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Een kerkhof op lopen geeft mij een gevoel van gematigde opwinding. Op een begraafplaats denk ik 
herkenning te vinden. Het is er stil, het enige dat hoorbaar is zijn de ruisende bladeren aan de bomen 
die als stille getuigen al het leed in zich opnemen. Hun wiegende bladeren maken grillige silhouetten 
op de grafstenen. Bomen hoeven niet op zoek te gaan naar woorden. Alles wat onder hun bladeren 
gezegd is hebben zij in zich opgenomen. Bomen in de levende wereld zijn als balsem voor de ziel. 
Bomen op een kerkhof zijn als een stil testament. Vogels zingen hun gebed, wat blijft is de 
ondoorgrondelijke stilte. 
Niemand schenkt aandacht aan hun angstkreten om het bestaan. Ieder pad dat gelopen wordt, loopt 
dood en achter al die gesloten ogen wordt de ziel aangeraakt aan hen, die in herinnering verder 
leven. De handen om een bos strohalmen. 
Ik ga zitten op een bankje dat tegenover de graven staat waar kinderen hun rust hebben gevonden. 
Zou het voor mij korter geduurd hebben als ‘het’ niet had plaatsgevonden. Zou ik eerder geworden 
zijn, wie ik nu ben? 
Hoe voelt het, als je als kind je jeugd in vrede kan doorbrengen? Bestaan er kinderen die nooit de 
wens hebben aan de andere kant van de berg te willen zijn?  
Moeder vond het beter dat ik een tijdje uit huis werd geplaatst. Ze zocht begrip bij de Raad van de 
Kinderbescherming maar kreeg dat niet. 
Na overleg met haar zus Antje kon ik bij haar logeren. Voordat ik naar tante Antje verhuisde zei 
moeder; ‘Je gaat logeren. Daar is je neefje ook, je bent niet alleen. Je gaat naar de kleuterschool en ik 
kom kijken hoe het met je gaat? Daar is het veiliger dan hier in huis.’ 
Ik begreep het een beetje. Vader was altijd boos, hij heeft hij mijn pop kapot gemaakt en mijn poes 
een trap gegeven en toen leefde hij niet meer. Hij maakte ruzie met moeder en daarna sloeg hij haar. 
Of moet ik weg omdat moeder mijn broertje verloren is. Dat zei ze tegen mij; ‘Je krijgt geen broertje 
want hij is naar de hemel gegaan.’  
Samen met moeder stond ik in de gang bij tante. Ze zei dat ik moest gaan spelen. Ze kwam zo om 
afscheid te nemen. Toen ik weg liep hoorde ik tante tegen moeder zeggen, dat het zo beter is. Ieder 
kind heeft recht op vrijheid. 
We speelden met mecano toen mijn oom binnenkwam. ‘Hé Doris Day, je komt bij ons logeren. Leuk!’ 
Oom Cor noemde mij zo omdat ik ook rood haar en sproetjes heb, net zoals zij. 
Er was nog geen bed voor mij. Tante zei dat ik zolang tussen haar en mijn oom in moest liggen. En ik 
mocht ook naar het clubhuis om te tekenen en plakken. Ik moest maar iets moois voor haar maken. 
En als ik lief was mocht ik zondag met Cor junior in de zeepkist. Ik vond het leuk dat mijn neefje zo 
genoemd werd. Junior klonk heel deftig, zoals moeder was maar dan anders. Maandag zouden we 
naar school gaan. Tante zei dat we groot waren want als je vier jaar was mocht je naar school.  
Ze had een verhaaltje voorgelezen van Klaas Vaak. Hij strooit zand in je ogen waardoor je ging slapen. 
Ik werd wakker maar weet niet goed, waardoor? Voor mij lag tante en achter mij oom Cor. Er was 
een hand in mijn onderbroek. Mijn lijf zat ineens vol met speldjes die heel erg prikten. Ik deed net 
alsof ik sliep, dan ging het over. De volgende morgen was het bed leeg. Ik wist niet wat er gebeurd 
was?  
Iedere keer als tante boven was of boodschappen deed en junior buiten aan het spelen was moest ik 
met mijn oom mee naar de keuken. Ik moest eerst mijn handjes ophouden, daarna haalde hij zijn 
plasser tevoorschijn. Wat daaruit kwam vond ik vies! Ik keek naar een foto van oma die in een lijstje 
aan de muur hing. Ik vroeg haar hulp maar ze kwam niet. Een paar keer moest ik op de keukenvloer 
liggen en probeerde hij bij mij binnen te komen maar dat lukte nooit. Als ik wat zei tegen tante 
zouden de tientoners komen en mij met huid en haar, verslinden!  
Een week na mijn twaalfde verjaardag stond ik met mijn ouders aan een kade in Amsterdam met 
voor mij het emigrantenschip ‘Zuiderkruis’. Vader zei dat ik moest zwaaien, verdomme! 
Ik keek omhoog, zag oom en tante staan met naast hen, mijn neef. Mijn arm voelde zwaar aan toen 
ik zwaaide naar hen, die naar Australië emigreerde. Na zeven jaar van ontucht en verkrachting, door 



mijn oom, was ik weer thuis daar, waar vader op mij wachtte. Hij, die leed aan het Post Traumatisch 
Oorlog Syndroom, opgelopen tijdens zijn verblijf in kamp Auschwitz, tijdens WO II. 
Pieter Delden, mijn psychiater, vroeg mij 41 jaar later wat ik, toen, aan de kade voelde? Ik voelde 
niets! Hij kreeg een beeld betreft mijn behandeling. Is angst in woorden te vertalen? 
Niemand van mijn familie heeft dit ooit geweten. Mijn herbeleving heeft negen jaar van mijn leven, 
geëist. Ik heb het gered door zeer goede hulpverleners naast mij en vrienden die ik nog steeds mijn 
vrienden mag noemen. Mijn restverschijnselen omarm ik want overgaan, doet het nooit helemaal. 
Het kan er zomaar zijn, waar ik ook ben. De lucht van sperma gepaard gaand met, braakgevoel. Heel 
even en dan is het weg.     
Nu, twee kinderen, vijf kleinkinderen en twee scheidingen later, kan ik mijzelf een gelukkig mens 
noemen en dat ervaar ik met verve. 
Ik sta op en loop naar de uitgang. Een kerkhof af lopen geeft mij een gevoel er te mogen zijn. Te 
mogen leven is een ervaring die ik koester met al het gevoel dat ik in mij heb. Ik wasem vrijheid uit 
want dat is een groot goed. 
Na dit fysieke en psychische geweld in mijn leven ben ik zeer tevreden met wie ik uiteindelijk 
geworden ben.  
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