
1967



Oh, I’m all alone now

No love to shield me

Trapped in a world

That’s a distorted reality

Reflections – Diana Ross & The Supremes 
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4. Alleen

De meeste toeristen zijn vertrokken. Langzaam slaapt het dorp weer 
in. Het is hier duf. Moeder doet de was, de ramen, het stoffen en de 
bedden. Ik strijk, doe de boodschappen en de afwas. Samen maken we 
fruit in, doppen we bonen en stoppen we sokken. Soms komt Els langs. 
En soms – als ze in het weekend thuis is – ontmoet ik Marianne in het 
dorp. Nu zitten we samen tegen de dijk achter haar huis. 

‘Ik snap niet dat je nu nog steeds chagrijnig bent om die Pieter. Je 
weet toch wel dat je gewoon vertier was?’

‘Het was bijzonder wat we hadden. Hij zou schrijven.’
Marianne rolt met haar ogen. ‘Natuurlijk was het bijzonder. Hij was 

anders dan wat je kent. Dat is spannend. Dat begrijp ik ook wel. Maar 
anders is niet altijd beter.’ Ze laat haar hoofd zakken. 

‘Ik mis je zo vreselijk,’ verander ik van onderwerp.
Ze zegt het niet terug. ‘Ik heb gehoord dat Kees in het dorp is.’ 
‘Van wie?’
‘Ik kwam zijn zus Lenneke tegen. Ze deed boodschappen. “Om het 

te vieren,” zei ze. Hij schijnt ook niet meer weg te gaan.’ 
‘Goh.’ Ik kuch. ‘Nou, dat scheelt mij in ieder geval een hoop werk. 

Goed dat hij terug is.’
‘Hoelang blijf jij daar nog?’ 
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Ik haal mijn schouders op. ‘Magda komt na de bruiloft niet meer te-
rug. En volgens mij zijn ze wel tevreden met me. Dus, ik denk totdat...’

‘... je gaat trouwen?’ Marianne kijkt me indringend aan. ‘Met die 
Pieter?’

Mijn keel knijpt zich nog iets verder dicht en in mijn ogen wellen 
tranen op. Ik haal mijn schouders op. ‘Weet ik niet.’ 

Marianne glimlacht en slaat haar armen om me heen. ‘Arm kind. 
Je hebt het echt te pakken.’ Ze gaat met een duim over mijn wangen. 
‘Kom op. Niet meer huilen. Je vindt vast een andere, veel leukere man. 
Is Kees niet iets voor je?’ Ze grinnikt.

Na een hele middag regen schijnt nu een waterig zonnetje over de 
haven. 

‘Heb je even tijd?’ vraagt Kees als ik het havenkantoor wil verlaten. 
Sinds Marianne hem aanwees als potentiële vervanger van Pieter pro-
beer ik hem te ontwijken. 

Ik kijk op mijn horloge. ‘Heel even dan. Ik moet om half zes thuis 
zijn.’ Me aan de regels houden staat plots weer hoog op mijn prioritei-
tenlijstje.

‘Ik heb maar even nodig.’ Kees glimlacht onzeker. 
‘Goed dan.’
We wandelen samen zwijgend over de kade. Dan zegt hij: ‘Ik ben 

gestopt met mijn studie.’
‘Je hebt een beurs,’ zeg ik bijna verwijtend.
‘Ik weet het. Geloof me: ik wéét het! Maar de opleiding beviel me 

niet.’ Het klinkt driftig. Hij versnelt zijn pas. Dan stopt hij abrupt 
en laat zijn schouders zakken. Alle energie lijkt uit hem te vloeien. 
Verdrietig kijkt hij me aan. ‘De waarheid is dat ik niet kon aarden in 
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Leiden. Ik pas niet in de stad. Ik hoor hier.’ Hij gebaart naar de omge-
ving. ‘Mijn vader is zo teleurgesteld. Op z’n zachtst gezegd. Ik heb 
iemand zelden zo woedend gezien.’ Hij komt weer in beweging. ‘Hij, 
mijn vader bedoel ik, heeft me ondanks zijn woede werk aangeboden. 
Ik word zijn rechterhand. Daar ben ik dankbaar voor. Blij om zelfs. En 
niet alleen voor mezelf.’ 

Zijn ogen twinkelen nu, een beetje ondeugend. ‘Ik heb mijn vader 
speciaal gevraagd of ik het je mocht vertellen... Jij wordt ook in vaste 
dienst aangenomen. Magda gaat volgende week trouwen. Zij komt 
niet meer terug. Ik verwacht volgend jaar wel een kleine.’ Hij knip-
oogt naar me.

Ik lach schaapachtig terug. 
‘Het betekent ook dat je meer kunt gaan verdienen. Het kan vol-

gende week al ingaan. Maar alleen als je wilt. En als je wilt, kunnen 
we misschien soms – na werktijd – af en toe samen een ijsje eten?’ 
Vragend bestudeert hij mijn gezicht. 

Ik weet niet wat hij daarop lezen kan, maar ik hoop dat hij niets ziet 
van de paniek die ik voel. 

‘Wat wil je écht?’ Pieters vraag hamert tegen mijn slapen. Maar 
Pieter was een droom die twee weken duurde en nu moet ik terug naar 
de werkelijkheid, waar een hele goede jongen me werk en waarschijn-
lijk meer aanbiedt. Kees is degelijk en betrouwbaar. Ik weet wat een 
toekomst met hem me zal brengen. Hij is intelligent. Hij neemt me 
serieus en voorlopig heb ik uitdagend werk. 

Ik glimlach naar hem. ‘Dat is geweldig nieuws,’ zeg ik. ‘Dank je wel.’

‘Ik zit al de hele week thuis,’ mopper ik tegen Marianne, die sinds vanmid-
dag weer even in het dorp is. ‘Dit is de ergste griep die ik ooit heb gehad.’
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Marianne pakt mijn hand. ‘Heb je iets nodig? Kan ik iets voor je 
doen?’ 

Ik schud mijn hoofd. ‘Nee, ik moet het gewoon uitzieken.’ Ik wrijf 
over haar korte wollen, knalroze jurkje. ‘Dit staat je leuk! Je stijl is ver-
anderd sinds je in Den Haag woont.’ 

Ze glimlacht. ‘Alle meiden daar dragen het. Je kunt er goed winke-
len hoor, in Den Haag.’

‘Net zo goed als studeren?’ Ik knipoog.
Ze wrijft met haar zwarte nylons over het zeil en buigt haar hoofd. 

‘Ik vind het nog steeds niets. Ik zou liever iets doen met...’ ze wrijft nu 
zelf over haar jurk, ‘met mode of zo. In ieder geval iets zonder po’s en 
bloed.’

‘En dan heb ik het alleen maar over ziek zijn. Sorry.’
‘Geeft niets. Hoelang heb je dit nou al?’ Ze fronst haar wenkbrau-

wen en kijkt bezorgd.
‘Al meer dan een week. Bijna twee zelfs.’
‘Hmmm.’ Marianne staart voor zich uit. ‘En wat zijn je symptomen?’
Ik grinnik. ‘Die opleiding doet toch wel iets met je. Maak je me nou 

je patiënt?’
Ze schudt haar hoofd. ‘Nee, nee. Het is alleen... Normaal duurt een 

griepje niet zo lang. Toch?’
‘Het is inderdaad vreemd. Ik voel me vooral in de ochtend heel 

beroerd.’ Ik praat nu van achter mijn hand en geef toe: ‘En ik moet ook 
steeds overgeven.’ Ik trek een vies gezicht. 

‘Hmmm,’ zegt Marianne nog eens. 
‘En het gekke is dat ik daarna weer gewoon kan eten.’
Marianne staart me peinzend aan. ‘We hadden het pas op school 

over...’ Ze schudt haar hoofd. ‘Nee, laat maar. Dat kan het niet zijn.’
‘Wat?’ vraag ik geschrokken. ‘Heb ik geen griep? Is er echt iets met 

me aan de hand, denk je?’
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Marianne wuift het weg met haar hand. ‘Nee, wat weet ik nou? Ik zit 
pas twee maanden op school.’ Maar de bezorgde blik op haar gezicht 
verdwijnt niet.

‘Wat? Marianne, zeg nou wat je denkt. Je maakt me bang!’
Marianne buigt haar hoofd zo ver dat ze bijna haar knieën raakt. 
‘Kom op. Ga ik dood?’ Geschrokken reik ik naar haar hand. 
Ze geeft me een zacht kneepje in de mijne. Vanonder haar wimpers 

kijkt ze me aan. ‘Ik zou het niet moeten vragen, want... nou ja... ik ken 
je en...’

‘Marianne!’ spreek ik haar streng toe.
‘Goed dan. Die Pieter, ben je met hem samen geweest? Hebben jul-

lie... nou, je weet wel? Want dan zou het ochtendmisselijkheid kunnen 
zijn.’ Dat laatste fluistert ze bijna, een beetje gegeneerd. ‘Maar zoiets 
zou je natuurlijk nooit doen,’ lacht ze erachteraan alsof het een idioot 
idee was.

Even staar ik haar wezenloos aan. Mijn kamer en alles erin, ook 
Marianne, bevriest. Ikzelf barst uit mijn vel en vlucht, mijn lichaam 
achterlatend in mijn bed, de kamer uit, de wereld uit. Zwánger? Ik hap 
naar adem en gooi me over de rand van het bed. Alles wat er in mijn lijf 
zit moet eruit. Kom, laat het eruit komen. Het moet weg. Nu. Ik grijp 
mijn buik en knijp er met beide handen in.

‘Nee.’ Als een krankzinnige schud ik mijn hoofd. ‘Nee.’ Paniek vult 
iedere cel in mijn lichaam, van mijn tenen tot mijn haarwortels. ‘Nee. 
Nee hoor. Nee!’

Die laatste avond op het strand was perfect. De maan die de vlak-
ke zee bescheen. De frisse bries die onze lichamen streelde. Zijn lieve 
woorden. En dat ene. Ik hap weer naar lucht. Ik stik. Ik ga dood. Ik 
wil dood. 

Marianne laat mijn handen los. Ze ademt scherp in. Eén korte teug 
zuurstof vertelt me alles. Ze staat op en loopt bij me weg. 
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‘Marianne,’ smeek ik haar. ‘Alsjeblieft?’
Bij de deur draait ze zich nog een keer om. ‘Hoe kon je zo stom zijn!’ 

Dan laat ze me alleen achter.

Het enige wat ik hoef te doen is in de perfecte golf duiken. Ze zouden 
me missen: ma, Els, pa. Want ze weten het niet. 

Marianne? Zou ze zich schuldig voelen? Wat heeft ze me laten bar-
sten. Ik zou haar nooit zo in de steek gelaten hebben. In mijn voeten 
prikken duizenden naalden. Ik doe een stap vooruit. De perfecte golf 
heeft zich al aan het strand gegeven. Goed, dan neem ik de volgende. 
Of die daarna. 

Met een koude hand wrijf ik over mijn buik. Ik neem het mee. Is 
dat eerlijk tegenover hem? Zou hij het moeten weten? Zou híj me laten 
barsten? Heeft hij dat niet al gedaan, zelfs zonder dit ding in mijn 
lichaam? Is het eerlijk tegenover het ding? 

Wat zou het zijn? Wie zou het zijn? Lijkt het op hem? Op mij? Of 
heeft het een eigen gezicht? De golven likken mijn benen. Ze slingeren 
hun ijzige druppels tegen mijn schenen en knieën. Mijn voeten zijn 
gevoelloos. Dood. Maar ik leef. En in mij leeft leven. 

De golven zetten hun geluid weer aan. Ze bruisen om me heen. Ze 
maken klappen op het strand. Ze jagen elkaar op en sluipen dan weer 
stilletjes weg. De wind trekt aan mijn haren en mijn kleren. Hij geeft 
mijn huid kippenvel. Een druppel valt op mijn neus. ‘Hallo Sari, heb ik 
je aandacht? Je moet hier weg.’ Een paar forse spetters tikken op mijn 
hoofd. ‘Opschieten. Ik ben geen buitje, maar noodweer. Bescherm 
jezelf tegen mij. Echt, dat kun je. Hup, naar huis. Zorg voor jezelf.’

Ik loop achteruit het strand op. De lucht licht op. Bliksem schiet van 
het oosten naar het westen en weer terug. Als de donder antwoordt, 
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ren ik naar mijn fiets. Ik trap en trap en haast me naar huis, waar mijn 
moeder al voor het grote raam loopt te ijsberen. Binnen slaat ze twee 
armen om me heen. 

‘Meisje, ik was bezorgd. Het gaat stormen. Waar bleef je toch?’
‘Mama, ik moet je iets vertellen,’ hijg ik uitgeput in haar nek.





1968



It’s so very lonely

You’re a hundred light years from home

2000 Light Years From Home – The Rolling Stones
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5. Daar

De wind van de optrekkende trein doet mijn haren opwaaien. De drie 
mensen die hier ook uitstapten, zijn in warme auto’s verdwenen. Twee 
ervan werden omhelsd. Eentje, een jonge vrouw, iets ouder dan ik, 
werd gekust door een jongen, iets ouder dan Pieter. Ik staar naar het 
papiertje in mijn hand. Bospad 18 staat er in het kriebelige handschrift 
van Mariannes vader op geschreven. Daar wachten mensen op mij. Ik 
zal er waarschijnlijk niet omhelsd en zeker niet gekust worden. Ik pak 
Henks koffer, die naast mijn rechtervoet staat, en knijp in het leren 
handvat tot mijn knokkels wit zijn. 

‘Gaat u naar het Bospad?’ vraag ik de chauffeur van de bus, die bij 
het kleine stationsgebouw staat te ronken. 

Zijn blik glijdt over mijn lichaam. Hij pauzeert even rond mijn mid-
del en staart dan naar de koffer in mijn hand. Hij knikt kort.

‘Ik weet niet precies waar ik moet zijn.’
‘Ik wel.’ Hij staart nu ongegeneerd naar mijn buik, waar niet echt 

iets te zien is, zeker niet onder mijn dikke winterjas. 

Nummer achttien ligt zeker twee kilometer van de hoofdweg af, ver-
scholen tussen grote bomen. Je zou het hier – onder normale omstan-
digheden – prachtig kunnen noemen.
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‘Ja?’ Een potige vrouw in wit schort opent de deur waarvoor ik ner-
veus sta te wachten.

‘Goedemiddag, ik ben Sari. Ik kom hier...’ Ik kan de zin niet afma-
ken. Dat maakt het te echt.

‘Ben je alleen?’ De vrouw kijkt langs me heen de oprijlaan af.
Ik knik. 
Ze tuit haar lippen en knikt. ‘Je ouders zijn niet meegekomen?’
‘Nee.’
‘Kom verder.’ Ze negeert de tranen in mijn stem. ‘Het is koud.’ 
Ik stap een lange gang in. Op de grond liggen witmarmeren tegels. 

De muren zijn ook wit, net als de vele deuren die de gang telt. Vrouwen 
in dezelfde witte schorten schieten daar gehaast in, of juist uit. Ze kij-
ken niet op of om. Ze zijn druk.

Ik volg de potige vrouw naar een kamer aan het eind van de gang. 
‘Ga zitten. Er komt zo iemand bij je. Wil je iets drinken?’

‘Water, alstublieft.’ Iets van de angst die ik al de hele dag voel, ebt 
weg. Ik krijg gewoon iets te drinken. 

De vrouw verdwijnt. Perfect getekende baby’tjes staren me aan 
vanaf tientallen geboortekaartjes die aan de wand achter een groot 
bureau hangen. Wie heeft ze gestuurd? Zijn er meisjes die het houden? 
Of sturen de nieuwe ouders ze? ‘Zo’n kind verdient goede ouders,’ 
galmen mijn moeders woorden door mijn hoofd.

De zakdoek in haar hand was doorweekt en toch depte ze er nog eens 
haar ogen mee, om hem vervolgens onder haar druppelende neus 
langs te halen. ‘Weet je het echt zeker?’

Ik had dit al tien keer bevestigd, maar voor de elfde keer fluisterde 
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ik: ‘Ja, via de vader van Marianne is de kikkerproef uitgevoerd. Ik weet 
het zeker.’ 

De trieste blik in haar ogen maakte dat ik mezelf vervloekte. Ik had 
het nog best iets langer voor me kunnen houden. Maar nu was het te 
laat. Mijn moeder wist het en ze zou nooit meer hetzelfde naar me kij-
ken. 

Haar ogen speurden mijn lichaam af. ‘Dat ik het niet gezien heb. 
Het is zo duidelijk.’

Ze had gelijk. Mijn lichaam was al aan het groeien. Rond mijn mid-
del was ik zachter. Mijn borsten zwollen op. Mijn haar werd dikker. En 
mijn huid glansde. 

Mijn moeder haalde haar neus op en zonder me aan te kijken zei ze: 
‘Allereerst: Els mag dit niet weten. Ze zal er nooit van bijkomen. En ik 
moet het met je vader bespreken.’ 

Ik wist dat het hem niet vertellen geen optie was, maar toch smeekte 
ik. ‘Nee, alsjeblieft. Het kan nog misgaan.’

‘Sari!’ Ze spuwde mijn naam als vuur uit. Waardoor het voor het 
eerst echt tot me doordrong: mijn moeder moest me niet meer. De 
hitte van haar haat verschroeide mijn huid. 

‘Het is een leven. Hoe dan ook. Daar mag je niet zo over praten.’ 
Haar kaken waren op elkaar geklemd toen ze het zei.

‘Maar hij zal het me nooit vergeven.’ Op zijn kansel sprak de domi-
nee met grootse armgebaren regelmatig over de toorn Gods. Mijn 
vader zou die in zijn plaats met plezier over me uitstorten. Donder en 
bliksem, een kolkende zwarte zee, dat zou ik zien in zijn ogen als hij 
ervan wist.

Ma bevestigde het. ‘Daar had je aan moeten denken toen je...’ Ze 
barstte opnieuw in huilen uit. ‘Hoe denk je dat dit voor mij is? Ik moet 
het hem vertellen. Ik wilde zo graag nog...’ Gesnik.

‘Wat?’
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‘Niets.’ Tranen.
‘Wat?’ 
Wanhoop. ‘Ik wilde zo graag nog een kind. Hij had zich er al bij 

neergelegd dat het niet meer ging gebeuren. En toen gebeurde het. En 
we waren al ouder. En jij? Je was zo anders. En hij...’

‘Hij wat?’
IJskoude woorden: ‘Was je maar meer zoals Els geweest. Dan had ik 

me niet zo veel zorgen hoeven maken. Dan had hij...’
Ze hoefde de zin niet af te maken, want wat ik altijd al gevoeld had, 

bevestigde ze nu. Mijn moeders godswonder was mijn vaders duivel-
se last. 

‘Daarom, mam, juist daarom mag je het hem niet vertellen.’
‘Hij is mijn man.’ Ma stond resoluut op. De zakdoek liet ze achter 

op tafel. De prop waartoe ze hem had verfrommeld, vouwde iets open. 
Snot glinsterde in het zonlicht. In het gat van de deur draaide ze zich 
om. ‘Zo’n kind verdient goede ouders.’

Ik kokhalsde. Het was nog maar de derde keer die dag.

‘Goedemiddag,’ zegt de vrouw die, gevolgd door een wat oudere man, 
de kamer binnenkomt. ‘Ik ben mevrouw Van Veenendaal. Dit is dok-
ter Van der Marck. Hij is onze huisdokter. Eens per maand zal hij je 
onderzoeken. Ik ben maatschappelijk werkster. Weet je wat dat is?’

Ik schud mijn hoofd.
‘Ik ben hier om je te helpen met je keuze?’
Ik trek mijn wenkbrauwen op. ‘Heb ik een keuze?’
‘Ja.’ 
Hoopvol kijk ik haar aan. ‘Ik mag mijn kindje mee naar huis nemen 

straks?’ 
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De twee zwijgen. De vrouw slaat haar ogen neer. 
De dokter schraapt zijn keel. ‘Goed. Aan het eind van de middag zie 

ik je voor je eerste onderzoek. We zullen dan bepalen hoever je bent.’ 
‘Ik ben op dit moment vijf maanden zwanger.’
‘Dat zullen we zien,’ antwoordt de man zonder me aan te kijken. 
‘Maar eerst ga je je spulletjes uitpakken.’ De vrouw legt een hand op 

mijn schouder. Door mijn jas heen voel ik de kou ervan.

In mijn kamertje – dat niet groter is dan tien vierkante meter – staan 
een bed, een stoel en een kleine ladekast. Ik staar door het enige raam 
naar buiten. Een dood bos vult mijn blik. Kale takken zover het oog 
reikt. Een gevangenis zonder tralies. 

‘Ze moet weg hier. En zo snel mogelijk. Voor iemand erachter komt.’ 
De woorden van mijn vader. ‘Hier ben ik onzichtbaar, papa,’ mompel 
ik voor me uit. Het raam beslaat door de warmte van mijn adem. Met 
mijn wijsvinger schrijf ik mijn strafregels: Ik ben een schande. Ik ben 
een schande. Ik ben een schande.

De klap was niet eens onverwacht gekomen, maar toch viel mijn mond 
open toen ik mijn vader vanaf de grond aankeek. Zijn ogen waren 
zwart. Zijn wangen rood. Armen gestrekt. Vuisten gebald. ‘Je benen 
spreiden voor Jan en alleman. Zo ben je niet opgevoed.’ Zijn arm 
bewoog zich omhoog en een vuist dreigde opnieuw mijn kant op te 
komen.

‘Toe. Jan.’ Mijn moeder had hem gesust. ‘Toe toch. Het kind.’
‘Dat kind kan me niets schelen.’
Beschermend vouwde ik mijn armen voor mijn buik. Mijn vader, 

met zijn vuist zwevend in de lucht, had me minachtend aangekeken. 
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Toch liet hij zijn vuist zakken. Met een ruk draaide hij zich om. Terwijl 
hij wegliep, snauwde hij mijn moeder toe: ‘Ze moet weg hier. En zo snel 
mogelijk. Voordat iemand erachter komt. Het is gewoonweg schande-
lijk. Laat die paap het maar regelen.’

Mijn moeder had me overeind geholpen. Opnieuw stroomden tra-
nen over haar wangen.

Zuster Bea – zoals de vrouw die me eerder binnenliet zich net aan me 
voorstelde – houdt een vaalblauwe lap, die de vorm van een jurk zou 
kunnen hebben, voor mijn neus. ‘Deze gebruik je iedere keer als de 
dokter je gaat onderzoeken. Je trekt hem op je kamer aan en gaat zo 
naar de onderzoekskamer. Dat scheelt tijd en moeite. Begrijp je?’

Ik knik. 
Ze wappert het ding voor mijn gezicht. ‘Ik heb niet de hele dag de 

tijd.’
Ik pak hem aan en begin me uit te kleden.
‘Onderbroek ook,’ voegt zuster Bea eraan toe. ‘Je kunt je bh aan-

houden.’
Zachtjes en zonder tranen huil ik. Mijn hoofd gebogen.
‘Waarom ben je nog niet uitgepakt?’
Ik haal mijn schouders op. ‘Ik ben er...’
‘Doe dat dan nu nog even,’ gebiedt Bea, terwijl ze op haar horloge 

kijkt. ‘De dokter verwacht je over een kwartier. Ik heb geen tijd om 
te wachten, dus ik vertrouw erop dat je je op de juiste tijd meldt in de 
onderzoekskamer. Weet je waar die is?’

Ik schud mijn hoofd.
‘Naast de kamer van Van Veenendaal, waar je net was. Zo moeilijk 

is het niet.’ Ze draait zich om en laat me alleen achter.
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Ik staar naar de koffer, waarin al mijn spullen netjes gestreken op 
een stapel liggen. Voorzichtig pak ik het bovenste blouseje en houd het 
tegen mijn borst.

De stilte in mijn slaapkamer had op me gedrukt als de dikke wollen 
deken die ma in de winter altijd over mijn gewone deken heen legde. 
Aan de rand van mijn bed staarden we samen naar de koffer die ma bij 
Els had opgehaald. Er moest iets in, maar wat? De kleren die ik nor-
maal in het voorjaar droeg, zouden tegen die tijd te klein zijn. En de 
kleren van mijn moeder, die minstens twintig kilo zwaarder en twee 
koppen kleiner was dan ik, te groot en tegelijkertijd te klein. 

‘We kunnen iets aan Els vragen?’ opperde ik. 
Mijn moeder schudde resoluut haar hoofd. ‘Dat kan niet, Sari.’
‘We hadden misschien iets moeten naaien.’ Het was een loze opmer-

king, want mijn vertrek was genegeerd. Nadat ik het verteld had, bleef 
het lange tijd stil. Ik ging gewoon werken. Mijn moeder en ik runden 
samen het huishouden. Mijn verdiensten gaf ik, zoals altijd, aan mijn 
moeder, die het naar de bank bracht. Kerst kwam en we waren gewoon 
naar de kerk geweest. We hadden zelfs – voor het eerst – gegeten bij 
Els. En zij had de hele dag in de keuken gestaan, om vervolgens met 
een glimmend voorhoofd en rode blossen op haar wangen als een ge-
spannen veer aan tafel te komen zitten. Ma, ik en zelfs pa hadden braaf 
gezegd hoe goed het allemaal smaakte en dat het toch wel heel bijzon-
der was dat ze zo haar best voor ons had gedaan. Daarna kwam oud en 
nieuw. Ook dat vierden we bij Els en Henk. En net zoals vorig jaar gaf 
Henk me sterretjes. Ik brandde ze, zoals een braaf kind dat doet. Terwijl 
de ene helft van mijn brein het toneelstuk speelde, was het andere deel 
ziek van onzekerheid. Ik zag de bui hangen, maar het was onduidelijk 
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wanneer de storm die alles ging verwoesten, zou losbreken.
Op 1 januari, nadat Els en Henk op visite waren geweest om geluk-

kig nieuwjaar te wensen, had mijn moeder me naar de voorkamer 
geroepen. Daar ijsbeerde mijn vader voor het raam. Zijn armen op de 
rug. Zijn schouders stijf en zijn kaak gespannen. 

‘Sari.’ Mijn moeders stem beefde. Ze stak haar hand uit. ‘Hier ga je 
heen.’

Bospad 18, stond er in het kriebelige handschrift van Mariannes 
vader geschreven op het papiertje dat moeder me in de hand duwde.

‘En wat is daar?’ vroeg ik met kleine stem. 
‘Dat is de plek waar je hoort.’ Het was het eerste wat mijn vader 

direct tegen me zei, sinds hij het wist. 
Moeder liet zich in de fauteuil zakken. ‘Het is een tehuis voor meis-

jes zoals jij. Je kunt daar het kind krijgen. En daarna...’ Ze maakte de 
zin niet af. ‘Je kunt daar het kind krijgen,’ herhaalde ze. ‘En van daar-
uit wordt er gezocht naar geschikte ouders.’

‘Maar mama, ik wil niet weg.’
Mijn moeder was opgestaan en de kamer uit gelopen. 
‘Mama?’
Mijn vader gooide wat geld op de salontafel, die ik vorige week nog 

in de boenwas had gezet. ‘Voor de bus en de trein.’ Met die woorden 
was ook mijn vader verdwenen.




