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En sperde ze direct weer wagenwijd open door het blikkerige dat de stilte vulde. Terwijl mijn 

heup trilde keken we elkaar geschrokken aan. Een appje. Shit! En dat net nu! Vincent haalde 

een hand door zijn haar en schoot in de lach. ‘Goeie timing.’  

‘Tja. Ik verwacht niks bijzonders,’ loog ik subtiel en om mijn woorden kracht bij te zetten, 

negeerde ik mijn telefoon. In plaats daarvan boog ik lichtjes naar hem toe om het gebroken 

moment te lijmen.  

Vincent glimlachte verontschuldigd. ‘Misschien moeten we dat hier ook maar niet doen.’ Hij 

zei het zachtjes, maar zijn lichte knik in de richting van de meiden sprak boekdelen. Hij had 

gelijk. Het was ineens heel stil in dat hoekje en toen we hun kant opkeken, hoorden we 

gefluister. Marjolein sprong op en rende weg, op de voet gevolgd door twee giechelende 

zusjes. Ik keek ze na en voelde hun opwinding, precies zoals ik die had gevoeld met Kat, toen 

we jong waren. Tijdens kerst ’s avonds nog even mogen buitenspelen in de grote, verlichte 

tuin, en dat met de magie van kerstglitters en lekkers in de keuken.  

Mijn telefoon trilde opnieuw en geïrriteerd legde ik mijn hand op mijn tas, alsof ik het daarmee 

kon stoppen. Vincent pakte me bij mijn elleboog en duwde me zachtjes naar de keukendeur. 

‘Meisjes! Wie heeft er zin in nog een stukje van die heerlijke chocoladetaart?’ Joelend en 

huppelend kwamen ze weer in ons vizier. Marjolein voorop, gevolgd door Charlotte en 

Desirée. Een blond en een donker koppie, net zoals Kat en ik. Wat waren ze groot geworden. 

En zo mooi, mijn nichtjes. Ze renden door de open deur de keuken in en verdwenen al snel 

dansend in de menigte.  

Even aarzelde ik, kreeg opeens de kinderlijke zin om me af te zetten tegen het feestgedruis, 

het ongemak. Buiten was het gemakkelijker, alleen in het donker. Daar was niemand tegen 

wie ik me hoefde te verdedigen, die me zou vragen waarom ik zonder afscheid op een dag 

gewoon was vertrokken. Die me niet zou afrekenen op mijn reden, hoe plausibel die ook was.  

‘Kom je mee?’ Vincent stond nog steeds in de deuropening en ik stond nog steeds buiten in 

de sneeuw. Ineens had ik het vrieskoud en ik rilde bij die gedachte. 

‘Ja, ja.’ Ik stapte over de drempel en vermeed de vragende blikken. In plaats daarvan 

accepteerde ik een glas rode wijn van Kat en trok me terug in een hoekje. Ik haalde 



 

de telefoon uit mijn handtas en zag meerdere berichten van Pablo. Tja, ik had eigenlijk ook 

niet anders verwacht.  

‘Wat heb ik verkeerd gedaan?’ 

Vijf minuten later stuurde hij: ‘Ik vind het toch maar vreemd dat je er zomaar vandoor bent 

gegaan.’ 

Halfuur later: ‘Fijne kerst, waar je ook bent.’ 

Ik was eigenlijk stiekem wel opgelucht, want ik vond mijn streek best lullig. Blijkbaar was ik 

goed in weglopen, bedacht ik knarsetandend. Maar ja, uiteindelijk waren we allemaal 

volwassen en hoefde ik me aan hem in ieder geval niet te verantwoorden. De ontmoeting 

morgen met mijn moeder was andere koek. Bij die gedachte nam ik een flinke slok van mijn 

wijn. Dat was morgen, eerst de avond nog doorkomen. Ik wilde mijn telefoon terug stoppen 

in mijn tas, toen hij opnieuw vibreerde. Daniel. 

‘Kijk, dat heb je nog niet verleerd zie ik al.’ Kat was naast me komen staan en keek recht in 

mijn verschrikte blik. Ze refereerde natuurlijk naar de wijn, naar al die momenten dat we 

samen in de lokale kroeg op stap waren geweest. Dat we de boel op stelten hadden gezet  en 

iedereen ons kende. De twee zussen, de feestnummers van de bakker. Yep, dat waren wij en 

onze vader was de bakker uit het lokale dorp. Lang geleden, uit een ver, ver verleden. 

Ik glimlachte, maar het kwam er geforceerd uit. Kat merkte het direct op en legde een arm op 

mijn schouder. ‘Wat zit je het meeste dwars? Iets op je telefoon of de mensen hier op het 

feest?’ Ik glimlachte zwijgend en liet haar vraag bezinken. ‘Niet te gestrest zijn om al die 

mensen die hier rondlopen joh,’ vond Kat toen ik niet antwoordde. Ze pakte in een 

handomdraai de fles wijn van het aanrecht en schonk ons bij. ‘Als je het mij maar een keer 

vertelt, waarom je toen je spullen pakte en nooit meer terugkwam tot vanavond. Die anderen 

interesseren me echt geen flikker. En zo zou jij ook moeten denken. Het leven is te kort om je 

daar ook nog druk over te maken. Weet je.’ Ze bracht haar glas naar haar mond en nam een 

flinke slok. Toen veegde ze haar mond schoon met de palm van haar hand en voegde toe: ‘Ik 

weet niet wat ik ruiger vind. Dat je er toen gewoon vandoor ging na al dat gedonder met pa, 

of dat je uitgerekend op kerstavond zoveel jaren later weer op de stoep staat.’  Ze klonk haar 

glas tegen de mijne en het viel me op dat ze behoorlijk tipsy was. Ach en waarom ook niet. Als 

dit geen gelegenheid was om eens wat meer los te laten, dan wist ik het ook niet. In de 

woonkamer klonk al gezang en de keuken begon hoe langer hoe meer een verzameling te 

worden van lege schalen en flessen. 

Ik keek zoekend om mee heen. Waar was… 

‘Hij is de meiden in bed leggen.’  Kat keek me samenzweerderig aan, trots omdat ze zeer 

waarschijnlijk aan mijn blik kon zien dat ik inderdaad naar hem zocht. 

‘De meiden?’ bracht ik dus maar uit, om haar op andere gedachten te brengen. Ze knikte. 

‘Marjolein gaat ook even slapen, dus dan legt hij ze alle drie in bed. Ideaal hè, zo’n vent.  Nou, 

ga je nou nog kijken wie je geappt heeft of niet?’  

Ze grinnikte en op dat moment leek ze precies weer op de jonge versie van mijn zus, met 

wie ik zo veel uren van mijn leven had doorgebracht. God, wat had ik haar gemist. 

Haar rappe, gewiekste, pientere manier van zijn.  



 

‘Hij heet Daniel,’ begon ik. En ik kwam los. Ik vertelde haar over mijn vorige baan en onze 

ontmoeting daar. Dat ik als een blok voor hem was gevallen. Hoe ik na kantooruren soms terug 

kwam naar kantoor als een hondje omdat hij me dat vroeg. Zes maanden en tien dagen had 

het geduurd, voordat hij me aan de kant had gezet voor een knappere, blondere versie 

genaamd Rosanne. Kat klakte afkeurend met haar tong terwijl ze verrassend handig een 

nieuwe fles rode wijn opende. 

‘Wat een lul. Maar…’ ze knipoogde en vulde mijn glas tot aan de rand toe. ‘Hij kan je blijkbaar 

niet vergeten.’ We slurpten en giechelden en slurpten nog een keer. ‘En nu?’ vroeg Kat toen. 

‘Wat schrijft hij nu?’ 

Ik griste de telefoon uit mijn tas en keek naar het bericht. Mijn adem stokte in mijn keel. 

‘Hallo dames, het ziet er hier gezellig uit,’ begroette Vincent ons en nu kon ik het bericht niet 

meer hardop lezen! Hij hief zijn lege wijnglas. ‘De meiden liggen op bed, deze vader is even 

vrij!’ 

 

- wordt vervolgd – 

 

 Lees morgen verder als Anneke de pen doorgeeft aan Wendy Brokers voor het allerlaatste 

hoofdstuk. 

 


