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Ik hoor iets knakken en bevries. Het is het botje in mijn kleine 

teen, weet ik een microseconde later. Sissend grijp ik naar mijn 

voet en laat me terug op bed vallen met mijn gezicht in het 

kussen. Inwendig tel ik tot twintig en wacht tot de ergste pijn is 

weggezakt. Wanneer ik aan mijn voet voel en merk dat mijn 

teen er nog aanzit, ga ik overeind zitten en spits ik mijn oren om 

te horen of ik mijn ouders heb wakker gemaakt. Gelukkig hoor 

ik alleen de wind die door de kieren van het huis waait, het 

enige geluid dat ik hoor sinds mijn ouders de veranda hebben 

ingeruild voor hun slaapkamer. Dat leek een eeuwigheid te 

duren. Voorzichtig stap ik voor de tweede keer uit bed en loop 

ik zo stil als ik kan naar het raam. Het terras voor het huis ziet er 

inderdaad verlaten uit. De wijnfles op tafel glimt in het 

maanlicht. Ze zijn zo te zien weer lekker bezig geweest. 

Geruisloos trek ik mijn joggingbroek en trui aan die ik onder 

mijn bed had klaargelegd. Ik pak mijn zaklamp en test hem. De 

kamer baadt in wit licht, mijn ogen knipperen. Voorzichtig duw 

ik het raam verder open en ga in het kozijn zitten. Wat ben ik 

blij dat mijn kamer in ons vakantiehuis op de benedenverdieping 

is. Ik schijn met de zaklamp naar beneden om te zien of er geen 

spullen onder het raam liggen. Er ligt niets, de weg is vrij. Ik 

haal diep adem en laat me voorzichtig uit het raam zakken. Het 

grind onder mijn voeten knerpt wanneer ze de grond raken. Ik 

verroer me niet en luister. Elk moment verwacht ik een 

openslaande deur of de stem van mijn vader te horen. Gelukkig 

blijft het stil, op het geblaf van een hond in de verte en het 

getjirp van krekels na. Ik laat het kozijn los en sluip naar het 

bergpad in de verte. Het is een stuk frisser dan een paar uur 

geleden. De wind waait dwars door mijn trui heen, waardoor ik 

begin te klappertanden. Waarschijnlijk moet ik dit nachtelijke 

uitje bekopen met een paar dagen ziek op bed, maar ik heb het 

ervoor over. En daarnaast: ik voel me zelden wél fit, dus wat 

maakt het uit? Snel loop ik door, achter het licht van mijn 

zaklamp aan, dat mij zonder problemen naar het pad brengt. 
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Zonder licht was ik onderweg zeker gestruikeld over alle losse 

stenen, besef ik als ik kniel tussen de begroeiing. Ik knip mijn 

lamp uit en kijk naar het vakantiehuis in de verte om mezelf 

ervan te verzekeren dat niemand mijn ontsnapping heeft 

opgemerkt. Angst grijpt me bij de keel bij de gedachte dat 

iemand me hier betrapt. Gelukkig is het huis nog steeds in 

duisternis gehuld. Ik vervolg mijn tocht, langs de rand van het 

pad naar het achterste gedeelte van de olijfgaard waar ik Kiki 

acht jaar geleden voor het laatst heb gezien. De tocht 

bergopwaarts is vermoeiend, maar ik gun mezelf geen 

adempauze. Ik moet terug zijn, voordat mijn ouders merken dat 

ik weg ben. Mijn voeten lijken de grond amper te raken, zo hard 

ren ik de heuvel op. Pas als ik zicht heb op de achterste bomenrij 

stop ik met rennen. Mijn keel is schraal van de koele buitenlucht 

en mijn bovenbenen trillen zo erg dat het me moeite kost om te 

blijven staan. Ik kijk naar rechts en zie het houten hek in het 

maanlicht. Hier kan niemand me horen, weet ik. 

Misselijk van de spanning kijk ik naar het einde van de laatste 

rij bomen. Daar staat hij, zonder twijfel. Ik herken hem aan de 

dikke tak aan de rechterkant. Even overweeg ik mijn zaklamp 

weer aan te doen om de omgeving minder spookachtig te 

maken, maar ik durf het niet. Vanaf het dorp zal de lichtbundel 

misschien te zien zijn en dat risico kan ik niet lopen. Met 

bonzend hart loop ik naar de boom. Ik wrijf mijn handen over de 

ruwe stam en denk terug aan de spelletjes die mijn zusje en ik 

hier vroeger speelden. Een traan loopt over mijn wang wanneer 

ik haar vrolijke gezichtje voor de zoveelste keer vandaag voor 

me zie.  

‘Nee,’ zeg ik resoluut. Ik mag me nu niet laten meevoeren 

door mijn herinneringen, dus schud ik de gedachte van me af en 

richt ik mijn blik naar boven, naar de sterrenhemel die hier 

zoveel helderder is dan thuis. Dan laat ik me met mijn rug tegen 

de boomstam vallen en adem een paar keer krachtig de koele 

buitenlucht in om mijn emoties onder controle te krijgen. 

‘Ik kan dit,’ fluister ik tegen mezelf. Ik zet me met mijn 

handen af tegen de boomstam en neem vijf grote stappen 
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loodrecht op de dikke tak van de boom vandaan. Eén-twee-drie-

vier-vijf. Op de plek waar mijn rechtervoet de grond raakt, laat 

ik me op mijn knieën vallen en begin ik met mijn handen te 

graven. De grond is harder dan ik verwachtte, waardoor ik besef 

dat mijn nagels het vannacht gaan begeven. Zonder schep is de 

droge aarde moeilijk te verplaatsen, maar net voordat ik een golf 

van paniek op voel komen, merk ik dat het graven makkelijker 

wordt nu ik een beginnetje heb gemaakt. Ik adem langzaam uit 

en voel de ergste spanning uit mijn lichaam wegebben. Bij elke 

schep kruipt het zand verder onder mijn nagels en voel ik hoe, 

naarmate ik dieper kom, de aarde vochtiger wordt. Minuten 

verstrijken, terwijl ik steeds sneller probeer te graven en de pijn 

in mijn vingers verbijt. Aarde belandt op mijn broek, in mijn 

gezicht en in mijn schoenen, maar het maakt me niet uit. Ik moet 

doorgaan en blijf graven totdat er een grote hoop aarde naast het 

gat ligt en de spieren in mijn arm zo zijn verzuurd dat ik een 

korte pauze moet nemen. Hijgend van de explosieve 

krachtinspanning kruip ik terug naar de boom. Ik laat me met 

mijn rug tegen de stam vallen en scan de donkere omgeving. Ik 

ben dankbaar voor de heldere maan, die de bomen om mij heen 

een zilverachtige kleur geeft en de omgeving minder 

spookachtig maakt. Mijn gejaagde ademhaling klinkt 

oorverdovend in de stilte. Ik probeer door mijn neus te ademen, 

beheerst, en ik voel dat mijn hartslag langzaam daalt. Ik haal 

mijn onderarm langs mijn bezwete voorhoofd en ruik de muffe 

aarde aan mijn hand. Ik hoop dat ik mezelf weer helemaal 

schoon krijg straks. Mijn moeder vermoordt me als ze erachter 

komt dat ik hier ben geweest. Zeker midden in de nacht. Ik 

schud de beelden van het scenario waarin mijn moeder nu in 

mijn slaapkamer staat en merkt dat ik er niet ben van me af en 

haast me terug naar het gat waar ik eerst rustig en al snel steeds 

vlugger graaf. Ik moet opschieten. Dit duurt veel te lang. Schep-

sluit-gooi, schep-sluit-gooi, klinkt het in mijn hoofd. Het ritme 

helpt me om een constante graafsnelheid aan te houden, maar 

wanneer ik na tien minuten nog niks gevonden heb, begin ik in 

paniek te raken. Een gedempte kreet verlaat mijn keel wanneer 
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ik besef dat het hier misschien niet meer ligt. Wild schud ik mijn 

hoofd. Het moet hier zijn! Ik begin weer te graven, mijn 

stokkende ademhaling en pijnlijke spieren negerend, maar na 

vijf minuten moet ik weer uitrusten. Ik laat me uitgeput 

achterover op de grond vallen en sluit mijn ogen. Het kan toch 

niet zo zijn dat iemand anders het gevonden heeft? Na een paar 

seconden kijk ik om me heen om te controleren of ik bij de 

goede boom begonnen ben. Ik kijk omhoog en zie duidelijk de 

vertakking aan de rechterzijde van de stam. Dit is de boom, geen 

twijfel mogelijk. Ik sta op en besluit nog een keer vijf stappen te 

nemen vanaf de boom en voor de tweede keer kom ik uit bij de 

plek waar ik zojuist een kuil groef. Het kan niet anders, 

concludeer ik: dit moet de plek zijn. Ondanks mijn pijnlijke 

armen en mijn groeiende vrees dat het er niet meer ligt, begin ik 

weer te graven. Beelden van de dag waarop Kiki stierf dringen 

zich aan me op zonder dat ik het wil. Hier, op deze Toscaanse 

heuvel zagen we elkaar voor het laatst. Direct heb ik de vrolijke 

glimlach van mijn zusje weer op mijn netvlies, een beeld dat mij 

al jaren achtervolgt. Mijn maag krimpt ineen. Het doet nog altijd 

pijn om Kiki te missen, misschien nog wel meer dan toen Kiki 

net gestorven was.  

‘We hebben de mooiste prinsessenschoenen van de hele 

wereld,’ zei ze vol trots op die noodlottige dag. Op exact deze 

plek duwde Kiki haar kleine schoentjes tegen die van mij aan en 

voerde ze een toneelstuk op met mijn identieke, net iets grotere, 

prinsessenschoenen. Een kinderachtig verhaal vond ik het, 

waardoor ik op onaardige toon zei dat ze ermee moest 

ophouden. Nu, acht jaar later, doet het me nog altijd pijn te 

realiseren dat dit misschien wel de laatste woorden waren die ik 

tegen haar heb gezegd.  

Dat is het! Snel krabbel ik overeind en zet opnieuw vijf 

stappen vanaf de boom, ditmaal kleinere stappen. Op de plek 

waar ik nu uitkom, ongeveer een meter van het gegraven gat, 

begin ik opnieuw te graven. Zweet loopt over mijn rug naar 

beneden wanneer ik de aarde oppak en weggooi. Schep-sluit-

gooi, schep-sluit-gooi, herhaal ik in mijn hoofd. Het duurt een 
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tijd, maar dan stuit ik op een zacht voorwerp. Ik sla mijn ogen 

ten hemel als ik iets lichts tussen de aarde zie uitsteken. De kleur 

is veranderd dankzij het jarenlange verblijf onder de grond, toch 

herken ik de vacht van het knuffelkonijn van Kiki meteen. Ik 

graaf verder en trek Nijn aan haar armpje uit het gat. Uitgeput 

laat ik me achterovervallen, de knuffel stevig tegen me 

aangedrukt in een innige omhelzing. Tranen lopen over mijn 

wangen van vermoeidheid, schaamte en ontlading. 

'Het spijt me zo, lieve Kiki.'   
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‘Ik heb gisteren mijn oom beloofd om naar de vijfenzeventigste 

verjaardag van mijn moeder te komen, maar ik kan daar 

helemaal niet heen.’ Terwijl de woorden mijn mond verlaten, 

vraag ik me voor de zoveelste keer af wat me gisteren bezielde 

om een psycholoog te bellen. Was ik maar niet als een 

achterlijke gaan zuipen na het telefoongesprek met mijn oom, 

dan zat ik hier nu niet. Met een gigantische kater ook nog eens. 

Ik durf niet op te kijken naar de man tegenover me, hij vindt me 

vast een volslagen idioot. 

Sinds het gesprek van gisterenmiddag word ik continu terug 

geslingerd naar vroeger. Beelden uit mijn jeugd, van Kiki en 

voornamelijk van mijn moeder, schieten in rap tempo door mijn 

hoofd. Ik had ze de afgelopen jaren zorgvuldig weggestopt, 

dacht ik, nu schieten ze onophoudelijk omhoog, als duveltjes uit 

een doosje; Kiki’s bebloede lichaam, mijn schreeuwende ouders, 

het knagende schuldgevoel, de vreselijke eenzaamheid. Het 

houdt niet op. Al tijdens het gesprek met oom Bernard maakten 

de herinneringen me duizelig en vertroebelden ze mijn 

zintuigen, waardoor ik niet precies meer weet wat hij me 

allemaal vertelde. Het kwaad was al geschied op het moment dat 

ik zijn zware stem herkende. Nadat we het gesprek beëindigden, 

heb ik zeker een kwartier met mijn telefoon in de hand op de 

rand van mijn bed gezeten om me te realiseren wat ik zojuist 

had beloofd. 

Ik wilde iemand bellen om mijn verhaal kwijt te kunnen, maar 

toen ik door mijn contactlijst scrolde, besefte ik dat ik met 

niemand van mijn kennissen of collega’s kan praten over mijn 

verleden. Geen van hen weet wat ik vroeger, tijdens mijn 

weggedrukte jeugd, heb meegemaakt of zou begrijpen waarom 

ik zo moeilijk doe over een verjaardag en dat moet ik koste wat 

kost zo zien te houden. Uit puur zelfmedelijden heb ik een fles 

wijn uit de kast getrokken en hem aan mijn mond gezet. En dat 

terwijl ik al jaren niet meer dan een paar glaasjes per week 

drink. Uit voorzorg. Het resultaat was dat ik binnen een uur de 

fles leeg had, moest overgeven en niet meer kon stoppen met 
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janken. Uit wanhoop ben ik op zoek gegaan naar een 

psycholoog in de buurt van Utrecht. Net zo lang totdat er wél 

iemand opnam na 17.00 uur. En nu zit ik hier. Ik buig mijn 

hoofd en kijk naar het trillende glas water in mijn handen. 

Belachelijk. Mijn beenspieren spannen zich aan om op te staan 

om deze bedompte praktijk achter me te laten. Dit is een 

vergissing. Ik moet de psycholoog, Christiaan, uitleggen dat ik 

gisteren in een vlaag van verstandsverbijstering contact met hem 

opnam, en dat ik mijn probleem bij nader inzien zelf kan 

oplossen. Tuurlijk, ik huilde hard aan de telefoon en smeekte 

hem of ik meteen kon langskomen, omdat ik dacht dat ik gek 

werd, maar dat gebeurt nu eenmaal als ik drank op heb. Stomme 

trut die ik ben. Ik slik een golfje maagzuur terug wanneer ik 

denk aan mijn eerdere ervaring met therapie, nu ruim twintig 

jaar geleden: een lang traject van gesprekken dat niet leidde tot 

het aanpakken van de kern van mijn probleem, maar resulteerde 

in het ontvluchten van mijn thuissituatie. Destijds was ik blij dat 

mijn psychologe het trillen van mijn handen verhielp en was ik 

tevreden met de sessies, maar achteraf bezien begrijp ik waar het 

mis is gegaan. Mariëtte kon niet bij de oorzaak van mijn 

posttraumatische stressstoornis komen, omdat ik mezelf niet 

bloot durfde te geven. Ik was als vijftienjarig meisje als de dood 

dat iemand erachter zou komen dat ik een vreselijk geheim met 

me meedraag. En die angst heb ik nog steeds, alhoewel ik er nu 

beter mee om kan gaan nu ik niet dagelijks met de gevolgen van 

mijn daad geconfronteerd word. Ik kijk op en observeer 

Christiaan die een map openslaat en een pen van tafel pakt. Ga 

ik tegenover deze man wél open kaart spelen? Durf ik dat? Ik 

veeg mijn vrije hand aan mijn broek af. Mijn hart bonst tegen 

mijn borstkas als onze blikken elkaar kruisen. Christiaans ogen 

zijn opvallend blauw en lijken dwars door me heen te kijken. Hij 

is langer dan ik inschatte aan de hand van de foto op zijn 

website. Breder ook. Het overhemd dat hij draagt zit strak om 

zijn bovenarmen gespannen. Ik sla mijn ogen neer om mijn 

verontrustende gedachten weg te nemen en tik onrustig met mijn 

voet. Naast mij op tafel staat een doos tissues, gestoken in een 
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groen omhulsel in dezelfde tint als de bank waarop ik zit. Ik 

neem er één en dep mijn voorhoofd en nek. Tegenover me 

neemt Christiaan een slok en zet zijn koffiemok op het dienblad 

op zijn armleuning. Hij schuift zijn rechterbeen over zijn linker, 

waardoor het leer van de stoel kraakt. Mijn hartslag gaat 

omhoog onder zijn peilende blik. Ik zet mijn glas weg en knijp 

mijn handen ineen. Mijn blik richt ik op het plafond. Wat moet 

ik doen? Als ik nu wegloop, plof ik weer op de bank neer en zet 

ik het op een drinken om de verontrustende beelden in mijn 

hoofd te stoppen, wat alleen een tijdelijke oplossing zou zijn. En 

een zwaar beroerde. Ik besluit dat ik geen keuze heb en, nu ik 

hier ben, op z’n minst een deel van mijn probleem aan 

Christiaan zal voorleggen. De tijd van wegduiken voor mijn 

verleden is voorbij, ook al werkte dat de afgelopen twintig jaar 

prima. Althans, dat leek zo. Tot gisteren.  

Ik recht mijn rug en zoek oogcontact. Uit Christiaans ogen 

straalt een mengeling van verwachting en geduld. Leren alle 

psychologen deze blik aan tijdens hun studie?  

‘Oom Bernard heb ik al in geen jaren meer gesproken. Voor 

het laatst tien jaar geleden toen mijn vader jarig was, één tel.’ 

Mijn stem klinkt hijgerig. Ik laat een pauze vallen om hem de 

ruimte te geven om te reageren, Christiaan knikt alleen. Hij 

snapt natuurlijk geen snars van wat ik zeg. 

‘Hij vroeg mij of ik naar de verjaardag van mijn moeder wil 

komen volgende week en ik heb gezegd dat ik er zal zijn, maar 

daar heb ik dus spijt van,’ verduidelijk ik. Ik grijp naar mijn 

glas. Alle knokkels eromheen zijn wit als ik hem bijna fijn pers 

tussen beide handen. Ik schud mijn hoofd. Hoe kan ik hebben 

ingestemd? Ik had nee moeten zeggen. Lafaard. Christiaan is 

aan het schrijven. Verrassend, want zoveel heb ik niet gezegd. 

Hij zet met kracht een aantal strepen op papier, ik kan niet lezen 

wat hij erbij schrijft. Ik wacht tot hij klaar is en mij aankijkt. Het 

is zijn beurt om iets zinvols te zeggen waardoor hij mij uit deze 

situatie kan redden. Misschien kan hij wel een briefje schrijven 

aan oom Bernard waarin hij het mij afraadt in contact te komen 

met de familie omdat dat de behandeling zou schaden, schiet het 
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door me heen. Meteen verafschuw ik mijn schijterige gedrag. Ik 

gedraag me als een klein kind.  

‘Waarom heb je daar spijt van?’ vraagt hij alleen. Hij neemt 

een slok en blijft me aankijken, dwars door mijn zorgvuldig 

opgebouwde masker. Ik krijg bijna geen lucht. 

‘Ik heb geen contact meer met mijn moeder. Daar… heb ik zo 

mijn redenen voor en dat wil ik graag zo houden. Zonder haar is 

mijn leven beter.’ Ik ben tevreden over mijn woordkeuze en zet 

mijn glas op de tafel voor me. Mijn handen laten een afdruk 

achter. Ik had liever koffie gedronken, net als hij, maar die heb 

ik bij binnenkomst afgeslagen uit angst dat mijn lege maag 

vreemd zou reageren op een shot cafeïne. 

 ‘En wil je me vertellen wat die redenen zijn?’ Christiaan zit met 

zijn pen in de aanslag. Wanneer ik mijn ogen op zijn 

aantekeningen richt om te ontcijferen wat er staat, slaat hij de 

map dicht en legt hem tussen ons in op de glazen tafel. Ik voel 

dat ik een kleur krijg.  

‘Ik merk aan je dat je het lastig vindt om over je verleden te 

praten. Dat is logisch als je iets traumatisch hebt meegemaakt. 

Waar ik je mee kan helpen is het verleden een plek geven, zodat 

je verder kunt, maar dan zal je me in vertrouwen moeten nemen. 

Weet dat je verhaal hier veilig is.’ Ik knik. Zie je wel; hij kijkt 

dwars door me heen. Hij heeft allang in de gaten dat ik geen 

open kaart wil spelen.  

‘Waarom heb je ingestemd om naar je moeders verjaardag te 

gaan?’ 

Een kreun verlaat mijn keel en ik verberg mijn gezicht in mijn 

handen. Hij stelt de vraag die ik mezelf honderden keren stelde 

vannacht.  

‘Ik weet het niet.’ Mijn stem klinkt gedempt vanachter mijn 

handen. Wat moet hij wel niet van mij denken? Ik blijf zitten 

met mijn gezicht verborgen achter mijn handen, zodat ik zijn 

ogen niet hoef te zien. Belachelijk natuurlijk, maar het voelt 

veiliger.  

‘Kan het misschien zo zijn dat je hebt toegezegd te komen, 

omdat je diep van binnen graag het contact met je familie wil 
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herstellen? Dat je je moeder graag weer eens zou willen zien?’ 

Ik kijk met een ruk op, zwarte vlekken beperken mijn blikveld. 

Graag wil zien? Mijn moeder? Ik ga rechtop zitten en kijk hem 

aan, maar aan zijn neutrale gezichtsuitdrukking te zien maakt hij 

geen grapje. Mijn blik verplaats ik vlug naar mijn handen, 

voordat hij ziet hoezeer zijn vraag mij verbaast. Ben ik dan toch 

een minder open boek dan ik denk? Mijn samengeknepen 

handen ontspannen zich voelbaar en van binnen maakt mijn hart 

een sprongetje bij het besef dat hij me onbedoeld een 

prachtuitweg biedt. Ik besluit op deze variant van het verhaal in 

te haken. Voor de zekerheid. Laat hem voorlopig maar denken 

dat ik het contact met mijn moeder wil herstellen. Open kaart 

spelen kan altijd nog. Ik ga met mijn rug tegen de leuning zitten 

en trek een kussen op schoot. 

‘Ik zou het contact wel willen herstellen, alleen ben ik niet 

altijd een lieverdje geweest vroeger.’ Helemaal gelogen is dit 

niet. ‘Ik zou niet weten hoe ik het moet aanpakken,’ zeg ik zacht 

als ik met één hand over het kussen wrijf. Wanneer ik opkijk, 

zie ik dat hij begripvol knikt en weer begint te schrijven. Hij 

gaat erin mee. Halleluja. Hij moest eens weten hoe intens ik 

mijn moeder haat.  
 


