
Vluchtweg 
 
“De schimmen, die zich afspeelden tegen de achtergrond van het geribbelde glas van de voordeur, 
konden mij niet bereiken.” 
 
Dit was het echte kamperen. Mijn moeder probeerde het te verkopen als een groot avontuur. In het 
midden van het schuurtje hadden we een bed gemaakt van oude dekens. Het was koud, vochtig en 
donker. Uit verschillende hoeken keken een paar groene kattenogen in het rond. Onze hond vleide 
zich naast ons neer op de grond. Het schijnsel van de maan die door het raampje boven de deur naar 
binnen spiekte was voldoende om de duisternis tot leven te laten komen. Moeder plaatste een oude 
stoel voor de deur. Ik wist heus wel waarom. Doodmoe was ik. We hadden de hele dag gelopen om 
warm te blijven. Ik voelde me veilig en viel in slaap. 
 
Het was al vroeg weer licht. Via het raampje boven de deur zag ik het woonhuis. Het huis dat we 
waren ontvlucht. Zou hij ons hier komen zoeken? Nee, hij kwam hier nooit. Ergens ben ik weer in 
slaap gesukkeld. Toen ik opnieuw mijn ogen opende keek ik recht in zijn gezicht. Een walm van 
alcohol hing om hem heen. Hij had me in een deken gewikkeld en hield me in zijn armen. Instinctief 
begon ik te schreeuwen, te gillen. Ik krijste om mijn moeder. Hij: “Ik breng je naar je moeder, ze is in 
huis.” Ergens onderweg tussen schuurtje en voordeur, op de zijkant van het huis, wist moeder mij uit 
zijn armen te rukken met hulp van de hond.  
 
Hij had tegen me gelogen. Mijn moeder was niet in het huis. Je mag niet liegen. Je mag ook geen 
moeders in elkaar slaan. Je mag ook geen moeders verkrachten. Je mag ook geen kind ontvoeren. Tal 
van pogingen tot ontvoering volgden. Tal van pogingen tot vluchten volgden. En als dat er niet was 
dan was er wel de angst, de onveiligheid en nooit meer vast slapen. 
 
Hij liet me achter bij zwarte mensen. Ik had ze nooit eerder gezien en ze spraken een taal die ik niet 
begreep. Natuurlijk weigerde ik te eten, te drinken of eigenlijk alles wat ze van me wilden. 
Uiteindelijk bracht hij me terug naar mijn moeder. Bij een volgende poging probeerde ik het incident 
veel eerder tot een ommekeer te brengen. Midden op de brug opende ik het portier en wilde uit de 
auto springen. Hij wist het te verhinderen, de auto slingerde. Ik moest groter en sterker worden, 
ouder zijn dan de vijf jaar die ik telde. 
 
Het was laat op de avond en het regende warm water. Moeder, ik en natuurlijk onze hond, we liepen 
door de straten. En ik dacht dat ik alle straten wel kende. Maar hier was het onbekend, we waren 
verder van huis. De kaak van mijn moeder stond scheef, ik dacht dat hij gebroken was. Ik kon niet 
zien of ze pijn had. Moeder: “Waar zullen we naar toe gaan? Wil je bij opa en oma wonen of zullen 
we naar tante Bertie gaan?” Ik antwoordde niet direct, ik dacht na, ik dacht diep na. Moeder: “De 
kans is groot dat opa en oma ons terug zullen sturen. Ze zullen het niet begrijpen. Tante Bertie kan 
wel wat hulp gebruiken bij de verzorging van de baby en de volgende baby op komst.” En dus koos ik 
voor tante Bertie. De regendruppels masseerden mijn gezicht. Er was een vluchtweg. Ik omarmde de 
nacht van de ontsnappingsroute. 
 
Als iemand huis en haard verlaat en alle schepen achter zich verbrand. Hoop je dat er ergens een 
tante Bertie is. Wees welkom vluchteling, wees welkom in mijn hart en ik zal je pijn verzachten met 
alles wat ik in mijn macht heb. Een slaapplaats in de rommelkamer, een boterham met hagelslag en 
de tijd om te mogen herstellen. 
 
Een belangrijke dag, dat wist ik heus. Mama moest naar de rechtbank. Ik speelde met de 
buurkinderen in de zandbak op het schoolplein. Buurvrouw Geesje kwam op slippers aangerend: 



“Saskia je moet nu direct met me mee komen. Je moeder belde. Je vader heeft boos de rechtbank 
verlaten en wil je nu komen halen om je mee te nemen naar Suriname.” Ze ratelde door terwijl ik 
dacht: niemand noemt hem mijn vader. “Tante Bertie heeft me gevraagd je te halen, ze kan niet 
rennen met die zwangere buik.” Ik geloofde haar. Ze pakte mijn hand en we renden. De te grote 
klompen aan mijn voeten werkten niet mee. Buurvrouw Geesje stopte. Ze pakte de klompen van 
mijn voeten en nu moest ik rennen op blote voeten, zo hard als ik kon. De bestrating was warm en 
deed pijn aan mijn voetzolen. De traptreden in het trappenhuis waren koel. Nu waren we er bijna. De 
deur sloeg met een klap achter ons dicht. Ik was veilig en tante Bertie huilde aan de keukentafel. 
Mijn neefje zou nu spoedig geboren gaan worden. De schimmen, die zich afspeelden tegen de 
achtergrond van het geribbelde glas van de voordeur, konden mij niet bereiken. 
 
Als de drogist open was geweest was ik er dan wel geweest? De onbedoelde kweek uitgezet in een 
vrouwenschoot. De verplichtingen die daar uit voort komen. Ouders zijn eerst ook gewoon mens 
geweest. De status van verwekker is soms niets meer dan een feit. 
 
Verstoppertje spelen, stoepkanten en heel veel andere buiten speelactiviteiten zijn aan mij voorbij 
gegaan. Zonder toezicht buiten spelen was er niet meer bij. Vluchtwegen via balkons had ik 
uitgewerkt op papier. Rugdekking was een must, dat begreep de juf niet. Groter en sterker worden 
was mijn doel. En als het kon heel erg veranderen en lijken op iemand anders. Kon ik maar blank zijn 
net als iedereen om mij heen, dan zou ik niet opvallen. Ik ben anders. 
 
Hij kreeg een contactverbod en kon niets meer herstellen wat stuk was. Op mijn zesde verjaardag 
bracht hij toch stiekem een rode fiets aan de deur. Hij heeft me nooit leren fietsen. Hij leerde me 
vluchten. Bedankt voor de vlucht. 
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