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Voor mijn liefste



1986

'Donder op en neem je stinkvoeten mee!' roept mijn moeder, 
terwijl ze de fles wijn grijpt en er een flinke slok uit neemt. De tijd 
dat ze de wijn nog in glazen schonk ligt inmiddels ver achter haar, 
net als de tijd dat drank een genot voor de avonduren was. Nu 
drinkt ze alleen nog om haar miserabele leven een doffe glans te 
geven. 
Ik knal de deur achter me dicht en ga naar mijn kamer. Emoties als 
woede en verdriet voel ik niet, ze zijn samengeklonterd en liggen 
als een steen op mijn maag. Medelijden heb ik niet met mijn 
moeder. En liefde? Voor mij is liefde iets uit een film of een boek. 
Zo'n heerlijk zwijmelverhaal waarbij ik minimaal een doos tissues 
volsnotter als twee mensen elkaar glazig in de ogen staren, als ze 
elkaar zoenen, elkaar strelen. Zelfs als twee mensen die echt van 
elkaar houden, knallende ruzie hebben.
Ik nestel me in de brede vensterbank, tussen de stapel kussens die 
daar liggen. Het enige plekje in huis waar ik rust voel. Uitkijkend 
over de drukke winkelstraat zie ik altijd wel mensen wier leven 
troostelozer en wanhopiger moet zijn dan het mijne. Wie gaat er in 
godsnaam vrijwillig gevangen in driedelig kostuum over straat? 
De zwerver, die dagelijks door het stadsbeeld wandelt, bezorgt mij 
felle steken in het hart. Deze man, met de groeven van het leven in 
zijn gezicht, hoeft niet in het juk van het dagelijks leven te 
marcheren. Hij heeft geen last van valse verbondenheid met een 
stel ouders dat de moeite van het omzien niet waard is. 
Toen ik vijf jaar was, is mijn vader weggelopen, recht in de armen 
van een exotische schone. Sindsdien - inmiddels negen jaren 
geleden - heb ik niets meer van hem gehoord. Hij is niet meer dan 
een vage vlek in mijn verleden vol herinneringen aan 
eenzaamheid. Herinneringen die zich met weerhaken aan mijn ziel 
hebben vastgeklonken. 
Mijn moeder schreeuwt nog dagelijks haar verdriet om mijn vader 
weg in bevelen en verdrinkt het in de eindeloze diepte van een 
alcoholpoel. Gevoelens voor een ander zijn haar vreemd, al zolang 
ik me herinner, maar dat compenseert ze door te zwelgen in 
zelfmedelijden. 



Drie uur. 
Vandaag zou de gezinsvoogd komen, wekelijkse prik. Herman 
Wortelgraaf begeleidt mij en mijn moeder, wat er vooral op neer 
komt dat hij elke week een gesprek met ons beiden heeft. Tijdens 
het laatste gesprek is mijn moeder vreselijk tekeer gegaan. Zij wil 
namelijk geen hulp, van niemand en al helemaal niet van meneer 
Wortelgraaf. 
'Flikker op uit mijn huis, Wortelsap! En neem die gestoorde 
dochter van me mee. In een inrichting hoort ze thuis, gesloten 
afdeling, graag!'  Ik krimp in elkaar terwijl de stem van mijn 
moeder nagalmt in mijn hoofd. Dat deze vrouw mij geen liefde 
kan geven, wist ik wel, toch doen die woorden pijn. Of misschien 
niet zozeer die woorden, maar meer het venijn waarmee ze gezegd 
werden.
Meneer Wortelgraaf leek kalm toen hij de deur uitliep, toch klonk 
er dreiging in zijn stem toen hij beloofde dat we binnenkort meer 
zouden horen.
Ach, wat Wortelgraaf ook van plan is, het kan nooit erger zijn dan 
mijn leven nu is.

Wat lijkt het lang geleden dat ik nog vriendinnen had. Zij waren 
mijn vlucht. Dankzij hen wist ik dat het leven ook anders kon zijn. 
Zorgeloos, vrij. Mijn vriendinnen mochten wel kind zijn, droegen   
geen zwaardere last dan de in hun ogen onmogelijke keuze tussen 
een maillot of een legging. Opnieuw schiet ik in de lach als ik 
bedenk dat er mensen zijn die zich om dat soort futiliteiten druk 
maken. Het lijkt me heerlijk!
Maar goed, die meiden zijn uiteindelijk weggegaan. Net als 
iedereen in mijn leven. Met dank aan mijn moeder. Vroeger kon ik 
daar boos om worden, woest zelfs. Ik heb haar ooit een klap 
gegeven, natuurlijk is dat fout en een uiting van machteloosheid, 
maar het luchtte wel op! En weet je, ook die klap was zinloos. Ook 
die kwam niet aan bij deze vrouw. 
Nu ik niet meer kan vluchten naar de wereld van mijn 
vriendinnen, verdwijn ik in gedachten naar een pijnloze wereld. Ik 
leef mijn leven, maar stiekem hoop ik dat ik niet lang meer op 
aarde hoef rond te lopen. Het lijkt allemaal zo nutteloos. Hoe het 
hiernamaals eruitziet wisselt al naar gelang mijn bui. De ene keer 
is er niets dan rust. Dood is dood. De andere keer stel ik me een 



barokke hemel voor, vol lekkernijen, vrolijke muziek en dans. In 
prachtige gewaden loop ik daar rond me lavend aan de 
heerlijkheden. En iedereen vindt me aardig.
Waarom haalt niemand mij hier weg? Waarom heb ik zelf het lef 
niet om hier weg te gaan? Ik lijk wel gek, zoals ik slaafs de 
commando's van mijn moeder beantwoord met nederig gedrag. 
Soms vraag ik me af of mijn moeder mij zou herkennen als ze me 
ergens zou tegenkomen. Waarschijnlijk alleen als ik een fles 
whiskey bij me zou hebben, dan zou ze op de geur afkomen. Haat 
ik haar? Nee, dat is te sterk uitgedrukt. Ik haat mezelf wel! 
Walgelijk hoe ik vastgebonden aan een onzichtbare navelstreng bij 
haar blijf. Te stom om voor mezelf te kiezen, om meer van mijn 
leven te maken. 
En waar blijft die Wortelmans met zijn mooie beloftes? Voor de 
zoveelste keer buig ik voorover naar het raam en kijk links en 
rechts de straat in.
'Kim!' krijst mijn moeder met een rauwe stem. 'Kim! Kom 
onmiddellijk hier!'
Zuchtend kijk ik naar de wekker en sta op uit de vensterbank. Mijn 
linkerbeen prikt omdat het opgevouwen onder mijn billen klem 
heeft gelegen. Met slapend been sleep ik me de trap af naar het 
rokerige hol waar mijn moeder dag en nacht bivakkeert.
'De wijn is op. Hier.' Ze frommelt een bankbiljet in mijn hand. 
'Haal twee nieuwe flessen en neem meteen een whiskey mee.' 
Ik stop het geld in mijn broekzak en loop in stilte de deur uit. Zo 
gaat het al jaren, mijn moeder stuurt mij met verbaal geweld het 
huis en de stad door en ik laat de woorden afketsen tegen mijn 
inmiddels geharnaste buitenkant en geef als antwoord een 
verpletterend stilzwijgen terwijl ik doe wat ze vraagt.
Bij de slijterij aan het eind van de straat, pak ik twee flessen rode 
huiswijn uit het schap en de goedkoopste whiskey die ze hebben. 
De smaakpapillen van mijn moeder zijn met de jaren zo achteruit 
gegaan, dat ze het waarschijnlijk niet eens zal merken als ze urine 
voorgeschoteld krijgt, als er maar een zeker alcoholpercentage in 
zit. Ik zet de flessen op de toonbank en wacht geduldig tot ik aan 
de beurt ben. Wat kijkt de vrouw van de slijterij toch weer naar 
me. Het zal wel bezorgdheid zijn, maar het voelt ongemakkelijk. 
Op zich heb ik geen haast om naar huis te gaan, maar onder deze 
blikken ben ik liever zo snel mogelijk weg. Natuurlijk bof ik - of 



liever gezegd mijn moeder - dat ik ondanks mijn leeftijd de drank 
mag kopen. Al jaren staat deze vrouw toe dat ik hier drank voor 
mijn moeder haal. Liefdadigheid van haar? Laten we het erop 
houden dat ze er goed aan verdient. Al het geld dat mijn moeder 
binnenkrijgt gaat - na aftrek van vaste lasten - rechtstreeks naar de 
slijterij. 
Hoofdschuddend pakt ze de flessen voor me in. Ik voel een warme 
gloed vanuit mijn nek over mijn wangen trekken. Kan ik het 
helpen dat mijn moeder haar lever en haar leven kapot zuipt? Haar 
leven. Mijn leven.
'Kan ik verder nog iets voor je betekenen?' Ze kijkt me recht aan.
Ik schud mijn hoofd en sla mijn ogen neer. Als ik de nieuwe 
voorraad voor mijn moeder betaald heb, loop ik de winkel uit. 
Driehonderachtennegentig stoeptegels verder bots ik tegen iemand 
aan. Geërgerd kijk ik op en zie een vrouw met een degelijke lange 
jas en een even degelijk gezicht. Het grijs sijpelt uit haar poriën, 
het zou me niets verbazen als ze ook grijs bloed heeft.
'Meisje de Vries?' vraagt ze met ijzige stem.
Ik zeg niks en knik terwijl ik haar gezicht bestudeer. Er valt niets 
vanaf te lezen, emoties lijken weggestopt achter een rimpelloos 
masker.
'We komen je halen.' 
Het begint te regenen in mijn lijf maar voor de druppels mijn hart 
kunnen bereiken zijn ze bevroren en vormen een ijskoude 
beschermlaag om wat eens een warm kloppend hart was. 
'Waarom?' is het enige wat ik uit weet te brengen.
'Zo gaat het niet langer,' antwoordt de vrouw kort en alsof ze 
beseft dat meer uitleg wellicht wel zo aardig is, vult ze aan: 'Je 
moeder kan niet langer voor je zorgen.'
Understatement van het jaar.
'In overleg met de gezinscoach plaatsen we je voorlopig bij 
pleegouders.'
Alsof ik een zwerfkat ben.
'Wie bent u?' Niet dat het mij veel kan schelen, de connectie met 
mijn voogd is duidelijk. En heb ik er niet van gedroomd op een 
dag opgehaald te worden, weg van de verdorven holbewoonster 
die zich lang geleden mijn moeder noemde?
'Ik ben mevrouw De Bruin en kom met een bevel van de rechter 
om je weg te halen bij je moeder.'



Ze wappert met een papiertje. 'Je wist toch dat dit eraan zat te 
komen?'  vraagt ze en het klinkt wat wiebelig.
Ik knik. Waarom woorden gebruiken als een kort gebaar volstaat? 
Woorden worden toch vaak misvormd en gewurgd, 
samengeknepen tot wat een ander wil horen of verwacht te horen.
De voogd heeft in een van onze laatste gesprekken aangegeven dat 
ze een procedure gingen starten om mijn moeder uit de ouderlijke 
macht te zetten en aangezien er naast mijn oudtante geen verdere 
familie is, zal dat betekenen dat ik naar een pleeggezin moet.
'Ik breng dit eerst even naar mijn moeder.' Met grote stappen loop 
ik naar huis, goedkeuring heb ik niet nodig.
'Laat me met je meelopen, dan kunnen we even wat spulletjes voor 
je inpakken,' hijgt mevrouw De Bruin achter me.
'Ik hoef niks mee te nemen behalve toiletspullen en die kan ik heel 
goed zelf vinden, dank u.' Ik weet heus wel dat mijn antwoord bits 
klinkt en dat deze vrouw alleen maar haar werk doet, bladiebla, 
maar ik zie geen enkele reden om haar het hol van mijn moeder te 
laten betreden. De flessen levenselixer breng ik naar mijn moeder, 
die zo ver heen is dat ze nauwelijks mijn aanwezigheid lijkt te 
merken. Ze pakt de wijn aan, verruilt de fles dan toch voor de 
whiskey en draait de dop eraf.
'Ik ga,' zijn de laatste woorden die ik tegen haar spreek.
'Dat lijkt me verstandig, ja,' mompelt de vrouw uit wie ik geboren 
ben terwijl ze een teug van het goudgele goedje neemt.
Boven graai ik een pyjama, tandenborstel en haarspullen mee, pak 
mijn schoolspullen en als laatste mijn dagboek. Bewust loop ik de 
veertien treden naar beneden, alsof ik ze stuk voor stuk vaarwel 
wil zeggen. De voordeur klemt en ik trek hem hard achter me 
dicht. Dan zuig ik mijn longen vol vrijheid. Relatieve vrijheid. 
De auto staat ronkend op mij te wachten. Ik stap achterin en 
terwijl we de stad uitrijden, zie ik het verleden langs me heen 
glijden.
Vaag vang ik op dat de keurige mevrouw me een liefdevol gezin 
belooft, in een andere stad. Ik zal daar ook naar school gaan. De 
woorden hoor ik, maar ze raken me niet. Het is alsof het over 
iemand anders gaat. 'Waarom kan ik niet op mezelf gaan wonen?', 
hoor ik mezelf vragen.
'Die discussie heb je al met de heer Wortelgraaf gehad. Je hebt 
nooit de hechtheid van een liefdevol gezin gekend, het lijkt ons én 



de rechter -' weer dat wapperende papier. '- beter als je een poosje 
bij de familie Mandemaker gaat wonen. Het zijn hartelijke 
mensen, ze hebben zelf geen kinderen maar grote ervaring met 
moeilijk plaatsbare, ehm, met kinderen die zeg maar hun eigen 
bagage meebrengen. Het zijn goede christenen,' besluit ze en haar 
stem klinkt tevreden.
De rest van wat er gezegd wordt laat ik helemaal langs me heen 
gaan.

2000

Mijn ogen vallen bijna dicht. Ik ondersteun mijn hoofd met mijn 
handen terwijl het beeldscherm langzaam verandert in een 
lichtvlek met springende tekens. Mijn hand glijdt naar mijn 
bonkende hoofd en ik geeuw ongegeneerd naar mijn virtuele 
kletspartner. Het ligt niet aan hem - hij is leuk, heel leuk - het ligt 
aan mijn angst voor demonen waardoor ik de slaap niet toe wil 
laten en voor de zoveelste keer veel te laat naar bed ga. Ik wil niet 
weer dromen, bezweet wakker schrikken met hard kloppend hart. 
'Concentreer je, Kim. Je bent al zo ver gekomen.' Traag tikken 
mijn vingers nieuwe woorden die een onsamenhangende zin 
vormen. 
Delete. 
Een nieuwe poging. 
Kom anders morgenavond eten. Diner voor twee. 
Even aarzel ik, dan klik ik op Enter. 
OK. Tijd? 
De kriebels in mijn buik heb ik lang niet gevoeld. Hij wil. Hij 
vindt me leuk, of in elk geval interessant genoeg om te ontmoeten. 
Zal ik dan eindelijk echte liefde leren kennen? Natuurlijk draaf ik 
door, maar als ik eerlijk ben, wordt het na al die teleurstellingen 
van de afgelopen jaren tijd dat ik de ware vind. 



Ben je er nog? 
De letters knipperen ongeduldig. Geen zin meer. Morgen zie ik 
hem, morgen weet ik meer. Tijd om te slapen, demonen of niet. Zo 
snel mijn vingers kunnen, typ ik mijn adres in.
Ik ga. Zie je morgenmiddag om zes uur. Trusten! 
Ik sluit de pc af en loop naar de keuken. Stap over twee lege 
bierflesjes heen, spring net op tijd opzij voordat ik in de 
ontbijtresten stap en trap een stapel cd's omver. Gezien de chaos 
lijkt het wel of ik in een huis met zeven personen woon. Morgen 
flink aan de slag, anders vlucht Levi nog voor de echte 
kennismaking terug naar zijn ongetwijfeld nette woning. 
In de keuken schenk ik een glas water in, pak een doosje 
paracetamol uit het kastje en slik er twee. Laat het alsjeblieft de 
opkomende hoofdpijn dempen zodat ik rust vind om te gaan 
slapen. 

Van mijn linkerzij draai ik naar mijn rechterzij. Het dekbed blijft 
hangen. Met een ruk trek ik het over mij heen. Koude voeten. 
Zuchtend kom ik half overeind en trek het dekbed min of meer 
recht. Slapen, ik wil slapen. En toch weer niet, bang voor nieuwe 
nachtmerries, die altijd zo akelig realistisch zijn.
Twee uur zeventien. 
Twee uur vijfenveertig. 
Half vier. 
Ik pak een boek. 
Pas tegen vieren worden mijn ogen zwaar en zakt het boek uit 
mijn handen.



1986

Huiselijkheid die ik niet ken, verwelkomt mij bij binnenkomst: de 
vrouw des huizes staat pannenkoeken te bakken, de man loopt op 
me af en drukt me tegen zich aan. Iets te stevig misschien. Aan 
tafel moet ik mijn handen vouwen en ik besluit meteen maar naar 
het tafelblad te staren. Het gebed. Ik geloof dat ze denken dat ik 
een hopeloos geval ben, want er wordt in alle toonaarden om hulp 
voor mij gevraagd aan god. Het lijkt een eeuwigheid te duren en 
mijn maag rammelt genant hoorbaar voor iedereen. Eindelijk 
kunnen we dan gaan eten. De pannenkoeken smaken goed, ik kan 
me niet herinneren ze ooit zo lekker gegeten te hebben. Thuis 
moest ik ze uiteraard zelf bakken en de veelbelovende beekjes 
beslag veranderden altijd in brokken, ondanks dat smaakten ze 
niet verkeerd, maar deze zijn echt goed. Enig nadeel is dat Jacob 
en Roos de pannenkoeken bij mij naar binnen lijken te kijken en 
dat zij kirrende geluidjes maakt als ik er nog een pak. Ergerlijk, 
maar ik pers een lach op mijn gezicht en knik ze vriendelijk toe. 
Hier word ik in een toneelstukje gedwongen en ik voel me 
opgesloten.
De glimlach blijft de rest van de avond aan hun gezichten 
gekleefd. Ik voel me niet op mijn gemak en wens dat ze mij met 
rust laten met het vragenvuur, waarbij angstvallig het onderwerp 
moeder vermeden wordt. Inmiddels weet ik dat ik over twee dagen 
op mijn nieuwe school moet beginnen. Aan de ene kant is het fijn 
om een paar uur per dag onder deze nieuwsgierige ogen en de 
aanblik van de alziende Heer weg te zijn, aan de andere kant zie ik 
er zo tegenop. Zouden ze mij daar accepteren? Zou ik misschien 
zelfs vrienden kunnen maken? Een klas die elkaar al goed kent 
accepteert niet zomaar een nieuwe, een indringer. En al helemaal 
niet iemand die besmet is met een verleden. Een zielig geval. Ultra 
pestgevoelig.
Als ik naar Jacob en Roos kijk, glimlachen ze vragend naar me. 
Heb ik iets gemist? Ik glimlach braaf terug. 'Ik wil naar bed,' is de 
eerste volledige zin die ik tegen mijn pleegouders zeg. Ze kijken 
me trots aan alsof ik een baby ben die zojuist haar eerste woordje 
heeft gebrabbeld.



'Maar natuurlijk, liefje...' 
O gruwel! Liefje.
'Kom, dan laten we je je nieuwe slaapkamer zien.'
Toegegeven, deze kinderloze mensen hebben hun best gedaan een 
gezellige meidenkamer te maken. Niet te truttig, niet te strak, een 
plekje waar ik wel aan zou kunnen wennen. Het enige wat ik echt 
niet leuk vind is het kruis dat op de muur hangt. Ik houd wijselijk 
mijn mond, maar dat moet weg! Is het niet nu, dan morgen.
Zodra de deur achter ze dicht is en ik helemaal alleen achterblijf, 
verschuif ik de tweezitter naar het raam. Ik plof neer en pak mijn 
dagboek.
Dankbaar. Ik moet ze dankbaar zijn. Ergens ben ik dat ook wel, 
maar ze moeten niet denken dat ze ooit mijn ouders zullen 
worden. Roos lijkt me erg naïef en enigszins onderdanig. En 
Jacob? Er is iets met die man. Hij doet hartelijk, maar iets te, hij 
heeft priemende oogjes en zijn mond is een smalle streep. Ik heb 
sterk de indruk dat deze man gewend is zijn zin te krijgen.
Een klop op de deur.
'Bi...'
De deur zwaait al open. Jacob komt binnen. Er trekt een huivering 
langs mijn ruggengraat en kippenvel staat op mijn armen. Toch 
plooi ik mijn mondhoeken naar boven. Behalve mijn eigen rare 
ideeën, heb ik geen grond voor achterdocht. Jacob en zijn vrouw 
hebben mij in huis genomen, natuurlijk zijn het goede mensen. 
'Gaat het goed hier? Kunnen we je ergens mee helpen?' Zijn 
woorden klinken vaderlijk, zijn stem klinkt kil.  'We hoorden een 
geluid en mama en ik vroegen ons af...'
Ho, stop. Zei hij nou echt 'mama'. Ik heb geen moeder. Roos is 
hartelijk, bakt lekkere pannenkoeken, maar is geen moeder. Nu 
niet, nooit niet! Ik erken de vrouw die mij gebaard heeft en 
jarenlang min of meer getolereerd heeft in haar huis niet eens als 
mijn moeder, laat staan een wildvreemde. Ik slik een prop 
opkomend gal weg. Laat ik maar niet meteen in de aanval gaan, ze 
bedoelen het goed en ik wil niet dat ze me op straat zetten. Waar 
moet ik dan naartoe? 'Ja het gaat goed, dank je.' Mijn stem klinkt 
wat hees, maar Jacob lijkt het niet op te merken.
'Oke dan ga ik maar weer.' Hij aarzelt alsof hij nog wat wil 
zeggen. 'Welterusten, mijn engel.'
Opnieuw een rilling. Ik steek mijn hand op als groet, bang dat 



mijn stem zal breken.
Jacob draait zich om, opent de deur. 'O, nog één ding, als er wat is, 
ook al is het middenin de nacht, kom gewoon bij ons. Mama en ik 
helpen je graag.' Die priemende blik is niet gelijk aan de 
geruststellende woorden die hij spreekt. Ik knik en heb maar een 
wens: dat hij weggaat! Dat doet hij, gelukkig. Ik moet niet zeuren, 
deze mensen geven mij een dak boven mijn hoofd. Maar vrijheid, 
echte vrijheid, staat hoog op mijn verlanglijst, al zou ik niet weten 
wat ik ermee aan moet. Of beter gezegd: waar ik naartoe moet.
Moe, ik ben zo ontzettend moe dat mijn ogen dichtvallen. Sloom 
hijs ik mezelf overeind en maak me klaar om naar bed te gaan.

2000

'Nee!' Ik schiet overeind, waar ben ik? Niet weer! Hij mag me niet 
aanraken, niet op die manier. 'Ga weg! Donder op!' Als ik mijn 
voeten op de grond zet, trek ik ze snel weer omhoog. Koud. Nat. 
Het is de dweil die klaarligt om me wakker te maken als ik 
slapend door het huis ga. Ik stort neer op de grond en met gierende 
uithalen brul ik de herinneringen uit mijn lijf. Achtentwintig jaar 
ben ik nu, tien jaar geleden heb ik Jacob voor het laatst gezien en 
nog ga ik kapot aan wat hij mij aangedaan heeft. Hij heeft me 
verscheurd, mijn lichaam en ziel van elkaar losgereten. Ik kan niet 
meer stoppen met huilen. Mijn borst steekt. Het verdriet lijkt zich 
daarin opgehoopt te hebben en een uitweg te zoeken. Zwaar 
hijgend trek ik aan mijn hemd, het moet uit, het zit te strak. Het 
scheurt. Bevrijd en opgelucht krabbel ik overeind, knip de lamp 
aan en loop naar de spiegel. Wat ik zie is een magere vrouw, 
gekleed in een onderbroekje en stukgetrokken hemd. Ze staart me 
met holle ogen aan. Mijn blik glijdt naar mijn ontblote borsten: 
klein maar fier en priemend. Ze zijn vernederd en geplaagd, 
bespot en bevuild maar nog altijd lijken ze trots op wat ze zijn. 



Ironisch. 
Kon ik maar iets van die trots voelen. 
Woede stuwt mijn bloed snel door mijn aderen. Ik walg van mijn 
spiegelbeeld dat minachtend naar me terugkijkt. Ik spuw ernaar en 
grijp het waterglas dat op het nachtkastje achter me staat. Wat een 
afschuwelijk monster ben ik, dat ik het zo ver heb laten komen. Ik 
haat mezelf! Kutwijf! Woest gooi ik het glas tegen de spiegel. De 
spiegel barst, het glas valt uit elkaar. Het is niet genoeg, de woede 
is nu witheet. Op blote voeten loop ik naar de scherven en pakt 
een groot stuk beet. 'Auw! Verdomme.' Bloed sijpelt over mijn 
hand naar mijn lager hangende pols. Terwijl ik steeds harder op 
mijn wang bijt om de pijn van de wond maar niet te voelen, 
beweeg ik de glasscherf naar mijn borst en maak een snee. Kapot 
moet deze uiting van vrouwelijkheid, van zwakte, van 
aantrekkingskracht waar mannen niet tegen bestand zijn. Weg met 
de fierheid. Even voel ik niets, dan trekt een stekende, kloppende 
pijn door mijn borst naar mijn arm. Van schrik laat ik los en kijk 
naar de rotzooi op de grond. Alweer tranen, maar andere. De 
boosheid stroomt met het bloed mijn lijf uit. Met beide armen om 
mezelf geslagen wieg ik heen en weer,  net zolang tot de rust 
terugkeert en ik weer wat helderder kan nadenken. 
Al jaren heb ik dit soort horrornachten, al is het deze keer heftiger 
dan anders. Therapieën en medicijnen, daar geloof ik niet meer in. 
Ze hebben mij nog nooit echt kunnen helpen. De man die ooit 
voorstelde elke avond voor het slapen gaan een borrel te drinken, 
is nu mijn ex. Eén van mijn exen. Ondanks mijn moeder ben ik 
niet tegen drank, ik lust best wel een glas wijn, een biertje. Maar 
ik wil er niet van afhankelijk zijn om te kunnen slapen. Nooit!
Ik laat mezelf los en begin de kamer op te ruimen. Als alle stukken 
glas in de prullenbak liggen, pak ik de stofzuiger en haal daarmee 
de laatste glassplinters uit het tapijt. 
Zeven uur. 
Buren... 
Ach, als ze wakker worden hebben ze tenminste iets aan hun dag. 
Het is niet bepaald het meest sociale deel van de stad, waar ik 
woon. Het is 'ieder voor zich en god voor ons allen'. Letterlijk, 
gezien het grote aantal reli's in deze wijk. 
Ik geloof niet. Als er een god was geweest, had hij mij niet zo 
laten lijden. Dan had hij me eerder weggehaald bij mijn door 



drank vergiftigde moeder en me bij een liefdevol gezin 
ondergebracht. 
Liefdevol. 
Waren Jacob en Roos dat niet ook geweest? Was het niet gewoon 
een blijk van liefde dat... 
Nee! 
Liefde geef je belangeloos, onvoorwaardelijk en absoluut pijnloos. 
De enige pijn die daarbij kan horen is het snijdende, 
verscheurende gevoel als je je geliefde mist. 
Levi. 
Nog een paar uur en dan is hij hier. Hoe zou hij me vinden? Vindt 
hij me mooi genoeg? 
Iedereen blaat altijd dat uiterlijk ondergeschikt is aan het innerlijk, 
maar het is toch de eerste indruk die hij...
Niet waar. De eerste indruk heeft hij al via de chat gehad. 
Maar misschien schrikt hij wel als hij me ziet. 
Dan is hij me ook niet waard, denk ik stoer. Ondertussen stoot de 
adrenaline door mijn lijf en heb ik klamme handen. 
Hij is de ware. Hij moet me wel leuk vinden. Geweldig, zelfs. 
Levi is mijn grote liefde, ik weet het, ik voel het. Wij zullen altijd 
bij elkaar blijven.


