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ONDER DE BLOTE HEMEL 

 

Een verhaal over angst en moed en wat daartussen ligt 

 

De eerste keer dat hij haar zag, was op een late avond in augustus. 

Hij had die avond zijn eerste orgelles na de zomervakantie gehad en 

terwijl hij naar huis fietste, neuriede hij zacht de melodie van het 

muziekstuk dat hij voor de volgende keer had opgekregen. Het was 

een prachtige zomeravond, de zon zakte als een rode bal weg achter 

een bomenrij in de verte. Jammer dat de dagen alweer korter 

werden. Over een maandje zou hij rond deze tijd in het donker 

terug moeten en daar zag hij nu al tegenop. Het kon hier tussen de 

weilanden zo akelig donker zijn. Niet dat hij echt bang was in het 

donker, maar hij hield er gewoon niet van.  

Was de zon die avond niet zo prachtig ondergegaan, had hij haar 

misschien niet eens opgemerkt. In een van die laatste rode stralen 

schitterde iets in zijn ooghoek dat zijn aandacht trok. Hij ging wat 

langzamer fietsen en keek om zich heen, maar hij zag niets. Had hij 

zich vergist? Nee, daar was het weer, hoog in een 

hoogspanningsmast bewoog iets dat de laatste zonnestralen 

weerkaatste. Hij kneep zijn ogen tot spleetjes. Wat was dat? 

Halverwege de mast bewoog zich traag iets zwarts. Het leek wel 

alsof daar iemand naar boven klom! Maar welke gek klom er nou in 

een hoogspanningsmast? Dat was toch vreselijk gevaarlijk, op die 

stroomkabels stond misschien wel honderdduizend Volt! Tenzij die 

figuur natuurlijk… alleen al bij de gedachte ging er een rilling door 

hem heen. Hij twijfelde. Wat moest hij doen? Er naartoe? Maar wat 

dan? 112 bellen? Hij tastte in zijn broekzak naar zijn mobiel. Hij 

kon natuurlijk ook nog steeds net doen alsof hij niets gezien had en 

snel doorfietsen naar huis. Nee, dat voelde ook niet goed. Wellicht 

was die figuur daar hoog in de mast wel iemand die in grote 
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psychische nood verkeerde. En misschien was het wel helemaal niet 

zo toevallig dat hij precies op dit moment langsfietste en die 

schittering had opgemerkt. Hij kwam langs een gesloten hek met 

daarachter een pad dat in de richting van de mast liep. Zonder acht 

te slaan op het bordje ‘Verboden toegang voor onbevoegden’ tilde 

hij zijn fiets over het hek. Hoe verder hij over het pad reed, hoe 

beter hij de klimmende figuur kon onderscheiden. Het leek hem 

geen volwassen figuur. Het zou ook een kind kunnen zijn dat geen 

gevaar zag en alleen maar stoer wilde doen.  De figuur was helemaal 

in het zwart gekleed, inclusief een zwarte cap met iets glimmends 

op de voorzijde dat het zonlicht weerkaatste. Nu hij dichterbij 

kwam, zag hij ook een bos lang zwart haar dat onder de cap 

vandaan kwam. Was het een meisje? Toen hij de mast tot een meter 

of twintig was genaderd stapte hij af. ‘Hé, hallo daar! Wat ben je aan 

het doen?’ riep hij. 

‘Wat denk je zelf?’ Ja, het was inderdaad een meisje! 

‘Weet ik veel! Maar wat je doet is wel streng verboden hoor!’ 

‘Kijk naar jezelf, kerel.  Dat pad waarover je aan kwam fietsen is 

ook verboden terrein.’ 

‘Dat is heel wat anders!’ riep hij terug. 

‘Is dat zo? Dus voor jou wegen verboden niet allemaal even zwaar?’ 

‘Kom nou maar naar beneden! Straks val je nog!’ 

Ze lachte, maar het was geen leuke lach. ‘Misschien wil ik wel 

vallen.’ 

Het zweet brak hem uit. Als hij het niet dacht! Wat moest hij doen? 

Weer tastte hij naar zijn mobiel. 

‘Je krijgt tien seconden om je mobiel terug te stoppen, anders...’ 

Geschrokken keek hij omhoog. ‘Wat?’ 

‘Je hoorde me wel. Negen…. Acht… zeven…’ Ze leunde naar 

voren en hield zich nog maar met één hand aan de mast vast. 

‘Zes… vijf…’ 



4 
 

‘Ho, wacht! Ik doe hem al weg, kijk maar!’ Snel stopte hij het 

apparaat weer in zijn zak.   

‘Net op tijd, vriendje!’ Hij keek naar boven, maar hij kon haar 

gezicht niet goed onderscheiden. ‘En wat is nu je plan? Klim je nu 

naar boven om me te komen redden?’ 

Hij staarde naar de staander van de mast. Om de halve meter waren 

er een soort steunen aan de poot gelast, die als ladder fungeerden.  

‘Kom alsjeblieft naar beneden, dan kunnen we praten!’ riep hij 

vertwijfeld. 

‘Praten? Hm, dat klinkt gezellig. Maar waarom kom jij niet naar 

boven? Tenslotte wil jij iets van mij gedaan krijgen, toch?’ 

‘Hè? Je bedoelt…?’ 

‘Yep.’ Ze wipte op een dwarsbalk en klopte met haar platte hand op 

het staal. ‘Kijk, een prachtig plekje voor een goed gesprekje. En je 

hebt vanaf hier ook nog eens een magnifiek uitzicht.’ 

‘Jij… jij bent echt gestoord!’  

Weer lachte ze. Opeens slaakte ze een kreet. ‘Wat is er?’ riep hij 

verschrikt. 

‘Ik… ik word opeens heel duizelig,’ antwoordde ze met een 

verstikte stem. Hij slikte een paar keer. Hield ze hem nu voor de 

gek of niet? Ze klemde zich met beide armen aan de mast. Hij zag 

hoe ze langzaam maar zeker van de dwarsbalk gleed. O nee! Hij 

gooide zijn fiets in het gras en rende de laatste meters naar de mast. 

‘Hou je goed vast, ik kom eraan!’ Half in paniek probeerde hij zich 

te herinneren wat hij in groep 8 bij de EHBO-lessen had geleerd 

over duizeligheid. ‘Blijf rustig ademhalen met je hoofd tussen je 

knieën!’ Terwijl hij het riep, besefte hij hoe onzinnig dit klonk. Als 

ze haar hoofd tussen haar knieën zou doen, zou ze zeker naar 

beneden tuimelen. Hij sprong op de betonnen voet van de mast en 

greep de eerste trapspijl vast. Hij haalde nog een keer diep adem. Je 

kunt dit! Het moet! ‘Ik hou het niet meer!’ hoorde hij haar 
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benauwde stem hoog boven zich. Hij begon te klimmen. De eerste 

meters ging het nog goed. Maar toen hij na een meter of tien per 

ongeluk naar beneden keek, sloeg het monster van zijn hoogtevrees 

ongenadig toe en verlamde zijn spieren. Zijn ademhaling versnelde 

en hij voelde zich licht in zijn hoofd worden. Met uiterste 

krachtinspanning klom hij nog een treetje hoger. Hij mocht nu niet 

toegeven, hij moest verder. Er stond een mensenleven op het spel! 

‘Help me, ik kan niet meer.’ Haar smekende stem overstemde 

nauwelijks zijn hijgende ademhaling. Het zweet gutste langs zijn 

ruggengraat. Toen hoorde hij haar opeens hard lachen. ‘Wat duurt 

dat toch lang! Is mijn dappere redder nu zelf in nood?’  

Ze had hem voor de gek gehouden! Wat een gemene streek! Zo 

snel hij kon klom hij weer naar beneden. Pas toen hij weer veilig in 

het gras stond, keek hij naar boven. Ze was inmiddels nog een stuk 

hoger geklommen en zat midden op de gekruiste dwarsbalken. ‘Jij 

bent echt knettergek, weet je dat?’ riep hij met een rood hoofd van 

schaamte. 

‘En jij bent een bangerik!’ Ze hield een kleine verrekijker voor haar 

ogen. Nu wist hij zeker dat dit geen verward meisje in psychische 

snood was, want zo iemand nam geen verrekijker mee. ‘Wat zijn dat 

trouwens voor boeken op je bagagedrager? Bach, Buxtehude? Speel 

je piano of zo?’ Hij zag hoe ze de kijker op hem richtte. Hij voelde 

zich bekeken en keek ongemakkelijk om zich heen. ‘Hoewel… als 

ik jou zo bekijk, zal het wel eerder orgel zijn, of niet?’ Hij voelde 

zich rood worden. Voor het eerst van zijn leven schaamde hij zich 

opeens voor zijn hobby. Dit sloeg echt nergens op! Nijdig raapte hij 

zijn fiets uit het gras en zonder iets terug te zeggen fietste hij weg. 

Het fijne gevoel waarmee hij zo-even naar huis was gefietst, was 

totaal verdwenen. Was hij maar nooit over dat hek geklommen!  
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David-Jan fietste het schoolplein op. Zijn vriend Sjoerd stond hem 

op te wachten. Ze zaten al sinds groep één van de basisschool bij 

elkaar in de klas, maar het leek erop dat hun wegen zich volgend 

jaar zouden gaan scheiden. Sjoerd wilde graag naar de Pabo, terwijl 

hij meer zin had in een studie bouwkunde of architectuur. Sjoerd 

begroette hem enthousiast. ‘Hé David-Jan, goede vakantie gehad? 

Ik wel man, drie weken op de camping in Italië. Was echt super! We 

zaten vlak bij een meer. Elke dag zwemmen en zo. En jij?’ 

‘Weekje Nunspeet. Was wel leuk.’  

‘Hm, klinkt superspannend maar niet heus. Man, ik snap jou soms 

echt niet. Waarom ga je niet een keer met een kamp mee, naar 

Duitsland of zo?’ 

David-Jan haalde zijn schouders op. Hij had er best wel eens over 

nagedacht om alleen op kamp te gaan, maar vaak gingen ze op zo’n 

kamp allemaal dingen doen die hij toch niet durfde. 

‘Trouwens, heb je die nieuwe al gezien?’ Sjoerd stootte hem aan en 

wees naar de andere kant van het schoolplein. ‘Komt vanaf vandaag 

in onze klas.’ 

‘Hm, in havo 5 van school veranderen lijkt me niet echt ideaal,’ 

antwoordde hij. 

‘Ze schijnt in de vakantie hier naartoe te zijn verhuisd. Hoorde ik 

van mijn moeder, die heeft haar moeder al een keer gesproken.’ 

Hij bekeek het meisje eens wat beter. Sjoerd grinnikte. ‘Alsof ze zo 

is weggelopen uit de reclamefolder van College Style, vind je ook 

niet? Alles klopt aan haar, van top tot teen perfect. Brr, vreselijk.’ 

David-Jan haalde zijn schouders op. Eerlijk gezegd vond hij dat ze 

er juist heel leuk uit zag.  

 

‘Jongelui, welkom in het examenjaar. Dit wordt voor de meesten 

van jullie een spannend jaar.’ 
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Meneer Sterk keek de klas rond. ‘Ik zal als jullie mentor mijn 

uiterste best doen om jullie allemaal het diploma te laten halen. En 

daarbij verwacht ik van jullie natuurlijk hetzelfde.’ 

David-Jan zuchtte. Hij zag de hele vakantie al als een berg tegen dit 

jaar op. Hij ging het vast niet halen.  

‘Ik wil jullie ook even voorstellen aan jullie nieuwe klasgenoot, 

Cathelin Verwoerd. Cathelin, misschien wil je even gaan staan, 

zodat we je allemaal goed kunnen zien.’ 

Het meisje stond op en keek op haar gemak de klas rond. David-

Jan voelde even een steek van jaloersheid toen hij zag hoe 

gemakkelijk haar dit afging. Hij wist zeker dat hij een hoofd als een 

boei zou krijgen als hij zoiets zou moeten doen. Toen haar blik 

langs hem gleed, leken haar ogen even op te lichten. Of verbeeldde 

hij zich dat alleen maar?   

‘Dank je wel, Cathelin. Ik hoop dat je het snel naar je zin zult 

hebben in onze klas.’ 

Sjoerd stootte hem aan. ‘Het is wel een knappe meid, vind je ook 

niet? Wel een beetje jouw type volgens mij.’ 

Hij bekeek zijn nieuwe klasgenootje nog eens goed en moest Sjoerd 

gelijk geven: het was echt een knappe meid. Hij was nooit echt 

geïnteresseerd geweest in meisjes, daarvoor was hij veel te druk met  

zichzelf bezig geweest. 

‘Hé, we zijn vandaag al om twaalf uur uit. Zullen we vanmiddag 

gaan vissen?’ 

Hij schudde zijn hoofd. ‘Ik kan niet, ik heb al een afspraak.’ 

Sjoerd knikte begrijpend. ‘O, je moet zeker weer naar je…’ Sjoerd 

maakte met zijn vinger een draaiende beweging naast zijn slaap 

terwijl hij zijn ogen heel scheel liet kijken.  

‘Heren, ik zou graag verder met mijn uitleg over de gang van zaken 

dit jaar.’ Meneer Sterk keek hen aan. ‘Sorry meneer,’ antwoordde 

Sjoerd vriendelijk. Die onweerstaanbare charme van Sjoerd, dat was 
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ook zoiets waar hij wel wat van zou willen hebben. Wat er ook 

gebeurde en hoe nijdig een leraar soms op hem was, altijd redde 

Sjoerd zich er met zijn innemende lach en zijn vlotte babbel uit.  

 

Tijdens het middageten bestookte zijn moeder hem met haar 

gebruikelijke tips en vragen. ‘Heb het straks ook over je 

nachtmerries hè. En vergeet niet te vragen of je medicatie niet moet 

worden aangepast. Misschien is je dosering wel veel te laag en slaap 

je daarom zo slecht.’ 

‘Ja mam. Komt allemaal goed,’ wimpelde hij haar raad af.  

‘Dat zeg jij altijd. Maar hoelang loop je daar nu al? En eerlijk gezegd 

zie ik nog maar weinig verbetering. Misschien moeten we maar eens 

rondkijken naar iets anders.’ 

Hij zuchtte. ‘Mam!’ 

‘Oké, oké, ik hou mijn mond wel weer. Het lijkt wel dat als het 

hierover gaat, jij gewoon niet wil praten.’ 

‘Ik praat daar toch?’ 

Zijn moeder keek hem onderzoekend aan. ‘Is dat zo, David-Jan? 

Want zelfs daar heb ik zo mijn twijfels over.’ 

Hij stond op. ‘Ik moet gaan, anders kom ik nog te laat.’ 

‘Zorg dat je vier uur terug bent hè, want ik moet met Janna naar de 

ortho en anders zitten de drie kleintjes alleen thuis.’  

 

‘Wel, we hebben elkaar bijna zes weken niet gezien, David-Jan. Ik 

ben eigenlijk wel benieuwd hoe het is gegaan in de vakantie.’ 

Leontien keek hem van over haar kleine brilletje welwillend aan. 

Hoewel ze al over de vijftig was, wilde ze per se dat hij haar gewoon 

bij haar voornaam noemde. Hij slikte. Hij kwam hier nu al 

maandenlang één keer in de twee weken en hij had het gevoel dat 

dit de enige persoon op aarde was waarbij hij zich niet groter 

hoefde voor te doen dan hij zich voelde. 
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‘Het ging redelijk.’ 

‘Kun je mij drie leuke dingen noemen die je hebt gedaan?’ 

Hij zocht in zijn geheugen. Hij had deze vraag al een beetje 

verwacht, maar hij had tot nu toe niet echt spectaculaire dingen 

kunnen bedenken. ‘Eh… we hebben een fietstocht gemaakt over de 

hei. Enne… wij zijn uiteten geweest en we hebben mijn kamer 

opnieuw behangen.’ 

‘Je hebt het steeds over ‘we’. Ik heb liever dat je ‘ik’ zegt, snap je 

dat?’ 

Hij knikte.  

‘Wat voor cijfer zou je je stemming van de afgelopen weken geven?’ 

In zijn gedachten liet hij de lange, saaie vakantieweken de revue 

passeren. ‘Een vier, misschien een vijf.’ 

‘Dat is niet zo hoog.’ 

Hij zuchtte. ‘Er zijn tegenwoordig nog maar zo weinig dingen waar 

ik echt van kan genieten. Kan dat ook door die pilletjes komen?’ 

Leontien knikte. ‘Dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn. 

Maar ik herinner me dat je dit ook al zei voordat je met de 

medicatie begon.’ Ze zweeg even. Toen vroeg ze: ‘En de opdracht 

die je jezelf had gegeven? Weet je nog, exposure. Hoe is dat gegaan?’ 

Hij haalde zijn schouders op. ‘Daar heb ik eigenlijk niet zoveel mee 

gedaan.’ 

Leontien bladerde even in haar notitieblok. ‘Je plan was om in de 

vakantie iets te gaan doen wat je angst inboezemt. Je wilde in 

haalbare stappen je blootstellen aan zo’n beangstigende situatie om 

op die manier te proberen je angst onder controle te krijgen.’ 

‘Sorry Leontien,’ zei hij zacht.  

‘Je hoeft je voor mij niet te verontschuldigen hoor! Ik vind het 

jammer voor je dat het niet gelukt is hiermee aan de slag te gaan. 

Maar misschien was het nog een stap te ver.’ 



10 
 

Opeens bedacht hij zich iets. ‘Er is wel een moment geweest dat ik 

het geprobeerd heb, maar dat was meer per ongeluk.’ 

‘O ja? Kun je daar iets meer over vertellen?’ 

Hij vertelde kort hoe hij geprobeerd had in de hoogspanningsmast 

te klimmen en dat hij toen in paniek was geraakt. 

Tot zijn verbazing schoot Leontien in de lach. ‘Dus een jongedame 

in nood kreeg het voor elkaar dat je even je hoogtevrees overwon? 

Misschien is dat wel de manier om je zover te krijgen dat je dingen 

gaat proberen?’ 

Toen hij een half uurtje later de deur van de spreekkamer achter 

zich dichttrok, voelde hij zich zoals altijd een stuk beter dan 

daarvoor. Hij snapte niet hoe ze het voor elkaar kreeg, maar dat 

effect hadden de sessies met Leontien steeds op hem. Hij was alleen 

jammer dat het maar zo kort duurde, want meestal voelde hij zich 

de dag erop weer even depri als daarvoor. 

 

 

De dagen erop betrapte Sjoerd hem er een paar keer op dat hij 

tijdens de les naar Cathelin zat te staren.  

‘Het is een tuttebel, David-Jan. Echt zo’n typisch refomeisje waar je 

niks mee kan beleven,’ zei Sjoerd. ‘Hoewel, wat dat betreft passen 

jullie wel bij elkaar, jij bent tegenwoordig ook zo’n saai figuur!’ 

David-Jan gaf zijn vriend een por tussen zijn ribben. Maar 

ondertussen voelde hij best dat Sjoerd eigenlijk wel een beetje gelijk 

had. Wat deed hij nou voor spannends? Maandagavond 

catechisatie, dinsdag orgelles en vrijdagavond JV. Dat was het dan 

wel zo’n beetje. Het meest opwindend waren misschien nog wel de 

sessies met Leontien. Hij zuchtte. Soms vroeg hij zich wel eens af 

waarom Sjoerd nog steeds met hem om wilde gaan. Ze waren zo’n 

beetje elkaars tegenpolen: Sjoerd was altijd in voor een geintje en 

zat op volleybal, deed aan hardlopen, speelde gitaar en was één van 
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de populairste jongens van de klas. En dan hij: saai, verlegen, altijd 

down. Misschien was het wel uit medelijden dat Sjoerd zich nog om 

hem bekommerde. Vroeger was het wel anders geweest. Toen 

haalden ze samen de gekste streken uit en hadden ze de grootste lol. 

Maar in havo 2 was er langzaamaan een somberheid over zijn leven 

gekomen. Het leek wel of niets hem meer kon opvrolijken en niets 

interesseerde hem meer. Hij voelde zich leeg en futloos. Eerst 

dachten zijn ouders dat het een dipje was, dat het kwam door de 

natte, sombere herfstdagen. Zijn moeder dacht dat het met een paar 

weekjes wel weer over zou gaan. Maar het ging niet over, het werd 

alleen maar erger. Hij zocht naar oorzaken, maar vond niets. Zijn 

ouders hadden een goed huwelijk, de relatie tussen hem en zijn vijf 

broertjes en zusjes was over het algemeen prima, zijn gezondheid 

was in orde. Kortom, niets dat een aanleiding zou kunnen zijn voor 

zijn depressiviteit. Wel kreeg hij vaker last van angstdromen en 

durfde hij steeds minder. Als hij bij zijn lievelingsoom op visite ging 

die vijfhoog in een flat woonde, ging hij voor geen goud de lift 

meer in. En het stukje over de galerij naar de voordeur van zijn 

oom liep hij zo dicht mogelijk tegen de woningen aan. Hij kreeg 

steeds meer het gevoel niets waard te zijn. Steeds vaker vroeg hij 

zich af wat zijn leven eigenlijk voor zin had. Het enige waar hij nog 

een beetje van kon genieten was orgelspelen. 

Hij schrok op uit zijn gepeins toen Sjoerd hem aanstootte. ‘Sorry 

man, ik bedoelde het niet kwetsend hoor.’ 

Hij haalde zijn schouders op. ‘Geeft niet. Je hebt gewoon gelijk.’ 

‘Kom op, man. Je maakt gewoon een moeilijke tijd door, maar het 

komt vast allemaal weer goed. Mark my words!’ 

Nee, ook al was Sjoerd al jaren zijn beste vriend, over deze dingen 

zou hij nooit met hem kunnen praten. Sjoerd zou het nooit 

begrijpen. 
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’s Avonds reed hij op de fiets naar de in aanbouw zijnde 

nieuwbouwwijk. Hij volgde de bouw al vanaf het begin, hij vond 

het fascinerend om te zien hoe in een paar maanden een groot stuk 

weiland was veranderd in een woonwijk. En toen zag hij haar 

opnieuw.  

Hij kneep hard in zijn handremmen en schoot weg achter een palet 

bakstenen. Ze had hem nog niet gezien, en dat wilde hij graag zo 

houden. Maar wat deed ze daar? Hij gluurde om de hoek. Ze rende 

over een stapel stenen, sprong vervolgens op een container, en trok 

zich daarna behendig op aan een steiger. Zonder te aarzelen rende 

ze over de steigerplanken naar het einde en sprong toen met een 

salto naar beneden. Hij keek met open mond toe. Wauw! Opeens 

wist hij waar hij naar stond te kijken: ze deed aan free-running! Hij 

besloot haar te volgen. Hij duwde zijn fiets moeizaam door het 

mulle zand. Ze was inmiddels bovenop een graafmachine 

geklommen. Ze richtte zich hoog op, en maakte toen een 

achterwaartse salto, zo in een berg metselzand. Ongelooflijk! Hij 

was zelf met gym nooit verder gekomen dan koppeltjeduiken en het 

leek hem fantastisch om zulke capriolen te kunnen uithalen. Hé, 

waar was ze nu opeens gebleven? Hij keek om zich heen. Vreemd, 

ze leek wel ineens te zijn opgelost in het niets. Hij liep nog wat 

verder. Ze kon toch niet zomaar zijn verdwenen? Maar hij zag haar 

nergens meer. Net toen hij besloot verder te gaan, plofte er iemand 

op zijn bagagedrager. Zijn hart sloeg een keer over van schrik. ‘Hé 

stalker!’ 

Als door een wesp gestoken draaide hij zich om. Toen hij haar 

herkende, sperde hij zijn ogen wijd open. ‘Jij?’ 

‘Ja, ik. Verbaasd?’ 

Hij knikte verward.  

‘Je ziet er zo anders uit…’ 
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Ze lachte. Met een snelle beweging zette ze zijn fiets op slot en trok 

ze het sleuteltje eruit. Voordat hij kon reageren, sprong ze van zijn 

bagagedrager en klom ze snel de steiger op. ‘Hé! Kom hier met 

mijn sleutel!’ 

‘Kom ‘m maar halen!’ 

‘Cathelin Verwoerd, geef direct mijn sleuteltje terug!’ riep hij nijdig. 

Ze stak haar hoofd over de rand van de steiger. ‘’s Avonds 

prefereer ik de naam Cat. Past meer bij mijn outfit, vind je ook niet? 

En wat was jouw naam ook alweer? Even denken, het was zo’n 

echte braveburgernaam… Iets van David-Jan toch? Weet je wat, ik 

noem jou DJ.‘ Ze lachte luidkeels. ‘Misschien dat je je met zo’n 

naam ook wat stoerder gaat gedragen!’ 

Hij knerste met zijn tanden van nijdigheid. ‘Mijn sleutel. Nu!’ 

‘Nou, nou, kun je dat niet wat vriendelijker vragen?’ 

Ze hield het sleuteltje plagend over de rand van de steiger boven 

hem.  ‘Dus zeg me na: Cat, wil je alsjeblieft mijn fietssleutel 

teruggeven?’ 

Dat ging hij dus echt niet doen! Met een grom greep hij de steiger 

en klom hij naar boven. ‘Ha, kijken hoever je vandaag durft te 

komen, DJ!’ 

Hij kwam tot de derde verdieping, toen durfde hij echt niet verder 

de wiebelende steiger op te klimmen. Cat zat nog één verdieping 

hoger, hij kon haar door de kieren van de steigerplanken zien.  

Ze grinnikte. ‘Jij hebt echt hoogtevrees hè?’ 

‘Kan ik er wat aan doen,’ reageerde hij kribbig, terwijl hij zich 

angstig aan een steigerstang vasthield. 

‘Ja, volgens mij kan dat best.’ Ze wipte haar benen over de 

steigerrand, slingerde even aan een stang en plofte toen naast hem 

op de steiger. Hij voelde de houten planken onder zich doorbuigen 

en greep zich nog steviger vast. ‘Rustig maar, die planken moeten 

diklijvige bouwvakkers met volle kruiwagens kunnen dragen.’ 
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‘Waarom doe je dit?’ vroeg hij. 

‘Jou een beetje plagen bedoel je?’ 

Hij schudde zijn hoofd. ‘Vandaag op school was je heel anders.’ 

Ze keek hem schalks aan. Haar donkere ogen glommen in het 

schemerige avondlicht. ‘En welke van mijn twee versies bevalt je 

beter, DJ?’ 

Zonder antwoord te geven hield hij haar zijn open handpalm voor. 

Ze liet het sleuteltje erin vallen. ‘Ga nu maar weer gauw naar mama 

voordat ze ongerust wordt, DJ!’ Ze trok haar zwarte baseballcap 

wat strakker op haar hoofd. ‘O, en doe voorzichtig als je naar 

beneden klimt hè? Deze steiger is nogal wiebelig.’ Ze schudde 

expres een paar keer flink aan een stang toen ze achterwaarts van 

hem wegliep. Hij deed zijn uiterste best zijn angst niet te laten 

blijken. Toen draaide ze zich om en rende met grote sprongen weg, 

hem verbijsterd achterlatend.   

 

 

 

 

Op school probeerde hij momenten te vinden om even met haar te 

praten, maar het leek wel of ze hem expres ontliep. Hij werd er 

helemaal ongedurig van. Sjoerd bleek het ook gemerkt te hebben. 

‘Ben je verliefd ofzo?’ plaagde hij hem. ‘Je draait om haar heen als 

een kat om een schoteltje melk.’  

Cat. Zo wilde ze genoemd worden. Hij wilde weten waarom ze zo 

deed. Waarom ze twee zulke verschillende kanten had. Maar op 

deze manier lukte het dus niet. 

 

‘Jongelui, de meesten van jullie zijn op vakantie geweest,’ begon 

meneer De Jong van Godsdienst zijn eerste les van dit jaar. ‘Ik weet 

dat sommigen ver weg zijn geweest, in gebieden waar van het 
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christendom niet of nauwelijks meer iets gevonden wordt en ik ben 

wel nieuwsgierig hoe jullie daar je christen-zijn in praktijk hebben 

gebracht.’ 

Hij keek afwachtend de klas rond. Janet stak haar vinger op. ‘Wij 

zaten op een camping in Frankrijk. Zondags bleven we bij onze 

tent en deden we niet mee met de activiteiten.’ 

‘Wij hebben met een camper door Kroatië getrokken,’ vulde Kees 

aan. ‘Zondags zorgde mijn vader altijd dat we op een camping 

stonden en luisterden we naar een preek.’ 

‘Wij zijn in Duitsland naar een Nederlandstalige dienst geweest,’ zei 

Lea. 

De een na de ander deed z’n verhaal, totdat Cathelin opeens 

opstond. Met felle ogen keek ze de klas rond. ‘Kennen jullie de 

metafoor van het glas en het water? Het glas is de vorm, en het 

water is het geloof. Tot nu toe heb ik alleen nog maar glas gehoord. 

Allemaal vorm. Uiterlijkheden! Dit klinkt steeds als ‘kijk ons eens 

netjes christen zijn’. Maar waar blijft de inhoud?’ 

Sommigen fronsten hun wenkbrauwen. David-Jan keek Sjoerd aan. 

‘Die durft zeg!’ fluisterde Sjoerd.  

‘Ik denk dat iedereen wel begrijpt wat Cathelin bedoelt. Is er 

iemand die hierop wil reageren?’ zei meneer De Jong. 

‘Wij hebben een fijn gesprek gehad met de onkerkelijke buren naast 

ons op het vakantiepark,’ zei Peter.  

Cathelin veerde op. ‘Dat is mooi, Peter. Mag ik vragen waar dat 

gesprek dan over ging?’ 

‘Eh… nou, waar we naar de kerk gingen, en wat we dan in de kerk 

deden. Ze wilden ook weten waarom mijn moeder en zusjes altijd 

in een rok liepen enzo.’ 

‘En nog meer?’  
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Peter haalde zijn schouders op. ‘Dat was het wel zo’n beetje denk 

ik. O ja, mijn moeder heeft hun dochtertje nog een kleurboek met 

Bijbelse platen gegeven.’ 

Er gleed een blik van teleurstelling over haar gezicht. 

Sjoerd stak zijn vinger op. ‘Aangezien wij allen Cathelin zo teleur 

lijken te stellen stel ik voor dat zij op haar buurt vertelt hoe zij haar 

christen-zijn in de afgelopen vakantie in praktijk heeft gebracht.’ 

Deze vraag leek haar even van haar stuk te brengen. Toen keek ze 

Sjoerd recht aan. 

‘Ken je die metafoor van het gesloten kistje, Sjoerd?’ 

Hij schudde zijn hoofd. Ze keek meneer De Jong aan. ‘Kan het nog 

even?’ 

De leraar keek op zijn horloge en knikte. 

‘Lang geleden was er eens een familie die een grote schat bezat. Het 

was een schat met een ongelofelijke waarde. Natuurlijk waren ze 

heel zuinig op hun schat. Daarom bewaarden ze hem ook in een 

goed afgesloten kistje. Van generatie op generatie werd het kistje 

doorgegeven. Al die generaties lang zorgde de familie er goed voor, 

poetste het regelmatig op en soms smeerden ze op de kale plekken 

weer wat verf. De vader bewaarde de sleutel van het kistje altijd 

zorgvuldig in een speciaal zakje van zijn jas. Op sommige avonden 

zetten ze het kistje onder de grote lamp midden op de eettafel en 

keken ze er met z’n allen naar. Iedereen in de familie voelde dan 

weer dat dit hun schat was waar ze heel zuinig op moesten zijn. 

Maar op een dag was er in die familie een meisje, dat wel eens wilde 

weten waar die schat nu eigenlijk uit bestond. Op een vroege 

ochtend klom ze zachtjes uit bed, sloop op kousenvoeten naar 

beneden, viste de sleutel van het kistje uit haar vaders jaszak en 

opende het kistje.’ 

Cathelin zweeg en keek de klas rond. Sjoerd schraapte zijn keel. 

Toen zei hij zacht: ‘Laat me raden: Het kistje was leeg?’ 



17 
 

Cathelin knikte. Toen zei ze: ‘Het meisje was natuurlijk helemaal in 

de war. Ze durfde niet tegen haar ouders te zeggen dat het kistje 

leeg was. Ze wilde wel dat ze nooit in het kistje had gekeken. Want 

nu wist ze dat ze al die jaren een lege erfenis had gekoesterd. Een 

erfenis zonder inhoud.’ 

Meneer De Jong staat op. ‘Cathelin, dank je wel voor je bijdrage aan 

ons klassengesprek. Het lesuur is helaas bijna over. Ik stel voor dat 

we als huiswerk voor volgende keer allemaal nog eens goed 

nadenken over de metaforen van het glas en het kistje en daar 

allemaal minstens twee stellingen bij formuleren. Want het lijkt me 

zeker de moeite waard om hier nog eens over door te praten.’ 

Toen ze het lokaal verlieten, hoorde David-Jan tot zijn verbazing 

een paar meiden aan elkaar vragen waar dat verhaal over het kistje 

nu eigenlijk op sloeg. Hoe konden ze dat nu niet begrepen hebben?  

Sjoerd kwam naast hem lopen. ‘Toch wel een pittige tante hoor, die 

Cathelin van jou.’ 

‘Stt, niet zo hard man!’ Geschrokken keek hij om zich heen. 

Gelukkig leek niemand Sjoerds opmerking gehoord te hebben. ‘En 

het is mijn Cathelin niet, dus hou die onzin liever voor je, oké?’ 

Sjoerd grinnikte. ‘Rustig maar, kerel. Maar eerlijk, ik vond dat ze 

een paar goeie punten had.’ 

David-Jan knikte. Dat vond hij ook. 

‘Maar mijn vraag heeft ze mooi niet beantwoord. Daar ga ik haar 

volgende week nog een keer mee confronteren,’ zei Sjoerd.  

David-Jan had juist het gevoel dat ze zojuist heel persoonlijk was 

geweest, maar hij had geen zin om dat aan Sjoerd uit te leggen. Nog 

meer voelde hij het verlangen om eens een echt gesprek met haar te 

hebben. Maar hoe hij ook zijn best deed, ze liet hem gewoon niet 

bij haar in de buurt komen.  

Toen hij aan het einde van de schooldag zijn fiets uit het rek trok, 

stond ze opeens achter hem. ‘Als je wilt praten, zorg dan dat je 
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vanavond half tien bij de brug bent,’ zei ze kort. En weg was ze 

alweer. Ze had dus blijkbaar wel degelijk gemerkt dat hij 

gelegenheid had gezocht om met haar te praten. Maar waarom 

wilde ze dat niet op school, gewoon een keertje tijdens de pauze? 

Waarom moest het zo moeilijk? De brug, had ze gezegd. Er was 

hier maar één brug in de buurt, en dat was de grote boogbrug over 

de rivier, zo’n kwartiertje fietsen vanaf zijn huis. Snel bedacht hij 

welke dag het was. Donderdag. Dan had hij vanavond niets. 

Onderweg naar huis probeerde hij alvast wat logische verklaringen 

voor zijn ouders te bedenken waarom hij vanavond weg zou willen. 

Hij ging ’s avonds eigenlijk nooit weg, dus ze zouden ongetwijfeld 

willen weten waar hij heen ging. Hij kon natuurlijk zeggen dat hij 

naar Sjoerd ging. Maar dat was liegen, en daar hield hij echt niet 

van. Zeggen dat hij een afspraak met een meisje had? Nee, dat zou 

nog veel meer vragen oproepen. Een stukje fietsen om zijn hoofd 

leeg te maken. Dat leek hem nog het meeste recht te doen aan de 

waarheid.  
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Hij was vastbesloten om vanavond elke uitdaging die ze hem bood aan te 

gaan. Voor de zekerheid had hij een uur geleden een extra oxazepam 

genomen. Volgens Leontien mocht dat af en toe bij zeer angstige 

situaties. Hij wist ook wel dat ze gevallen bedoelde als het vliegreisje naar 

Berlijn, zoals ze dat dit jaar met de klas zouden gaan doen, en niet om 

allerlei gestoorde uitdagingen van Cat aan te gaan. Maar hij wilde 

vanavond niet weer vastlopen in zijn angsten. 

‘Mam, is het goed als ik een eindje ga fietsen?’ vroeg hij staande in de 

deuropening van een van de slaapkamers terwijl zijn moeder zijn broertje 

instopte. 

‘Nu nog? Dat doe je anders toch nooit?’ Maar hij hoorde in haar stem 

geen afwijzing. ‘Ik maak het niet te laat mam. Tot zo.’ 

Ze gaf al geen antwoord meer, omdat zijn kleine broertje luidkeels te 

kennen gaf dat hij zonder knuffel niet ging slapen. Hij had wel eens 

medelijden met zijn moeder. Ze stond er ’s avonds vaak alleen voor 

omdat vader regelmatig moest overwerken. Soms hielp hij haar wel eens 

met het naar bed brengen van de kleintjes, maar die wilden meestal liever 

dat moeder dat deed.  

Op z’n gemak reed hij in de richting van de brug. Hij wilde er niet te 

vroeg zijn, niet te gretig overkomen. Iets over half tien fietste hij de 

verlaten brug op. Er was hier om deze tijd altijd maar erg weinig verkeer. 

Hij keek om zich heen. Blijkbaar was hij er toch nog eerder dan zij. Hij 

ging op de railing zitten en wachtte op haar komst.  

‘Pst, DJ!’ 

Hij schrok op. Waar was ze?  

‘Hier, vlak boven je!’ 

Hij keek op en zag haar toen boven op de boog van de brug zitten. 

‘Kom je ook?’ 

Hij keek even vertwijfeld om zich heen. Het was vast streng verboden 

om die boog op te klimmen. En daarnaast was het ook nog heel hoog 

boven het water. 

‘Niemand die je hier ziet, DJ. Verberg je fiets in die bosjes daar links, 

daar staat mijn fiets ook.’ 

Hij deed wat ze zei en liep toen naar de voet van de boog. Er was met 

roosters een soort schuin oplopend pad over de boog gemaakt, met 

daarnaast een lage railing om je aan vast te houden. Op handen en 

voeten klom hij naar boven. Hij voelde zijn hart in de keel kloppen, maar 

dankzij de oxazepam bleven zijn spieren dit keer wel gewoon 
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functioneren. Toch baadde hij in het zweet toen hij na een slopende 

tocht van hooguit een paar minuten naast haar op het hoogste punt van 

de boog neerplofte. 

‘Hoi,’ begroette ze hem. Ze droeg weer haar zwarte outfit, compleet met 

cap. 

‘Hoi. Leuk plekje heb je weer uitgezocht,’ probeerde hij grappig te zijn, 

maar zijn gehijg en zijn van angst vertrokken gezicht ontnamen zijn 

opmerking van elk greintje humor. 

‘Je kunt het overwinnen, weet je. Ik heb het opgezocht.’ 

‘Wie zegt dat ik het wil overwinnen?’  

‘DJ, als je iets van de wereld wilt zien, ontkom je er gewoon niet aan dat 

je af en toe op grote hoogte zult verkeren. Je moet in een vliegtuig 

stappen, je moet voor je werk een keer naar de hoogste verdieping van 

een gebouw, je moet tijdens een voettocht door de bergen een hangbrug 

over, je gaat skiën.  Echt, je moet het jezelf gewoon niet toestaan dat je 

dit allemaal ontnomen wordt door die stomme acrofobie van je!’ 

Hij haalde een paar keer diep adem. Dit gesprek ging een hele andere 

kant op dan hij bedacht had. Hij wilde het over haar hebben, niet over 

zichzelf. 

‘Ik ben hier nu toch?’ 

Ze grinnikte. ‘Dat is waar. Ik vind het heel dapper van je, echt waar.’ 

‘Maar wat jij steeds uithaalt, vind ik niet dapper, Cat. Je speelt met je 

leven.’ 

‘Ik weet wat ik doe,’ was haar korte antwoord. 

‘Het is roekeloos.’ 

‘Maar ik voel tenminste de vrijheid van het leven,’ was haar reactie. ’En 

dat kun jij niet zeggen van jezelf.’ 

‘Wat bedoel je?’ vroeg hij verbaasd. 

‘Laat me raden, DJ. Die hoogtevrees is niet de enige demon met wie je 

strijd hebt te leveren.’ 

Hij zei niets terug.  

‘Je loopt door school alsof iemand net je laatste snoepje hebt opgegeten. 

Tijdens de lessen doe je nauwelijks mee. En volgens mij slaap je slecht, 

want je hebt wallen onder je ogen van slaaptekort.’ 

‘Daar wil ik het nu niet over hebben. Wat heb jij eigenlijk met hoogtes? 

Geeft dat je een kick of zo?’ 
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‘Oké, laten we het over mij hebben. Daarvoor heb je immers deze 

enorme zelfoverwinning moeten maken, toch? Om je nieuwsgierigheid te 

bevredigen.’ 

‘Hoelang is het geleden dat je het kistje van je ouders hebt opengemaakt, 

Cat?’ 

Nu was het haar beurt om beschaamd haar ogen neer te slaan. ‘Was het 

zo duidelijk?’ vroeg ze zacht. 

Hij schudde zijn hoofd. ‘Ik geloof niet dat de anderen het in de gaten 

hadden.’ 

‘Ik ben enig kind in een modelgezin. Mijn ouders doen alles precies 

volgens het boekje. Kerkgang, Bijbellezen, kleding, noem maar op. Je 

zou mijn moeder eens moeten horen, DJ. ‘Nee Cathelin, skeeleren in een 

broekje, dat doet ons soort mensen niet. Lieverd, dat rokje vind ik echt 

wel iets te kort hoor. Ja, ik weet best dat de kerk de helft van de meisjes 

oorbellen draagt, maar wij vinden toch dat zoiets niets hoort. Het is toch 

een soort van piercing, vind je ook niet?’ Ze zijn tegen jongerenavonden, 

maar hun eigen voorbereiding op de zondag is steevast op visite gaan. 

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar als ik het wil hebben over 

mijn vragen en twijfels, of hen persoonlijke vragen stel over hun geloof 

dan staat de wagen met een ruk stil.’ 

Hij dacht even na. Hoe anders ging het er bij hem thuis dan aan toe. 

Daar werd altijd heel open over het geloof gesproken.  ‘Maar dat 

verklaart nog niet waarom jij ’s avonds iedere keer je leven waagt met die 

halsbrekende toeren.’ 

Ze keek hem aan. ‘Snap je dat echt niet, DJ? Ik wil niet dat ze weten dat 

ik hun kistje heb opengemaakt. Overdag speel ik keurig de rol die ze 

voor me hebben bedacht, maar ’s avonds moet ik er echt uit, anders stik 

ik in dat benauwende atmosfeertje.’ 

Hij dacht even na. ‘Toch blijf ik erbij dat roekeloosheid zondig is, Cat.’ 

‘Natuurlijk is het dat!’ Ze snauwde nu bijna. ‘Maar ik bèn niet roekeloos, 

ik wéét wat ik doe. Jarenlang heb ik mijn leven laten beheersen door de 

angst van een afkeurend gezicht van mijn ouders, net zoals jij je leven 

laat beheersen door je angsten. Het probleem is, dat ik ze geen verdriet 

wil doen, ze menen het echt goed en ik hou van ze. En daarom doe ik 

aan free-running en klim ik graag. Dat geeft me zo’n heerlijk bevrijdend 

gevoel.’ Hij opende zijn mond en ze stak haar hand op. ‘Ik weet wat je 

wilt gaan zeggen, DJ. Dat de enige echte vrijheid die van een waar 

christen is, en dat geloof ik ook. Maar dat is van een hele andere orde. 
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De sensatie van over allerlei obstakels rennen en klimmen geeft me 

superveel energie.  En die sensatie ga ik jou ook laten beleven, DJ! Let 

maar eens op hoe snel die depressiviteit van jou dan zal verdwijnen!’   
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‘David-Jan, vergeet je niet dat papa volgende week zaterdag weer een 

zendingsavond heeft georganiseerd?’ Zijn moeder keek hem vragend aan. 

‘Komt er een spreker die avond?’ vroeg hij.  

‘Ja, een jonge vrouw die in Syrië werkt bij een medische zendingspost.’ 

‘Syrië? Die durft zeg! Lijkt mij echt niets om in die brandhaard te 

werken. Daar ben je je leven echt niet zeker!’ 

Zijn moeder keek hem even nadenkend aan. ‘Misschien dat het leven van 

die vrouw juist heel zeker is, David-Jan.’ 

Hij knikte. ‘Als je het zo bekijkt wel natuurlijk.’ 

 

Opnieuw leek het op school wel alsof ze elkaar nog nooit ontmoet 

hadden. Ze negeerde hem totaal en ging zelfs het kleinste oogcontact uit 

de weg. Het irriteerde hem mateloos. Waar was dit voor nodig? Ze 

konden toch wel gewoon met elkaar omgaan? Maar aan de andere kant 

kon hij het ook niet laten steeds naar haar te kijken en zich erover te 

verbazen hoe ze overdag zo’n totaal ander meisje kon zijn. ‘De 

ongenaakbare’ had Sjoerd haar als bijnaam gegeven en hij moest 

toegeven dat deze naam wel erg goed bij haar paste. Want hoewel ze 

makkelijk contact leek te maken met haar nieuwe klasgenoten, hield ze 

toch een bepaalde afstand. Hij had inmiddels wel door dat ze heel slim 

moest zijn, want ze haalde met het grootste gemak de hoogste cijfers van 

de klas. En dat werd haar weer niet in dank afgenomen door Petra, die al 

jarenlang de ongeslagen kampioen ‘beste van de klas’ was en die door 

haar die eretitel kwijt dreigde te raken. 

Ondertussen zat hij elke avond tot laat achter zijn schoolboeken, want 

hem kwam het allemaal bepaald niet aanwaaien. Voor de studie 

bouwkunde had hij per se wiskunde B en natuurkunde nodig, en dat 

waren net de vakken waar hij best veel moeite mee had.  

Toen hij op een regenachtige middag zijn jas aantrok om naar huis te 

gaan, liep ze vlak langs hem en voelde hij hoe ze iets in zijn hand stopte. 

Hij liep zo snel mogelijk naar een rustig plekje en opgewonden vouwde 

hij het papiertje open. ‘Vrijdagavond negen uur, einde van de Polderweg. 

Kom maar op als je durft en trek een beetje oude kleren aan!’ Hij dacht 

even na. De Polderweg was een lange weg door de weilanden, met aan 

het einde de dijk. Nergens hoge dingen waar ze in kon klimmen dit keer. 

Hij haalde opgelucht adem. Opeens kreeg hij een idee. Hij liep snel door 

de gangen naar het fietsenhok. Als hij snel genoeg was, kon hij haar 

misschien nog inhalen. Hij wist waar ze woonde – hij had haar uit 
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nieuwsgierigheid pas gegoogled – en kon wel ongeveer raden welke route 

ze zou fietsen. 

Na een paar straten zag hij haar. Ze fietste in een groepje met wat andere 

meiden. Wat nu? Helaas bleken een paar meiden uit het groepje verder te 

wonen dan zij. Hij stopte en zag hoe ze met een armzwaai afscheid nam 

van de anderen en toen achterom naar haar huis ging. Even stond hij in 

dubio. Toen fietste hij naar haar huis en belde aan. Ze deed zelf open, 

maar ze keek bepaald niet blij toen ze hem zag. 

‘Ben je me weer aan het stalken?’ vroeg ze kortaf, terwijl ze schichtig 

over haar schouder de gang in keek. ‘Wie is daar, Cathelin?’ hoorde hij 

een vrouwenstem roepen. 

‘O, niks bijzonders mam. Ik kom zo.’ Toen richtte ze haar blik weer op 

hem. ‘Wat is er, DJ?’ 

‘Ik wilde zeggen dat ik je uitdaging aanneem, op één voorwaarde.’ 

Ze trok haar wenkbrauwen op. ‘En die voorwaarde is?’ 

‘Dat jij zaterdagavond met mij meegaat.’ 

‘Waarheen?’ 

 ‘Dat zeg ik nog niet.’ 

‘Hm…’ Ze keek hem even nadenkend aan. ‘Oké, ik doe het, zolang dat 

niet inhoudt dat ik de hele zaterdagavond bij jou thuis op de bank moet 

zitten en allerlei vragen van je ouders moet beantwoorden. En nu 

wegwezen, voor mijn moeder komt kijken wie er aan de deur is.’ 

‘Waarom is dat zo erg als ze mij ziet?’ 

‘Dan ken jij mijn moeder nog niet,’ antwoordde ze kortaf. Er klonk 

achter haar geluid en snel deed ze de deur voor zijn neus dicht.  

‘Wat kan er nu zo erg zijn als haar moeder mij zag?’ vroeg hij zichzelf 

hardop af toen hij weer op zijn fiets stapte. ‘Volgens mij stelt ze zich 

gewoon aan.’ 

 

Die vrijdagavond regende het flink. Toen hij zijn regenjack aantrok, 

fronste zijn moeder haar wenkbrauwen. ‘Je gaat met dit weer toch niet 

fietsen?’ 

Hij zocht naar een plausibel klinkende verklaring. ‘Ik eh… ik heb 

gewoon zin er even uit te gaan,’ stamelde hij. 

‘En waarom heb je je oudste kleren aan? Wat ben je eigenlijk van plan?’ 

‘Mam, laat me nou maar. Ik ga echt geen rare dingen doen hoor.’  

Hij zag dat ze nog meer wilde vragen en daarom liep hij snel naar buiten. 

Ze liep hem na. ‘Je zou de band van Lars nog plakken, David-Jan.’ 
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‘Kan dat niet tot morgen wachten, mam?’ 

‘Nee, hij moet morgenochtend vroeg naar de zwemclub.’ 

Mopperend dook hij de schuur in. Normaal vond hij bandenplakken 

nooit erg, het was al jaren zijn taak in het huishouden, maar het kwam 

hem nu wel erg slecht uit.  

In de stromende regen fietste hij tien minuten later het dorp uit, de 

polder in. Het was inmiddels al bijna negen uur. Hij hoopte wel dat zij 

het weer niet te slecht zou vinden, want eerlijk gezegd had hij weinig zin 

om zich voor niets kletsnat te laten regenen. 

Het was bijna aan het einde van de Polderweg dat hij haar zag. Ze zat in 

haar vertrouwde zwarte outfit op een stapel omgezaagde boomstammen. 

Het water droop van haar gezicht, en haar lange zwarte haar plakte aan 

haar gezicht. Hij zag dat haar kleren drijfnat waren. Hoelang zou ze hier 

al gezeten hebben?  

Hij zette zijn fiets tegen de stammen en veegde het regenwater van zijn 

voorhoofd. ‘Lekker weertje hè?’ 

‘Heerlijk!’ was haar antwoord.  

Hij grinnikte. ‘Het lijkt wel of je dat nog echt meent ook.’ 

Ze sprong van de stammen op de grond. ‘Dat is ook zo! Hoe natter en 

kouder, hoe meer ik voel dat ik echt leef!’ 

Hij schudde zijn hoofd. Soms kon hij haar echt niet volgen.  

‘Nou, wat heb je vanavond voor mij in petto?’ vroeg hij. 

Ze keek hem aan en glimlachte. De natte wimpers accentueerden haar 

donkere ogen nog meer dan anders, en weer moest hij Sjoerd gelijk 

geven: ze was echt knap. 

Ze pakte hem bij zijn arm. ‘Kom maar mee!’ Ze liepen een stuk het 

weiland in, tot de oude rivierdijk die sinds de nieuwe deltadijk er was 

gekomen, geen dienst meer deed. 

Ergens onder aan de dijk stopte ze en trok ze een paar struiken opzij. 

‘Nou DJ, laat maar eens zien hoe graag jij wil dat ik morgenavond met 

jou meega.’ Hij boog zich voorover tussen de struiken en staarde toen in 

de donkere opening van een lange betonnen buis die onder de dijk 

verdween. Hij slikte en voelde zich misselijk worden. 

‘Je wil dat ik…?’ 

‘Yep.’ 

Hij haalde diep adem. ‘Ik… hoe wist je dat…?’ 

‘Dat je ook nog eens claustrofobisch bent? Gewoon een gok.’ 

‘Maar die buis… en al die regen. Straks stroomt hij vol water!’ 
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Ze grinnikte. ‘Tja, dan zul je moeten zwemmen, DJ.´ 

Hij keek haar met grote schrikogen aan. ´Zwemmen? In die buis?’ 

‘Natuurlijk stroomt die buis niet vol, DJ! Het is een oude 

afwateringsbuis, die al jaren droog staat.’ Ze wees naar de opening. ‘Kijk 

dan, hij ligt bijna een meter boven de grond.’ En nog voordat hij kon 

reageren, kroop ze tussen de struiken door en verdween ze in de buis. 

Een paar tellen stond hij in dubio. Toen haalde hij nog een keer diep 

adem en ging hij haar achterna. 
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Op handen en voeten kroop hij haar achterna. Het was er aardedonker, 

en zijn hijgende ademhaling leek wel versterkt te worden door de 

betonnen buiswand. Rustig ademhalen, rustig doorkruipen, hield hij zich 

steeds voor. Een paar meter voor zich hoorde hij haar bewegen. Hoeveel 

meter grond zou er nu boven hem zijn? Deze pijp was vast al heel oud, 

de oude dijk werd al jaren niet meer onderhouden. Stel dat door hun 

beweging de pijp instortte! Dan zouden ze levend begraven worden, en 

niemand zou hen hier komen zoeken, want geen mens wist dat zij hier 

waren. Zijn hartslag versnelde, zijn ademhaling werd gierend. Hij beet 

zijn tanden op elkaar. Hij moest door zijn neus ademhalen. Had hij 

vanavond nu maar wel een extra pil genomen! 

Hij probeerde sneller te kruipen. Hij moest eruit! Scherpe steentjes 

drukten in zijn handpalmen en knieën. Opeens viel het hem op dat hij 

haar niet meer voor zich hoorde. ‘Cat! Waar ben je?’ Hij luisterde, maar 

alles was stil. Hij voelde hoe hij in paniek begon te raken. Zo snel hij kon 

kroop hij verder. Zijn ademhaling gierde en op zijn rug vermengde 

angstzweet zich met het regenwater. 

Opeens botste hij met zijn voorhoofd tegen iets zachts. Hij tastte om 

zich heen en voelde haar trui. ‘Cat… opzij! Ik moet eruit!’ 

Ze bleef roerloos zitten. ‘Fight of flight, DJ. Wat wordt het?’ 

‘Fight or… wat?’ Hij probeerde over haar heen te kruipen. Ze sloeg haar 

arm om zijn middel om hem tegen te houden. Hij voelde haar koude 

wang tegen zijn verhitte voorhoofd. Ze bracht haar mond vlak bij zijn 

oor. ‘Vechten of vluchten! Gebruik de kracht van positief denken, DJ! Je 

bent in een tunnelbuis. Het beton is minstens vijf centimeter dik. De 

buis ligt hier al jaren. Je bent hier veilig.’ 

Hij worstelde zich uit haar greep. ‘Je snapt het niet!’ Zijn stem klonk 

raspend van angst. ‘Ontspan je, DJ!’ Ze duwde zijn schouders naar 

beneden, totdat hij languit op zijn rug in de buis lag. ‘Adem in… adem 

uit… adem in…’ Hij probeerde met zijn ademhaling haar tempo te 

volgen. Langzaamaan begon zijn hart iets minder hard te bonken. Ze 

streek met haar hand over zijn gezicht. Was dat per ongeluk? ‘Je kan het, 

DJ! Wat zul je straks trots zijn op jezelf!’ 

Hij voelde hoe ze ook languit in de buis ging liggen. Ze schoof iets 

omhoog zodat de bovenkant van hun hoofden elkaar raakten. Nu pas 

besefte hij dat ze vanavond haar cap niet op had. Heel langzaam voelde 

hij de paniek uit zijn lijf verdwijnen.  

‘Cat… je woont hier nog maar net. Hoe wist je dat deze buis hier lag?’ 
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Ze grinnikte. ‘Soms slaap ik stiekem onder de blote hemel. Ik zocht pas 

een beschut plekje tussen de struiken en toen ontdekte ik deze buis.’ 

Hij fronste zijn wenkbrauwen in het donker. ‘Je bedoelt dat je dan 

gewoon ergens buiten gaat slapen?’ 

‘Yep. Je weet niet hoe fijn dat is, DJ! Vooral bij onbewolkt weer. En je 

ziet hier zoveel sterren! Als ik dan in die diepte van de ruimte kijk, dan 

duizelt het me wel eens. Waar ik eerst woonde was het nooit echt 

donker, daar was altijd het licht van de stad in de lucht. Maar hier is het 

’s nachts zo mooi! Dan ga ik op mijn rug in het gras liggen en dan 

probeer ik me voor te stellen hoe daar ergens hoog boven me de Heere 

woont, Die dat alles heeft bedacht en gemaakt. Dan voel ik me zo klein 

en nietig…’ Ze zuchtte. ‘Weet je, dan besef je pas hoe ongelooflijk 

bijzonder het is dat tussen die miljoenen sterren er zomaar ergens een 

kleine planeet door die immense ruimtezee dwaalt, waarop mensen 

wonen. Dan snap ik goed dat ongelovigen het zich gewoon niet kunnen 

voorstellen dat wij zo uniek zijn, dat de aarde de enige planeet is waarop 

leven is.’  

‘Het ruime hemelrond vertelt, met blijde mond,’ zei hij. 

‘Ja precies!’ 

‘Maar Cat… vind je dat niet eng, zomaar de hele nacht in je eentje buiten 

liggen?’ 

‘DJ! Kun je de woorden bang, eng en angst niet op een of andere manier 

deleten?’ 

Ze krabbelde weer overeind. ‘Nou, hoe is het nu met je?’ 

Hij haalde diep adem. ‘Ik vind er hier nog steeds niks aan, maar verder 

gaat het wel.’ 

‘Oké. Dan ben je volgens mij nu wel klaar voor de volgende stap.’ 

‘Wat bedoel je?’ Hij kwam snel overeind.  

‘Ik ga alvast naar buiten. En jij blijft hier nog vijf minuten alleen 

wachten.’ 

‘Ik… ik weet het niet hoor,’ aarzelde hij. 

‘Je kan het, DJ, dat weet ik zeker! Denk aan leuke dingen, doe je ogen 

dicht en zoek afleiding in je geest.’ Hij voelde haar tastende hand over 

zijn arm gaan en ze gaf hem een kneepje in zijn schouders. ‘Vijf minuten. 

Ik geef wel een seintje als ze over zijn, oké?’ 

Hij hoorde haar van hem wegkruipen, en opnieuw viel de intense 

duisternis als een zware deken over hem heen. Toen werd alles helemaal 

stil. Zo stil, dat hij zijn bloed in zijn oren hoorde stromen. Hij sloot zijn 
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ogen en probeerde haar raad op te volgen. Denk aan leuke dingen, zei ze. 

Maar dat was net zijn probleem, hij vond bijna niets in het leven meer 

leuk. Het enige fijne in zijn huidige leven was zij. Hij voelde haar koele 

wang nog over zijn voorhoofd gaan, haar hand over zijn gezicht strijken. 

Cat, met haar donkere ogen en haar ontembare levenslust.  

Hij tastte in zijn zak. Zou hij zijn mobiel even aandoen, dan was het 

tenminste niet meer zo donker. Nee, hij deed het niet, hij wilde haar 

opdracht vervullen! Hij geloofde dat hij het kon en hij wilde het zelf ook 

zo graag geloven. Opeens kreeg hij een idee. Hij grinnikte, en ging weer 

languit in de buis liggen. Hij sloot zijn ogen, en probeerde zich voor te 

stellen dat hij samen met haar midden in een weiland op zijn rug lag, en 

dat ze samen naar de sterrenzee hoog boven hen keken. Dat ze om de 

beurt probeerden een sterrenbeeld te ontdekken. Net toen hij bezig was 

het Steelpannetje te vinden, hoorde hij haar stem. ‘DJ! Kom maar, je 

bent geslaagd!’ 

Hij verroerde zich niet en zocht verder in zijn imaginaire sterrenhemel. 

Na een tijdje hoorde hij haar weer roepen. ‘DJ! Kom nou!’ 

Hij bleef stil liggen en grinnikte. Wat zou ze nu gaan doen? Even later 

hoorde hij haar de tunnel weer inkruipen. ‘O nee hè, straks is ie 

flauwgevallen of zo,’ hoorde hij haar mompelen. Zo kroop zo te horen 

zo snel als ze kon. ‘Waar ben je, uilskuiken?’ Hoorde hij bezorgdheid in 

haar stem? Hij ontspande al zijn spieren en probeerde zijn ademhaling 

nog meer te vertragen. Een paar tellen later voelde hij haar tastende 

handen over zijn voeten gaan. ‘Hé, DJ… is alles goed met je?’ 

Hij hield zich helemaal stil. Ze kroop half over hem heen en schudde 

hem zachtjes heen en weer. ‘Kom op, DJ! Reageer eens!’ Hij hoorde nu 

lichte paniek ik haar stem. ‘Ik kan je toch niet uit deze tunnel slepen?’ 

Haar handen gleden over zijn gezicht. Ze tikte zacht tegen zijn wangen. 

Toen kon hij zich niet langer goed houden en begon hij te lachen. Ze liet 

zich half op hem vallen en stompte hem tegen zijn borst. ‘Stommerd!’ 

‘Maar ik ben wel geslaagd voor de je opdracht?’ 

Toen moest ze ook grinniken. ‘Cum Laude, DJ!’ 
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´Waar neem je me mee naartoe, DJ?’ 

Ze fietsen samen door de schemerige straten. Hij grinnikte. ‘Geduld, 

Cat.’ 

‘Hm… dat is niet echt mijn sterkste kant, weet je.’ Hij had haar gevraagd 

vanavond haar gewone kleren aan te doen. ‘Geen geklauter dus 

vanavond?’ had ze gevraagd. Maar hoe ze ook had zitten vissen, hij had 

niets losgelaten. 

‘Hier naar links, Cat.’ 

Ze keek op. ‘Wacht eens… Zeg, we gaan toch niet naar jouw kerk of 

zo?’ 

Toen ze even later het kerkplein opreden, keek ze hem bepaald niet blij 

aan, maar ze zei niets. Hij nam haar mee naar de grote zaal, waar zich 

inmiddels al flink wat mensen hadden verzameld. Ze zochten een paar 

lege stoelen wat achterin de zaal. ‘DJ, wat is dit?’ siste ze in zijn oor, maar 

voor hij antwoord kon geven, nam zijn vader het woord. 

‘Beste mensen, hartelijk welkom op onze jaarlijkse thema-avond. 

Vanavond zullen we iets gaan horen over het werk van Janet Keijzer. Zij 

werkt als kinderwerker in Syrië, onder zeer moeilijke en ook vaak 

gevaarlijke situaties. Janet, fijn dat je vanavond bij ons kunt zijn en wat 

over je werk wilt vertellen.’ 

Na de gebruikelijke opening gaf zijn vader Janet het woord. Een jonge 

vrouw kwam naar voren en pakte de microfoon. ‘Hallo. Mijn naam is 

dus Janet Keijzer. Ik ben vijfentwintig jaar en werk nu sinds twee jaar in 

Syrië. In mijn middelbareschooltijd ben ik een paar keer met een 

werkkamp mee geweest naar Roemenië om daar te helpen onder de 

allerarmsten. Daar heb ik enorme liefde gekregen voor het werken met 

kinderen   die onder moeilijke omstandigheden moeten opgroeien. In 

Syrië werk ik voornamelijk onder christenen, die het nog zwaarder 

hebben dan de andere Syriërs. Vanavond wil ik aan de hand van wat 

foto’s jullie iets vertellen over mijn werk onder de kinderen.’ Zijn vader 

doofde de lichten wat, zodat de foto’s van de beamer wat beter zichtbaar 

werden. Ze had een prettige stem om naar te luisteren en ze kon heel 

boeiend vertellen. Hij kon het niet laten om af en toe even naar Cat te 

kijken, maar die leek hem wel helemaal vergeten te zijn, zo geboeid zat ze 

naar Janet te luisteren. ‘Er is daar een tekort aan zo’n beetje alles. 

Voedsel, kleding, medicijnen, noem maar op. Er spelen zich daar 

vreselijke dingen af, maar er gebeuren soms ook zulke wonderlijke 

dingen.’ 
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Er verscheen een foto van een kleine jongen, die recht in de camera 

keek.  

‘Dit is Amir. Zijn moeder was heel erg ziek. De artsen hadden haar 

eigenlijk al opgegeven. Ik bezocht haar regelmatig en probeerde Amir 

wat te troosten. Op een dag zei hij tegen mij: ‘Mijn mama wordt weer 

beter.’ Ik probeerde hem in mijn beste Arabisch uit te leggen dat zijn 

moeder niet meer beter kon worden, maar hij schudde zijn hoofd en 

keek me met die prachtige amandelbruine ogen aan. ‘Jezus heeft het 

vannacht zelf tegen mij gezegd.’ Tja, wat moest ik daar nu op zeggen? 

Kon ik dit geloven? Of was het meer een wanhopig hopen dat zijn 

moeder in leven zou blijven. Ik zal jullie eerlijk zeggen dat ik er op dat 

moment flink mijn twijfels over had. Maar dat jochie van zes heeft mij zo 

beschaamd gemaakt. Want twee dagen later begon zijn moeder opeens 

op te knappen, en een week later waren nagenoeg al haar klachten 

verdwenen. Volgens de artsen was er iets onmogelijks gebeurd.’ 

Ze ging verder met de volgende dia waarop een groepje kinderen 

rondom een grote tafel te zien was. ‘Eén keer per week organiseer ik iets 

van een kinderclub. Het leven van de kinderen daar is vaak zo zwaar en 

uitzichtloos, en tijdens die clubochtenden probeer ik wat licht in hun 

donkere leven te brengen. Ik vertel een Bijbelverhaal, soms knutselen we 

iets of doen we spelletjes met elkaar. Op die ochtenden zie je hen 

helemaal opleven.’ 

 

In de pauze zochten ze een rustig plekje op het kerkplein.  

‘En hoe vind je het?’ vroeg hij. 

Cat keek hem aan. ‘DJ, dit wil ik ook!’ Hij had haar nog nooit zo serieus 

gezien. ‘Zij doet zulk mooi werk! Dit is zo anders dan een of andere saaie 

baan in een kantoor hier in Nederland.’ 

‘Dat is het zeker. Maar ook best wel gevaarlijk. Denk maar wat ze zojuist 

vertelde over die beschietingen.’ 

‘Nu doe je het toch weer, DJ.’ 

‘Hè, wat?’ 

‘Jij denkt weer gelijk aan gevaar. Jij laat je leven echt veel te veel 

beheersen door angst.’ 

‘Ik zou inderdaad niet graag in haar schoenen staan, dat klopt.’ 

‘Vind je haar nu ook roekeloos, DJ?’ Ze keek hem schalks aan. Hij 

schudde zijn hoofd en grinnikte.  
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Toen zei ze: ‘DJ, waarom heb je mij vanavond nu juist hierheen 

meegenomen?’ 

‘Wat denk je zelf?’  

Ze beet even op haar onderlip. ‘Die voorzitter van vanavond, dat is vast 

je vader hè? Jullie hebben dezelfde achternaam en je lijkt ook wel een 

beetje op hem. Daardoor wist jij vast al precies waar het vanavond over 

zou gaan. En toen dacht jij: een vrouw die onder zware omstandigheden 

in oorlogsgebied werkt, dat moet Cat wel aanspreken. Nou, heb ik 

gelijk?’ 

Hij knikte. ‘Maar dat was het niet alleen, Cat,’ antwoordde hij zacht. 

‘Wat nog meer dan?’ 

Hij dacht even na. ‘Ik ben wel vaker op zulke avonden geweest. En wat 

me iedere keer opviel, is dat bij christenen die onder zulke zware 

omstandigheden moeten leven, alle vrome schijn wegvalt. Daar gaat het 

niet meer over allerlei regeltjes en gebruiken die wij hier elkaar opleggen. 

Daar gaat het echt om de inhoud.’ 

Ze stootte hem aan. ‘Dat werkkamp in Roemenië waar ze het over had 

sprak mij ook wel aan. Zullen we ons daar volgend jaar zomer ook voor 

opgeven?’ 

Hij keek haar verrast aan. ‘Je bedoelt wij samen?’ 

Ze knikte enthousiast. ‘Dan kan ik ontdekken of dit werk echt wat voor 

mij is. En voor jou is het een goede oefening om een keer uit je comfort 

zone te stappen.’ 

Zijn vader riep vanuit de deuropening dat ze gingen starten met de 

vragenronde. Na een paar minuten ging Cat ook staan. 

‘Mevrouw, wat voor studie moet je volgen als je zulk werk als u wilt gaan 

doen?’ 

Ze glimlachte. ‘Er zijn verschillende studies mogelijk. Eigenlijk is er niet 

echt een specifieke studierichting voor mijn werk. Maar je vraagt dit vast 

uit persoonlijke interesse, of niet? Weet je wat, kom anders even na 

afloop naar mij toe, dan praten we er nog even over door.’ 

 

Het was al heel laat toen hij haar die avond naar huis bracht. Voor haar 

huis sprong ze van haar fiets en pakte zijn stuur. ‘Dank je wel voor 

vanavond, David-Jan. Ik vond het echt heel bijzonder, en ik denk dat ik 

door jou eindelijk weet wat ik met mijn leven wil gaan doen.’ Ze ging op 

haar tenen staan en drukte een vluchtige kus op zijn wang. En voordat 

hij van zijn verbazing was bekomen, verdween ze over het achterpad. 
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Onderweg naar huis beseft hij opeens dat ze hem zojuist David-Jan had 

genoemd. Hij glimlachte stil voor zich uit. Het was lang, heel lang 

geleden dat hij zich zo fijn had gevoeld.  
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