
We zijn net van de boot gestapt. Mama, zusje en ik. Nou ja, 

zusje is niet gestapt, ze is anderhalf en zit op mama’s arm. Ik 

ben drie. Ik sta te klappertanden en te bibberen. Gelukkig weet 

ik niet wat mij allemaal nog te wachten staat. Ik kijk omhoog 

naar mama’s gezicht. Ze lacht naar de fotografen. Dat ik nu in 

Nederland ben, weet ik nog niet en dat het december is, weet 

ik ook niet. Ik moet het verhaal nog horen bij de foto die ik 

jaren later van mama krijg.  

We zitten in een auto, mama, zusje en ik. We stoppen bij een 

wit gebouw met heel veel ramen. Een man in een lange witte 

jas staat in de deuropening van het gebouw. De man in de witte 

jas neemt mijn zusje van mama over. Ik zie haar weken later 

pas weer.  

Mama en ik staan in een hal. Ik kijk omhoog naar mama’s 

gezicht. Ze lacht niet. Haar hand laat mijn hand los. Mijn 

andere hand wordt vastgepakt door een non, stevig vastgepakt. 

Ik ben drie. Ik krijg een angstig gevoel in mijn buik. Ik kijk 

naar haar omhoog. Ze heeft een gezicht met een kap eromheen. 

Ze heeft geen bruine ogen maar blauwe. Ik vind die blauwe 

ogen wel mooi. En ze kijkt lief. Waarom gaat mama weg?  

We staan daar in de hal, de non en ik. Ik sta op zwart-witte tegels met mijn laarzen in een plasje van 

gesmolten sneeuw. Ik ben drie. Ik weet nog niet wat sneeuw is. Ik kijk naar het donkere hout tegen de 

muren en naar het gekleurde glas boven de donkere deur waardoor mama is weggegaan. Het ruikt naar 

schoonmaak. Ik heb het koud. ‘We noemen je Treesje,’ zegt de non. ‘Tirza is een heidense naam. We 

noemen je naar de heilige Theresa.’ Ik ben drie. Ik weet niet wat heidens is en ik weet niet wat heilig is. 

Dat zal ik allemaal nog leren.  

Ik ben drie en ik weet nog niet dat 6 december het feest is van een Heilige. De Heilige Nicolaas. Sint 

Nicolaas. Sinterklaas. Wat ben ik blij met het porseleinen poppenserviesje dat Sinterklaas mij geeft. De 

non legt de doos met het serviesje boven op een kast. Ik ben drie. Dat gaat toch maar stuk. Het 

sinterklaasfeest vind ik geweldig. Ik weet nog niets van heftige zwartepietendiscussies boven borden 

met bami over zestig jaar. Sinterklaas vind ik lief. Ik zit op zijn schoot. Ik krijg twee handen vol met 

snoep en pepernoten. Ik mag zeggen wat ik graag wil.  



Ik ben drie. Ik wil een vader, heel graag een vader. Ik snap niets van God, de Vader waar de non het 

over heeft. ‘In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen’, dat moet je zeggen en dan 

moet je met je hand van je voorhoofd naar je hart en dan van links naar rechts. Dat leer ik allemaal en 

‘Onze Vader die in de hemel zijt’. De hemel, waar is dat? Ik wil een vader die mij komt halen en mij 

niet terugbrengt, zoals mama steeds doet.  

Ik ben drie en weet niet dat ik over dertig jaar mijn vader zal ontmoeten. Dat ik een onecht kind ben, 

weet ik nog niet. Van minachting heb ik nog geen besef. 

Uit hoofdstuk 4: 

Reactie op mijn werk 

Mijn leidinggevende vraagt me waarom ik een zwarte jurk draag. Hij begrijpt heus wel waarom. ‘Omdat 

er vijftien mensen zijn vermoord,’ antwoord ik op boze toon. Mijn chef zegt dat ze zijn gearresteerd op 

verdenking van samenzwering tegen het Militair Gezag. Daarna zijn ze bij een vluchtpoging om het 

leven gekomen. Want met die verklaring komt het Militair Gezag in eerste instantie. ‘Iedereen weet dat 

dat een leugen is,’ zeg ik.  

Ik ga achter mijn bureau zitten, maar kan mij niet concentreren op mijn werk. In de kamer grenzend aan 

mijn secretariaat hoor ik ze lachen en proosten op de overwinning. De telefoon op mijn bureau gaat. Ik 

moet me melden bij de onderdirecteur, krijg ik te horen. De directeur zit in het buitenland – Cuba – 

anders had ik me bij hem moeten melden. 

 ‘Klopt het dat jij tegenspreekt dat de gearresteerde mannen bij een vluchtpoging om het leven zijn 

gekomen?’ vraagt de onderdirecteur.  

‘Iedereen weet dat ze geëxecuteerd dus vermoord zijn,’ antwoord ik. 

‘Wanneer het Militair Gezag verklaart, dat ze bij een vluchtpoging om het leven zijn gekomen, dan is 

dat zo. Jij werkt bij een overheidsinstantie, dus het Militair Gezag is ook jouw gezag.’  

Ik ben helemaal niet onder de indruk tijdens dit gesprek. Ik ben verontwaardigd en kwaad. Ik zeg 

nogmaals dat iedereen weet dat ze vermoord zijn, al beweert het Militair Gezag wat anders.  

Dan krijg ik te horen dat ik met die instelling niet meer op een secretariaat te vertrouwen ben. Ik word 

gedegradeerd. Ik moet me melden bij het hoofd van de typekamer. Het hoofd van de typekamer heeft 

de naam een oude heks te zijn. Negenentwintig ben ik en ik ben niet van plan me te laten intimideren 

door een oude heks. Het hoofd van de typekamer zit op een verhoging vooraan in een grote zaal met 

rijen bureautjes met typemachines. Ze verdeelt het typewerk over de dames. Ik krijg een bureautje met 

typemachine toegewezen. Mijn autonomie op het secretariaat ben ik kwijt.  
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