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Toegift 
 

 

Terwijl ik dit schrijf zie ik je voor me, zoals je daar nu zit. Je ogen groot en vragend, je armen rusteloos op 

de armleuningen van de mosgroene stoel - dezelfde waarin ik een week geleden zat -, afwachtend. Ik ken 

je zo goed. Maar jij zult je afvragen wat je hier doet, waarom je hier vandaag bent uitgenodigd. Jij kende 

mij amper, waarschijnlijk wist je niet eens mijn naam. Waarschijnlijk heb je geen moment getwijfeld of je 

zou komen. Wat kon het voor kwaad? Er kon hooguit een nieuwe teleurstelling worden toegevoegd aan 

de inmiddels lange lijst. Het raakt jou niet meer. Teleurstellingen zijn enkel een bevestiging van je 

opgebouwde wantrouwen in de wereld en zijn mensheid.  

 

Des te triester is het dat juist ik de oorzaak ben van deze teleurstellingen. Dat ik hoofdverantwoordelijk 

ben voor jouw geluk, Veerle. Of beter: het gebrek daaraan. Hier aangekomen kijk je de notaris geïrriteerd 

aan, heb ik gelijk of niet? Wat kletst die vent nou? Maar je hoort hem goed. Ik was het, de man die bij je in de 

straat woonde, die je nauwelijks kende maar die je altijd vagelijk bekend voorkwam.  

Ik was ook de man op het bankje tegenover de kleuterschool, tijdens je eerste schooldag. Vanaf die plek 

kon ik precies de klas in kijken. Je had er zó tegenop gezien, vooral 's avonds, alleen in je bed. Er was ook 

niemand die je gerust kon stellen, die überhaupt de moeite nam daarvoor. In je eentje ging je de klas 

binnen, de mevrouw van het kindertehuis had nog wel meer te doen die dag. Ze had ook over het hoofd 

gezien dat je een groot gat in je maillot had, of het kon haar niet schelen. Voor je klasgenoten was het in 

elk geval een prima aanleiding om je uit te lachen. Je hield je groot. Wat was ik trots op je, door al mijn 

pijn en verdriet heen.  

Ik was de taxichauffeur die je van het ene pleeggezin naar het andere overbracht omdat niemand anders 

tijd en zin had om die moeite te nemen. Tijdens de rit was je stil, je schoof wat van me af. Triest staarde je 

naar buiten. Maar meer dan jouw stilte had ik niet nodig. Af en toe keek ik even opzij, deed een poging het 

profiel van je gezicht in mijn geheugen te prenten. Geen idee hoe lang het zou duren voor ik je opnieuw 

kon zien. Zes jaar oud was je en al aan je derde gezin toe. Je mengde niet goed met de andere kinderen in 

het gezin, je had een te grillig karakter, zo heette het. Pas later begreep ik dat die smeerlap van een 

surrogaatvader niet met zijn poten van je af had kunnen blijven. Wat had ik hem graag opgezocht om hem 

een vuist in zijn gezicht te verkopen, en meer. Maar het was te gevaarlijk, Veerle. Ik zou ontdekt kunnen 

worden en dan had ik je nooit meer kunnen zien. 

Ik was de zwerver bij de ingang van de supermarkt waar je meerdere keren per week je boodschappen 

deed. Waarschijnlijk zag je me zoals ieder ander me zag: een totaal inwisselbaar hoopje mens, zoals een 

boom een boom is: soms staat hij in de weg, maar meestal valt hij niet op. Behalve die ene keer, toen je 

met een vriendin was die me wat geld wilde toestoppen. Je stond zo dichtbij dat ik je moeiteloos had 

kunnen aanraken, de blonde pluk die voor je ogen hing, uit je gezicht had kunnen strijken. Wat zou ik dan 

gezien hebben? Ongetwijfeld een trieste blik die me nogmaals zou verwijten dat ik de oorzaak was van al 

dit leed. Het was haast onverdraaglijk niets voor je te kunnen doen. Maar wat moest ik? Niemand zou me 

serieus nemen, met wat ik op mijn kerfstok had.  

Tot voor kort was ik die zonderlinge man die bij je in de straat woonde. De man over wie de raarste 

verhalen de ronde deden, maar met wie jij een vreemde verwantschap voelde. Je moest eens weten hoe ik 

de momenten koester dat we elkaar tegenkwamen bij het uitlaten van onze honden. Jij met je 

bastaardhondje Dorus en ik met de naamloze Border Collie die ik speciaal had aangeschaft voor deze 

ontmoetingen. Het geluk dat ik voelde als we kort een praatje maakten. Ook al ging het alleen over het 

weer, je bijbaantje bij de supermarkt of soms over je droom om dierenarts te worden. In je houding ten 

opzichte van het leven herkende ik mezelf. We waren en dachten in zoveel dingen hetzelfde. Alleen heb jij 
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nooit verkeerde keuzes gemaakt, Veerle. Ik wel. De relatie met je moeder was daar eentje van. Wat ik haar 

later aandeed - en daarmee ook jou - zie ik zelf liever niet als een keuze, maar als een impuls. Een diep 

weggestopte, duistere kant die ineens in alle hevigheid omhoogkwam. Onaangekondigd, ontembaar, 

onomkeerbaar.  

Ik was de man die je nooit hebt gekend en die je ook nooit hebt gezocht. En waarom zou je? Degene die 

je moeder heeft omgebracht is het woord 'vader' niet eens waardig. Degene die de levensvreugde van zijn 

dochter in de kiem heeft gesmoord, verdient niet meer dan de hoogste straf. Ik hoop dat deze informatie 

je niet te hevig choqueert. Misschien staar je de notaris nu aan op dezelfde manier als die keer dat je 

pleegvader je dagboek voor je ogen verscheurde omdat je volgens hem alleen maar leugens verkondigde: 

vol ongeloof, haat en afschuw. Dat zou niet meer dan terecht zijn. Ik stel me voor hoe je nu op wilt staan 

en weg wilt lopen. Maar alsjeblieft, laat hem verder lezen.  

Wat ik jou heb ontnomen is onvergeeflijk. Een moeder, een vader, een leven. Het is niet meer ongedaan te 

maken, ook al had ik daar alles voor over gehad. De schaarse momenten dat ik je kon zien, waren een 

vreugde maar ook een terugkerende confrontatie: een waarschuwing dat ik moest blijven proberen 

hetgeen ik had aangericht, enigszins goed te maken. Het liefst had ik mijn vingers uitgetrokken, één voor 

één, voor elk rottig jaar van je jeugd. Daarna mijn ogen uitgestoken, voor alle keren dat ik je niet kon 

helpen als je het moeilijk had, en dan mezelf met een bot mes gesneden, dieper en dieper totdat ik 

langzaam doodbloedde. Maar wat had dat voor zin? Daarom koos ik ervoor om vol zelfverachting verder 

te leven, in soberheid en zelfkastijding. Ik heb mezelf gestraft, op alle mogelijk manieren. Legale manieren, 

dat wel. En ik heb er goed geld mee verdiend. Je kunt je niet voorstellen wat voor gekken er op aarde 

rondlopen. Freaks, fetisjisten, ik zal je de details besparen.  

Zoals je inmiddels weet, heb ik onlangs zelf mijn leven beëindigd. Mijn doel was bereikt, mijn taak zat 

erop. Het is niet voor niets dat ik daarmee heb gewacht tot een dag na je achttiende verjaardag. Niemand 

heeft nu nog iets over je te zeggen, of over de afgeladen bankrekening die ik je nalaat. Hiermee ben je niet 

meer financieel gebonden aan liefdeloze pleegouders, of afhankelijk van de overheid voor een 

studielening. Vanaf nu kun je doen wat je wilt, je kunt worden wat je wilt en kunt wonen waar je wilt. Ik 

weet dat het nooit je moeder kan vervangen of het gebrek aan een vader. Het zal ook nooit je vreselijke 

jeugd kunnen wissen, maar dit was het enige wat nog binnen mijn macht lag.  

Wat ik je nalaat is vrijheid. En daarnaast: de wetenschap dat er ten minste één iemand is die oprecht van je 

hield en houdt, tot ver voorbij de dood.  

 


