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De weg terug:
28 mei 2008

She hides, shielding hope from her eyes
And when she finds a smile, she calls it luck

So many years of doubting self and riding fear
She knows what’s in her but she’s so afraid to care

She dreams to grow, but oh

Kina Grannis – Protect her





7

De weg terug 
de eerste jaren in Nederland

Wat als ik hem vermoord had?
 Ik zit alleen op het perron. Mijn rechtszaak is vandaag. 
Ik dacht dat Guikje van Slachtofferhulp mee zou gaan, 
alleen belde ze pas gisteravond en haar agenda zat al vol. 
Carrie had ook beloofd om mee te gaan, maar ze hangt 
tegenwoordig liever rond met de Roomservice Boy. Is het 
nog aan tussen ons? Misschien valt Carrie toch op jongens.
 Dus heb ik mijn dagboek uit mijn rugzak gehaald. Het 
metalen bankje is koud aan mijn billen, maar dat vergeet ik 
als ik opschrijf: Wat als ik hem vermoord had?
 Zou ik dan ook in mijn eentje op weg zijn geweest naar 
de rechtbank?
 Natuurlijk niet.
 Als ik hem vermoord had, zouden ze me dán hebben 
geloofd? Misschien niet. Hadden ze in het dossier gezet: 
gestoord, schizofreen, psychotisch, gevaarlijke gek. Dat 
blijft je leven lang bij je. Kijk maar naar Carrie, schrijf ik 
op, die heeft voor altijd borderline, ze zullen altijd naar 
haar kijken met zo’n blik. Zo’n we-spelen-het-spelletje-
mee-blik.
 Nee, dit is beter.
 Zou Mulula me aan durven kijken daar in de rechtszaal?
 En ik – durf ik hém aan te kijken? Ik ben niet zenuw
achtig. Nog niet tenminste.
 Hierna hoef ik hem nooit meer te zien, schrijf ik. Ik 
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onderstreep hem. Hem hoef ik nooit meer te zien.
 Maar dan zie ik mijn zusje ook nooit meer. Arme Belle. 
Zou ze het wel redden zonder mij? We waren altijd samen. 
Wij tweeën tegen alles. Wij tweeën tegen hem.

Hij is niet slecht, Mulula (iedereen noemt hem Mulula, 
bij zijn achternaam). Hij was zelfs een held. In mijn eerste 
herinnering was ik pas drie of zo. Dit is wat ik me herinner:

Mulula staat tegen een van de witte mensen te roepen dat 
mijn moeder ziek is, dat er een dokter moet komen, of dat ze 
ons naar het ziekenhuis moeten laten gaan. Mulula is lang, 
de man in uniform is lang; ik kom tot hun knieën. Ik hou me 
vast aan mama’s been. Ze doet of ze zit, maar eigenlijk hangt 
ze half liggend op een bank of een bed. Haar huid glanst niet 
donkerbruin, maar is dofgrauw en onder haar ogen zijn de 
kringen zwart. Ze is ziek; haar buik is helemaal opgezwollen. Ze 
lacht ook niet echt, ze trekt maar wat met haar mondhoeken. Ze 
praat tegen mij, maar haar ogen zijn gericht op Mulula en de 
man in uniform.
 De man in uniform verstaat Mulula niet. Hij draait zich 
al half om. Het is de eerste keer dat ik die blik zie, die ik-blijf-
beleefd-maar-zeur-niet-aan-mijn-kop-blik. Hij vindt het niet 
belangrijk dat hij Mulula niet kan verstaan.
 Mulula begint te schreeuwen. Hij praat gek maar ik versta: 
‘Dokter, dokter!’
 ‘Ga met je zusje spelen,’ zegt mama. ‘Toe Ama, hang niet zo 
aan me.’
 Belle begint te huilen.
 ‘Laat dat kind ophouden,’ zegt Mulula.
 Ik ga naar Belle toe. Ze ruikt naar poep. Ik aai haar over haar 
bolletje. Ze had eerst veel haar, zachte donkere krulletjes, maar 
die zijn aan de achterkant helemaal afgesleten. Daar voelt haar 
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hoofdje ruw, bijna zo rasperig als Mulula’s wang. Belle begint 
nog harder te huilen, boos. Ik loop naar de andere kant van de cel. 
Daar zit Lisa gebogen over een spelletje. Ik duw tegen haar knie. 
Zonder op te kijken geeft ze me een zet terug. Ze heeft dus even 
geen zin om de grote zus te zijn. Soms doet ze lief, soms niet.
 ‘Mama!’ roep ik.
 Nu zet Belle helemaal een keel op.
 ‘Janine!’ snauwt Mulula.
 Mama doet haar ogen open. Ze kreunt en duwt zich met twee 
handen overeind. Ja, die dokter moet echt iets aan die buik doen. 
In plaats van Belle te verschonen duwt mama haar bovenkleren 
aan de kant. Ik geef de baby aan haar. Belle maakt klikkende 
geluidjes bij het drinken. Soms mag ik ook op schoot, met mijn 
hoofd tegen de andere borst. Maar nu niet, dat zie ik aan mama’s 
ogen.
 De man in uniform doet de deur dicht.
 Mulula loopt met korte, harde stappen de cel rond.
 ‘Die boeren hier verstaan niet eens Frans,’ zegt hij. ‘En geen 
Engels ook.’
 ‘Jouw Engels dan hè,’ mompelt Lisa in haar hoekje. Lisa is 
bijna zo groot als mama, maar ze durft toch niet echt brutaal te 
zijn, niet hardop.
 ‘Dus ze sturen een dokter?’ vraagt mama.
 ‘Nee,’ zegt Mulula. Hij slaat keihard tegen een muur. Bloed 
loopt van zijn knokkels naar zijn pols, een kronkelig straaltje, 
lichtrood.

Op dat moment dacht ik dat Mulula harder een dokter 
nodig had. Maar het was mama die doodging.

Later, toen het te laat was, werden een heleboel mensen 
boos dat er geen dokter bij mama was geweest. Het kwam 
zelfs in de krant. Schande, schande! Waarom gaan mensen 
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pas schande roepen als het te laat is? Ze hadden haar nog 
kunnen redden, als ze hadden gewild. Ik kwam die dingen 
veel later aan de weet, toen ik op zolder de dossiers heb 
zitten lezen. Maar toen zat ik al op de middelbare school.
 Mijn moeder was maar een asielzoekster, daarom deed 
niemand moeite voor haar. Mensen die bij de grens komen 
smeken of ze binnen mogen hebben geen voorrang. Het 
is moeilijk te geloven, maar mijn moeder is gestorven aan 
bloedarmoede. En aan de medicijnen die ze haar op het 
laatste nippertje gaven. Daarmee hebben ze haar vergiftigd. 
Lag het aan Mulula’s Engels? Hij spreekt zes talen vloeiend.
 Achteraf weet ik dat die dikke buik niets met ziekte te 
maken had; mijn moeder was zwanger toen ze stierf. Het 
zusje of het broertje hebben we nooit te zien gekregen, 
ook Mulula niet. In het ziekenhuis hebben ze het uit haar 
gehaald, want in haar kist had ze geen dikke buik meer. Het 
kindje was zeven maanden, Mulula denkt het nog geleefd 
heeft. Maar ik geloof liever dat het ook vergiftigd was.
 Ik was bij mijn moeder toen ze stierf, en Belle ook. Wij 
moesten bij haar bed blijven terwijl Mulula iets te eten voor 
ons ging halen. Belle en ik weten er niets meer van; ik denk 
dat ik het me niet wíl herinneren. Alleen ziekenhuizen vind 
ik nog steeds verschrikkelijk. Als ik erheen moet krijg ik het 
benauwd.

Ik ga verzitten op het stationsbankje; er staan vast puntjes 
op mijn billen van de gaatjes in het metaal. Mijn telefoon 
piept: een berichtje van Marja. Zij woont ook in de 
studentenflat waar ik logeer, maar ik heb haar vanochtend 
niet gezien. Ik was ook zo achterlijk vroeg op – kon niet 
slapen.
 ‘Waar ben je?’
 Ik bel haar terug, zeg waar ik heen ga, dat ik op het 
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station wacht op de trein. ‘Hij komt er net aan.’
 ‘Wacht! Kun je wachten? Kun je ook de volgende trein 
nemen?’
 ‘Jawel...’ zeg ik. Er is nog tijd genoeg voor de rechtszaak 
begint.
 ‘Dan kom ik naar je toe.’
 ‘Waarom?’ vraag ik.
 ‘Wil je dat dan niet?’
 ‘Natuurlijk wel.’ Het maakt me blij. Hoef ik toch niet 
alleen!
 ‘Wacht dan.’
 Het is even stil. Na een tijdje snap ik dat Marja nog 
ergens op wacht.
 ‘Tof van je,’ probeer ik.
 ‘Is oké.’
 Ze verbreekt de verbinding. Ik weet wat ze nu denkt. 
Echt Ama, denkt ze.
 Maar ze houdt toch van me. Doc Conner noem ik haar 
in mijn dagboek, omdat ze net zo’n shrink is uit de film. 
Iemand die alles beter begrijpt dan jijzelf.
 Ja, het is fijn dat Marja meegaat naar mijn rechtszaak. Nu 
durf ik hem misschien wel aan te kijken.

Dit is niet de eerste rechtszaak in de familie. Mijn oudste 
zus is ermee begonnen. Lisa liep weg, op haar twaalfde, en 
diende een aanklacht in tegen Mulula. Dat was niet zo lang 
na de dood van mijn moeder. Lisa was toen wees, net als ik, 
want Mulula is alleen de vader van Belle.
 Ik snap niet hoe Lisa wist waar ze naartoe moest. Is 
ze gewoon door het hek naar buiten gelopen, net zolang 
tot ze politie zag? Misschien werd ze opgepikt door een 
surveillancewagen, een klein meisje in het donker. Heeft ze 
het misschien gewoon tegen iemand op de gang gezegd?
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 Ze kwam niet meer terug. Vanaf dat moment werd er bij 
ons niet meer over Lisa gesproken. Belle kan zich haar niet 
herinneren. Maar ik was opeens mijn grote zus kwijt. Ze 
woont tegenwoordig in de polder met haar gezin. Ze heeft 
zich van ons losgemaakt. Lisa was er niet bij toen die dingen 
met Belle en mij gebeurden.

Op de warme zolder las ik jaren later het verhaal terug 
van onze eerste maanden in Nederland. Uit de dikke map 
leerde ik de woorden grenshospitium, asielzoekerscentrum 
(azc), asielaanvraag. Anemie, diagnose, medicatie. 
Aanklacht, mishandeling, minderjarig, Jeugdzorg, voogdij.
 Mijn moeder was met één dochter (Lisa) en een dikke 
buik (ik) naar Libië gevlucht. Uit Congo, waar het oorlog 
was. In Libië werd ik geboren, en na mij Belle. Mulula 
kwam ook uit Congo; zijn familie was uitgemoord, omdat 
ze voor de vorige regering hadden gewerkt. Hij en Janine 
besloten door te reizen naar Denemarken, daar woonde 
familie van mijn moeder. Maar in Nederland bleven we 
steken, op Schiphol, omdat mijn moeder niet meer kon.
 Bloedarmoede. Aangeboren anemie. Maar niemand nam 
de moeite daarachter te komen.
 De douane pakte ons op. Grenshospitium – dat betekent 
gastenverblijf, maar het was een gevangenis. Azc – een plek 
waar we met zijn allen in één kamertje woonden en er altijd 
wel iemand ruziemaakte op de gang. Eindelijk een dokter, 
een ziekenhuis. Maar ook een infuus met zoutoplossing: 
vergif voor iemand met te weinig ijzer in zijn bloed.
 En daarna was er geen moeder meer om ons te 
beschermen – Lisa en mij en Belle.
 Mishandeling. Hemorragie – dat betekent 
bloeduitstortingen. Lisa had blauwe plekken op haar 
lichaam. Maar toen ze eenmaal weggelopen was, had 
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Mulula over haar niets meer te zeggen. Hij was haar vader 
niet en hij kreeg de voogdij niet.
 Nooit geweten waarom Lisa uit ons leven verdween, tot 
ik in mijn puberteit op zolder die map met ons verleden 
vond. Toen ik alles gelezen had, wist ik dat ik Lisa zou 
kunnen vertrouwen.
 Vorig jaar was het mijn beurt om weg te lopen, dus toen 
heb ik contact met haar gezocht. Ik heb niet durven vragen 
of het haar ook allemaal overkomen was, al die dingen die 
hij met mij deed. Maar ik denk van wel. Want ze begon te 
knikken, nog voordat ik iets had kunnen vertellen. Alsof 
ze me de mond wilde snoeren: niet over praten alsjeblieft! 
Incest – misschien staat dat ook in de map op zolder, maar 
het is zo’n lelijk woord dat ik het niet eens wíl kennen.
 Vandaag, meer dan zestien jaar nadat ze wegging, wordt 
Lisa weer mijn grote zus. Lisa is sterker dan ik. Zij kon al 
op haar twaalfde weglopen. Ik was al bijna volwassen voor 
ik het kon.
 Lisa en ik lijken allebei op onze moeder. Moesten we 
daarom voor haar invallen toen ze dood was? Háár taken 
overnemen, háár klappen opvangen? Mulula was boos 
op Nederland, dat Janine dood had laten gaan. Maar hij 
was ook boos op Janine. Omdat ze zomaar uit het leven 
weggegleden was. Omdat hij haar niet had kunnen redden.
 Lisa kan voor de rechter getuigen dat ik niet lieg, ook al 
was ze er niet bij. Zij is ook onderweg, zit misschien al in 
de trein. Leest ze? Of staart ze naar buiten en denkt ze aan 
mij? Misschien schrijft zij ook in een dagboek.
 Lieve Lisa, schrijf ik, dankjewel dat jij naast me zal 
zitten vandaag.
 Als Lisa er niet was geweest, had ik vorig jaar geen 
aangifte durven doen. Zij gaf mij het laatste duwtje. Zij 
stuurde me een berichtje toen ik niemand anders had.
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 ‘Doe maar, ik sta achter je.’
 Lisa kan zorgen dat ze me geloven, daar in die rechtszaal. 
Ze hoeft alleen maar te zeggen: ik heb het ook meegemaakt. 
Zo is hij, Mulula, zo doet hij nu eenmaal.

Er is een woord dat ze soms op televisie gebruiken: ama. 
Mijn naam. Het betekent alleenstaande minderjarige 
asielzoeker. Dat zou ik geweest zijn als Mulula me niet had 
geadopteerd. Zouden ze me terug hebben gestuurd naar 
Congo?
 Dan had ik Belle niet gehad. Mulula is tenslotte haar 
echte vader.
 Gelukkig is ze vergeten wat ze toen heeft gezien. Mijn 
gezicht wordt nog warm als ik eraan terugdenk.

Ik zit op mijn knieën op bed en ik zie dus niet dat Belle 
binnenkomt, maar ik hoor haar want ze heeft een snotneus, echt 
zo’n peutersnotneus die je continu hoort pruttelen.
 Ik voel dat Mulula omkijkt.
 ‘Ga weg, Belle.’
 ‘Maar ik wil...’ zegt Belle.
 ‘Belle!’
 Mulula komt overeind. Opeens begint Belle te giechelen. Per 
ongeluk kijk ik om.
 ‘Vies, bah,’ zegt Belle. Ze kijkt naar mijn benen.

Dat was de eerste keer dat ik hem wilde vermoorden. Niet 
om wat hij met mij deed, maar omdat Belle het had gezien. 
Maar zij weet het niet meer.
 Ik wou dat ik het ook kon vergeten. En ik wou zéker dat 
ik het vandaag niet opnieuw hoefde te vertellen.
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Later zitten we samen in de zandbak. Tenminste, ik zit op de 
houten rand en Belle slaat met een schepje op het zand.
 ‘Wat deed papa bij jou?’ vraagt ze.
 ‘Wanneer?’ vraag ik per ongeluk. Dan zeg ik er snel overheen: 
‘Niks. Hij deed niks. Niks aan de hand.’
 Belle houdt op met slaan en kijkt mij aan.
 ‘Je moest huilen,’ zegt ze.
 ‘Niet waar!’ zeg ik boos.
 Hoe kan ik zorgen dat ze het vergeet?
 ‘Welles.’
 ‘Hou je kop,’ zeg ik. ‘Ik meen het, Belle. Je houdt je kop!’

En toen hield ze erover op. Dus waarschijnlijk heb ík Belle 
geleerd te zwijgen.

En als ik hem vermoord had? Dan was Belle ook een wees 
geweest. Dan hadden we pas echt in hetzelfde schuitje 
gezeten. Maar dan hadden we allebei wél minder littekens 
gehad.
 Ik vermoordde hem niet – ik was ook pas vier. Belle en ik 
hadden alleen Mulula. Mijn moeder was dood, mijn grote 
zus was verdwenen in een pleeggezin. Mulula was Belles 
vader en mij adopteerde hij. Mijn moeders naam werd me 
afgepakt en ik kreeg die van hem.

‘Dus hoe heet je nu?’ vraagt hij, en zijn stem klinkt trots.
 ‘Ama Mat...’
 Zijn hand gaat omhoog.
 ‘Hóé heet je nu?’
 ‘Ama Mulula,’ zeg ik. Mijn tong stribbelt tegen. Mulula, dat 
is hij.
 ‘Nog eens!’
 ‘Ama Mulula.’
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 ‘Nog eens!’
 ‘Ama Mulula.’
 Hij knikt, eindelijk tevreden.
 ‘Je bent mijn dochter nu. Mijn mooie dochter.’
 ‘Ama Mulula,’ zeg ik.
 ‘Zo is het. Vergeet het niet. Ik heb je mijn naam gegeven, het 
beste wat ik heb. Dus zorg dat je die naam waard bent. Zorg dat 
ik trots op je kan zijn. Hoor je me?’

Hij had het niet hóéven doen, maar hij zorgde voor me. Dat 
dan weer wel. Hij had het beste met me voor.
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De weg terug 
tante Oprah

Marja hijgt als ze het perron op komt rennen. Marja is 
dikkig en ze is tegen sport. Ze zegt dat ieder mens en ieder 
dier hetzelfde aantal hartslagen heeft voor hij doodgaat. Als 
je sport maak je ze te snel op. Dan ga je dus eerder dood.
 ‘Dat dansen van jou,’ zegt Marja vaak, ‘is levens
gevaarlijk.’
 Maar ik moet dansen. Als ik niet dans ga ik ook dood. En 
veel eerder, denk ik. Dansen is mijn drug.
 Marja heeft een rode jas aan en een regenboogkleurig 
gehaakt petje op. Ze drukt me tegen zich aan op de 
Amerikaanse manier. Ik hou er eigenlijk niet van als mensen 
me aanraken, maar van Doc Conner kan ik het wel hebben.
 De trein komt bijna meteen. Marja trekt me mee, we 
gaan bovenin zitten. Ik zie dat er een 1 boven de deur staat.
 ‘Dit is de eerste klas.’
 ‘Nou en?’ Marja knipoogt. ‘Dit is een eersteklasdag. Ik 
dacht dat Carrie mee zou gaan, trouwens.’
 ‘Ze kon niet,’ zeg ik. Dat is een beetje gelogen.
 ‘Is het nog aan?’
 ‘Hmm.’
 De trein begint te rijden. Marja haalt twee koeken uit een 
pakje. Het zijn van die gezonde met veel rozijnen. Mooi, 
want ik heb niet ontbeten.
 ‘Het zou beter zijn als je een plek voor jezelf vond.’
 Ik woon niet bij Carrie, ik blijf alleen wel eens bij haar 
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slapen. Marja woont één verdieping lager en eerst logeerde 
ik bij haar. Als Marja bezoek had mocht ik bij Carrie op de 
bank; dat was gewoon uit aardigheid. Later bleef ik vaker 
’s nachts bij haar, in Carries bed, omdat we elkaar leuk 
vonden. Daarna gingen we zo’n beetje samenwonen. Maar 
dat gaat niet meer zo goed.
 ‘Ja, ik moet echt een plek vinden. Tegenwoordig ligt de 
Roomservice Boy soms in haar bed en moet ik weer op de 
bank.’
 ‘De wie?’ Marja’s ogen lachen al; ze weet wie ik bedoel.
 ‘De Roomservice Boy. Die slijmbal van een Jeremy. Hij 
komt op de stomste momenten binnenvallen.’
 Carrie laat zich beïnvloeden door de Roomservice Boy. 
Volgens mij is hij aan de crack, soms draait hij helemaal 
door. Als hij flipt stuurt ze hem weg. Maar soms krijgen ze 
samen de slappe lach en duiken ze het bed in.
 ‘Maar dan trek ik gewoon de deken over mijn hoofd, doe 
mijn oortjes in en luister naar Michael Jackson tot ik ze 
vergeet.’
 Michael Jackson is mijn grootste liefde. De enige man 
voor wie ik ooit gevallen ben.
 Ik zing zachtjes:
 Have you seen my childhood?
 I’m searching for that wonder in my youth
 Like fantastical stories to share
 The dreams I would dare, watch me fly...

Michael Jackson is de enige die mij zou kunnen 
begrijpen. Al die lelijke dingen die ze over hem zeggen 
zijn gelogen. Michael Jackson is gewoon iemand die 
kinderen begrijpt.
 Carrie vindt soms dat ik me aanstel als een kind. 
Volgens mij overdrijft ze. Alleen als ik met kinderen 
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speel, dan vergeet ik dat ik al mag stemmen en autorijden 
en ga ik helemaal mee in hun fantasieën. Dan was ik de 
roverhoofdman en dan stoei ik net zo hard mee.
 Ik begrijp Michael Jackson ook heel goed. Wij lijken 
gewoon heel veel op elkaar. Daarom luister ik naar hem als 
ik alleen onder het reservedekbed lig.
 I am the one!

‘Hallo? Hebben we contact?’
 Ik kijk verdwaasd op. Ik was Marja even vergeten. Ik 
slaap zo slecht dat ik soms wegdroom.
 ‘Wat zei je?’
 ‘Dat je ook tijd kunt máken. Ik had eigenlijk college 
vandaag. Maar ik ging bij Carrie wat yoghurt lenen en toen 
zei ze dat jouw rechtszaak vandaag was.’
 ‘Was ze thuis dan?’
 ‘Ze lag nog in bed.’
 Ik knik. Met de Roomservice Boy natuurlijk.
 ‘Het is maar voor een tijdje,’ heeft Carrie gezegd over dat 
slapen op de bank. ‘Je weet dat ik van je hou. Je vergeeft me 
toch wel?’
 Vanavond, als alles achter de rug is, slaap ik in ieder 
geval bij Carrie. Ze heeft het zelf aangeboden. Ze wilde 
dat ik alles over de rechtszaak zou vertellen. Maar ik zei 
alleen ‘stiefvader’ en verder kwam ik niet. Want toen begon 
Carrie over haar eigen vader en dat duurde tot ze naar haar 
werk moest. Ze kan er niets aan doen, het komt door haar 
borderline.
 ‘Later!’ zei ze toen ze de deur uit ging. En later vergat 
ze het want er was iets gebeurd op haar werk. Maar 
vanavond slaap ik bij Carrie en sturen we de Roomservice 
Boy weg.
 ‘Doe je een beetje voorzichtig met jezelf?’ vraagt Marja. 
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‘Carrie is misschien niet degene die je nodigt hebt.’
 ‘Maar ze heeft mij nodig,’ zeg ik.
 ‘En jij? Wie heb jij? Wie is er voor jou?’
 ‘Dani,’ zeg ik. ‘Mijn pleegvader.’
 ‘Heb jij een pleegvader? Maar waarom zwerf je dan?’
 ‘Ik zwerf niet!’
 Maar ik ben geschrokken. Ziet Marja mij zo? Als een 
zwerfster, die maar zolang bij Carrie blijft tot ze eruit wordt 
gegooid?
 ‘Nou ja, je hebt geen eigen huis, toch.’
 Dus Marja ziet mij als een dakloze.
 ‘Kun je niet bij je pleegvader terecht dan?’
 ‘Dani weet nog van niks. Misschien is hij alleen maar een 
vriend. Van vroeger. Of een kennis; ik heb hem al heel lang 
niet gezien.’
 ‘Lekkere pleegvader,’ zegt Marja. ‘Daar heb je dus niks 
aan.’
 ‘Maar ik heb hem geschreven! In mijn dagboek, alleen 
het klad. Binnenkort stuur ik de brief op en dan – nou ja, ik 
wéét dat hij er voor mij is.’
 ‘Laat eens lezen die brief.’
 Ik leg mijn hand op mijn rugzak. Er staan veel dingen in 
dat dagboek. Ook over Marja. Maar zij weet niet dat ik haar 
Doc Conner noem.
 ‘O, nou ja,’ zegt Marja, ‘laat maar dan.’
 Ik geef haar het dagboek toch. Ik wil niet dat ze boos op 
me wordt. Niet nu ze vrij heeft genomen voor mij.
 Marja leest en ik kijk naar haar ogen. Ik weet wat ze leest 
door de uitdrukking op haar gezicht. Ze kijkt – hoe noem 
je dat ook alweer – sceptisch. Alsof ze mijn woorden niet 
gelooft.
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Lieve Dani, long time no see, hoe gaat het? Met mij goed, 
ik ben verhuisd en woon nu in een studentenflat, bij 
Carrie...

Dani moet nu ergens in de veertig zijn. Hij woont in het 
westen van het land, ik weet niet precies waar, maar hij 
schrijft nog steeds voor een krant, dus ik moet hem kunnen 
vinden.
 Ik heb zijn nummer niet, maar schrijven is beter dan 
bellen. Dan hoef ik zijn ogen niet te zien. Ik wil niet weten 
hoe hij kijkt als hij hoort hoe Mulula echt was. Mulula, zijn 
vriend.
 Dani was ónze vriend, de enige vriend die Belle en ik 
hadden. Maar Dani kwam voor Mulula.

Schrik niet Dani, maar mijn stiefvader zit vast. Ik weet 
dat Mulula je vriend is en je hebt hem altijd geholpen, 
maar Dani, je was er toch ook altijd voor Belle en mij, dus 
ik hoop dat je niet boos bent dat ik het heb gedaan.
 Eigenlijk mis ik je best wel. Ik denk altijd nog aan 
dat ene spelletje, hoe heette het, met die twee pinnetjes 
en die plaatjes met zilveren gaatjes. Er ging een lampje 
branden als je de goede vraag bij het goede antwoord 
had gezocht (het hoorde andersom natuurlijk, maar 
ik vond dit makkelijker). En je las ons voor, jij en 
Elzelien. Je probeerde ons altijd dingen te leren. Maar 
kamperen in jullie achtertuin vond ik ook altijd heel erg 
chill...

Nu glimlacht Marja.
 ‘Electro,’ zegt ze. ‘Dat speelde ik ook altijd. Ik heb ermee 
leren lezen.’
 Lezen vond Dani belangrijk. Toen we klein waren las 



22

hij ons voor en hij gaf ons ook bandjes van Paulus de 
Boskabouter, een vervolgverhaal met een heks. Dani maakte 
dat ik van lezen ging houden. En zonder zijn taallesjes zou 
school heel wat lastiger zijn geweest.
 ‘Belle en ik spraken Duits,’ zeg ik.
 Marja kijkt op.
 ‘Duits?’
 ‘Dani kwam voor het eerst bij ons over de vloer, om 
Mulula te interviewen. Wij waren nog klein. En we praatten 
vloeiend Duits tegen hem. “Hoezo spreken jouw kinderen 
Duits?” vroeg Dani. “Maar ze spreken Nederlands!” zei 
Mulula. “Ik laat ze expres altijd naar Nederlandse zenders 
kijken. Zo leren ze de taal.” Maar dat waren dus Duitse 
zenders! Mulula heeft een talenknobbel, hij spreekt zes 
talen vloeiend...’
 ‘Zegt hij,’ lacht Marja.
 Ik grinnik. Het is lekker om Mulula uit te lachen. Net of 
hij me geen kwaad kan doen. Mijn zusje Belle en ik deden 
het vroeger ook altijd. Heel hard lachen, bijvoorbeeld toen 
Mulula mij een klap had gegeven met het stuk panlat dat hij 
toevallig in zijn hand had. Veel te slap, het deed helemaal 
geen pijn. Belle en ik hebben ons later rot gelachen om het 
gezicht dat hij trok.
 ‘Lekkere talenknobbel,’ zegt Marja.
 ‘Daarom ging Dani ons toen voorlezen,’ zeg ik. 
‘Sprookjes, op de rand van ons bed.’

Maar dat vond Mulula niet goed.
 ‘Ik wil niet dat hij met jullie alleen is,’ zei hij. ‘Je weet het 
nooit met blanken. Ze respecteren ons niet.’
 En Belle, die domme Belle, briefde dat over aan Dani. Ze 
was een beetje een flapuit als klein kind.
 Dani werd woedend op Mulula. Wij moesten naar onze 
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kamer en ze deden de deuren dicht, maar Belle en ik konden 
de ruzie toch volgen.
 ‘Dat neem je terug, vriend!’ Zo boos had ik Dani nog 
nooit gehoord. ‘Anders zie je me hier nooit meer!’
 Mulula zei sorry en Dani bleef komen. Alleen bleef 
sindsdien bij het voorlezen de deur openstaan.
 Toen woonden we al niet meer in het azc, maar in een 
huis. Een heel groot huis aan een gracht met ateliers 
beneden en een zwembad in de tuin. Maar ook met een 
douchecabine onder aan onze trap, omdat er op onze 
zolderverdieping geen plaats was voor een badkamer.
 Belle en ik moesten altijd heel erg huilen als Dani en zijn 
vriendin Elzelien weer weggingen. We deden het stilletjes, 
op onze eigen kamer, dat Mulula het niet zag.
 Mulula vond het ook jammer als Dani weer weg was. Ze 
waren echt vrienden geworden. Mulula had werk gevonden, 
maar met zijn collega’s had hij het niet zo getroffen. Mulula 
kan elke auto repareren, maar hij moest op zijn werk altijd 
de handleiding erbij houden. Als enige. Hij was ook de 
enige donkere natuurlijk. Daar moesten ze waarschijnlijk 
aan wennen.

Mulula keek de achterlichten van Dani na in de voorkamer.
 ‘Zo.’
 Het rolgordijn klapte tegen het kozijn. Daarna ging 
hij een joint zitten draaien. Ik glipte stilletjes voorbij naar 
de wc. Ik keek alleen uit mijn ooghoek, anders zou hij me 
roepen misschien. Maar hij zag me toch.
 ‘Kom eens hier.’
 Was het die dag, dat Belle ons betrapte? Misschien niet, 
misschien wel; ik heb erg mijn best gedaan het te vergeten. 
Maar ik kan het beeld niet wissen. Ik was vier; Belle was 
twee. Het was waar dat ik huilde. Het deed pijn. Maar 
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Mulula mocht mijn tranen niet zien.
 Daarna deed hij het alleen als Belle niet thuis was. Ik was 
altijd bang als ik met hem alleen in huis was.

‘Wat is er?’ Marja kijkt op.
 ‘Niks.’
 ‘Je kijkt zo donker ineens. Mag ik niet verder lezen?’
 Ik wuif met mijn hand.
 ‘Jawel, lees maar. Lees alles maar. Als je wil.’
 ‘Hij lijkt me aardig, die Dani.’
 ‘Is hij ook.’
 ‘Waarom hebben jullie dan geen contact meer?’
 ‘Ik weet niet,’ zeg ik. ‘Hij verhuisde. Misschien is er iets 
gebeurd tussen Mulula en hem. Ik weet het echt niet.’
 Marja trekt haar wenkbrauwen op. Ze zegt niets meer, 
maar als ze verder leest blijven haar wenkbrauwen onder 
haar pet zitten.
 Wat heb ik Dani ook weer geschreven? Ik gluur met 
Marja mee.

Je herkent me vast niet meer. Ik ben een heel stuk 
gegroeid. Ik zie er ook best wel stoer uit tegenwoordig. 
Weet je dat ik in het leger heb gezeten? Een jaar lang. 
Het leukste was het bivak. Overleven in de openlucht, 
en het was herfst, koud! Weet je nog dat ik vroeger altijd 
de boeken over Tom Sawyer las? Daar leek het op. Die 
jongens op dat eiland.

Dani nam vaak boeken voor ons mee, maar Belle en ik 
werden te oud voor Tup en Joep. Twee ondeugende aapjes 
– dat waren Belle en ik. Jarenlang konden we er geen 
genoeg van krijgen – en opeens was het over. Kinderachtig. 
Toen durfde ik op een avond Tom Sawyer uit de kast te 


