
Myrthe 

Op een mooie zonnige woensdagmorgen komt er een Tessla op onze kade.


Ik sta al op het dek om de mensen die erin zitten welkom te heten.


Dat doe ik vaker, de eerste keer. Ons schip is niet altijd gemakkelijk te vinden. 


Het lijkt wel of google maps onze Orpheus - zo heet het schip - een beetje verborgen houdt.


Er stappen twee mensen uit. Zij, in een prachtig mooie beige, teddy achtige jas, hij in een 
vlot pak.


Ineens merk ik dat ik mijn versleten sloffen nog aan heb. 


Nou ja, het zij maar zo.


Binnen kiezen ze de zachte okergele bank.


Terwijl ik de koffie maak, kijken ze om zich heen. Ze genieten van de sfeer, kiezen zorgvuldig 
hun woorden en vullen elkaars zinnen aan. 


Ze hebben iets heel prettigs. De twijfels en onzekerheden die me soms parten kunnen 
spelen na een telefonische afspraak verdwijnen als sneeuw voor de zon.




‘Het gaat over Myrthe,’ begint ze.


‘Ze is lief hoor. Tuurlijk.’


‘En we houden hartstikke veel van haar,’ vult hij aan.


‘Én,’ zegt zij, 'we worden niet goed van haar gedrag.’


‘Vertel,’ antwoord ik.


En ze beginnen over Myrthe, dat ze zo heel graag de regie wil houden, dat alles maar moet 
gaan zoals zij in haar hoofd heeft. Dat ze zo boos kan worden, dat ze hysterisch kan gaan 
gillen, dat ze soms zo ondankbaar is.


Ik vraag om voorbeelden. 


Vader: ’Nou, we hadden pas haar verjaardagsfeestje - ze is 7 geworden - en ze is helemaal 
gek van pony’s. Ze spaart van die roze pony’s, weet je wel, ze heeft plakboeken vol van 
pony’s. Ze praat tijdens het eten ook altijd over pony’s. 


Dus we hadden een heel leuk feestje voor haar verzonnen.


Toen haar vriendinnetjes kwamen, kregen ze roze limonade, een taartje met een roze pony 
erop, en toen kwam de verrassing.


We gingen naar een manege, waar ze ontzettend leuke verjaardagsfeestjes aanbieden. De 
jarige krijgt een roze diadeem en de kinderen mogen met roze borsteltjes die dieren 
verzorgen.


Allemaal met begeleiding.


We hadden niets verteld, en toen we daar aankwamen, kwam er een meisje naar ons toe, 
om Myrthe te feliciteren.


Nou, ik schaam me nog zo.


Myrthe zag waar we aankwamen, ze begreep dat dit een manege was, en ze begon gelijk te 
roepen: Dit wil ik niet, dit wil ik niet. Ik wil gaan zwemmen met mijn vriendinnetjes, dit wil ik 
niet.


En toen dat meisje naar haar toe kwam, rende ze weg. En riep alleen maar: ik vind dit stom, 
heel stom, heel stom.


En daar stonden we dan bij dit meisje met de vriendinnetjes en een moeder die fungeerde 
als chauffeur.


Ik heb me zo geschaamd.’


‘En,’ vult zij aan: ‘Het voelde ook zo ondankbaar he.’




‘Wij gingen toch het erf op, en uiteindelijk is ze erbij gekomen, maar ze heeft de hele middag 
gemokt, ja, zo vreselijk. Ze heeft geborsteld, ze heeft haar drinken op. Maar dat was het 
dan.


En toen we thuis graag een ‘Sorry’ wilden horen, begon ze alleen maar hysterisch te janken.


En het vervelende is, dat je dan juist iets zoekt wat bij haar past, en ze wordt dan woest.


O, ja, en die keer dat we naar Ikea gingen. We zouden een nieuwe bank uitzoeken.


En bij de ingang hoorden we van een mevrouw, dat er een knutselmiddag georganiseerd 
werd. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ze mocht een soort van moederdagcadeautje maken. 
Kostte wel weer wat geld, maar omdat we weten dat ze het heerlijk vindt om te knutselen, 
gaven we haar op.


Maar toen we haar daar brachten, mensen, mensen, ze maakte zoveel stampij. Echt 
vreselijk.


In die winkel, waar iedereen bij was. Terwijl wij juist iets leuks voor haar hadden verzonnen.


En zo is het dus steeds.


We houden heel erg rekening met haar, eigenlijk draait alles om haar, maar het lijkt wel of ze 
ondankbaar is.


En als je dan na zo’n toestand het hebt, over excuus aanbieden, dan begint het hele gedoe 
weer.’


Ik luister. En zie de goede bedoelingen van deze ouders, en ik heb ook ontzettend met het 
kind te doen. Dat kind, dat zo de vrijheid nodig heeft, met ouders die, zonder dat ze het 
willen, haar gevangen houden. Zij weten wat goed voor haar is. En Myrthe dan zelf?


En ineens heb ik een lumineus idee.


In een laatje van het roefje heb ik nog twee vouchers, van een cruise reis. Dat zijn dan van 
die waardebonnen, die heel leuk lijken en heel verleidelijk, maar ondertussen betaal je wel 
voor het ontbijt, de lunch, het diner, het bubbelbad, het theater, de fooien. Het komt er dan 
op neer dat je voor tien dagen nog een paar duizend euro moet betalen. Maar goed, ook al 
wist ik dat we dit nooit gingen doen, had ik deze vouchers toch bewaard.


‘Momentje’, mompel ik. Ik loop even naar boven en kom terug met deze vouchers.


‘Ik heb iets voor jullie, begin ik. ‘Ik zie dat jullie heel vermoeid zijn, en jullie hebben echt rust 
nodig. Ze knikken, aarzelend. Ja, dat klopt wel. Nu heb ik iets, dat is echt iets voor jullie. 
Twee vouchesr voor een cruise schip. 




Die krijgen jullie. En als jullie deze reis achter de rug hebben, dan zie ik jullie terug voor het 
volgende gesprek. Kom eerst maar eens tot rust.’


Ik loop even weg om nog een bakje koffie te halen. Dat is tenslotte ook heel goed voor ze.


Als ik terugkom met de koffie, vraagt zij. ‘Meen je nu, dat we pas het volgende gesprek 
hebben na deze reis?’


Ik knik.


‘Dus we worden eigenlijk verplicht met dat cruiseschip te gaan varen?’


Alsof ze het afgesproken hebben, gaan ze staan.


‘Dan scheiden hier onze wegen.’


Ik knik nog eens. Bij vader zie ik een beetje aarzeling.


Het lijkt of hij het niet helemaal begrijpt. ‘Wat gebeurt hier.’


Dan zeg ik: ‘Ga maar even zitten, ik meen het niet echt met deze vouchers.’


Aarzelend gaan ze, langzaam, zitten


‘Weet je, ga ik verder, jullie hebben echt rust nodig he.’


‘Ja, dat is zo.’


‘En ik heb zelf verzonnen dat dan zo’n cruise reis iets geweldigs voor jullie zou zijn. En nu 
zijn jullie zo ondankbaar om het te weigeren.


Jullie weigeren deze vouchers, omdat het helemaal niet bij jullie past, niet in jullie agenda, 
niet bij jullie idee van vakantie vieren en niet bij jullie normen en waarden.


Klopt dat?’


En dan valt het kwartje.


‘O, oke, ja, o nee. 


O, nou, o we dringen dus eigenlijk onze ideeën bij Myrthe op.


We zien wel wat voor behoeftes ze heeft, maar onze oplossing is niet de hare.’


‘O, nee,’ zegt moeder dan. ‘Wie van ons drieën wil dan eigenlijk de regie.’


Ze lachen.


‘O, nu valt er echt een kwartje, hè Pim.’


Ze legt haar hand op zijn arm.


‘Oh, ik ga haar vrijheid geven, vrijheid om aan te geven wat ze nodig heeft.’




Er schieten tanen in zijn ogen.


‘Wat gebeurt er,’ vraag ik.


Hij aarzelt en zeg dan: ‘Ooit, is er iemand over mijn grens gegaan, verschillende keren, op 
een rot manier. En ik heb me voorgenomen dat, als ik ooit kinderen zou krijgen dat ik dat 
nooit zou doen. 


En ik heb het toch gedaan.


Wel op een andere manier.


Maar toch.


O, wat pijnlijk zeg.’


Hij staat op, zijn vrouw volgt. Daar staan ze hand in hand, vol emoties.


‘Is dit wel een goed moment om deze sessie te stoppen,’ vraag ik me hardop af.


‘Ja, een heel mooi moment,’ zegt vader, ‘een prachtig moment.’


‘En ik wil graag weer een afspraak met je maken, even alleen. Want ik voel dat er nog iets zit 
van binnen wat heling behoeft.


Tjoh, Dat had ik niet gedacht. Ik had het geparkeerd, maar het zit er nog. Nou. Nu is het 
seizoen in mijn leven aangebroken om door mijn pijn te gaan. Dat zij dan maar zo. Voor 
Myrthe wil ik dat graag doen. Hij kijkt zijn vrouw aan. En voor jou ook.’


Ze vertrekken. 


Geruisloos rijdt de Tessla weg. Moeder achter het stuur.


Ik loop naar binnen, vol gedachten. Wat is er veel gebeurd, deze ochtend. Is het echt oke, 
dat ze nu weggingen?


Dan hoor ik een piep. Een berichtje.


Ik lees: ‘Dankjewel. Dit was goed. We hebben weer hoop. Eindelijk.’



