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IN DIT MAGAZINE: 
Geslaagde Castlefest Wintereditie 
1000ste exemplaar “Zij Die Hoort” en nieuwe winactie! 
Plannen voor 2017 
Kerstverhaal fantasy door  Evi F. Verhasselt 
Kerstverhaal romantisch & realistisch door Marian Kramer 
 
Al enige tijd ben ik de woorden kwijt om weer te geven wat er in me omgaat. Mijn zusje Margaret kan dit echter bijzonder 
goed. Zij postte op Facebook het volgende bericht, met daar de kaart bij die we voor deze feestdagen verstuurd hebben. Een 
kaart zoals mijn moeder die verstuurd zou hebben met een zelf geschreven gedicht en eveneens zelf geschilderde afbeelding. 

20-05-2016 | 20-12-2016 
Ongelooflijk. 
Meer dan 1,6 miljoen huishoudens hebben naar de documentaire gekeken met als resultaat: een getuigenverklaring! 
Zoals ik al eerder zei, meer mensen moeten de dader gezien hebben. Alleen zijn ze zich dat (nog) niet bewust. 
Ongelooflijk. 
De mensen die hebben meegeleefd de afgelopen maanden, die me een knuffel hebben gegeven, een kop soep gebracht, gewoon 
een kneepje in m'n hand. De schouders waar ik op mocht uithuilen, de belangstellende kassière die m'n moeder gekend heeft 
en m'n tranen ziet bij het afrekenen. 
Ongelooflijk. 
De uren die we met de politie hebben 'doorgebracht' op zoek naar antwoorden. De familierechercheurs die ons terzijde staan.  
 
  

Ben je nog geen abonnee en wil je op de hoogte blijven? Registreer je dan in Celtica’s Webshop. Je krijgt maandelijks een link naar dit  
Magazine, je krijgt een everhaal cadeau en gegarandeerd géén spam! 

Wil je afmelden? Dat doe je door in je account in de Webshop nieuwsbrief uit te zetten. 

Evenementen 
 
25 en 26 maart 2017 
Dutch Comic Con, Utrecht 
met Jeffrey Debris, Patty van Delft e.a.  

http://www.celtica-publishing.nl/opencart/index.php?route=account/register�
http://www.easyfairs.com/nl/dutch-comic-con-2017/dutch-comic-con-2017/�
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De vrouw van Slachtofferhulp die voor ons klaarstaat als we het moeilijk hebben. De familieadvocaat die ons bijstaat in een 
rechtszaak waarin wij geen partij zijn. Het team van SBS6, Ilse en Irene in het bijzonder, met wie een speciale band is ontstaan. 
Ongelooflijk 
De stroperigheid van het onderzoek naar de brand. De onzekerheid van de stempel brandstichting, terwijl we weten dat de 
deur niet zomaar midden in de nacht in brand vliegt. 
Ongelooflijk. 
Hoe snel je 'ervaringsdeskundige' wordt in een proces waar je niet om gevraagd hebt. 
Ongelooflijk. 
De tijd die voorbij vliegt, de klok die gestaag doortikt. Het oudejaar bijna achter ons laat. Een nieuw staat te trappelen om te 
beginnen. Goede voornemens lijken zo nietszeggend. 
Ongelooflijk. 
Al 7 maanden zijn voorbij. Toch ben ik dankbaar. Vreemd, maar waar. 
Dankbaar voor al het liefs dat ik mocht ontvangen, de warme mensen om me heen, de vele onder m'n berichten. 
Dankbaar voor de politieagenten die, met alle problemen door bezuinigingen, hun stinkende best doen. 
Dankbaar dat zoveel mensen meeleven die voor de brand nog nooit van ons hadden gehoord. 
Dankbaar dat mijn lieve ouders voortleven in vele harten! 
Laat het licht schijnen! Zou mijn moeder zeggen. 
Plaats een  als reactie [op Facebook] als je, net als ik, tegen zinloos geweld bent en dat je gerechtigheid belangrijk vindt. 
Voor mijn ouders! Geloof, hoop en liefde. 
 
Ik deel graag Margarets bericht en maak van deze gelegenheid gebruik om iedereen fijne, veilige feestdagen en een gezond en 
gezegend 2017 toe te wensen. 
 
Rianne Lampers  Terug 
 
Geslaagde Castlefest Wintereditie 

Echt winter was het niet in het weekend van 17 en 18 december, 
maar dat mocht de pret niet drukken. In Lisse vond de Winteredi-
tie van Castlefest plaats. Qua grootte niet te vergelijken met de 
Zomereditie, toch kwam er heel wat volk af op de kraampjes met 
fantasyspulletjes en natuurlijk op de muziek. Daar kon Celtica 
Publishing volop van meegenieten, aangezien wij twee grote ta-

fels hadden in de Aluhal waarin zich ook een muziekpodium bevond. Nu gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen dat niet alle mu-
ziek even prettig in het gehoor lag, toch bracht het ook heel veel sfeer en vooral op zondagmiddag hebben we volop genoten 
van onder andere The Dolmen! Natuurlijk waren we er voor het verkopen van onze fantastische werken en dat lukte prima. 
We hebben weer heel wat mensen blij gemaakt! Al met al was het een geslaagd evenement dat voor herhaling vatbaar is. 

Terug 
  

http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Fantasy/Xuno�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/SF_en_Fantasy-sf/The_Zar_aranos_Deception�
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1000ste exemplaar “Zij Die Hoort”  en nieuwe winactie! 

Tijdens de Castlefest Wintereditie werd het 1000ste exemplaar van Drägan Duma, boek 1 - Zij Die Hoort verkocht. Dit heug-
lijke feit wilde Patty graag vieren door degene die dit boek zou kopen, het tweede boek in de trilogie cadeau te doen. Het was 
dus aftellen... Tot deze prachtige dame de 1000ste aankoop deed en in het zonnetje gezet werd!  
 
Ter ere van dit heuglijke feit heeft Patty nóg een actie op touw gezet. Je kunt een setje van een drakenkettinkje en drakenoor-
belletjes winnen; we geven er 3 weg!  
Hoe ga je te werk? 
• "Like" Patty’s auteurspagina op Facebook én “like” het bericht van deze winactie. 
• Vertel in de comments waarom jij dit setje wilt winnen. 
• Voor een extra lootje mag je dit bericht delen. 
Meedoen kan tot en met donderdag 29 december 2016. Patty maakt die dag op haar auteurspagina de winnaars bekend. 
 

Terug 
Plannen voor 2017 
• De Afgrond, boek 3 - De Verbanning, door Rolf Österberg verschijnt eind januari/begin februari. 
• Het jaar bezongen, een verjaardagskalender met foto’s door verschillende fotografen en gedichten door Ivette Bens. 
• Gedachten van een vrouw, gedichtenbundel door Lucia Ducastel. De opbrengst gaat naar een goed doel in Suriname; 

hier vertel ik meer over in een volgend magazine. 
• Wraak, thriller door Rolf Österberg. 
• Nozem, door Nathalie Kokke. 
 
Verder ben ik bezig met het beoordelen van een interessante trilogie in het fantastische genre en heb ik plannen voor een 
serie boeken met vampiers in de hoofdrol. Meer hierover zodra ik de bijbehorende knopen heb doorgehakt! 
 

Terug 
  

http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Fantasy/De_Afgrond_De_Chaos�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Fantasy/Zij_Die_Hoort�
https://www.facebook.com/PattyvDelft/?fref=ts�
http://www.celtica-publishing.nl/page/de-afgrond-boek-3-de-verbanning/celticapublishing#navigation�
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Kerstverhaal fantasy door Evi F. Verhasselt 
Koning IJzewijs en de Palmbomenprinses 
 
Ver, ver in het noorden, nog voorbij het huis van de Kerstman, helemaal op het uiterste, noordelijke puntje van de wereld, 
daar staat het paleis van Koning IJzewijs. Hij is een knappe kerel met ijsblauwe ogen en witte, piekerige haren, maar bovenal is 
hij een goedlachse en wijze koning. Vanuit zijn paleis van kristal regeert hij over ijsberen, Eskimo’s, sneeuwheksen en 
sneeuwmannen, maar dat doet hij natuurlijk niet alleen. In en rond het paleis wonen de IJzige IJvertjes, blauwe kobolden met 
lange puntoren en donzige, grijze wenkbrauwen die van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat bezig zijn met het maken van de 
winter. De mannetjes hakken met hun priegelige vingertjes nieuwe sneeuwvlokken uit en de vrouwtjes weven op hun getou-
wen van eenhoornhaar dikke wolkendekens en af en toe ook het prachtige noorderlicht dat Koning IJzewijs gebruikt om de 
koude hemel van zijn rijk mee te versieren. 
  
En als het noorderlicht de kristallen koepels en muren van zijn paleis oplicht, de sneeuwheksen met hun gezangen de eeuwige 
dag beëindigen en de ijsberen zich te slapen leggen, dan rust Koning IJzewijs uit aan de rand van zijn betoverde, glazen meer 
in de grote Zaal der Verwondering. Vaak krijgt hij gezelschap van zijn IJzige IJvertjes die graag met hem meekijken in het meer 
naar wat er zoal gebeurd beneden de koudegrens. Hij gunt hen dan een blik in de huiskamers van de mensen, neemt hen mee 
op een tochtje door een bos of stadspark en laat hen kennis maken met dieren die in het verre noorden nog nooit gezien zijn. 
  
Op één van zulke avonden was Koning IJzewijs bijzonder goed gezind. Zijn IJvertjes hadden prachtig werk geleverd en hij wil-
de hen belonen door ze zelf te laten kiezen wat het glazen meer hen moest tonen. 
“Een zandkasteel!” riep een blauw kereltje dat van enthousiasme amper op zijn kussen kon blijven zitten. 
“Nee, een roos!” smeekte een teer vrouwtje met bleekroze wangetjes. 
“Of de schubben van een gouden draak,” droomde het IJvertje dat naast de koning zat hardop. 
IJzewijs lachte vrolijk en weefde met zijn handen boven het spiegelende oppervlak een web van toverij waarmee hij het glazen 
meer beval om al het gevraagde te laten zien. 
  
Maar, er verscheen geen roos, geen gouden draak, geen kabbelend zeewater aan de voet van een kinderlijk zandkasteel, nee... 
Voor de ogen van Koning IJzewijs en zijn IJzige IJvertjes ontrolde zich een nooit gezien panorama van eindeloze zandgolven, 
duinen hoog als bergen en een brandende zon die onbarmhartig elk ontluikend sprietje groen weer in de bloedhete grond 
hamerde. Te midden van de trillende hitte stond een goudgeel paleis van zand met torens die opvlamden als vuur, omgeven 
door wuivende palmbomen die schaduw verleenden aan salamanders met ogen als juwelen en een schubbige huid die schit-
terde in duizend kleuren. 
Plots openden de zware deuren van het paleis zich en er verscheen een jonge vrouw met een gebronsde huid, die de warmte 
leek in te ademen. Ze was gehuld in ragfijne zijde, haar polsen en hals bekleed met vloeibaar goud en haar door de zon ge-
bleekte haren hingen als een mantel om haar heen. Koning IJzewijs werd op slag verliefd. 
“Haar wil ik trouwen,” zei hij vurig en zijn IJzige IJvertjes konden daar alleen maar mee instemmen, want nooit eerder hadden 
zij in het glazen meer een schonere vrouw gezien. 
  
Nog diezelfde avond riep Koning IJzewijs enkele sneeuwheksen naar het paleis en hij beval hen uit te zoeken wie de vrouw 
was die hij gezien had. 
De heksen pendelden met kristallen van het zuiverste blauwe ijs boven het meer, ze dobbelden met zeldzame sneeuwvlokken 
en zochten naar aanwijzingen in de muil van een grauwende gletsjer. 
“Ze is een prinses,” besloot de eerste heks. 
“Ze is de jongere zuster van Koningin Zomer,” voegde de tweede eraan toe. 
“Haar hittegolven zijn vernietigend,” waarschuwde de derde. “U kan niet met haar huwen.” 
Daar schrok Koning IJzewijs wel van. Hij kende Koningin Zomer erg goed en wist dat ze een zuster had, maar hij had geen van 
beiden ooit ontmoet. Hij wist maar al te goed hoe gevaarlijk dat voor hem en de hele wereld kon zijn. Toch liet het beeld van 
de gouden prinses die tussen de palmbomen wandelde hem niet los. 
“Er moet een manier zijn,” mompelde hij vastbesloten. 
  
Weken gingen voorbij. Koning IJzewijs was er niet bij met zijn gedachten en dat werd alras duidelijk. De winter heerste maar 
matig in de wereld. Er viel nauwelijks sneeuw en de vorst verhardde de grond slechts weinig, waardoor bloemen en planten 
veel te vroeg begonnen te ontluiken. 
Het werd zelfs zo erg, dat prinses Ogentel hem met een luchtnimf een boodschap stuurde met de vraag waarom ze nu reeds 
gewekt was en of ze al met de lenteschoonmaak diende te beginnen? 
“Hoe laat is het dan?” vroeg Koning IJzewijs verbaasd. 
“Het is eind december, edele vorst, de Kerstman is net weergekeerd naar zijn woonst,” antwoordde het luchtwezen eerbiedig. 
Dat opende de ogen van de Koning en hij begreep dat het zo niet langer verder kon. Hij had nooit eerder zijn taken verwaar-
loosd! 
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“Ik heb twee boodschappen voor je,” zei IJzewijs aan de nimf. “Ten eerste breng je mijn verontschuldigingen over aan prinses 
Ogentel en wens je haar een fijne nachtrust toe in mijn naam. En ten tweede wil ik dat je haar vraagt waar de zuster van Ko-
ningin Zomer verblijft.” 
  
De nimf vertrok. Er ging een winterstorm voorbij en de wereld werd bedekt onder een dikke laag sneeuw, aleer de luchtnimf 
eindelijk weerkeerde naar het paleis van de vorst. 
“Ze woont in het verre, verre zuiden, diep in de woestijn, waar ze zich omringt met dadelpalmen en veelkleurige salamanders. 
Ze komt slechts zelden buiten haar domein en zelfs dan alleen wanneer haar zuster, Koningin Zomer, over de wereld regeert.” 
“Ken je haar naam?” vroeg IJzewijs ademloos, maar de nimf schudde het hoofd. 
“Ze wordt de Palmbomenprinses genoemd. Dat is alles wat ik weet.” 
“Wil je haar een boodschap van me brengen?” 
De luchtnimf boog diep. 
“Het zou me een eer zijn, edele vorst.” 
  
Daarop zocht Koning IJzewijs in zijn sneeuwtuin persoonlijk de mooiste ijsrozen uit en bond ze samen met een blauwe strik 
van geweven noorderlicht. Vervolgens schreef hij enkele verliefde woorden op helderste stuk ijs dat hij kon vinden en gaf alles 
aan de nimf. 
“Ik vlieg met de noordenwind en kom zo snel mogelijk terug met haar antwoord,” zei de nimf vastberaden. 
  
Een nieuwe winterstorm trok over de wereld. Het hagelde, ijzelde en vroor dat het kraakte. De IJzige IJvertjes werkten einde-
loze dagen door om genoeg sneeuwvlokken te maken. Ze werkten zo hard dat zelfs het weven van noorderlicht vergeten werd. 
  
Maar de nimf keerde niet weer. 
  
Ten einde raad zocht Koning IJzewijs in het glazen meer naar antwoorden, maar hij vond niets en dus riep hij de sneeuwhek-
sen weer bij zich. De wijze vrouwen begrepen meteen wat er gebeurd was. 
“De ijsrozen smolten,” verzuchtte de eerste. 
“Net zoals de brief,” voegde de tweede eraan toe. 
“En de hitte verdampte de nimf,” sprak de derde ten slotte. “Laat dit een wijze les voor u zijn, mijn vorst. U kan nimmer met de 
Palmbomenprinses huwen.” 
“Nimmer?” vroeg IJzewijs diep teleurgesteld. 
“Nimmer,” antwoordden de heksen in koor. 
  
Koning IJzewijs gaf het echter niet op. Hij stuurde drie van zijn sterkste en slimste IJzige IJvertjes, gezeten op de snelste ijsbe-
ren, naar de enige man die hem nog raad kon geven. Het duurde niet lang of ze keerden weer naar het ijspaleis met een opge-
rolde brief die versierd werd met rode en groene linten. 
  
Hoogstedele Koning IJzewijs, 
  
Uw liefde voor de Palmbomenprinses heeft me diep ontroerd, maar hulp kan ik u niet bieden. Het lijkt mij dat u haar slechts ten 
huwelijk kan vragen op de dag dat het sneeuwt in de woestijn en er zonnebloemen bloeien met Kerst. 
  
Met spijt, de Kerstman 
  
Ver, ver in het noorden, nog voorbij het huis van de Kerstman, helemaal op het uiterste noordelijk puntje van de wereld, daar 
zit Koning IJzewijs op zijn troon in de Zaal der Verwondering. Zijn IJzige IJvertjes zitten om hem heen, terwijl het noorderlicht 
haar kleurige licht laat dwalen over de muren van het paleis en de sneeuwheksen met hun gezangen de eindeloze dag beëin-
digen. In het glazen meer danst de Palmbomenprinses in de schaduw van haar bomen en salamanders, onwetend van de liefde 
van de Vorst, alleen in de gloeiende zon. Er lopen ijzige tranen over de wangen van de koning, want hij weet dat zij onbereik-
baar is voor hem. Maar hij is een geduldig man en dus wacht hij nog steeds op die ene bijzondere dag. 

Terug 
  

http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Fantasy/Nachtval�
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Kerstverhaal romantisch & realistisch door Marian Kramer 
Onverwacht geschenk 
 
De deurbel ging op precies het juiste moment. Alice, de vrouw die er alles aan deed om het liefst nog voor de kerst gepromo-
veerd te worden tot zijn vriendin, hing al bijna twintig minuten aan de telefoon. Arnoud hield haar systematisch op afstand, 
maar het kostte hem steeds meer moeite om haar duidelijk te maken dat hij geen trek had in een vaste relatie met haar.  
‘Sorry, Alice,’ onderbrak hij haar, ‘er staat iemand voor de deur.’ 
Het dringende gebel weerklonk nogmaals. 
‘Nou en? Je hoeft niet open te doen, dit gesprek is belangrijk, Noud. Of verwacht je soms iemand?’ 
Arnoud lachte om haar achterdocht. 
‘Maakt dat wat uit dan? Wat mij betreft is alles duidelijk, maar als je er behoefte aan hebt, dan praten we later wel verder.’ 
Zonder haar reactie af te wachten verbrak hij de verbinding om te kijken wie er aan de deur was. 
‘Rustig maar, waar is de brand?’ mopperde hij binnensmonds en trok de deur open. 
Verstoord keek hij naar de vrouw die haar hand terugtrok van de bel en een stap achteruit zette. Ze was klein van stuk en 
moest naar hem opkijken om zijn blik te vangen. Twee grote, bruine ogen keken hem schichtig aan en een gevoel van herken-
ning overviel hem.  
‘Arnoud Koppens?’ 
Haar stem klonk benepen. Arnoud knikte als antwoord terwijl zijn geheugen hem razendsnel een herinnering toonde. 
‘Hé, lekker ding! Wat denk je ervan? Zullen we samen verder feesten?’ 
Het was warm en druk in feestcafé de Après Skihut, waar tachtig procent van de gasten uitbundig bewoog op de veel te kleine 
dansvloer. Het zwartharige elfje had al een tijdje zijn aandacht weten te trekken. Haar verhitte gezicht glansde in het felle licht, 
dat van haar ogen smeulende kolen maakte. Hij wilde niets liever dan zich aan ze branden. Ze droeg een strakke broek van 
glimmende stof met erboven een topje dat haar buik onbedekt liet en haar stevige borsten zeer appetijtelijk liet uitkomen. Nou 
en of hij samen met haar verder wilde feesten!  
‘Dani?’ 
Een trilling in haar rechtermondhoek vertelde hem dat hij haar naam geraden had. 
‘Ik wil even met je praten. Kan dat?’ 
Wat hij zich herinnerde, had zich een aantal jaren geleden afgespeeld. Haar naam was eigenlijk Daniella, maar ze ging door het 
leven als Dani en haar achternaam had geklonken als ‘Pradesh’. Gefeest hadden ze, drie avonden en nachten achter elkaar. Als 
iemand het hem toen gevraagd had, had hij misschien wel gezegd dat hij verliefd op haar was. Maar na de derde nacht ver-
dween ze uit zijn leven, zonder haar telefoonnummer of adres achter te laten. Het was geweest alsof ze niet bestaan had. 
‘Ja, natuurlijk kan dat. Kom binnen.’ 
Arnoud draaide zich om en ging haar voor naar de woonkamer. Daar bleef hij, nog altijd verbaasd, staan om naar haar te kij-
ken. 
Zo behoedzaam als een kat op vreemd terrein was ze hem gevolgd. Ze draalde in de deuropening, terwijl haar blik van links 
naar rechts schoot, alsof ze er alles aan deed om hem niet te hoeven aankijken. Aan zijn huis was niet veel veranderd sinds zij 
er geweest was. De huiskamer was nog altijd licht en ietwat minimalistisch ingericht.  
‘Ga zitten.’ 
Dat deed ze. Ze nam plaats in het hoekje van zijn leren driezitsbank en hield haar knieën tegen elkaar gedrukt. Haar handen 
kneep ze samen tot één gespannen vuist die geen moment echt stil lag. Arnoud ging eveneens zitten, schuin tegenover haar op 
de tweezits. 
Ze was veranderd en niet ten goede. Haar huid zag er gelig uit, haar wangen waren ingevallen en haar ogen hadden hun glans 
verloren. Haar prachtige zwarte haar, dat ze geërfd had van de Hindoestaanse tak van haar familie, zag er onverzorgd en fut-
loos uit. 
 
‘Ben je nog altijd vrijgezel?’ 
Haar vraag klonk kinderlijk en peilend. Hij beaamde het met een hoofdknik.  
‘Nooit een langdurige relatie gehad?’ 
‘Ben ik nog niet aan toe. Ik vind het wel lekker zo. Vrijheid, blijheid. En jij?’ 
Ze antwoordde hem niet. Er hing een ongemakkelijke stilte in de kamer. Toen stelde zij een nieuwe vraag. 
‘Als jij... Als jij een nier nodig had... Zou je familie je dan helpen?’ 
Hier begreep hij niets van.  
‘Wat is dat nu voor vraag?’ 
‘Een belangrijke!’ 
De verwrongen blik die de zijne trof, dwong hem om na te denken en te antwoorden. 
‘Als het ooit ter sprake zou komen denk ik dat mijn vader of mijn zus wel een nier zouden willen afstaan. Maar nogmaals: 
waarom vraag je dat? Ben je ziek? Heb jij een nier nodig en zo ja, waarom kom je dan bij mij? Moet je niet bij je familie zijn...’ 
‘En andersom? Als je vader of je zus een nier nodig hebben, zou jij dan hetzelfde voor hen doen?’ 
Hij kon het niet laten om verbaasd te lachen. 
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‘Wat dacht je dan? Dat ik wel een nier van hen zou aannemen, maar niet hetzelfde terug zou doen?’ 
Het was kennelijk voldoende antwoord voor haar. Ze knikte bedachtzaam en stond op. 
‘Het spijt me,’ mompelde ze. ‘Vergeet het maar.’ 
Tot Arnouds verbijstering liep ze de gang in. Als door een wesp gestoken vloog hij overeind en beende haar achterna. Hij 
greep haar bij haar schouders en dwong haar naar hem om te kijken. 
‘In vredesnaam, Dani! Loop nu niet zomaar weg! Ik...’ 
Ze rukte zich los en hij zag een moment weer vuur in haar donkere ogen. Het was echter geen hartstocht wat hij zag, maar 
woede die smeulde naast iets onbestemds. Iets wanhopigs. 
‘Laat me met rust! Meer hoef ik niet te weten.’ 
Te overdonderd om op een andere manier te reageren, liet hij haar de deur opentrekken. Ze stapte over de drempel en trok de 
deur hard achter zich dicht. 
 
Hij liet opnieuw toe dat ze uit zijn leven verdween, als ze er al ooit een echte plek in gehad had. Verliefdheid betekent niets, 
zeker niet na drie dagen. Hoeveel pijn haar verdwijning hem indertijd ook gedaan had, het was niets meer geweest dan emotie 
en het verraderlijke spel dat hormonen met een mens spelen. Hij was niet van plan zijn leven eenzelfde kant op te sturen als 
zijn vader gedaan had. Blind voor al het andere was hij achter zijn moeder aan gegaan. Hij had haar alle macht gegeven door 
zichzelf totaal te verliezen in dat spel. Uiteindelijk kwam hij er als verliezer uit, omdat zij niet hetzelfde gevoeld had als hij. Het 
was hem nooit gelukt haar emotioneel los te laten. Hoewel ze al een eeuwigheid gescheiden waren, was hij haar nog steeds 
trouw. Arnoud gruwde van de lijdzaamheid waarmee hij zijn leven leidde, verstoken van emotionele, maar ook van fysieke 
liefde. Voordat hij zich op het huwelijkspad zou begeven, moest er heel wat gebeuren.  
Tot nu toe kostte dat hem niet echt veel moeite. Hij kende slechts kortstondige verliefdheden, die oplosten in de realiteit van 
veeleisende vrouwen. Zodra een vrouw zich een permanent plaatsje in zijn leven wilde toeeigenen, maakte hij zich van haar 
los. Dat lot stond Alice nu te wachten, hoe hard ze ook probeerde het tij te keren. 
Dani had hem niet onberoerd gelaten. Zij was erin geslaagd hem iets van het mysterie van de vrouw te laten zien en juist haar 
verdwijning had dat mysterie in stand gehouden. In de weken die gevolgd waren op haar tweede verdwijning was ze regelma-
tig terug in zijn gedachten gekomen. Net als drie jaar geleden, voelde hij de drang om haar te zoeken, maar net als toen wist hij 
niet waar hij moest beginnen. Ze hadden elkaar vóór die drie dagen nooit ontmoet en in zijn kennissenkring was er niemand 
die haar kende. Googelen op haar naam leverde geen bruikbare hits op. Ze was als een geest die hem voor de tweede keer voor 
een raadsel stelde.  
Wat zou het leven Dani gebracht hebben? Arnoud herinnerde zich hoe ze de eerste nacht na het vrijen op het balkon van zijn 
slaapkamer was gaan staan. Blootsvoets, alleen gekleed in haar slip en topje. 
‘Weet je wat ik zou willen? Reizen. Suriname zien, India, Australië... Nederland is zo klein en bekrompen, vind je niet?’ 
‘Dat valt toch best mee? Zoveel vrijheid als we hier hebben, vind je bijna nergens.’ 
‘Pff, wat weet jij nu van vrijheid?’ 
Hij ging achter haar staan en trok haar tegen zich aan, kuste haar hals. Ondanks haar wat gespannen houding voelde ze heer-
lijk aan in zijn armen, klein en tenger. Ze maakte gevoelens in hem wakker die hij liever niet wilde benoemen en ook al kostte 
het hem moeite, hij dwong zichzelf om te genieten van het moment. Hij waagde het zelfs om mijmerend vooruit te kijken. 
‘Laten we dan samen reizen. Ik wil die verre landen ook wel eens zien.’ 
Nu pas drong tot hem door dat het daar nooit van gekomen was. Niet met en niet zonder haar. Zijn reizen hadden hem nooit 
verder dan Londen, Parijs, Berlijn en Praag gebracht. Stedentrips, steeds met een andere vrouw. Hij had ervan genoten, van de 
kroegen, het nachtleven, de seks, zelfs van het winkelen. Maar nu hij erop terugkeek, was het slechts oppervlakkig genot ge-
weest. 
Geld speelde geen negatieve rol in zijn leven. Hij had al jaren een goede baan en ook al spurtte hij niet, hij beklom gestaag de 
carrièreladder. Als hij iets wilde doen, deed hij het. Vrienden had hij genoeg en aan vrouwelijke interesse ontbrak het hem 
niet. Met zijn familie was hij niet bijzonder hecht. Zijn moeder woonde alweer vijf jaar samen met haar nieuwe vriend, terwijl 
zijn vader alleen en teruggetrokken leefde. Irene, zijn enige zus, was getrouwd. Zij en haar man hadden twee zoons en een 
dochter. Ze zagen elkaar op verjaardagen en met feestdagen en als ze elkaar nodig hadden, dan wisten ze elkaar te vinden. 
Maar ze liepen niet elkaars deuren plat. 
Zou Dani in onmin leven met haar familie, of zou ze gewoon eenzaam zijn? Misschien leed ze wel aan een nierziekte en stond 
ze al lange tijd op de lijst voor een donor en was het de angst voor de dood die haar naar hem gedreven had. Wat voor redenen 
Arnoud ook voor haar vreemde bezoek bedacht, hij kon het voorval nog altijd niet plaatsen.  
 
‘Eerste kerstdag ben je bij ons uitgenodigd, Arnoud. Het is wel zo gezellig om met elkaar cadeaus te doen voor onder de kerst-
boom. Sinterklaas is met ingang van dit jaar afgeschaft bij ons nu Olga zes jaar is. Die laat zich niet meer voor de gek houden.’ 
Arnoud lachte om Irenes mededeling. Het jaar daarvoor hadden Olga’s broers het feest een beetje verpest door voortijdig mee 
te delen dat er helemaal geen goedheiligman bestond. Het had even dikke tranen bij Olga opgeleverd, maar het verdriet was al 
snel omgeslagen naar een soort nuffige boosheid. De kleine nam het vooral haar moeder kwalijk dat ze tegen haar gelogen 
had. Desondanks was de boze bui snel over. Olga wilde niet onderdoen voor haar grote broers. Als zij zeker wisten dat er geen 
lieve, oude man was die bij alle kinderen op aarde cadeautjes kwam brengen, dan wilde zij zeker niet meer in hem geloven. 
‘Gelijk heeft ze. Maar we doen geen surprises, hè? Daar heb ik geen zin in.’ 
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‘Nee, geen surprises. Ze mogen gewoon tot op het bot verwend worden,’ sprak Irene plagend. ‘Pa had ook geen zin in geknut-
sel, dus je mag iedereen cadeaus geven. Als het maar geen al te dure dingen zijn. Ik mail je de verlanglijstjes wel. Jij ook, hè?’ 
‘Jullie kunnen mijn wensen niet vervullen,’ sprak Arnoud met een grijns op zijn gezicht. 
‘Nou, dat klinkt ook lekker opbeurend. O, en neem dit jaar eens iemand mee? Is het nog aan met... Hoe heet ze ook alweer? 
Alice?’ 
Irenes vraag stuurde een raar gevoel naar zijn maag. Hij hield Alice nog steeds aan het lijntje. Daar moest hij toch echt actie op 
ondernemen. 
‘Nee. Overigens is het nooit “aan” geweest met Alice.’ 
De zucht die hem via de telefoon bereikte was veelzeggend. In gedachten zag Arnoud hoe Irene met haar ogen rolde. 
‘Wanneer word jij nu eindelijk volwassen, broertje?’ 
‘Ik hoop nooit!’ 
 
Hij was stomverbaasd. En eigenlijk ook wel uit het lood geslagen. Om hem heen gonsde de stad als een bijennest. Overal zag 
Arnoud mensen die – net als hij – met tassen vol cadeautjes langs de schreeuwerige etalages struinden. Het winkelende pu-
bliek trok zich overduidelijk niets aan van de crisis, er móést gekocht worden; hoe groter het cadeau, hoe beter. Was het on-
danks of dankzij de economische malaise dat de tendens was: geniet van het leven nu het nog kan? Toch was het niet de druk-
te om hem heen die hem overrompeld had. Zij was het. 
‘Dani?’ 
Haar ogen glansden, maar niet zoals hij het graag zag. Even zag hij er vraag in, toen herkenning. Ze glimlachte triest.  
‘Arnoud... Ben je cadeautjes aan het kopen?’ 
Hij knikte zwijgend, te zeer onder de indruk van de staat waarin ze verkeerde om iets te kunnen zeggen. Hoewel het koud was, 
droeg ze slechts een versleten jasje boven vale jeans waar gaten in zaten. Ze had vingerloze handschoenen aan haar handen en 
gympen die hun beste tijd gehad hadden aan haar voeten. Haar haar was nog doffer dan de vorige keer, haar gezicht deed 
ronduit ziek aan. Arnoud herinnerde zich meteen haar onsamenhangende verhaal over het doneren van een nier. Ze was dus 
werkelijk ziek, het kon niet anders. 
‘Zou ik ook wel willen. Maar ik ben blut.’ 
Het was alsof die opmerking hem uit zijn trance haalde. 
‘Ik heb geld. Zullen we samen cadeautjes kopen? Misschien een kop koffie drinken? Toe, Dani, we hebben elkaar al zo lang niet 
gezien!’ 
Arnoud had dringend gesproken en even was hij bang dat ze hem te gretig zou vinden. De aarzeling in haar houding liet zijn 
hart voelbaar bonzen. 
‘Koffie is wel een idee,’ hoorde hij haar voorzichtig zeggen. Haar eruit geflapte toevoeging klonk daarentegen gretig. ‘Met een 
broodje misschien?’ 
Opluchting stuurde een brede lach naar zijn gezicht.  
‘Zoveel je maar wilt! Kom, daar op de hoek zit een fijne zaak.’ 
Ze stak haar handen diep in de zakken van haar jasje en stapte naast hem voort, met inachtneming van zeker vijftig centimeter 
afstand tussen hen. Als Arnoud zijn handen niet vol gehad had, had hij haar naar zich toe getrokken. Hij wilde niets liever dan 
ervoor zorgen dat ze het warm had, dat ze zich wat prettiger zou voelen. 
Binnen was het net zo druk als buiten. Een blik de zaak in vertelde hem dat het eetcafé vol zat. Dani zag het ook. Ze voelde zich 
kennelijk ongemakkelijk en maakte al aanstalten zich om te draaien.  
Er kwam een ober langs hen lopen. Hij wierp een achterdochtige blik op Dani, maar zei toch: ‘Wilt u iets gebruiken? Als u even 
heeft; daar komt zo een tafel vrij.’ 
‘Dani?’ Ze knikte en Arnoud antwoordde: ‘Ja, graag. We wachten wel.’ 
Het duurde amper vijf minuten. Eenmaal gezeten bestelde ze chocolademelk met slagroom en een pistolet met brie. Voor hem 
mocht de ober koffie met een appelpunt brengen. Terwijl ze op hun bestelling wachtten, bekeek hij Dani. Ze had haar jasje 
over de rugleuning van haar stoel gehangen. Het shirt eronder was flets door het vele wassen. Het verhulde haar nu magere 
postuur. Ze deed breekbaar aan. Haar onrustige blik nam alles en iedereen in zich op, behalve hem. Arnoud wilde met haar 
praten, maar wist niet goed wat hij haar wel of niet kon vragen. Hij herinnerde zich dat ze drie jaar geleden gezegd had dat ze 
een leuke baan had. Ook al had hij het vage vermoeden dat ze momenteel geen betaald werk had, toch vond hij dat een redelijk 
veilige vraag om te stellen. 
 
‘Werk je– ?’ 
 ‘Ben je– ?’ 
Ze begonnen tegelijkertijd te praten en moesten daar allebei om lachen. Dat leek het ijs te breken. Dani keek hem recht in de 
ogen en hij zag in de hare zowaar pretlichtjes schitteren. 
‘Het is hier gezellig. En het ruikt lekker, naar de kerstboom.’ 
Arnoud keek naar de met lichtjes en kerstballen versierde spar die een eindje verderop stond en knikte instemmend. De geur 
kwam vast niet alleen van de boom, maar was inderdaad prettig.  
‘Heb je thuis ook een kerstboom?’ 
De vraag was spontaan in hem op gekomen. Dani’s lach werd een beetje dromerig.  
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‘Ja, ik heb een kerstboom thuis. Met engeltjes erin en lichtjes en slingers. Zonder zo’n boom is het geen echte kersttijd,’ vond 
ze. 
‘Mee eens. Ik heb er ook één, al moet ik eerlijk toegeven dat het een kantenklare is met slingers en lichtjes er al in.’ 
Dat vond ze kennelijk komisch. 
‘Echt een vrijgezellenboom,’ giechelde ze. 
‘Ach ja, gemak dient de mens.’ 
Voordat hun geklets een echt gesprek kon worden, werd hun bestelling gebracht. Opnieuw viel Arnoud op dat de ober met 
enig misprijzen naar Dani keek. Ze zag er een beetje uit als een zwerfster en het was hem duidelijk dat de man haar liever zag 
gaan dan blijven. Dani leek het niet op te vallen. Haar ogen werden groter bij het zien van de chocolademelk en het luxe brood-
je. Zodra de ober zijn hielen gelicht had, begon ze voorzichtig te eten, alsof ze zich had voorgenomen om van elk hapje te ge-
nieten. Zwijgend sloeg Arnoud haar gade. Eigenlijk zou hij haar het hemd van haar lijf willen vragen. Hoe komt het dat je zo 
veranderd bent? Wat is er met je gebeurd? Maar ook: kan ik je helpen? Laat me je alsjeblieft helpen! 
Het broodje was bijna helemaal op. Wat er nog lag, kreeg ze duidelijk niet meer op. Ze lepelde de inmiddels ingezakte slag-
room tegelijk met wat chocolademelk op. Haar gezicht verried hoe rustig en tevreden ze zich op dit moment voelde. Arnoud 
wilde het niet verstoren. Hij durfde zijn vragen niet te stellen, bang dat ze weer boos zou worden en weg zou lopen. 
‘Ik werk niet meer. Al een tijdje niet meer,’ sprak Dani ineens. ‘Dat wilde je net toch vragen?’ 
Arnoud knikte. 
‘Het bedrijf ging reorganiseren en toen was mijn functie ineens overbodig. Daarna is het me niet gelukt iets anders te vinden.’ 
Het klonk luchtig, maar Arnoud vermoedde dat het geveinsde luchtigheid was. Zijn gedachten gingen razendsnel. Wat als hij 
nu...  
‘Ik heb het niet breed,’ hoorde hij haar zeggen, ‘maar dat geeft niet. Geld is ook niet alles.’ 
Het was alsof ze zijn gedachten kon lezen en ineens was dat defensieve terug in haar blik en in de toon van haar stem. Arnoud 
schrok ervan, maar het weerhield hem er niet van dringend te vragen: ‘Dani, ben je ziek? Als je hulp nodig hebt, dan wil ik– ’ 
Het was de verkeerde opmerking. Ze schoot overeind en griste haar jasje van de stoel. 
‘Ik heb geen hulp nodig! Bedankt voor het eten, maar dit betekent niets. Er is niets tussen jou en mij. Vergeet me, Noud!’ 
Ze ging er weer vandoor, maar deze keer was hij niet van plan het te accepteren. Hij schoot eveneens overeind, stak zijn armen 
door de mouwen van zijn jas en wilde achter haar aan rennen. Op dat moment zag hij de ober boos naar hem kijken. Binnens-
monds vloekend graaide hij naar zijn portemonnee, griste er een briefje van twintig uit, mikte dit op tafel en propte zijn por-
temonnee terug in zijn zak. Bijna struikelde hij over de tassen met cadeaus voor Irenes kinderen die naast zijn stoel stonden. 
Hij bukte om deze te pakken en botste daarbij per ongeluk tegen een dikke dame aan. Ze morste haar koffie en mopperde om 
zijn onbehouwen gedrag. Maar hij negeerde haar en snelde achter Dani aan. Buiten zag hij haar nog net de hoek van de straat 
om rennen.  
‘Dani, wacht!’ 
Gehinderd door de tassen zette hij de achtervolging in, maar het was tevergeefs. Ze rende harder dan hij en tegen de tijd dat 
hij eveneens de hoek om was, was zij al uit het zicht verdwenen. 
 
‘Arnoud?’ 
Irene was met recht verbaasd. Het was ongewoon dat hij onaangekondigd op bezoek kwam. 
‘Kan ik de cadeautjes alvast hier neerzetten?’ 
Het was een flauw smoesje. Wat hij wilde, was praten. Irene was een verstandige vrouw met meer levenswijsheid dan hij, iets 
wat het moederschap met zich meebracht. Ze was ook realistisch en allesbehalve een dromer.  
‘Natuurlijk kan dat, leg ze maar onder de boom. Wil je een kop koffie?’ 
Even later zaten ze tegenover elkaar, ieder met een dampende mok. Olga kwam kijken en ging na hem gegroet te hebben weer 
weg. Ze was boven samen met een vriendinnetje een spel op de computer aan het spelen. Hoewel het parmantige ding met de 
roze strik in haar haren hem graag zag, ging haar spel deze keer voor. De jongens waren geen van beiden thuis en Irenes man 
was aan het werk. Het kwam Arnoud goed uit. 
‘Zo, vertel op. Jij komt niet zomaar bij me op bezoek. Is er iets aan de hand?’ 
Arnoud knikte en begon te vertellen. Over zijn ontmoeting met Dani drie jaar geleden, haar verdwijning indertijd en de twee 
vreemde ontmoetingen van nu. Hij vertelde Irene meer dan de kale feiten. Dat hij drie jaar geleden dacht dat hij verliefd op 
Dani was, maar dat hij verliefdheden eigenlijk uit de weg ging. Daarom was het zowel jammer als goed geweest dat ze ver-
dwenen was. Het had het hem gemakkelijk gemaakt. 
‘Maar nu is het anders. Ik weet helemaal niet of ik nog verliefd op haar ben, of dat ik getroffen ben door haar toestand. Mis-
schien is het alleen maar medelijden wat ik nu voel en kan ik de herinnering aan de levendige Dani niet uit mijn gedachten 
zetten. Ik voel me machteloos, terwijl ik weet dat ik de middelen heb om haar te helpen.’ 
Hij klonk wanhopig. Zo kende hij zichzelf niet en zelfs Irene was verbaasd, getuige haar grote ogen. 
‘Het gaat niet alleen om middelen, Noud. Misschien is ze wel verslaafd, heb je daar wel eens aan gedacht? Wat wil je in zo’n 
geval doen; haar geld geven?’ 
Even hing er een geladen stilte in Irenes knusse huiskamer. Er stonden kaarsen op tafel en op de kast. Hun weerschijn in de 
zilveren kerstballen en op het glimmend rode papier om de cadeautjes danste als vuurvliegjes. 
‘Ik geloof niet dat ze verslaafd is.’ 
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Zijn woorden waren eerder een weergave van hoop, dan van wat hij wist. Irene liet zich niet beïnvloeden door zijn bokkigheid. 
‘Goed, dan is ze niet verslaafd. Stel dat ze ziek is, dan hebben we hier in Nederland uitstekende voorzieningen. Geld geven zal 
niet helpen. Dat heeft ze je in mijn optiek overigens ook prima duidelijk weten te maken. Wat wil je dan?’ 
Arnoud zuchtte diep. 
‘Ik weet het niet. Of eigenlijk... Ik wil weten waarom ze naar me toe gekomen is.’  
Er gleed een lieve glimlach over Irenes gezicht. Als ze zo lachte, dan leek ze sprekend op hun vader. Het zachtaardige had ze 
van hem, het nuchtere had ze zichzelf aangeleerd. 
‘Kijk, daar heb je een punt. Aangezien we geen van beiden weten hoe het zit, kunnen we niets anders doen dan speculeren. Jij 
vermoedt dat ze ziek is. Als ik je haar hoor beschrijven en dat zet naast haar vreemde vraag over nierdonatie, dan denk ik dat 
je gelijk hebt. We weten dat er schrijnende verhalen zijn over mensen die overlijden omdat ze nooit voorbij de wachtlijst ko-
men. Stel dat zij zo iemand is, dan wil ze waarschijnlijk in het reine komen met het leven. Het zou best kunnen zijn dat zij het-
zelfde voelde voor jou als jij voor haar, maar dat er iets was wat haar ervan weerhield een relatie met je aan te knopen.’ 
Irene verwoordde exact datgene wat al die tijd verstopt had gezeten achter in zijn brein. Nu Irene zijn vermoeden uitgespro-
ken had, was het voor hem nog meer van levensbelang dat Dani en hij met elkaar zouden praten. Maar hoe kon hij haar vin-
den? 
 
Daags voor kerst was het gezellig geweest op kantoor. Gewoontegetrouw had het management gezorgd voor een gezamenlijke 
kerstlunch. Van werken was daarna niet veel meer gekomen en om half vier mocht iedereen naar huis. In overleg met het 
personeel had het bedrijf ervoor gekozen om geen kerstpakket te geven. In plaats daarvan ging het bedrag dat daaraan be-
steed zou worden naar een goed doel. Ze hadden zelf het doel mogen kiezen en na uitgebreid onderling overleg was de keuze 
gevallen op een instantie die mensen in ontwikkelingslanden simpele maar doeltreffende middelen bood om zelf huizen te 
bouwen. Het paste perfect bij hun bedrijfstak en het keuzeproces symboliseerde de saamhorigheid die er heerste in het be-
drijf. Arnoud voelde zich diep tevreden met de gedachte dat zij er gezamenlijk voor gezorgd hadden dat er ergens op de we-
reld mensen geholpen zouden worden met hun gift. 
Thuisgekomen trof hij een aantal kerstkaarten op de mat. Eén enveloppe had geen postzegel erop en was dichtgeplakt. Het 
handschrift liet geen belletje bij hem rinkelen en er stond geen afzender achterop. De enveloppe voelde vreemd aan, alsof er 
iets hards in zat. Arnoud hing zijn jas op en liep nieuwsgierig naar binnen. Hij legde de post op de bank, waarna hij een sche-
merlamp aandeed en de lichtjes in de kerstboom. Uit de bovenste lade van zijn dressoir pakte hij een briefopener en gewa-
pend daarmee nam hij plaats op de bank. Hij ritste de enveloppe open. Er zat een getypte brief in en een sleutel. Bevreemd 
vouwde hij de drie bladen open en zag onderaan de laatste bladzijde ‘Liefs, Dani’ staan. Met bonzend hart begon hij te lezen.  
 
Beste Arnoud, 
 
Allereerst wil ik je zeggen dat het me spijt. Het spijt me dat ik je heb lastiggevallen drie jaar geleden en nu doe ik het weer. Toen 
we elkaar leerden kennen wist ik meteen dat jij de meest geschikte man voor me was. Het voelde direct goed tussen jou en mij en 
mijn intuïtie vertelde me dat je best wel eens verliefd op me kon zijn. Dat was zowel goed als gevaarlijk, want ik was niet verliefd 
op jou en zou dat ook nooit worden. Ik hou niet van mannen, Arnoud, mijn voorkeur gaat uit naar vrouwen.  
 
Bij het lezen van die zin voelde Arnoud zijn hart samenknijpen, enerzijds door teleurstelling en anderzijds door verwarring. 
De vraag ‘waarom’ dwong hem om verder te lezen. 
 
Indertijd was ik samen met de vrouw van mijn leven. Laat ik haar Fiona noemen. In mijn puberteit had ik mijn geaardheid ont-
dekt en voorzichtig en stiekem van seksualiteit geproefd. Fiona was mijn eerste echte liefde. Onze relatie zorgde ervoor dat er een 
breuk kwam tussen mij en mijn familie die lid is van de kerk die in de volksmond Jehova’s getuigen genoemd wordt. Toen ik voor 
hen uit de kast kwam, zetten ze me voor het blok. Het was óf een leven in zonde zonder hen, of terugkeren naar het geloof. Voor 
mij was de keuze niet moeilijk. Ik wilde niets liever dan samen zijn met Fiona en dat mijn familie me zou verstoten, deerde me op 
dat moment niet.  
 
Ik hield zielsveel van Fiona, met wie ik een onstuimige relatie had. Er ontbrak slechts één ding in ons leven en dat was een kind. 
Fiona wilde graag een kind, maar ze schrok terug voor wat zij ‘al dat gedoe’ noemde. Ze was niet te porren voor ivf, wilde niet 
zoeken naar een zaaddonor en wat ze nog wel het minst van alles wilde, dat was zwanger zijn. 
 
Nu werd het hem koud om het hart. Verder lezend werd Arnouds angstige vermoeden bewaarheid. 
 
Wat wel vaker voorkwam, een ruzie tussen haar en mij, lag ten grondslag aan onze ontmoeting. Fiona en ik hadden enorm woor-
den gehad over het vraagstuk ‘kinderen krijgen’. Haar koppigheid had me weggejaagd. Ik had de deur woedend achter me dicht 
getrokken en korte tijd was ik ervan overtuigd dat ik niet meer terug zou gaan naar haar. Alleen duurden zulke gedachten bij mij 
nooit lang. Mijn angst voor de eenzaamheid en mijn vrees om haar te verliezen dreven me uiteindelijk tot wat ik gedaan heb. Ik 
wilde ons twistpunt voor eens en altijd uit de wereld helpen. En dus ben ik, zonder haar erin te betrekken, op zoek gegaan naar 
een geschikte man om ons een kind te schenken. Zo kwam ik bij jou terecht. 
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Er prikten tranen achter zijn oogleden. Zo kwam ik bij jou terecht. Arnoud verfrommelde de brief en gooide de prop op tafel. 
In de greep van de teleurstelling sprong hij overeind om rusteloos naar het raam te lopen. Woelend door zijn haar en wrijvend 
over zijn gezicht hield hij daar stil. In zijn hoofd maalden allerlei gedachten. Hij wierp een blik naar buiten, zonder ook maar 
iets te zien. Het besef dat hij voor Dani niets meer geweest was dan een zaaddonor liet een bittere smaak achter in zijn mond. 
Wat was nu het verschil tussen hem en zijn vader? Had hij niet, net als zijn vader, een vrouw tot ideaal verheven om vervol-
gens door haar verraden te worden? Hij had zichzelf aan haar willen geven en al wat zij wilde, was iets van hem nemen. 
De woede ebde langzaam weg. Peinzend keek Arnoud naar de verfrommelde brief op tafel. Er moest iets gebeurd zijn waar-
door Dani zich gedwongen voelde hem een brief te schrijven en voorafgaand aan de brief moest er een reden voor haar ge-
weest zijn om hem op te zoeken. Zou ze toch geld willen? En waar was die sleutel van? Hij draalde maar kort. Toen pakte hij de 
prop, ging zitten, streek het papier glad en ging verder met lezen waar hij gestopt was. 
 
Gek genoeg was er tussen jou en mij een klik. In mijn achterhoofd heb ik altijd geweten dat ik niet verliefd op je was, maar er was 
wel degelijk een soort aantrekkingskracht. Dat jij mij meer dan gewoon leuk vond, voelde ik direct aan. Het zorgde ervoor dat ik 
geen afkeer voelde tijdens het vrijen, het was minder onprettig dan ik gevreesd had. Zelfs buiten het vrijen was het fijn om bij je te 
zijn. Het voelde, vreemd genoeg, vertrouwd. Als ik op mannen zou vallen, dan was er vast iets moois ontstaan tussen jou en mij. 
Maar ik deed het niet voor jou of voor mij. Ik deed het voor Fiona.  
 
Drie dagen moesten genoeg zijn. Ik had mezelf beloofd dat als ik niet zwanger zou raken, ik het niet zomaar nog een keer zou 
proberen. Het was alles of niets. Het werd alles. Maar ook niets. 
 
Na onze drie dagen samen ben ik teruggegaan naar Fiona. Zoals al vaker gebeurd was, maakten we het goed. Onze verliefdheid 
was bij lange na nog niet uitgeblust. Ik hield mijn avontuur voor me, niet zeker of het gelukt was. De dag dat ik haar kon vertellen 
dat ik zwanger was, zal ik nooit vergeten. Kinderlijk blij had ik babyschoentjes gekocht en had die de volgende ochtend op de 
gedekte ontbijttafel gezet. Toen zij uit bed kwam en aanschoof, viel haar blik erop. De uitdrukking op haar gezicht op dat moment 
was onbetaalbaar! Ik biechtte haar op wat ik had gedaan. Ze vloog me om de hals en huilde van blijdschap. 
 
Ze had dus een kind gekregen. Zijn kind. Hij was vader, zonder ooit echt iemands man te zijn geweest. Waarom vertelde ze 
hem dit in hemelsnaam in een brief? Dacht ze dat hij geen gevoel had? Of speelde ze daar juist op in? Er zat niets anders op 
dan verder te lezen. 
 
Haar blijdschap was echter van korte duur. Ik had nooit beseft dat ze wel eens jaloers kon zijn. Korte tijd leefden we op een roze 
wolk, maar het roze maakte langzaam maar zeker plaats voor grauwheid. Naar gelang de tijd verstreek, wilde Fiona steeds op-
nieuw horen hoe ik je ontmoet had, wie jij was, hoe je eruit zag en hoe onze drie dagen geweest waren. Ook al gaf ik haar er vol-
gens mij geen enkele reden toe, toch begon ze me te verwijten dat ik ontrouw geweest was. Ze twijfelde zelfs aan mijn gevoelens 
voor haar en beweerde dat ik alleen maar zwanger geraakt was omdat ik zelf zo graag een kind wilde. Het was zo ongelooflijk 
vermoeiend allemaal.  
 
Neem het haar eens kwalijk, kon Arnoud niet nalaten te denken.  
 
Ik weet nu dat Fiona en ik domweg te verschillend waren voor een goede relatie, maar wijsheid komt helaas pas met de jaren. Zij 
was nog niet toe aan het moederschap. Gedurende de zwangerschap deed ik mijn best positief te blijven. Fiona zou bijtrekken, ik 
wist het zeker. Net als altijd zouden we ons er samen doorheen slaan. Maar het mocht niet zo zijn.  
 
Dion, onze zoon, was bij de geboorte al ziekelijk.  
 
Hij had dus een zoon. Hij heette Dion en hij was ziekelijk. Ondanks alles prikkelde een onwerkelijke sensatie in Arnouds maag. 
Onwillekeurig vroeg hij zich af hoe het kindje er bij zijn geboorte uit had gezien. Net als Niels of als Perre? Kort na de geboor-
tes van Irenes zoons had hij de kinderen in zijn armen mogen houden. Rode kindjes met samengeknepen gezichtjes. Niels had 
een toefje donker haar op zijn hoofd gehad, terwijl Perre kaal was. Maar zij waren gezond geweest en Dion was ziekelijk. Snel 
las hij verder. 
 
Hij verdroeg weinig eten en spuugde en huilde veel. Om de haverklap was hij ziek en zelf was ik er ook niet best aan toe. Ik dacht 
dat het door de zwangerschap en de bevalling kwam en natuurlijk door het geruzie tussen Fiona en mij. Het had zijn weerslag op 
alles. Op het werk werd mijn regelmatige afwezigheid me niet in dank afgenomen en toen de reorganisatie eraan kwam, hadden 
ze een legitieme reden om me op straat te zetten. Niet lang daarna hield Fiona het voor gezien. Terwijl ik aan het wandelen was 
met Dion, pakte ze haar biezen en vertrok. In haar afscheidsbrief benadrukte ze nog eens haar twijfels omtrent mijn gevoelens 
voor haar. Alsof ze niet durfde te zeggen dat ze niet meer van me hield. 
 
Ondanks zijn afkeer van haar daad, voelde Arnoud toch medelijden met Dani. Het leven was niet mild voor haar. 



CELTICA’S MAANDELIJKSE MAGAZINE 
December 2016 

 
12 

 
Na Fiona’s vertrek kwam ik terecht in een diepe depressie. De loodzware vermoeidheid waar ik mee kampte, de ziekelijke baby, 
geen werk, geen contact meer met de meeste mensen uit mijn familie... Ik wilde niet meer leven. Ik at amper nog en verzorgde 
Dion slecht. Nadat ik twee keer niet naar het consultatiebureau geweest was, kwam er iemand aan de deur om te kijken of er iets 
met ons aan de hand was. Zij zag dat het mis was met ons en spoorde me aan om hulp te zoeken, zowel voor Dion als voor mezelf.  
 
Zou mijn verdriet om Fiona de gezondheid van Dion beïnvloed hebben? Hij bleek slechts één nier te hebben die bovendien niet 
naar behoren functioneerde. Zijn kansen om op te groeien tot een gezonde kleuter waren niet groot, tenzij hij een donornier zou 
krijgen. En dan nog konden de doktoren geen enkele garantie geven dat het hem goed zou gaan. Zonder ook maar één moment te 
twijfelen, heb ik gezegd dat hij een nier van mij kon krijgen als we een match waren. Dat gingen ze meteen onderzoeken. 
 
Zou God me straffen voor wat ik gedaan heb, Arnoud? Kun je kanker krijgen door verdriet? Zou iemand dat ooit hebben onder-
zocht? Behalve dat ik geen goede match voor Dion was, ontdekten de doktoren dat er iets helemaal mis was met mij. Na maanden 
van intensieve onderzoeken, velde de oncoloog voor mij het Salomonsoordeel. Multipel myeloom noemde hij het, of de ziekte van 
Kahler. Ik had er nog nooit van gehoord. Hij vertelde me dat het slechts sporadisch voorkomt bij mensen onder de vijfenveertig. Ik 
bleek te lijden aan een zeldzame en dodelijke vorm van bloedkanker, waarmee mijn vermoeidheid verklaard was. Het was niet 
alleen onmogelijk om een nier te doneren aan mijn kind. Als hij het al zou redden, zou ik hem nooit groot zien worden. 
 
Arnoud zat als versteend op de bank. De kou zat nu niet alleen om zijn hart. Hij las haar woorden nog een keer over en zag in 
gedachten de avond terug dat ze bij hem op de bank zat en hem plompverloren gevraagd had of zijn familie hem een nier zou 
geven als het nodig was, of hij aan een van hen. Hij knipperde met zijn ogen en veegde erover met de mouw van zijn overhemd 
alvorens zijn blik weer op de brief te richten. 
 
Hij staat op de donorlijst, maar ik denk dat je wel weet hoe onzeker het is dat er ooit iets geschikts voor hem komt. Natuurlijk heb 
ik geprobeerd het goed te maken met mijn familie, vooral in de ijdele hoop dat er tussen hen iemand zou zijn die een nier zou 
willen doneren. Ik weet niet of je weet hoe de mensen van dat kerkgenootschap denken over orgaantransplantatie? Of zelfs over 
bloedtransfusie? Wat niet van jou is, hoort er niet in te komen. Geen bloed van anderen en zeker geen organen. Ze wilden me 
graag weer opnemen in de familie, als ik mijn geaardheid zou verloochenen en Gods oordeel zou aanvaarden. Maar dat kan ik 
niet en wil ik niet. 
 
De enige die nog in mijn gedachten opkwam om te vragen om een nier, was jij. Maar ik durfde het niet. Ik durfde je niet te vertel-
len wat ik nu allemaal aan het papier heb toevertrouwd. Ik vind het oneerlijk tegenover jou. Toch voel ik me genoodzaakt tot deze 
laatste, wanhopige stap, want alle pogingen om de ziekte bij mij terug te dringen en mijn leven te verlengen, zijn uitgeput. Voor 
mij is het nog slechts een kwestie van tijd. Van heel weinig tijd.  
 
De sleutel die je bij deze brief aantreft, is de sleutel van mijn flat. Ik smeek je om naar het onderstaande adres te komen. Bij mij 
thuis vind je een kerstpakket en heel mijn hart smeekt je om het aan te nemen en ermee te doen wat ik hoop dat je zult doen.  
 
Liefs, 
Daniella 
 
Er drupte een traan op het vel papier dat op zijn schoot lag. Alle gedachten die door zijn hoofd gespookt hadden, vervaagden 
tot hij helemaal leeg was. Er viel nog een traan op het gekreukte papier. De inkt liep uit. Arnoud hief zijn gezicht en haalde zijn 
neus op. Door een diamanten waas zag hij de verlichte kerstboom, waarin de zilveren engeltjes met de bazuinen schitterden 
als beweeglijke sterren. Een kerstpakket? Met die gedachte stroomde zijn hoofd weer vol. Hij moest handelen, hij moest er-
naartoe!  
Maar dit kon hij niet alleen. 
Arnoud schoof de brief opzij en rende naar de keuken. Hij trok een velletje van de keukenrol om zijn neus te snuiten en haalde 
een paar keer diep adem. Irene, hij moest Irene bellen! Terug naar de woonkamer. Net voor hij het nummer van zijn zus wilde 
intoetsen, bedacht hij zich. Het was kerstavond. Irene zou bezig zijn met het avondeten. Haar man en de kinderen zouden haar 
vast en zeker helpen. Er zou een feeststemming heersen. Even aarzelde Arnoud, toen toetste hij het nummer van zijn vader in. 
‘Peter Koppens,’ hoorde hij de immer vermoeid klinkende stem van zijn vader zeggen. 
‘Pa, met Arnoud. Ben je alleen?’ 
Er klonk een half verdrietig, half schamper lachje. 
‘Natuurlijk ben ik alleen, wat dacht je dan?’ 
Arnoud wilde niet met hem in discussie gaan, daar was dit het moment niet voor. 
‘Ik heb je hulp nodig. Kun je naar me toe komen?’ 
‘Wat, nu? Ik wilde net beginnen met het avondeten klaarmaken. Ik mag dan alleen zijn, maar– ’ 
‘Pa! Het is belangrijk. Ik heb je hulp nú nodig. Kom je hierheen?’ 
Een korte stilte volgde. 
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‘Pa?’ 
‘Ik kom eraan.’ 
 
Op het geluid van de deurbel sprong Arnoud overeind om open te doen voor zijn vader. Ondanks zijn lijdzame leven en het 
onderhuids voortwoekerende verdriet om zijn verloren liefde, zag Peter Koppens er nog altijd goed uit. Het leek alsof de tijd 
weinig invloed op hem had. Zelfs zijn haar was nog steeds niet volledig grijs en het leek er niet in te zitten dat hij ooit kaal zou 
worden. 
‘Goed, wat is er zo dringend?’ 
Arnoud ging zijn vader voor naar binnen, vroeg hem te gaan zitten en liet hem de brief lezen. Zelf verkoos hij te blijven staan. 
Hij zag de vraag op zijn vaders gezicht langzaam plaats maken voor verbijstering. Na het lezen van de laatste woorden, keek 
hij pas op. Zijn ogen glinsterden verdacht en zijn stem klonk dik toen hij sprak. 
‘Denk je dat ze met dat kerstpakket haar kind bedoelt?’ 
Arnoud knikte. Hij hoefde de vraag niet eens te stellen. Zijn vader stond op en zei: ‘Kom mee!’ 
 
Het navigatiesysteem had hen zonder problemen de weg gewezen. Het adres dat Dani onder de brief geschreven had, bracht 
hen bijna dertig kilometer verderop naar een flatje in een zielloze wijk van Spijkenisse. Dani woonde daar driehoog, in een 
gebouw zonder lift.  
Met lood in zijn benen beklom Arnoud de trappen. Zijn vader en hij hadden amper een woord gewisseld in de auto. Wat zou-
den ze vinden? Zou Dani het kind achtergelaten hebben, of zou ze er zelf ook zijn? Arnoud was als de dood dat ze zichzelf van 
het leven beroofd had, dat hij haar levenloos in haar woning zou vinden. De brief was er wanhopig genoeg voor. Wat dan? 
Waarom had ze niet gewoon recht voor zijn raap met hem gepraat en hem de vraag gesteld? 
Zijn handen voelden door en door koud aan en hij trilde. Hij kreeg het niet voor elkaar de sleutel in het slot te steken. Met een 
begripvolle glimlach nam zijn vader de sleutel van hem over, stak deze in het slot en draaide hem om. Hij duwde de deur een 
stukje open en trok de sleutel weer uit het slot. Met een hoofdknik gebaarde zijn vader hem voor te gaan. Hij volgde en sloot 
de deur achter zich. 
De geur van een dennenboom kwam hen tegemoet op de tonen van stemmige kerstmuziek. Arnoud liep schoorvoetend de 
gang door. Links van hem was de keuken, waar geen licht brandde, rechts was een deur. Hij keek zijn vader aan, zoekend naar 
steun in zijn ogen. Peter Koppens knikte en Arnoud deed voorzichtig de deur open. Zijn hart bonsde in zijn keel en hij knipte 
het licht aan. Dit moest de slaapkamer van Dani zijn, getuige het tweepersoonsbed. Het bed was leeg. Arnoud slikte. Het zien 
daarvan luchtte hem vreemd op. Hij deed het licht weer uit en sloot de deur om door te lopen naar de woonkamer.  
Daar stond de kerstboom. Het gevaarte was bijna te groot voor de kleine kamer. Arnoud vroeg zich af hoe de fragiele Dani die 
boven gekregen had. De boom hing vol met glimmende ballen en kleurige lichtjes en slingers. Rechts van de woonkamer was 
nog een deur. Arnoud liep er naartoe en opende ook deze. Het was de kinderkamer, waar een zachtgroen bedlampje onwerke-
lijk licht verspreidde. Arnoud twijfelde of hij het grote licht aan zou doen. Zodra zijn ogen aan het schemerdonker gewend 
waren, ontwaarde hij een ledikant waar een kindje in lag te slapen. Aan het ledikant hing een witte enveloppe. Op zijn tenen 
sloop hij er naartoe, pakte de brief en wierp een blik op het hoopje kind. Boven het dekbed stak een pluk donker haar uit. Hij 
hoorde de ademhaling van het kind, dat rustig bleef slapen. Gerustgesteld draaide hij zich om en liep terug naar de woonka-
mer. De slaapkamerdeur trok hij zachtjes achter zich dicht. 
‘Nog een brief.’ 
Zijn vader en hij namen plaats op de bank en bij het licht van de kerstboom en de kaars haalde Arnoud de inhoud uit de enve-
loppe. Deze keer was het slechts één kantje. 
 
Ik hoop met hart en ziel dat jij het bent die deze enveloppe als eerste vindt, Arnoud. Ik ben geen slechte moeder. Dat ik het niet 
meer aankan, mag geen weerslag hebben op Dion. Hij heeft een heel klein beetje van mijn slaapmiddel gekregen, hopelijk slaapt 
hij nog als jij hier bent. Neem hem alsjeblieft mee, Arnoud. Geef hem de kans die hij verdient. 
 
Als jij niet de eerste bent, dan zijn jullie het, Marieke en Bart. Jullie zijn de beste buren die een mens zich kan wensen. Als Dions 
vader niet gekomen is, draag hem dan alsjeblieft over aan de juiste instantie, misschien dat hij het dan redt zonder mij of hem. 
 
Zoek me niet. 
 
Dani 
 
Hij huilde. Hij had het vermoed, en toch... Arnouds vader sloeg zijn armen om hem heen en troostte hem zonder woorden. In 
minder dan twee uur tijd had hij de enige mogelijke liefde in zijn leven verloren en was hij plotseling vader geworden. Zonder 
het te willen, zonder erop te zijn voorbereid. Maar hij twijfelde geen moment aan wat hem te doen stond. Hij maakte zich los 
uit zijn vaders omhelzing en veegde ongegeneerd met zijn mouw het snot onder zijn neus vandaan. 
‘Zullen we de politie bellen?’ 
Arnoud schudde zijn hoofd. 
‘Straks. Als dit mijn kind is en zijn moeder zichzelf...’  
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De tranen welden weer op in zijn ogen en hij slikte verwoed. Het lukte hem niet de woorden uit te spreken. 
‘Hij hoort bij mij thuis. Daar kunnen we de politie bellen. We moeten spullen pakken.’ 
Arnoud herstelde zich. Hij stond op, deed het grote kamerlicht aan en liep naar de kinderkamer. Daar deed hij eveneens het 
grote licht aan. Direct zag hij dat Dani de spullen van Dion klaargezet had. Er stonden twee kleine koffers naast de deur, een 
kinderzitje en een inklapbaar ledikant. Ondanks de bewegingen in de kamer, bleef het kind slapen. Het middel dat Dani hem 
gegeven had, werkte goed. Even was Arnoud bang dat het té goed zou werken. Voorzichtig trok hij het dekbedje van het kind 
zijn gezicht. Uit niets bleek dat het niet goed was met de kleine. 
‘Ik breng de koffers alvast naar beneden,’ hoorde hij zijn vader zeggen. ‘Pak jij die andere spullen? Hij blijft wel slapen, lijkt 
mij.’ 
Een kwartier later gaf Arnoud de sleutels van de auto aan zijn vader met het verzoek of hij wilde rijden. Hij had achterop Da-
ni’s briefje een kattebelletje voor de buren achtergelaten, met zijn naam en telefoonnummer eronder.  
In de kamer van Dion boog hij zich over het ledikant en tilde het kindje eruit. Slechts een momentje deed de jongen zijn ogen 
half open. Twee ogen zo bruin als die van Dani keken hem lodderig en verbaasd aan. Vervolgens viel hij tegen hem aan weer in 
slaap. Met het dekbed om Dion heen en een knuffel die ook in het bed lag, liep Arnoud de zes trappen af. Buiten hield zijn va-
der het portier voor hem open en voorzichtig installeerde hij zich op de achterbank. Hij deed de gordel om hen beiden heen. 
‘Slaapt hij nog?’ 
Arnoud glimlachte droef. 
‘Ja. Die is nog wel even onder zeil.’ 
Ook al spraken ze de rest van de rit geen woord, toch was Arnoud blij met de aanwezigheid van zijn vader. Innerlijk bereidde 
hij zich voor op het komende gesprek met de politie. Hij moest Dani’s verdwijning melden en hij ging ervan uit dat de politie 
Jeugdzorg zou inlichten. Hij wilde echter koste wat het kost de kleine Dion bij hem thuis houden. Hij was nog niet eerder met 
de politie of een instantie als Jeugdzorg in aanraking geweest. Wel had hij zo af en toe dingen op tv gezien waar hij niet vrolijk 
van werd. Maar dan nog... Ze zouden hem toch niet in de kersttijd zijn prille vaderschap ontzeggen?  
Ondanks zijn verstopte neus, rook hij Dions babyshampoo. Het kindje voelde warm aan in zijn armen. Vertederd keek Arnoud 
neer op het donkere hoofdje en streelde hem onwennig. 
Korte tijd later reden ze zijn wijk binnen. 
‘We zijn er,’ sprak zijn vader. ‘Blijf even zitten, ik help je wel.’ 
Buiten de auto was het kil, het kwik kwam vast niet veel hoger dan een graad of acht. Het had de hele middag gemiezerd, maar 
sinds een uur of vijf was het droog. In alle huizen was kerstverlichting te zien. Iedereen zou daar nu zo’n beetje aan tafel zitten. 
Terwijl deze tijd juist vrolijk moest stemmen, voelde Arnoud zich moe en verdrietig. 
‘Kun je mij je huissleutel geven?’ 
Arnoud reikte in de zak van zijn jas en gaf de sleutel aan zijn vader. Gezamenlijk liepen ze naar het pad voor zijn huis. Pas toen 
het licht automatisch aanging, zag Arnoud dat er iemand tegen zijn voordeur zat. 
‘Dani!’ 
Het was alsof er een elektrische schok door hem heen trok. Hij trilde op zijn benen bij het zien van de in elkaar gedoken gestal-
te. Zijn vader handelde razendsnel. Hij nam Dion van Arnoud over en drukte hem de sleutels in zijn handen. Met een paar pas-
sen was Arnoud bij Dani, die met vreemd glanzende ogen naar hem opkeek. Haar gezicht zag lijkbleek.  
‘Arnoud?’ 
Dani’s stem klonk zacht als een ademtocht. Haar ogen vulden zich met tranen. 
‘Ik kon het niet!’ 
Arnoud trok haar in zijn armen en hield haar een paar tellen tegen zich aangedrukt. Toen maakte hij de deur open en duwde 
haar zachtjes voor zich uit naar binnen. Ze wankelde op haar benen. Bijna ging ze onderuit, maar zonder een moment te aarze-
len, tilde Arnoud haar op. Binnen legde hij haar op de bank, rende de trap op naar zijn slaapkamer, greep een kussen en het 
dekbed en stoof de trap weer af. Daar zag hij hoe zijn vader Dion bij zijn moeder op de bank legde. Arnoud pakte het tweetal 
in. Hij trok Dani’s schoenen uit en toen ze iets wilde zeggen, legde hij een vinger op zijn lippen. 
‘Sst, niet nu. Je moet warm worden.’ 
Maar ze liet zich niet het zwijgen opleggen. 
‘Ik kon het niet, Arnoud... Ik wilde hem zo graag. Het voelde als verraad! Zelfs nu jij... Zelfs nu...’ 
Hij boog zich over haar heen. Zijn tranen voegden zich bij die van haar toen hij zijn mond op haar koude wang drukte. 
‘Misschien hou jij niet van mij zoals ik van jou,’ fluisterde hij verstikt. ‘Maar vanaf nu horen we bij elkaar. Voor zolang het 
duurt, Dani, horen we bij elkaar. Jij, ik en Dion.’ 

Terug 
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