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Voordat hun vader stierf, was het leventje van Maggie en Jenny 
vrijwel volmaakt. Ze woonden in een huisje op het platteland en 
maakten trektochten door de wildernis, bouwden hutten of vertel-
den elkaar verhalen bij het houtvuur. Kort nadat hun vader omkomt 
bij een  ongeval laat hun moeder de meisjes achter bij een ouder 
echtpaar, met de belofte dat ze hen over een paar weken komt halen. 
Dat gebeurt echter niet.
Wanneer Jenny zich enkele jaren later diep in de nesten heeft gewerkt, 
besluit Maggie dat het de hoogste tijd is om hun moeder te zoeken.

Schuilplaats is een schitterende roman over liefde, verlies, moeder-
schap, en het vinden van een thuis. 
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‘Dit is een boek om lang-
zaam en rustig van te genie-
ten. Als je er eenmaal in zit, 
ga je van de zusjes houden 
en wil je weten hoe het met 
ze verder gaat, hoe ze weten 
te over leven. Luid applaus 
voor Frances Greenslade.’  

– The Globe and Mail

‘Aan de hand van familie-
verhalen schetst Schuilplaats 
een aangrijpend, ontroerend 
en fascinerend beeld van de 

relatie van twee dochters met 
hun verdwenen moeder.’

– Eden Robinson, schrijfster 
van Monkey Beach

‘Dit is een betoverend boek 
(…) de veerkrachtige zusjes 
Maggie en Jenny zijn on-

vergetelijk. Met schrijnende 
intensiteit en stil medeleven 
schetst Greenslade een beeld 
van de strijd tussen verschil-

lende soorten liefde. 
 Schuilplaats toont ons hoe de 
wildernis een veiliger haven 
kan zijn dan een huis met 

vier muren, maar ook dat de 
liefde, hoe hartverscheurend 
en onvoorspelbaar ook, het 
toevluchtsoord blijft waar-

naar we het meest verlangen.’
– Jamie Zeppa, schrijfster 

van Every Time We Say 
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LEESFRAGMENT Schuilplaats



Over het boek
Voordat hun vader stierf, was het leventje van Maggie en 
Jenny vrijwel volmaakt. Ze woonden in een huisje op het plat-
teland en maakten trektochten door de wildernis, bouwden 
hutten of vertelden elkaar verhalen bij het houtvuur. Kort 
nadat hun vader omkomt bij een ongeval laat hun moeder de 
meisjes achter bij een ouder echtpaar, met de belofte dat ze 
hen over een paar weken komt halen. Dat gebeurt echter niet.
Wanneer Jenny zich enkele jaren later diep in de nesten heeft 
gewerkt, besluit Maggie dat het de hoogste tijd is om hun 
moeder te zoeken. 
Schuilplaats is een schitterende roman over liefde, verlies, 
moederschap, en het vinden van een thuis. 

Over de auteur
De Canadese Frances Greenslade (1962) is geboren in St. 
Catharines, Ontario, en groeide op met vier zussen en een 
broer. In 1992 studeerde ze af in Creatief Schrijven aan de 
University of British Columbia. Kort daarna ontmoette ze haar 
man en verhuisden ze naar Regina, Saskatchewan.
Frances Greenslade schreef twee non-fictieboeken: A Pilgrim in 
Ireland: A Quest for Home en By the Secret Ladder: A Mother’s 
Initiation.
In 2005 verhuisden ze naar Okanagan, waar haar liefde voor 
het landschap van British Columbia opbloeide. Schuilplaats, 
haar debuutroman, is fictie, maar het is gebaseerd op veel van 
haar eigen diepste angsten.



De pers over Schuilplaats
‘Er gebeuren vreemde dingen in Greenslades debuutroman, 
maar de titel van het boek is geen mysterie. Het concept van 
de schuilplaats, in welke vorm dan ook, wordt in dit boek op 
allerlei verschillende manieren naar voren gebracht.  In deze 
verlaten streken is een schuilplaats dan ook een kwestie van 
leven of dood.’ – The National Post

‘Greenslade kent de streek als haar broekzak en beschrijft het 
Canadese landschap zorgvuldig en liefdevol. Het is een gebied 
waar de mensen sterk en onafhankelijk moeten zijn. Dat is 
Maggie.’ – The Globe and Mail

‘Aan de hand van familieverhalen schetst Schuilplaats een 
aangrijpend, ontroerend en fascinerend beeld van de relatie 
van twee dochters met hun verdwenen moeder. Greenslades 
schitterende landschappen en haar liefdevolle aandacht voor 
haar personages maken dit tot een onvergetelijke reis. Ik heb 
het bladzijde voor bladzijde verslonden.’ – Eden Robinson, 
schrijfster van Monkey Beach

‘Dit is een betoverend boek – het landschap wordt zo tref-
fend weergegeven dat het een personage apart wordt en de 
veerkrachtige zusjes Maggie en Jenny zijn onvergetelijk.  Met 
schrijnende intensiteit en stil medeleven schetst Greenslade 
een beeld van de strijd tussen verschillende soorten liefde.’ – 
Jamie Zeppa, schrijfster van Every Time We Say Goodbye
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hoofdstuk 1

Jenny heeft me gevraagd om dit verhaal op te schrijven. Ze wilde 
dat ik alles wat er is gebeurd voor haar sorteerde, kraal voor kraal 
aan elkaar reeg om er een offi  cieel verhaal van te maken, zoiets als 
een rozenkransgebed dat ze steeds opnieuw kon opzeggen, iets om 
zich aan vast te houden. Maar ik heb het ook gedaan voor haar, 
voor mama. Of voor Irene, zoals anderen haar zouden noemen, 
aangezien ze lang geleden afscheid heeft genomen van wat het ook 
was dat ‘mama’ ooit voor haar betekende. Zelfs nu nog kwam het 
schuldgevoel onverbiddelijk naar boven als we aan haar dachten. 
We zijn mama nooit gaan zoeken. Ze was verdwenen zoals een kat 
op een avond door de achterdeur verdwijnt om nooit meer terug te 
komen, zonder dat je ooit zult weten of ze door een coyote of een 
havik gegrepen is, of misschien ergens ziek geworden is en de kracht 
niet had om thuis te komen. We lieten de tijd verstrijken, we 
wachtten af, we vertrouwden haar, want ze was altijd de beste moe-
der van allemaal geweest. Zij is de moeder; dat zeiden we tegen el-
kaar, of in elk geval in het begin. Ik weet niet wie van ons het als 
eerste zei.

Dat is niet waar. Ik was het. Jenny zei: ‘We moeten haar gaan 
zoeken,’ en ik antwoordde: ‘Zij is de moeder.’ Toen ik het zei, wist 
ik niet dat deze vier woorden zo bepalend zouden worden voor ons 
leven. Ze bevatten een klank van waarheid, beladen en onaantast-
baar. Maar ze werden een krabbend anker dat ons meesleurde, ver 
weg van onze zuiverste impulsen.
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10 | frances Greenslade

We wachtten tot ze terugkwam om ons te halen, maar dat deed ze 
niet. 

Niets wees erop dat dit stond te gebeuren. Ik weet dat mensen 
altijd op zoek gaan naar een teken. Op die manier kunnen ze zeg-
gen: ons soort mensen gebeurt zoiets niet; alsof wij wel dat soort 
mensen waren, alsof we het hadden moeten zien aankomen. Maar 
er was geen enkel signaal. Niets anders dan mijn eeuwige ongerust-
heid, die volgens mij aangeboren is, als je tenminste als tobber ge-
boren kunt worden, en volgens Jenny kan dat.

Die bezorgdheid zat in de holtes rond mijn hart gepropt, als 
kranten in de kieren van de wanden van een blokhut, en verstikte 
de gemoedsrust die daar had moeten zitten. Ik ben inmiddels oud 
genoeg om te weten dat lang niet iedereen wordt achtervolgd door 
een gevoel van naderend onheil, dat er mensen zijn die denken dat 
hun leven altijd een overzichtelijke, wijd open vlakte onder een 
helderblauwe hemel zal zijn, waar een duidelijk afgebakend pad 
doorheen loopt. Door de angst klapte ik dicht als een oester. Ik was 
heel anders dan Jenny, die open en onbevangen was als een zonnige 
dag met een lichte bries en zoemende insecten in de lucht, zo’n dag 
waarop je zo vrij als een vogel in het gras kunt gaan liggen om de 
warme aarde in je rug te voelen. Straks, later, nooit, dat waren niet-
bestaande woorden. Jenny was ‘altijd’ en ‘ja’. 

Zoals ik al zei, er was geen enkel teken dat er iets mis kon gaan 
in ons vertrouwde wereldje. De slaapkamer die Jenny en ik deelden 
was lichtblauw geschilderd, in de kleur van een roodborstjesei, en 
als de vroege ochtendzon naar binnen viel glansde de wand op als 
een eierschaal die tegen het licht wordt gehouden. Ik tuurde naar 
de lichtval tot er schaduwen van piepkleine heuvels en valleien ver-
rezen in de structuur van de wandplaten. In die streek brak de da-
geraad traag en steels aan met nevelig licht, als een prelude van het 
schelle daglicht.

Ons huis in Duchess Creek had een uitgesproken geur die me 
bij de voordeur verwelkomde: gekookte kool, gebakken rookworst, 
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tomatensoep; de geur hing in de gordijnen, de broze muren en het 
plafond of in de kranten waarmee ze waren geïsoleerd. Het was een 
warm huis, zei mama, maar niet gebouwd door mensen die van 
plan waren er te blijven. Er zaten geen deurtjes voor de keukenkast-
jes en tussen de badkamer en de woonkamer hing alleen een dik, 
gebloemd gordijn. Duchess Creek werd in 1967 aangesloten op het 
elektriciteitsnet, het jaar waarin ik zeven werd en Jenny acht. Een 
paar maanden na onze verjaardagen trokken ze via de bomen een 
slaphangende kabel door naar ons huis. Sindsdien hadden we spo-
radisch stroom, maar dan nog alleen voor de lampen. 

Een vriend van papa had ons een klein elektrisch fornuis gege-
ven, dat hij op de vuilnisbelt in Williams Lake had gevonden. Ze 
lieten het gewoon staan en mama maakte zich er nooit druk over, 
hoewel haar vriendin Glenna minstens tweemaal per week vroeg 
wanneer ze van plan was om dat fornuis te gaan gebruiken. Glenna 
zei: ‘Hé, ben je dan niet blij dat de twintigste eeuw ons ook einde-
lijk heeft bereikt?’ Mama antwoordde dat ze wel naar Vancouver 
zou verhuizen als ze in de twintigste eeuw wilde leven. Glenna lach-
te hoofdschuddend en zei: ‘Nou, je bent niet de enige die er zo over 
denkt. Er zijn genoeg mensen die het fi jn vinden dat Williams Lake 
tot in de wijde omtrek de grootste stad is.’

Zo was het in Chilcotin in de jaren zestig. Je had de indianen, 
de Chilcotins en de Carriers, die er al woonden lang voordat de 
blanken kwamen om hen van hun land te verdrijven en in reserva-
ten te stoppen. Je had de blanke kolonisten, met een geschiedenis 
vol verhalen over pioniers, de veefokkerij en de aanleg van wegen. 
En dan had je de laatkomers, zoals ons gezin, de Dillons. 

Papa was in 1949 vanuit Ierland naar Amerika gekomen; hij 
belandde in Oregon en trok van daaruit naar het noorden. Anderen 
kwamen om niet naar oorlogen te hoeven waar ze niet in geloof-
den, of om te ontkomen aan een manier van leven waar ze niet in 
geloofden. Sommigen kwamen met al hun bezittingen in een voer-
tuig gepropt uit grote steden, op zoek naar een woeste plek om in 
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12 | frances Greenslade

te verdwijnen. Zij waren de nieuwe pioniers, ze vonden zichzelf 
opnieuw uit en volgden hun eigen plan. Papa had een vriend met 
de naam Tipi Fred en een andere die Panbread heette. Toen ik papa 
vroeg wat hun achternamen waren, zei hij dat hij nooit de moeite 
had genomen om dat te vragen.

Mama maakte zich niet bijster druk over het elektrische fornuis, 
omdat ze er inmiddels aan gewend was om op het houtfornuis te 
koken. Ze kookte omdat het moest, niet voor haar plezier, en hield 
het meestal bij eenpansmaaltijden waarvoor ze geen oven nodig 
had. We bezaten ook geen elektrische koelkast. We hadden een 
oude gedeukte ijskist, waar een eenzame fl es melk en een pakje 
boter in lagen.

We haalden water bij de pomp op het achtererf. Een van de 
bewoners voor ons was van plan geweest om waterleiding aan te 
leggen. De badkamer had een douche en een wastafel, met een gat 
in de vloer dat dichtgestopt was met vodden en waar een pijp liep 
voor een toilet, maar niets van dit alles werkte. We pompten ons 
water op in een emmer van twintig liter en sjouwden hem naar het 
aanrecht. We hadden een buitenplee, maar ’s nachts legden we een 
wc-bril over een zinken teil, die elke ochtend door papa werd ge-
leegd. 

Aan de rand van de bush achter ons huis had papa speciaal voor 
mama een zware, oude badkuip op klauwpoten neergezet. Hij had 
er een kuil onder gegraven om een vuurtje te stoken. Hij vulde het 
bad met een slang vanaf de pomp. Het water werd lekker warm en 
mama zat erin op een cederhouten rek dat hij ook had gemaakt, 
zodat ze zich niet zou branden. Op sommige avonden hoorden we 
haar daar zachtjes in zichzelf zingen; haar stem rees op in het don-
ker en werd meegedragen door de opkringelende stoom, hoog bo-
ven het scherm van gevlochten dennentakken die hij door een stuk 
hekwerk had gestoken. Soms zat ik naast haar op een boomstronk 
en liet ik mijn arm door het warme water glijden. De vleermuizen 
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scheerden en doken als schimmen boven ons hoofd, niet meer dan 
fl itsen in je ooghoek. De sterren lichtten op en verschenen als zwer-
men insecten aan de hemel wanneer het water afkoelde. Als ze be-
wijs nodig had dat papa van haar hield, was die badkuip dat wel, 
dacht ik.

Er moet een tijd zijn geweest dat ik mezelf wakker zong en geluk-
kige klanken met hoge en lage trillers uitkraaide als er een kever 
over de raamhor kuierde en een piepkleine schaduw wierp op de 
wand. Maar ik herinner het me niet. Ik kan me de tijd niet voor de 
geest halen waarin ik de wereld kon bezien zonder de angst aan de 
randen te voelen knagen. Over mijn moeder maakte ik me echter 
nooit zorgen. Ik voelde me uitverkoren omdat ik een moeder had 
die met ons ging kamperen, die niet bang was voor beren, ervan 
genoot om over de houtvesterspaden te rijden en over wat zij de 
‘wagensporen’ noemde, die van Highway 20 de bossen in liepen. 
We ontdekten meertjes, half vergane blokhutten en verborgen val-
leien en dan was het of wij de eerste mensen waren die er ooit wa-
ren geweest. Hoe verder het kamp van de bewoonde wereld lag, 
hoe beter we het vonden. ‘Niemand in de buurt in de wijde om-
trek,’ zei mama tevreden als het vuur was aangelegd. Zij was de 
constante factor in ons leven, de zekerheid en de troost. Papa was 
degene om wie ik zorgen had.

Hij moest uiterst behoedzaam benaderd worden, als een gewon-
de vogel. Te veel aandacht en hij zou wegvliegen. Als hij binnen zat, 
werd hij rusteloos. Dan rekte hij zich uit en keek hij om zich heen 
alsof hij daar niet hoorde; even later zag ik met een steek van teleur-
stelling dat hij naar de deur liep om zijn jasje te pakken. 

Soms fl oot hij semi-nonchalant een deuntje als hij zijn armen in 
de fl anellen mouwen stak. Dan ging hij naar buiten om wat hout 
te hakken, als een soort straf, om vervolgens in de wildernis te ver-
dwijnen en urenlang weg te blijven. Op slechtere dagen vertrok hij 
naar zijn slaapkamer en deed hij de deur dicht. 
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Ik drukte mijn oor tegen de wand van mijn slaapkamer om te 
luisteren. Als ik daar lang genoeg bleef staan, hoorde ik de bedveren 
piepen als hij zich omdraaide. Ik weet niet wat hij daarbinnen deed. 
Hij had geen boeken en geen radio. Waarschijnlijk deed hij hele-
maal niets. 

Als hij na een werkdag in de bush thuiskwam, deed hij meestal 
eerst een dutje in de verstelbare stoel bij het olievat dat ons hout-
fornuis was. Ik wilde dat hij daar bleef slapen. Als hij sliep, was hij 
bij ons. Maar soms zette hij de stoel te dicht bij het houtfornuis. 
Op een middag probeerde ik hem over te halen om de stoel iets 
achteruit te schuiven. ‘Maak je geen zorgen, Maggie,’ zei hij. ‘Ik zal 
er niet van smelten.’ Hij viel in slaap met zijn mond open en slaak-
te af en toe een diepe zucht die uitliep in een kuchje waar hij heel 
eventjes wakker van werd. 

Ik was niet bang dat hij zou smelten. Ik was bang dat de stoel 
plotseling vlam zou vatten, net als het dak van de schuur van de 
familie Lutz die keer toen Helmer het vuur in de afvalbak te hoog 
had opgestookt. 

Mijn moeder stond aan het aanrecht hertenvlees te snijden voor 
een stoofpot. Ik keek toe hoe zijn oogleden dichtvielen, knipperden 
en opnieuw dichtvielen. Mama pelde een ui en begon te hakken. 
Jenny en ik hadden onze Barbies uitgespreid op het zonnige gele 
linoleum. Jenny’s Barbie wilde trouwen en aangezien we geen Ken 
hadden, fungeerde mijn Barbie als echtgenoot. Ik stak haar blonde 
haar weg onder een bikinibroekje. Mam draaide zich naar ons om. 
Haar ogen stonden vol tranen. Om de een of andere reden vonden 
we dat trucje met die uien en haar tranen erg grappig. We sloegen 
onze hand voor onze mond om papa niet wakker te maken. Mama 
huilde nooit. Misschien vonden we het daarom zo onwezenlijk dat 
zoiets simpels als een ui die invloed op haar had. 

Ze draaide zich weer om naar het fornuis. In de zoet opkringe-
lende damp van pruttelende uien schoof mama de blokjes herten-
vlees in de pan. De penetrante bloedgeur van wild, waar ik niet van 
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hield, dreef de kamer in. Dat duurde echter maar even, want het 
vlees en de uien vermengden zich tot een verrukkelijk aroma, waar-
op mama er peper overheen strooide en een pot tomaten pakte. Ze 
kreeg het deksel niet los en keek naar papa om te zien of hij wakker 
was. Ze dacht er niet over om hem te wekken. Ze zou de betovering 
van ons knusse samenzijn niet verbreken door hem te vragen om 
een pot open te draaien. In plaats daarvan pakte ze een schilmesje, 
stak het lemmet onder het deksel en gaf er een draai aan. 

De rokerige herfstlucht blies een kruidige geur naar binnen via 
het keukenraam dat altijd op een kier stond als het houtfornuis 
brandde. Het warme gele linoleum koesterde mijn buik terwijl ik 
languit op de vloer lag en mama als een rots in de branding aan het 
aanrecht stond, haar kastanjekleurige haar in een glanzende krul op 
de rug van haar blauwe lievelingstrui. Ze droeg haar driekwart-
broek met de kleine ruitjes, hoewel het daar eigenlijk te koud voor 
was, met een paar afgedragen mocassins aan haar blote voeten. 
Haar kuiten waren bruin en welgevormd. Er was iets met dat mes 
en die pot tomaten waardoor het onbezorgde gevoel dat door me 
heen stroomde begon te tanen. Mama had een lap stof met een 
dessin van bruine, ronde theepotten onder het aanrecht gehangen 
om de afvoerpijp en de vuilnisbak te verbergen. Dat leek een on-
derdeel te zijn van mijn ongerustheid, zo fragiel als dat was. Mis-
schien betekende het wel dat wij ook niet van plan waren om te 
blijven. 

Rondom het houtfornuis besmeurden zwarte brandplekken het 
verbleekte geel van de vloer. Jenny plaagde me altijd wanneer ik 
haastig de sintels uitstampte die uit de kachel sprongen als het 
deurtje open stond. Dan zei papa dat ze zich er niet mee moest 
bemoeien. ‘Mag is net als ik,’ zei hij dan. ‘Veiligheid boven alles.’ 

Papa werkte samen met Roddy Schwartz met een Mighty Mite 
zaagmachine, niet ver van Roddy’s blokhut. Roddy had de machine 
op een oplegger vanuit Prince George hiernaartoe gehaald. Het ge-
vaarte had een Volkswagen-motor die twee zaagbladen tegelijk 
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door de stammen trok en kon vrijwel elke boom die ze omhaalden 
aan. Meestal waren ze een paar dagen bezig om de bomen te vellen 
en van hun takken te ontdoen, om ze daarna met behulp van steun-
balken naar de plek te slepen waar de machine was opgebouwd. 
Papa had een hekel aan dat slepen, omdat ze geen professionele 
boomsleper konden betalen. Ze moesten zich behelpen met een 
oude boerentractor en een ketting die ze om de stammen wikkel-
den om ze het woud uit te slepen. Papa was altijd bang dat de stam-
men ergens achter zouden blijven haken, waardoor de tractor zou 
kantelen. 

Ik had hem op een avond met mama over zijn werk horen pra-
ten, toen ze buiten op de veranda zaten. 

‘Ik vertrouw Roddy niet als hij een kater heeft,’ zei hij. ‘Dan 
wordt hij roekeloos. Zegt dat ik op hem loop te vitten. Als een oud 
wijf, zegt hij. Pocht dat hij de zaagmachine van haver tot gort kent, 
dat hij hem met zijn ogen dicht kan bedienen. Ik blijf maar tegen 
hem zeggen dat het niet uitmaakt hoe vaak je het hebt gedaan. Als 
je even niet oplet, hakt zo’n blad je vingers eraf voordat je au kunt 
zeggen.’ 

‘Patrick,’ zei mama rillend. ‘Zulke dingen moet je niet zeggen.’
‘Nee, maar die vent wil niet luisteren. Een eigenwijze klier is 

het, dat zint me niet. We hebben hier met bomen van honderd 
meter hoog te maken.’ 

‘Dat weet ik maar al te goed.’ 
‘Je hoeft je over mij geen zorgen te maken.’ Papa begon iets 

harder te praten toen hij mij achter de hordeur zag staan. ‘Jantje 
Secuur!’ zei hij met een knipoog naar mij. 

Dat was papa’s bijnaam. Niet alleen ons gezin noemde hem zo. 
Zijn vrienden deden het ook, geïrriteerd als hij zorgvuldig zijn ge-
weren controleerde, zijn uitrusting naliep en altijd de remmen 
testte voordat hij aan de afdaling naar Bella Coola begon. De berg 
had een hellingsgraad van achttien procent en de reputatie dat hij 
iedere chauff eur slappe knieën bezorgde. Het was de plaatselijke 
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gewoonte om je fl ink in te drinken voordat je eraan begon. Papa 
vond dat een schande. 

‘Jantje Secuur laat zich niet opjutten,’ plaagden zijn vrienden en 
staken nog een sigaret op, wachtend tot hij al zijn banden op span-
ning had gebracht, inclusief zijn reserveband.

Nu hij in zijn verstelbare stoel bij het fornuis lag te slapen, ging ik 
ernaartoe en legde ik mijn vlakke hand op het groene vinyl. Het 
was bijna te heet om aan te raken. Ik wist niet wat ik liever wilde: 
dat hij doorsliep en bij ons bleef, of dat hij wakker werd en zijn 
stoel opzij zou schuiven, uit de gevarenzone. Ik stond achter zijn 
stoel naar zijn rode krullen te kijken, die trilden op zijn ademha-
ling. Bij de kruin waar de scheiding viel, was een stukje van zijn 
rossige schedel te zien. 

Ik trok een keukenstoel naar het aanrecht en pakte het grootste 
glas dat ik kon vinden. Toen schepte ik water op uit de emmer en 
met mama’s ogen op me gericht nam ik een klein slokje. Ik nam het 
grote glas water mee naar de stoel waar papa zat en hield de wacht. 

Er verstreken enkele minuten waarin ik net deed of ik vol be-
langstelling naar papa’s kruin zat te kijken. Plotseling slaakte hij een 
van die diepe, hortende zuchten, waarna zijn hele lichaam verstijf-
de en begon te schokken; hij maaide klauwend met zijn handen in 
de lucht en er kwamen benauwde geluiden uit zijn keel. 

‘Mama!’ gilde ik, en ze liet het mes uit haar handen vallen en 
draaide zich vliegensvlug om.

‘Patrick, wakker worden,’ zei ze. Ze hurkte voor hem neer en 
pakte zijn handen. Hij gierde het uit, met het meest on-vaderlijke 
geluid dat ik ooit had gehoord. Als een baby. Als een dier in het 
nauw. 

‘Patrick!’ zei mama nogmaals, en toen: ‘Geef me je glas water, 
Maggie.’ 

Ik gaf haar het glas en ze zette het aan papa’s lippen. ‘Neem een 
slokje, Patrick. Drink. Het is lekker koel. Goed zo, goed zo.’ 
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Hij sloeg zijn ogen op en slikte proestend het water door. 
Mama zei: ‘Het is in orde, jongens, het was maar een angstaan-

val.’
‘Ik had een angstaanval,’ zei papa. Zo noemden ze die aanvallen 

van pap. Zijn vader had er schijnbaar ook last van gehad: paniek-
aanvallen die vlak voordat hij in slaap viel door zijn hele lichaam 
raasden. Hij dronk het glas tot op de bodem leeg en schudde zich 
wakker. Zijn warrige rode krullen waren klam van het zweet. 

‘Kijk niet zo bezorgd, Mag,’ zei hij en hij trok me op schoot. 
‘Mij overkomt niets. Ik ben Jantje Secuur, weet je nog?’ 

Papa rook naar tabak, naar rook van het houtvuur en de scherpe 
lucht van afgevallen bladeren. Ik begon de sproeten op zijn armen 
te tellen. 

‘Denk je dat ik net zoveel sproeten heb als er sterren aan de he-
mel staan?’ vroeg hij. 

‘Misschien wel meer,’ zei ik. Dat was wat ik altijd antwoordde 
en het was wat hij altijd vroeg. Zolang ik zijn sproeten telde, was hij 
mijn gevangene.

Er was niets akeligs gebeurd. Het was maar een angstaanval. 
Toch maakte ik me zorgen. 

Als ik ’s morgens naar de schoolbus liep en schuifelend met 
mijn laarzen door de sneeuw sjokte om mijn eigen spoor te maken, 
met Jenny al als een poederblauw baken bij de elektriciteitsmast 
aan de hoofdweg, maakte ik me zorgen om mama die alleen thuis-
bleef, omdat ze zo woest met de bijl zwaaide om aanmaakhoutjes te 
hakken en omdat papa maar bleef zeggen dat ze voorzichtiger 
moest zijn. Er kwam nog eens een dag waarop ze haar eigen voet 
afhakte, zei hij steevast. En als we aan het einde van de dag uit de 
bus stapten, vreesde ik vlak voordat we bij de kromgegroeide den-
nenboom de laatste bocht namen, waarna ons huisje in zicht kwam, 
dat het in lichterlaaie zou staan of dat er al niets meer van over was 
dan een berg rokende as. En telkens als het er nog net zo stond als 
altijd, de verf afgebladderd en grijs, met opkringelende rook uit de 
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schoorsteen, voelde ik de spanning uit mijn spieren trekken en 
zette ik het op een rennen. 

We waren een doodgewoon gezin; dat is ons verhaal. Onze da-
gen waren gevuld met rivieroevers en steenslagwegen, fi etsen en 
sprinkhanen. Maar door aan iets te denken, open je een deur. Je 
laat de tragedie binnen. Dat is de les die mijn angst me heeft ge-
leerd.
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