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‘I write fiction and I’m told it’s autobiography, I write autobio-
graphy and I’m told it’s fiction, so since I’m so dim and they’re so 
smart, let them decide what it is or it isn’t.’ – Philip Roth

‘Isn’t all biography a kind of fiction anyway.’ – Ian Hamilton



Voor mijn moeders kleinkinderen en achterkleinkinderen
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Proloog

Over mijn moeder heb ik veel geschreven.
 Of eigenlijk dat ook weer niet. Ik heb telkens iets van haar 
geleend en het gehavend teruggegeven. Ze heeft daarover nooit 
geklaagd, terwijl het niet gepast is om van iemands trouwservies 
ongevraagd de theepot, een ontbijtbord, botervloot of schoteltje 
uit de kast te nemen, die te gebruiken en niet netjes te retourne-
ren, maar maanden, jaren later in scherven, of op een verkeerde 
manier gelijmd, in een etalage te presenteren met de trotse woor-
den: ‘Kijk eens wat ik heb gemaakt! Je mag er net zo vaak naar 
kijken als je wilt.’
 Ze vragen haar vaak: ‘Ben je niet trots op je dochter, die schrijf-
ster?’
 Meestal antwoordt ze: ‘Ik ben trots op alle vier mijn kinderen, 
op het ene niet meer dan op het andere, ze zijn allemaal gelijk.’
 Mijn moeder durft wat ze werkelijk vindt niet hardop te zeg-
gen. Misschien zelfs niet te denken. Daarom zeg ik het voor haar: 
het is geen benijdenswaardig lot om moeder van een auteur te 
zijn die zich permitteert jouw verleden, heden en toekomst als 
hutspot op te dienen en daarbij verwacht dat je de portie gretig 
consumeert, en vervolgens beweert dat het heus goed heeft ge-
smaakt.
 Ze is kleurrijker dan ik zwart-op-wit kan beschrijven. Ze is 
complexer dan een leesbaar boek tolereert en ze is dapperder dan 
ik in zinnen kan uitdrukken.
 Mijn broers en zus adviseer ik dit boek niet te lezen, tenzij met 
het besef dat hun moeder de mijne niet is en de mijne niet de 
vrouw is van mijn zeven jaar geleden overleden vader, noch de 
dame over wie haar buurvrouw de laatste jaren telkens klaagt: ‘Ze 
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gaat wel vreselijk achteruit. Ze is vaak erg verward. Ze zou niet 
meer op zichzelf moeten wonen, het wordt levensgevaarlijk, weet 
je dat.’
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Er wordt beweerd dat een mens zich niets van voor zijn 
vierde levensjaar kan herinneren.
 Maar mijn moeder, inmiddels zesentachtig, vertelt over de 
ontdekking van de kinderverlamming, die haar leven en aldus 
ook het mijne heeft bepaald, met telkens meer details.
 Melanie Krijger, door haar zussen en broers Mee genoemd, 
was drie, bijna vier toen ze aan Raymond, haar jongere broertje, 
vroeg: ‘Mag ik je pistool?’ Raymond draaide zich van haar weg, 
roepend: ‘Pief! Dood!’ Daarop liet Boelé, haar oudere zus, zich 
giechelend op de modderige grond vallen. En Raymond, wanke-
lend op zijn koddige beentjes en zijn bolle buikje vooruit, mikte 
recht op Melanie. Zij reikte met haar linkerhand naar zijn wapen. 
Haar broertje negeerde dat gebaar. Met zijn twee knuistjes stevig 
om de bamboestok geklemd schreeuwde hij: ‘Henzup!’
 Haar oudste broer, Han, had het pistool van bamboe en elas-
tiekjes gemaakt. Speciaal voor Raymond, die nota bene nog geen 
zin kon zeggen. Wel losse woordjes. Ze was jaloers dat zij geen 
wapen had. Ze kon al tot tien tellen, ook in het Maleis. Wellicht 
sloeg ze soms een cijfer over als ze het te snel wilde doen. En Han 
had haar geleerd hoe ze haar eigen letter in de vulkanische aar-
de moest schrijven. Een moeilijke letter. Als ze hem per ongeluk 
ondersteboven had getekend, ging ze aan de andere kant staan en 
was hij weer goed. En zij wist al wat dood was. Want haar hond 
had ze door elkaar geschud, aan zijn lange zwarte haar getrokken, 
in zijn oren geschreeuwd, en toch werd hij niet wakker. Han had 
gezegd: ‘Ga van hem af, Mee. Hij is morsdood, we moeten hem 
begraven.’
 Haar oudste zus, Yola, bemoeide zich er niet mee, evenmin als 



12

Boelé, maar zij mocht Han helpen omdat Hon van haar was. Zij 
noemde hem zo sinds ze had leren praten. Het was geen afkor-
ting, geen verbastering. Ze wist niet beter of dat was de naam van 
haar eerste hond. Iedereen was zijn vorige vergeten. Han groef 
een kuil vlak bij de wc van de bediendes. ‘Daar liggen er nog 
twee,’ had hij gezegd, ‘honden gaan eerder dood dan mensen.’
 Raymond was een lopende baby. Hij dacht nog dat je dood 
was als je in de modder viel en je ogen dichthield. En hij dacht 
dat dood iets was waaruit je even later op kon staan alsof er niets 
gebeurd was. Haar broertje was schattig, zoals wanneer hij balan-
ceerde terwijl hij met de aan elkaar gebonden bamboestokken in 
haar richting wees. Hij porde ermee in haar buik.

Ze weet zeker dat ze bij aankomst Tante en Oom met haar goede 
hand had begroet. Al herinnert ze zich niet hoe ze na de lange 
treinreis het tuinpad van Tantes erf op liepen. Als het toen niet 
gelukt was om haar rechterhand omhoog te brengen, hadden ze 
het immers meteen gemerkt. Wanneer de arm haar in de steek 
begon te laten, is voor haar een raadsel. Misschien logeerden ze 
al twee handen bij Tante, misschien pas zes vingers. Wie nog niet 
naar school gaat, begrijpt niks van tijd. Voor een kind duurt ple-
zier altijd te kort, verveling te lang, en angst lijkt nooit te stop-
pen. Angst beklijft.
 Naderhand vertelde niemand haar de details. Mammie zeker 
niet. Pappie ook weinig. Yola en Han wel een beetje. Op hun 
manier. Zij waren net zo goed kinderen. Ook Yola, al moest ze op 
hen passen. Het kan zijn dat het geen echte herinnering is en dat 
ze heeft onthouden wat haar oudste broer en grote zus er nader-
hand over hebben verteld, maar dat denkt ze niet.
 Het is of haar arm weer net zo wordt als toen en steeds minder 
kan. Schrijven lukt nauwelijks nog. Over haar handtekening doet 
ze lang. Gelukkig hoeft ze die niet vaak meer te zetten. Haar kin-
deren regelen wat zij niet meer kan doen. Toch blijft ze de hand 
gebruiken. Ze geeft niet op. Als ze van buiten komt, door winter-
se vorst, herfstkou, lentebuien, zomerse kilte, is de hand tot niets 
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in staat. Ze wrijft de kou eraf, houdt hem onder de warme kraan 
totdat er weer leven in haar vingers komt.
 Ze begreep niet waarom ze door haar familie alleen werd gela-
ten. Haar moeder, met de baby op de arm, kwam geen stap dich-
terbij. Dat vind je gek als je een peuter bent. Daar blijf je later 
altijd aan denken. Haar vader mocht wel naast haar liggen. Af 
en toe. Tante had Pappie een Theresiabeeldje meegegeven. Dat 
had ze naast zich, in haar bed. Ze heeft het nog steeds. Het is 
een paar keer gelijmd. Het kwam op 24 december 1950 gebro-
ken uit de scheepskoffer. Ze had het goed in kleren gewikkeld, 
maar ze gooien met die kisten. Het was niet moeilijk om de twee 
delen aan elkaar te plakken. Het hulpje had het bij het afstoffen 
per ongeluk laten vallen. Ze hebben de brokstukken toen samen 
met plakband weer aan elkaar gezet. Het plakband is inmiddels 
verkleurd. Bruin. Dat geeft niet. Zo onthoud je gebeurtenissen, 
door de dingen te laten zoals ze zijn.
 Haar ouders gingen met het gezin jaarlijks bij Oom en Tante 
op vakantie omdat het daar in de bergen van Soekaboemie koeler 
was. De baby huilde veel. Dat weet ze nog. Mammie zei dat het 
nieuwe zusje koortsig was. En al was het toen verboden om met 
je foute hand te eten, ze hadden het nog niet gemerkt. Haar rech-
terhand hing al een tijdje levenloos naast haar lichaam. Hoe ze 
ook probeerde, de arm wilde niet bewegen. Niemand had er erg 
in dat ze stiekem met haar linker at. De goede arm was stout. Hij 
luisterde niet meer.
 Yola keek van een afstand toe. Ze moest ervoor zorgen dat haar 
zusjes en broertjes geen kattenkwaad uithaalden. Die taak nam ze 
serieus. Yola was niet van plan Han of de kleintjes te laten mer-
ken dat er tussen haar benen rode tranen in een opgerolde hand-
doek sijpelden, en dat het voortaan elke maand raak zou zijn. 
Woedend was ze, omdat ze donders goed wist dat ze ondanks dat 
bloeden nooit moeder zou worden. Ze hoopte dat Raymond zijn 
neppistool niet af zou staan, want in Melanies handen gebeurden 
er beslist ongelukken mee. Zodra dat wilde kind met een stok 
zwaaide, raakte ze iemand net wel of net niet in het oog. Als een 
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van de kinderen iets overkwam, moest zij als oudste boeten. Me-
lanie was deze vakantie minder druk dan anders. Alsof ze iets had 
uitgespookt wat ze voor de anderen trachtte te verbergen.
 Mammie meende dat ze in de overvolle trein van Batavia naar 
Soekaboemie vreemde bacillen hadden opgelopen en liet ieder-
een wonderolie drinken. Pappie en zijzelf hadden die smurrie 
ook ingenomen. Han protesteerde hevig, want hij had alleen 
maar hoofdpijn en geen diarree. Maar Pappie bemoeide zich er-
mee. Niemand kwam eronderuit.
 Yola stond als een bewaker bij het hek, met een rotan in de 
hand. Hij zwiepte. Het was de stok die Tante gebruikte om haar 
kinderen in toom te houden. Deze vakantie had Yola hem nog 
niet hoeven te gebruiken. Iedereen was te sloom en te ziek om 
lastig te zijn. Raymond en Boelé leken op te knappen. Mee was 
druk, grieperig of niet, maar ze was niet in haar normale doen. 
Hun kwakkelige gezondheid had het grootste deel van de vakan-
tie om zeep geholpen. Die dag echter gedroegen de kinderen 
zich als honden die te lang in een hok aan de ketting hebben ge-
legen. Het was niet verstandig van Han om een geweer te maken. 
Zo hield je die kleintjes niet rustig. Hij had beter balletjes kunnen 
winden van stukjes elastiek.
 Han wilde gaan tennissen maar voelde zich lamlendig door 
die smerige wonderolie. Mammie geloofde heilig in de huismid-
deltjes van haar Javaanse moeder, die nooit school genoten had. 
Haar armoedige geneesmethoden werden serieuzer genomen 
dan adviezen van de echte dokter. Door de olie kregen ze de spui-
terij. Niemand uitgezonderd. Het werd dringen achter op de ga-
lerij van Oom en Tante. De kleinsten hielden het niet op en het 
drupte via de pijpen van hun hansop op hun blote kakkies. Van 
Oom had hij een scherp kapmes gekregen. Daarmee maakte hij 
voor zichzelf een katapult. Oom beloofde bij het ontbijt dat hij de 
volgende dag, als hij weer was aangesterkt, mee mocht op jacht.
 ‘Hij bedoelt “hands up”,’ zei Boelé, ‘geef je over of hij schiet.’
 Melanie wilde niet op de grond gaan liggen. Ze houdt nog 
steeds niet van verliezen. Doodgaan is verliezen. Je moet altijd je 
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best doen om te winnen, nooit opgeven. Ze wilde evenmin flauw 
zijn. In een spel heb je regels, dan moet je sportief zijn. Regels 
zijn er om te worden nageleefd.
 Ze stak haar armen in de lucht. Haar hoofd stuurde ze allebei 
omhoog, maar haar rechter wilde niet luisteren.
 ‘Die ook,’ zei Raymond, terwijl hij met zijn bamboewapen 
haar bungelende arm raakte. Hij was pas twee, maar hij had een 
sterke wil. Hij was gewend zijn zin te krijgen.
 ‘Kan niet,’ bekende Melanie.
 ‘Omhoog,’ beval Raymond.
 ‘Kan niet,’ zei Melanie harder.
 Ze riep het boos, omdat haar zorgvuldig bewaarde geheim 
door dat kleine verwende rotjoch werd geopenbaard.
 Boelé pakte de levenloze hand en bracht hem boven haar 
hoofd. Daarna liet ze hem los. De arm viel terug. Hij wiegde even 
heen en weer als een lege schommel in de wind. Raymond pro-
beerde hetzelfde te doen. Eén, twee, drie, vier keer zo hoog als 
hij kon. Met verbazing keken Boelé en Raymond toe hoe de arm 
telkens weer langs haar lichaam viel. Toen kwam Yola erbij.
 ‘Mee, stel je niet aan.’
 Ze reikte naar de onwillige arm en trok deze aan de pols omhoog 
tot ver boven haar hoofd. Ze hield de levenloze hand in de lucht. 
Met de arm boven Melanies hoofd loerde ze strak in haar ogen. 
Met een onverschillige blik keek Melanie terug. Het kon haar niet 
schelen hoe kwaad Yola op haar zou worden. Ze wist niet of dit 
haar eigen schuld was. Wel dat zij er niks aan kon veranderen.
 ‘Laat los,’ zei Boelé opgewonden, ‘laat los, dan zie je het zelf.’
 ‘Mee dood,’ zei Raymond.
 Hij streelde tevreden de bamboeloop van zijn pistool.
 Han slenterde naderbij. Hij dacht waarschijnlijk net als Yola: 
daar heb je die Arab weer. Altijd wat met haar. En toen pas liet 
Yola Melanies rechterarm los.
 ‘Njo, ga Mammie en Pappie halen, pak de fiets,’ schreeuwde 
Yola, terwijl Han gewoon naast hen stond en haar ook had kun-
nen horen als ze het had gefluisterd.
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 Han gehoorzaamde niet meteen. Hij kneep in haar rechterarm 
en vroeg: ‘Voel je dat?’
 ‘Schiet op,’ siste Yola, ‘ga Mammie halen voordat de rest van 
dat kind ook niet meer leeft.’

Zij wordt zevenentachtig en ik word vierenzestig.
 Soms is ze opeens weer drie, zwaait ze naar haar broers en zus-
sen. Ze moet opnieuw alleen in het paviljoen achterblijven. Net 
als toen. Iedereen wuift vanuit de verte.

Ik was dertig jaar en driehonderddertien dagen oud.
 Mijn schrik en mogelijk enige ergernis verborg ik achter brede 
schouders, een rechte rug en een opgestoken kin toen ze vroeg: 
‘Vond je het moeilijk om “Ik haat mijn moeder” op te schrijven?’
 Misschien mompelde ik iets onverstaanbaars om het sponta-
ne gesprek over mijn romandebuut in de kiem te smoren. Mijn 
moeder zwaaide met de pocket waarop zowel aan de voorzijde 
als aan de achterkant mijn gezicht argwanend de wereld in keek, 
en ze vervolgde: ‘Mensen die je boek gelezen hebben vragen mij 
telkens of het mij pijn doet dat jij die dingen schrijft.’
 Waarschijnlijk hield ik een betoog over domme lezers die het 
verschil tussen fictie en een autobiografie niet snappen. Ik zie 
haar nog zitten, kaarsrecht in haar leunstoel met een extra kus-
sen achter zich en eentje tegen de zijleuning als steun onder haar 
door polio erg tengere rechterarm. In haar onvolgroeide rech-
terhand een dunne haaknaald. Een wirwar gekleurde draden van 
het voor een kwart voltooide tafelkleed liep via haar schoot langs 
haar gespierde benen naar katoenen knotjes in een zelfgemaakte 
opzichtige blauwe tas, die vloekte met de groene vloerbedekking. 
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De Heugafelt-tapijttegels hadden mijn ouders zich door een 
kennis die ze nog van hun verre geboorteland kenden laten aan-
praten toen mijn zus en ik niet meer tegen dit soort pragmatische 
aankopen konden protesteren omdat we het huis al hadden ver-
laten. De zoon van deze gepensioneerde landmachtsergeant, die 
de oerlelijke tegels tegen twintig procent korting had geleverd, 
was mij in mijn tienerjaren door familieleden aangeprezen als de 
ideale echtgenoot. Mijn moeders vloer bewees dat ik er goed aan 
had gedaan hem uit de weg te gaan toen hij bijna dagelijks bij 
mijn moeder in de keuken stond om zogenaamd van haar kook-
kunst te leren.
 Een vijftal gebreide, geborduurde en uit lapjes samengestel-
de tassen lag naast haar stoel. Enkele doorzichtige plastic tasjes 
met daarin kleurrijke knutselwerkjes slingerden ook rond op de 
grond. Ze wisselde breien, haken, borduren, naaien en knutse-
len af. Steeds dezelfde bewegingen konden haar poliovingers niet 
aan. Maar hoeveel moeite het haar rechterarm ook kostte, haar 
handen zaten nooit stil.
 De pocket waarmee ze met haar linkerhand had zitten wappe-
ren alsof ze naarstig koelte zocht in de te warme huiskamer, legde 
ze kalm en gedecideerd op de stapel papieren en tijdschriften in 
het open vak van het zwarte dressoir. De stand van hun ther-
mostaat steeg naarmate hun leeftijd toenam. Ook in de zomer 
stond hij op 22 graden, en sinds mijn vaders overlijden overdag 
en ’s nachts op minstens 24. Haar tientallen orchideeën gedijen 
goed in dat hoekhuis. Zonneschijn lijkt ook met zware bewol-
king vanuit drie windrichtingen via twee gevelgrote ruiten en een 
klein zijraampje dwars door haar aluminium blindering binnen te 
dringen.
 Het was anders in mijn jeugd. Op warme dagen sloot mijn 
moeder de zinderende zomer buiten met zware donkerrode gor-
dijnen. Het schelle daglicht werd geschuwd. Met tegenzin betrad 
ik ons donkere huis. Temeer daar op veel groener gras dan dat 
van ons gazon buren halfnaakt lagen te zonnen. Buurkinderen 
schaterden achter de lage tuinhekjes, spelend met water. Stoei-
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den. Maar in onze huiskamer was het koel, stil, onbestemd, alsof 
ze het geluk dat anderen nastreefden en trachtten te koesteren 
probeerden te ontlopen. Die donkerte leek mijn ouders te be-
hagen. Soms waagde ik het te vragen waarom ze de gordijnen 
sloten als anderen ramen en deuren hadden opengegooid. Mijn 
moeders antwoord was: ‘Het zonlicht is te fel.’
 De donkerrode gordijnen hingen er alleen nog voor de sier 
nadat mijn ouders investeerden in luxaflex. Mijn moeder hoefde 
niet meer bij een schemerlampje te haken als in de zonovergoten 
tuinen van de buren de zomer werd gevierd. Ik kon via spleetjes 
deelgenoot blijven van de vrolijke buitenwereld wanneer ik aan 
de eettafel mijn huiswerk deed. De uitvinder van die zonnewe-
ring ben ik dankbaar voor deze ingrijpende verandering in mijn 
tienerjaren. Hij bracht nuances aan in onze huiskamer. De luxa-
flex opende ook de ogen van mijn ouders, want ze werden minder 
rigide ten aanzien van de felle zomerzon. Ze schaften tuinstoelen 
en een parasol aan. Weliswaar kochten ze geen ligstoelen en bad-
kleding, maar mijn jongste broertje, Alexander, hun nakomeling, 
kreeg een opblaasbaar plastic badje dat precies paste op het plat-
gelopen gras.
 Sinds ze weduwe is zijn de onverslijtbare aluminium jaloezieën 
gesloten, weer of geen weer. Zij kan wel naar buiten, maar nie-
mand kan naar binnen kijken. Die bewuste middag, inmiddels 
meer dan dertig jaar geleden, was mijn vader gaan bridgen in het 
enige restaurant van het dorp. Toen ik haar kwam afhalen om 
haar naar de polikliniek te rijden en zij klaarzat om mij te atta-
queren over mijn debuut, was de zonnewering opgetrokken.
 Zoals altijd riep ze, toen ik de sleutel in het slot van de voor-
deur stak: ‘Sonia, ben jij dat? Doe snel de deur dicht want ik heb 
het badkamerraam openstaan.’
 Ze is nog steeds bang voor wind en gevaarlijke tocht. Dat bo-
venraampje kon ik zien vanaf haar stoep. Het stond slechts op 
een kier. Elke minimale luchtverplaatsing bracht haar van streek. 
Zweet gutste uit mijn oksels nog voordat ik de voordeur achter 
mij had dichtgetrokken. Druppels gleden over mijn voorhoofd, 
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terwijl ik normaal na drie partijtjes tennis in de volle zon zelfs 
niet transpireerde. Het adrenalinegehalte in mijn bloed stijgt ge-
woonlijk ijlings zodra ik over de drempel van haar broeikas stap, 
zonder dat er nog een woord uit mijn moeders mond is gerold.
 Die dag was ik gehaast. Ik kwam meestal op het nippertje. Ze 
had staar en kreeg een kunstlens. Ik was haar taxichauffeur. Zij 
leek ontspannen. De volle lippen waren niet strak op elkaar ge-
klemd, zoals wanneer ze haar emoties nauwelijks kon bedwingen. 
Ik zag haar rechterhand, klein als van een tienjarige, evenwel tril-
len. Haar veel grotere sterke linkerhand omklemde de rechter-
pols in een vergeefse poging het beven te stoppen.
 Toen alleen mijn jongste broertje, Alexander, nog thuis woon-
de, werd die leunstoel haar vaste plek in huis. Hij staat na het 
overlijden van mijn vader nog steeds naast het grote zwarte dres-
soir, dat ze samen met hem in een gids van een postorderbedrijf 
had uitgekozen. Wegens tropenjaren was mijn vader als adjudant 
met vervroegd pensioen gegaan. Ze vernieuwden hun interieur 
dankzij een maand extra salaris als afscheidscadeau van het leger, 
dat hij van zijn zeventiende tot zijn vijftigste had gediend.
 De oude meubels waren tijdens onze afwezigheid door nieuwe 
vervangen. Ik was vijftien, kwam moe van school. Dagelijks vier-
entwintig kilometer op de fiets. Een loodzware schooltas onder 
mijn arm. Hun trotse blikken. Wat deed mijn vader thuis? Ach 
ja, pensioen. Wat een vrolijke gezichten. Vol verwachting keken 
ze toe hoe ik mijn jas uittrok en deze in de gang aan de kapstok 
ophing. Ze liepen voor me uit tot de huiskamerdrempel. In hun 
bescheiden rijtjeshuis leek dat een hoofse Javaanse dans door drie 
personages, uitgevoerd in een Hollandse wc. Ieder van ons deed 
zijn best niet op elkaars teen of hiel te trappen. Ze hielden tege-
lijk in om me voor te laten gaan, als een speciale gast. Zij als twee 
wachters.
 Opeens bevond ik me in een vreemd huis. De elegante teak-
houten meubels met de lichtgrijze stoffen bekleding waren ver-
dwenen. Zwarte leren fauteuils, een zwarte bank en het hoge 
kolossale zwarte dressoir maakten de toch al petieterige huiska-
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mer bijzonder klein. De bescheiden teakhouten salontafel was 
vervangen door een glanzende zwartbruine grafzerk op stevi-
ge chromen poten. Marmer waaraan kleinkinderen en achter-
kleinkinderen zich later telkens zouden stoten. Builen op kleine 
hoofdjes van kruipende baby’s. Jammerende peuters. Huilende 
kleuters. Ze wisten het nog niet. En ik evenmin. Maar eigenlijk 
schreeuwde de kamer mij al toe: die ouders van jou, waar zijn ze 
aan begonnen?
 Ik keek rond en zocht naar een detail dat mij minder zou over-
weldigen dan het geheel. De diepe stilte verklapte dat mijn ou-
ders een compliment over hun nieuwe aanwinsten verwachtten. 
Ik wilde niet jokken, ik wilde niet kwetsen. Ik was vijftien jaar 
oud. Ik wilde alleen onze huiskamer terug. Terwijl ik de woordjes 
‘mooi’ en ‘best aardig’ in gedachten oefende en uitprobeerde hoe 
het zou zijn als ik ‘wel een beetje vol’ zou zeggen, werden mijn 
ogen getrokken naar een groot zwart vak in het midden van het 
gloednieuwe wandmeubel. Het was hoog, breed en leeg. Als een 
zwarte woestijn bij nacht zonder maan of sterren. In dat zwart 
bevond zich een nietige oase: een setje tinnen onderzettertjes uit 
hun tropische geboorteland.
 Waar de zin vandaan kwam wist ik niet. Ik grapte gretig: ‘Zijn 
die verdwaalde relikwieën het enig tastbare in jullie grote zwarte 
gat?’
 Sinds ik naar de middelbare school ging troefde ik mijn moeder 
graag verbaal af. Ze had ontzag voor taal en intelligentie, vooral 
als die met een glimlach werden gepresenteerd. Met woorden die 
in haar vocabulaire ontbraken hield ik haar op een afstand. Iets 
wat soms nodig was.
 Ik zag de teleurstelling van mijn vader en de vragende blik van 
mijn moeder. Ik lachte in mijn eentje om de zin die ik zelf niet 
snapte, maar die het gewenste effect had gehad. Niemand reken-
de nog op uitroepen van bewondering voor de metamorfose. Al-
thans niet uit mijn koker. Het tinnen setje gaven ze vijf of zes jaar 
later aan me mee toen ze merkten dat hun oudste kleinkind, mijn 
zoon, er graag mee speelde.
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 Tijdens mijn jeugd was een van de eetkamerstoelen haar vaste 
troon in de achterkamer. Mijn vader nestelde zich zodra hij van zijn 
werk thuiskwam in de hoek van de bank, naast de schoorsteenman-
tel, waar tot mijn veertiende een hoge ronde zwarte kolenkachel 
brandde. Nadat ze over waren gegaan op centrale verwarming, 
hing mijn vader zoals voorheen in die hoek van de sofa, alhoewel 
de nieuwe warmtebronnen zich bescheiden onder het raam be-
vonden. Mijn twee broertjes en ik schoven dicht tegen mijn vader 
aan zodra we de kans kregen. Alsof hij een groot zacht kussen was, 
zo nestelden we ons op en naast hem. En hij vond dat best.
 Mijn moeders leunstoel werd meestal ingepikt door Margaret, 
mijn zus. Zodra Margaret naar boven, naar de slaapkamer, ver-
dween om haar huiswerk te doen, ging ik er zitten. Mijn moeder 
joeg ons daar niet weg. We maakten voor haar geen plaats omdat 
ze altijd opperde dat een rechte leuning beter was voor haar rug. 
Ze kon niet handwerken in een leunstoel, beweerde ze, want dan 
had haar lichaam geen steun, gleed ze onderuit en kreeg ze last 
van haar linkerarm en rechterschouder. ‘Ik ben scheefgegroeid 
door de kinderverlamming, en dan moet je erger voorkomen.’
 Het pannenlapje of tafelkleedje dat ze aan het haken was, lag 
in een tas op de eettafel totdat er weer een huishoudelijke taak 
verricht moest worden. Dan propte ze hem in de kleine berging 
onder het doorgeefluik naar de keuken. Die kastdeur kon niet 
meer sluiten door de hoeveelheid handwerkjes in wording. Al-
lerlei soorten materialen werden er bewaard, van zijden borduur-
garen, wol en katoen, tot lege closetrollen, raffia, kralen, stukken 
karton, restantjes stof, te verstellen kleding en te stoppen sok-
ken. Ze gooide niets weg, want tijdens de Japanse bezetting in de 
Tweede Wereldoorlog had ze geleerd dat alles op een dag van pas 
kan komen.
 Wanneer ze niet zat te breien, haken, borduren, naaien of 
knutselen, was ze aan het strijken, hing ze het natte wasgoed aan 
de lijn, of was ze druk in de keuken. Als ik terugdenk aan mijn 
jeugd zie ik haar aan het fornuis. Of ik nu een korte of een lange 
schooldag had, zodra ik van school thuiskwam en via de tuin de 
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achterdeur opende, stond ze daar met pollepels in pannen te roe-
ren. Daarmee belemmerde ze de ingang. Voor het oplichten van 
een deksel om in de pan te gluren, kreeg ik een tik op mijn vin-
gers. Iets zonder vragen uit een van de schaaltjes op het aanrecht 
pakken om te proeven was ook verboden. De krappe keuken was 
haar koninkrijk.
 Ik voel nog die onderzoekende blik vanuit haar ooghoeken, 
de priemende irissen strak op de mijne gericht, zoals wanneer ze 
om een verklaring vroeg wanneer ik een kwartier later uit school 
kwam.
 Waarschijnlijk had ze begrepen dat ik haar vraag of ik het 
moeilijk vond om de zin ‘Ik haat mijn moeder’ in mijn roman te 
schrijven weigerde te beantwoorden, want ze schoof de pocket 
die ze eerder bijna achteloos op een stapel tijdschriften en papie-
ren had gelegd, dieper naar achter in dat grote zwarte vak, tussen 
de catalogi van postorderbedrijven.

Inmiddels is het zwarte vak een ondoordringbaar oerwoud 
van paperassen, boeken en tijdschriften, waarin ik af en toe 
zoekgeraakte belastingaanslagen moet zien terug te vinden.
 Die jungle is de verstoffelijking van de chaos in haar status 
quo.
 Daarom beschrijf ik haar leven. Alles wat ik me herinner dat 
mijn grootouders, mijn tantes en ooms, mijn vader, haar vrien-
dinnen, over haar hebben verteld en wat zij zelf ooit heeft losge-
laten, ga ik noteren. Ik pas de verschillende, soms tegenstrijdige 
verhalen in elkaar. Ik schuif ze tegen mijn persoonlijke herinne-
ringen en observaties totdat de puzzel past. En ik probeer haar te 
zien zoals ze was voordat de draden en knopen van losgeslagen 
eiwitten haar scherpe geest begonnen te overwoekeren. Ik vrees 
de dag waarop niet alleen zij, maar ook ik niet meer weet hoe zij 
haar verleden heeft beleefd.
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Mijn eerste reactie op de onverwachte confrontatie die mijn 
moeder omtrent mijn romandebuut met mij aanging, en 
mijn gevoelens daarover, reconstrueer ik aan de hand van 
flarden herinnering.
 We aten er vaak. Als we niet weer eens maanden op reis wa-
ren, zaten we er in het weekeinde rond etenstijd met het bord 
op schoot naar sport te kijken. Mijn kind wilde er graag logeren. 
Mijn ouders deden niets liever dan op hun eerste kleinzoon pas-
sen en we woonden slechts zeven kilometer bij elkaar vandaan.
 Ik ervoer haar directheid als ongepaste intimiteit. Haar vraag: 
‘Heb je geen beha aan?’ Haar vinger tegen mijn arm om me aan 
te sporen mijn zoon een sjaal om te doen vanwege zijn onbedekte 
hals en haar fobie voor kou. Haar kritiek op de gaten in mijn spij-
kerbroek. Haar te enthousiaste compliment als de jurk die ik na 
veel aarzeling had aangetrokken, haar beviel.
 Binnen twee weken na verschijning had ze al gezegd: ‘Wat een 
mooi boek! Ik heb het in één ruk uitgelezen. Je hebt het allemaal 
erg goed opgeschreven. Nu kunnen de mensen begrijpen wat het 
is om tussen twee culturen te staan.’
 En een paar weken later zei ze dat een vroegere buurman, 
de enige van het dorp die mijn kalme vader ooit zo driftig heeft 
kunnen maken dat hij zijn handen gebruikte, had opgebeld. De 
buurman, in rang gelijk aan mijn vader, was niet lang nadat de 
marechaussee de burenruzie kwam beslechten overgeplaatst naar 
een andere vliegbasis. Het gezin, dat niet alleen met mijn ouders 
maar met bijna elke buur conflicten had, was naar het zuiden van 
het land verhuisd. Sindsdien, al langer dan tien jaar, was er geen 
contact meer met deze mensen geweest.
 De ex-buurman zou zonder enige introductie, behalve het 
noemen van zijn naam, van wal zijn gestoken met: ‘Wat heeft 
uw dochter een mooi boek geschreven.’ Nog niet van de verba-
zing bekomen dat de man die haar jarenlang het leven zuur had 
gemaakt zomaar vanuit het niets aan de telefoon hing, hoorde 
ze hem vervolgen: ‘Al hebben we in het verleden onenigheid ge-
had, ik wil u met het overlijden van uw man condoleren.’ Mijn 
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vader was op dat moment waarschijnlijk moppen aan het tappen 
met zijn veel jongere collega’s in een van de archieven van de 
bedrijfsvereniging voor de gezondheid. Als gepensioneerde ad-
judant had hij nooit zoveel plezier gehad als bij die nieuwe baan 
helemaal onder in het gebouw waar ik hem een keer had mogen 
bezoeken. Mijn vader in een beigekleurige stofjas te zien schate-
ren met mannen van mijn leeftijd had me verrast.
 Het goedbedoelde telefoontje van de ex-buurman zette mijn 
moeders verbeeldingskracht in werking. De onverwachte con-
doleance had het compliment over haar dochters romandebuut 
verdrongen. Een aantal seconden verkeerde ze in de pijnlijke 
veronderstelling dat de beller op de hoogte was van iets wat zij 
nog van de politie moest vernemen. In haar fantasie zag ze hoe 
mijn vader tijdens zijn dagelijkse fietstocht naar kantoor, bij het 
oversteken van de provinciale weg, door een vrachtwagen, bus of 
motor werd geschept. Wie weet zag ze het grote gebouw waar 
mijn vader in de kelder werkte instorten. Of ze zag hem, gevoed 
door naoorlogse angsten uit haar geboorteland, in een greppel 
spartelen met zijn lichaam – gelijk haar gehaakte tafelkleedjes – 
doorzeefd met kogels.
 ‘Ik ben tegen die vent tekeergegaan,’ zei ze.
 Het tafereel zag ik voor me. Ze hoefde niks uit te leggen. Haar 
paniek heb ik met de houten lepel toegediend gekregen, geïncas-
seerd en geïnternaliseerd.
 Mijn vader heeft ze over dit telefoontje niet verteld. De woe-
de van een decennium eerder, toen de buurman bij ons over de 
drempel stapte om mijn broertje William een draai om zijn oren 
te geven, was er niet door verminderd. Haar stem was hoog en 
gespannen toen ze zei: ‘Snapt die kerel niet dat het maar een boek 
is, en dat je alles uit je duim hebt gezogen?’
 Daarom verbaasde het mij dat ze na negen maanden toch nog 
met die expliciete vraag op de proppen kwam. Ik had er niet meer 
op gerekend. Ik herinner mij wat ik op dat moment dacht en niet 
hardop wilde zeggen: het viel me bij het schrijven zwaar om de 
vader van de hoofdpersoon te laten sterven. Ik liep ertegenaan te 
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hikken, zocht naar mogelijkheden om de vader in leven te hou-
den, maar besefte dat diens overlijden noodzakelijk was voor het 
verhaal. De mededeling dat de vader van de hoofdpersoon tij-
dens een voetbalwedstrijd met reünisten uit zijn schooltijd aan 
een hartstilstand was overleden, kreeg ik niet op papier. Zelfs het 
suggereren van zijn overlijden kostte me moeite. Het was alsof ik 
daarmee de dood van mijn eigen vader voorspelde, of erger, zou 
veroorzaken. Het werd me een tijdje zwart voor de ogen toen ik 
het eerste hoofdstuk over de vader afsloot en daarna het tweede, 
over de moeder, begon. Maar de zin ‘Ik haat mijn moeder’ lucht-
te me op. Ik schreef hem met plezier.

Melanie de Krijger, geboren in 1929 in Nederlands-Indië, 
in de havenstad Batavia, die op 27 december 1949 officieel 
werd omgedoopt tot Jakarta, hoofdstad van de Republiek 
Indonesia, noemt zichzelf, ook nu ze boven de vijfentachtig 
is, een Anak Betawi.
 Alhoewel wij een draai om de oren kregen als we ons uitdruk-
ten in het dialect van ons dorp in de provincie Utrecht, decla-
meert zij nu nog vol trots de straattaal van haar overleden ge-
boortestad. Er zijn slechts twee vergeelde, onscherpe foto’s van 
haar als peuter. Er is geen portret als baby. Evenmin is er een 
kiekje als pasgeborene of kleuter op de arm van vader, moeder of 
grootmoeder. Zelfs niet als nietig onderdeel van een familiepor-
tret.
 Op beide vage snapshots is Melanie de Krijger ongeveer drie 
jaar oud. Ik kan niet zien of ze voor of na de polio genomen zijn. 
Ze zouden op dezelfde dag gemaakt kunnen zijn, in dezelfde tuin. 
Haar kleding, een uitgezakte witte hansop, lijkt op beide afdruk-
jes dezelfde. Toch zegt dat niks. Mijn oma naaide de hansoppen 
van afgekeurd wit linnengoed. Volgens één model, ongeacht de 
leeftijd of het geslacht. Zolang ze niet naar school gingen liepen 


