficiënte hapjes, het 

bewegen van haar kaken, de manier waarop voedsel door haar keel naar beneden gleed – ik werd 

misselijk bij de gedachte aan hoeveel haar lichaam kon verstouwen. Haar verfijnde manieren en het 

elegante neigen van haar hoofd bij elke hapje dat ze nam, maakte het op de een of andere manier 

erger. Maar al was ik een kleine eter, al stond mijn afhankelijkheid van voedsel me tegen, het maakte 

niets uit, want Nemecia at mijn portie toch wel op en niets werd ooit verspild.  

 

Ik was bang voor Nemecia omdat ik haar grootste geheim kende: op haar vijfde had zij haar 

moeder in een coma doen belanden en onze grootvader vermoord.  

Dat wist ik omdat zij me dat had verteld op een zondagavond toen we in bed lagen en nog 

niet sliepen. Zoals elke week had de hele familie bij ons gegeten en ik hoorde de volwassenen nog 

praten in de voorkamer.  

‘Ik heb ze vermoord,’ zei Nemecia in het donker. Het klonk alsof ze het voordroeg en ik had 

eerst niet in de gaten dat ze tegen mij praatte. ‘Mijn moeder was dood. Ze was bijna een hele maand 

dood en ik had haar vermoord. Toen kwam ze terug, net als Jezus, alleen was dit een groter wonder 

want zij was langer dood, niet alleen maar die drie dagen.’ Haar stem klonk nuchter.  

‘Waarom heb je onze opa vermoord?’ fluisterde ik. 

‘Dat weet ik niet meer,’ zei ze. ‘Ik denk dat ik boos was.’ 

Ik tuurde strak in de duisternis en knipperde vervolgens. Ogen open of dicht, de duisternis 

bleef hetzelfde. Verontrustend. Ik kon Nemecia niet horen ademhalen, hoorde alleen de stemmen 

van de volwassenen in de verte. Ik had het gevoel dat ik alleen was in de kamer.  

Onmiddellijk daarna zei Nemecia. ‘Al kan ik me niet herinneren hoe ik het deed.’ 
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‘Heb je je vader ook vermoord?’ vroeg ik. Voor het eerst werd ik me bewust van een mantel 

van veiligheid om me heen die me nooit was opgevallen en die nu langzaam van me afgleed.  

‘Oh, nee,’ vertelde Nemecia me. Haar stem klonk weer beslist. ‘Dat hoefde niet, want hij was 

zelf al weggelopen.’ 

Haar enige fout was dat ze het wonderkind niet had vermoord, zei ze. Het wonderkind was 

haar broertje, mijn neefje Patrick dat twee jaar ouder was dan ik. Hij was een wonder omdat zelfs 

toen tante Benigna in die weken sliep, dood voor de wereld, zijn cellen zich vermenigvuldigden en 

zijn trekken tevoorschijn kwamen. Ik zag voor me hoe hij gedijde op suikerwater en op het 

wegterende lichaam van mijn tante, terwijl zijn ziel gestaag binnenin haar gloeide. Ik dacht aan hem 

hoe hij salto’s maakte in de vloeibare stilte.  

 ‘Het was me bijna gelukt,’ zei Nemecia, met iets van spijt in haar stem.  

Een foto van Patrick als peuter stond in een lijstje op de piano. Hij zat tussen tante Benigna, 

die ik nooit had ontmoet en haar nieuwe man, die allemaal in Californië woonden. De Patrick op de 

foto had dikke wangetjes en lachte niet. Hij leek tevreden daar, tussen een moeder en een vader. Hij 

was zich niet bewust van een zusje dat bij ons woonde, in een ander huis bijna vijftienhonderd 

kilometer verder. Hij miste haar zeker niet.  

‘Je mag het tegen niemand zeggen,’ zei mijn nichtje. 

‘Dat doe ik ook niet,’ zei ik, terwijl ik angst en trouw in me voelde opkomen. Ik stak mijn hand 

uit in de duistere ruimte tussen onze bedden.  

 

De volgende dag zag de wereld er anders uit: alle volwassen die ik tegenkwam leken kleiner, 

kwetsbaarder, door het geheim van Nemecia.  

Die middag ging ik naar de winkel en stond rustig naast mijn moeder, terwijl zij aan het werk 

was aan het rommelige cilinderbureau achter de toonbank. Zij was bezig met de boekhouding en 

tikte met het uiteinde van haar potlood tegen haar onderlip. Net als altijd aan het einde van de dag 

dansten de kleine krulletjes als een aureool om haar gezicht.  

Mijn hart bonkte en mijn keel zat dichtgeknepen. ‘Wat is er met tante Benigna 

gebeurd? Wat is er gebeurd met uw pa?’  

Mijn moeder draaide zich om en keek me aan. Zij legde het potlood neer, was een ogenblik 

stil en schudde toen haar hoofd en maakte een gebaar alsof ze alles wegduwde.  

 ‘Het belangrijkste is dat wij ons wonder kregen. Wonderen. Benigna bleef leven en die baby 

ook.’ Haar stem klonk bars. ‘God zorgde daar ten minste voor. Daar zal ik hem altijd dankbaar voor 

blijven.’ Ze leek helemaal niet dankbaar.  

‘Maar wat gebeurde er dan?’ Mijn vraag klonk nu minder resoluut.  

‘Mijn arme, arme zus.’ Mijn moeder kreeg tranen in haar ogen en ze schudde haar hoofd nog 
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een keer. 

 ‘Laten we er maar niet meer aan denken. Dat doet te veel pijn.’ 

Ik geloofde echt wat Nemecia me had verteld. Wat ik niet begreep was dat niemand haar als 

moordenaar behandelde. Zij waren juist extra aardig tegen haar. Ik vroeg me af of ze wel wisten wat 

Nemecia had gedaan. Ik vroeg me af of ze bang waren voor wat ze hen zou kunnen aandoen. Mijn 

moeder bang voor een kind —het idee alleen al, maar het verklaarde misschien wel de extra 

aandacht die ze mijn nichtje gaf en die mij door mijn ziel sneed; de manier waarop haar vingers 

lichtjes streelden over Nemecia’s wang en ze haar lippen liet rusten op Nemecia’s haar als ze ons 

welterusten kuste.  

Misschien was de hele stad wel doodsbang en hielden ze mijn nichtje in de gaten zoals ik ook 

deed als Nemecia met haar lerares op de schooltrap stond te praten of als ze mijn moeder met het 

avondeten hielp. Mijn nichtje viel echter nooit uit haar rol en hoewel ik soms iets behoedzaams in de 

gezichten van de volwassenen zag flikkeren, kon ik er toch niet zeker van zijn.  

De hele stad leek te hebben afgesproken om mij in het duister te laten tasten, maar als er nou 

iemand was die haar afkeuring niet onder stoelen of banken zou steken – en moord zou ze zeker 

afkeuren – dan was het mijn oudtante Paulita wel. Op een middag, toen we bij haar thuis tortilla’s 

aan het maken waren vroeg ik haar ernaar, voorzichtig om het geheim van Nemecia niet te verraden. 

‘Wat is er met mijn grootvader gebeurd?’ Ik kneep een bolletje deeg af en gaf het aan haar.   

‘Het was onvoorstelbaar,’ zei Paulita. Ze rolde het deeg uit met vinnige, scherpe bewegingen. 

Ik dacht dat ze verder zou praten, maar ze zei alleen nog een keer, ‘onvoorstelbaar.’ 

Maar ik kon me wel degelijk voorstellen dat Nemecia iemand zou vermoorden. De hel, 

duivels, vuur – dat waren gruwelen waar ik me niets bij kon voorstellen. Maar een woedende 

Nemecia was volstrekt geloofwaardig.  

‘Maar wat is er dan echt gebeurd?’  

Paulita draaide de deegplak om, rolde hem opnieuw uit en smeet hem op de hete ijzeren 

plaat van het fornuis, waar het deeg blazen kreeg. Ze wees naar mij met de deegroller. ‘Jij  bent 

gezegend dat je na die dag bent geboren, Maria. Jij bent er niet door aangetast. De rest van ons zal 

het nooit vergeten, maar jij, mi hijita, en de tweeling zijn er niet door aangetast.’ Ze opende de 

voordeur van haar fornuis met een ijzeren haak en stookte het vuur op.  

Niemand wilde praten over wat er was gebeurd toen Nemecia vijf was. En al snel vroeg ik er 

niet meer naar. Elke nacht dacht ik dat Nemecia iets meer zou zeggen over haar misdrijf, maar ze had 

het er nooit meer over.  

En elke nacht bleef ik zo lang mogelijk wakker en wachtte tot Nemecia me in het donker zou 

grijpen.  
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Alles wat ik nieuw kreeg, werd door Nemecia kapotgemaakt, niet zo erg dat het niet meer te 

gebruiken was, of duidelijk te zien, maar een klein beetje kapot: een krasje met haar nagel in het 

hout van een potlood, een scheurtje in de zoom aan de binnenkant van een jurk, een vouwtje in de 

bladzijde van een boek. Ik klaagde er een keer over toen Nemecia mijn nieuwe opwindkikker, die echt 

kon springen, tegen het stenen stoepje stootte. Ik duwde de kikker abrupt onder mijn moeders neus 

en stond erop dat ze naar de kras in het blik zou kijken. Mijn moeder vouwde mijn hand weer om het 

speeltje en schudde haar hoofd, teleurgesteld. ‘Denk eens aan de andere kinderen,’ zei ze. Ze 

bedoelde kinderen die ik kende, kinderen uit Cuipas. ‘Er zijn zoveel kinderen die niet zulke mooie 

nieuwe dingen hebben.’ 

Ik werd vaak aan de zorg van mijn nichtje toevertrouwd. Mijn moeder vond het fijn dat 

Nemecia haar hielp; zij had het druk met de winkel en met mijn broertjes van drie. Ik geloof niet dat 

ze ooit dacht dat mijn nichtje mij kwaad wilde doen. Mijn moeder was als een leeuwin als het om de 

veiligheid van haar kinderen ging – later, toen ik vijftien was, weigerde ze eens een heel jaar de 

bejaarde boerenknecht van de buurman in de winkel te helpen omdat hij naar mij floot – maar ze 

vertrouwde Nemecia. Nemecia, die zo goed als wees was, de dochter van de geliefde oudere zus van 

mijn moeder. Nemecia was het eerste en – dat wist ik zelfs toen al – favoriete kind van mijn moeder.  

Mijn nichtje was heftig in haar liefde en in haar haat en soms kon ik die twee niet uit elkaar 

houden. Ik leek haar te irriteren zonder dat ik het wilde. Als ze laaiend was haalde ze uit, ze kneep en 

sloeg me tot mijn huid bont en blauw werd. Haar woede kon soms wel weken duren, agressie die 

langzaam overging in lange stiltes. Ik wist dat ze me had vergeven als ze me verhalen begon te 

vertellen, over La Llorona, die rondwaarde in arroyos en huilde als de wind wanneer de dood 

naderde, verhalen over bandieten en de verschrikkelijke dingen die zij jonge meisjes aandeden, en, 

nog erger, verhalen over onze familie. Daarna zou ze me vasthouden en kussen en me vertellen dat 

hoewel alles waar was, woord voor woord en hoewel ik slecht was en het niet verdiende, ze toch van 

me hield.  

Niet al haar verhalen maakten me bang. Sommige waren prachtig – ingewikkelde lange 

verhalen die zich over weken uitstrekten, avonturen van meisjes zoals wij, die wegliepen. En elk 

verhaal van haar was van ons alleen. Ze vlocht mijn haar ’s nachts, snauwde naar een jongen die me 

plaagde, liet me zien hoe ik moest lopen zodat ik langer leek. ‘Ik ben er om voor je te zorgen,’ zei ze 

tegen me.  

‘Daarom ben ik hier.’ 

 

Toen Nemecia veertien werd, was haar huid rood en vettig geworden en zat ze onder de puistjes. Het 

zag er pijnlijk uit. Ze begon me uit te lachen om mijn brede wenkbrauwen en scheve tanden, dingen 

die ik daarvoor nog nooit had opgemerkt. 
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 Op een avond kwam ze onze slaapkamer binnen en bekeek zichzelf lang in de spiegel. Toen ze 

wegliep, kwam ze naar het bed waarop ik zat en zette haar nagel in mijn rechterwang. Ik gilde en trok 

mijn hoofd met een ruk weg. ‘Sst,’ zei ze vriendelijk. Met een hand streek ze mijn haar glad en ik 

voelde me week worden onder haar aanraking, terwijl ze intussen haar nagel door mijn huid werkte. 

Het deed maar een beetje pijn en wat gaf ik als zevenjarige om schoonheid? Terwijl ik daar lekker zat 

tussen de knieën van Nemecia, met mijn gezicht in haar handen, spoelde haar aandacht over me 

heen zoals ik me een golf voorstelde, warm, langzaam en zoutig.  

 Avond na avond zat ik tussen haar knieën, terwijl ze de wond telkens opnieuw openmaakte. 

De ene dag maakte ze er een spelletje van, vertelde me dat ik eruitzag als een piraat, de andere dag 

zei ze dat het haar plicht was om mij te brandmerken, omdat ik had gezondigd. Dagelijks werkten zij 

en mijn moeder elkaar tegen, mijn moeder smeerde elke ochtend zalf op het korstje, Nemecia 

maakte het elke avond weer open met haar nagels. ‘Waarom heelt het toch niet, Maria?’ vroeg mijn 

moeder zich af terwijl ze me rauwe tenen knoflook voerde. Waarom vertelde ik het haar niet? Ik weet 

het niet precies meer, maar ik denk dat ik de behoefte had om in Nemecia’s verhaal betrokken te 

worden. 

 Toen Nemecia eindelijk haar belangstelling verloor en mijn wang liet helen, liep het litteken 

helemaal vanaf de zijkant van mijn neus naar mijn lip. Ik zag er daardoor ontevreden uit en in de 

winter werd het litteken paars.  

 

 

Na haar zestiende verjaardag liet Nemecia me met rust. Het was heel gewoon, zei mijn moeder, dat 

ze meer tijd alleen doorbracht, of met haar vriendinnen. Bij het avondeten was mijn nichtje nog 

steeds grappig tegen mijn ouders en spraakzaam tegen mijn ooms en tantes. Maar die vreemde 

heimelijke aanvallen van woede en genegenheid – alle aandacht die zij eens aan me besteedde – het 

hield helemaal op. Zij had zich van me afgewend, maar in plaats van opluchting voelde ik leegte. 

 Ik probeerde Nemecia terug te dwingen in onze oude geborgenheid. Ik kocht karamellen voor 

haar, stootte haar aan in de kerk alsof we een geheimpje deelden. Op school rende ik een keer naar 

haar toe toen ze met een paar oudere meisjes stond te praten. ‘Nemecia!’ riep ik uit, alsof ik haar 

overal had gezocht en greep haar bij de hand. Zij duwde me niet weg en snauwde me niet af, ze 

lachte alleen koel en draaide zich om naar haar vriendinnen. 

Wij hadden nog steeds samen een kamer, maar ze ging laat naar bed. Ze vertelde me niet 

langer verhalen, borstelde niet langer mijn haar, liep niet langer met me naar school. Nemecia zag me 

helemaal niet meer en zonder haar blik zag ik mezelf ook niet langer staan. Soms lag ik in bed terwijl 

ik op haar wachtte en hield me heel stil totdat ik de lakens niet langer op mijn huid voelde, totdat ik 

lichaamloos in het duister werd. Uiteindelijk kwam Nemecia dan binnen en op zo’n moment kon ik 
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niets uitbrengen.  

Mijn huid werd kleurloos, mijn lichaam gewichtsloos totdat ik op een ochtend in mei uit het 

raam staarde en de oude mevrouw Romero op straat zag wandelen met haar sjaal als vleugels achter 

haar aan wapperend. Mijn onderwijzeres riep streng mijn naam en ik was verbaasd dat ik stevig in 

mijn lichaam aan mijn lessenaar zat. Ik besloot op dat moment: ik zou de Corpus Christi processie 

leiden. Ik zou de vleugels dragen en iedereen zou me zien.  

 

 

Corpus Christi was de favoriete feestdag van mijn moeder, al vanaf dat ze een kind was, toen ze elke 

zomer met de andere meisjes door de stoffige straten liep en rozenblaadjes strooide. Elk jaar maakte 

mijn moeder nieuwe witte jurken voor Nemecia en mij en wond onze vlechten met linten als een 

kroon om ons hoofd. Ik was altijd al dol op de ceremonie geweest: de plechtigheid van de processie, 

het heilige sacrament in zijn gouden kistje dat door de priester omhoog werd gehouden onder het 

baldakijn met de gouden kwastjes, de gebeden aan de altaartjes langs de weg. Nu kon ik alleen nog 

maar denken aan het leiden van die processie.  

Het altaartje van mijn moeder was haar trots. Elk jaar zette zij de kaarttafel op straat voor het 

huis. Het Heilig Hart stond midden op het gehaakte kanten kleedje, geflankeerd door kaarsen en 

bloemen in wekpotten.  

Iedereen deed mee in de processie en de meisjes van het stadje liepen voorop met manden 

vol bloemblaadjes om uit te strooien voor het Lichaam van Christus. Op die dag werden wij 

getransformeerd van stoffige kinderen met onverzorgde haren tot engelen. Maar het meisje aan het 

hoofd van de processie was de ware engel, want zij droeg de vleugels die tussen vloeipapier in een 

doos boven op mijn moeders klerenkast werden bewaard. Die vleugels waren prachtig, van gaas en 

metaaldraad, en werden met wit lint aan de bovenarmen bevestigd.  

 

 

 


