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Het Offer 
 

Leesfragment 
 
 
 

Verloren Land 
 

Je naam ben je verloren 
Verdeeld verscheurd vergeten 

Als jij niet meer bestaat 
Waar mogen wij dan leven 
Hoe mogen wij dan heten 

 
Als jij er niet meer bent 
Verslagen en vermoord 
Tot in de grond ontkend 
Mag ik dan nog bestaan 

Kan ik dan ooit nog leven 
 

Of ben ik net zo dood 
Als jij 

 
Haike 
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Duitsland 

 
“Wat ik aan de oorlog heb overgehouden, vraag je? Niets 
dan goeds eigenlijk, Anne. Hoe ik dat bedoel? Ik heb altijd 
gebeden, dat de meest verschrikkelijke dingen mij be- 
spaard zouden blijven. Ik koos altijd voor de makkelijkste 
weg. Uiteindelijk heb ik altijd voor het verkeerde gebeden 
en bleken juist de moeilijkheden, de pijn en het verdriet de 
sleutel te zijn tot het geluk. Nu bid ik alleen nog maar: ‘Uw 
wil geschiede’. 
Ik heb van de oorlog geleerd dat je niets nodig hebt in het 
leven – in ieder geval geen materiële dingen – en dat het 
leven doorgaat, zelfs als je alles hebt verloren. Dat je 
ondanks dat gelukkig kunt zijn. Ik heb geleerd dat je altijd 
weer opnieuw kunt beginnen.’’ 
 
Olga 
 
 
 

1 
 
Het was Olga’s taak om ’s morgens de vijf kachels in het 
grote huis aan te steken. Op haar knieën zat het meisje 
voor de haard en legde takjes op de nog gloeiende as. Ze 
hield van dit klusje: de ruwheid van het hout in haar han-
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den, de geur van de rook en de droge warmte van het 
vuur gaven haar een gevoel van geborgenheid. Ze 
wachtte tot het goed brandde en legde vervolgens wat 
grotere blokken op het vuur. Daarna ging ze naar buiten 
om voor elke kachel een nieuwe voorraad eikenhout te 
halen. Er lag een enorme houtstapel onder het afdak. Ze 
moest vaak op en neer lopen met haar mand. Ze was nog 
maar elf jaar oud en klein voor haar leeftijd en het was 
zwaar werk. 
 
De winter was vroeg ingevallen dit jaar. Het was pas begin 
oktober en er lag al een flinke laag sneeuw. Als dat zo 
doorging, hadden ze niet genoeg droog hout tot het einde 
van de winter. Ze genoot van het geluid van de knisperen-
de sneeuw onder haar voeten. Het mooiste was als er nog 
niemand had gelopen en zij de eerste voetstappen maak-
te in de witte wereld. Soms zag ze sporen van reeën en 
vossen die in deze tijd van het jaar dichter naar het huis 
kwamen om voedsel te zoeken. Als ze de kans kreeg en ze 
wist te ontkomen aan de oplettende blikken van tante 
Hilda, het kindermeisje, volgde ze de sporen terug naar 
het bos. Af en toe nam ze haar broertje Karl mee die haar 
met zijn korte beentjes maar nauwelijks bij kon houden. 
Ze voelden zich dan net Hans en Grietje en verwachtten 
ieder moment dat het heksenhuisje voor hen zou opdoe-
men. Ze las graag sprookjes. Het liefst zou ze de hele dag 
lezen, lekker met haar rug tegen de tegels naast de haard 
die de warmte van het vuur afgaven, maar Mutti hield er 
niet van als ze las. Lezen was nietsdoen en nietsdoen was 
uit den boze. Daarom had ze zichzelf aangeleerd om tege-
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lijkertijd te breien en te lezen, dan deed ze in ieder geval 
iets nuttigs. Soms gaf haar moeder haar dan toch een 
ander klusje, gewoon omdat ze niet wilde dat ze las. Dat 
vond Olga stom. Het moest ook altijd precies op Mutti’s 
manier, terwijl dat helemaal niet handig was. Olga kon 
het veel sneller en dan ging het ook gewoon goed. Mutti 
was langzaam en een zeurpiet. Dan riep ze dat iedereen 
moest komen eten, maar dan duurde het nog een uur 
voordat het op tafel stond. In de tussentijd had ze haar 
halve boek uit kunnen lezen. 
Vanmiddag moesten ze appelmoes maken. De kelder lag 
nog vol met de oogst van september. Iedereen hielp mee: 
Mutti, tante Hilda, de keukenmeid, haar zus Ilse en zijzelf. 
Zelfs Karl hielp mee door de schillen en de klokhuizen in 
een emmer te doen, zodat ze later naar de paarden 
gebracht konden worden. Alleen haar broer Johann hoef-
de geen appelmoes te maken. Hij hielp de arbeiders en de 
ingekwartierde krijgsgevangenen met de verzorging van 
de dieren en de nodige reparaties aan de bijgebouwen. 
Nu de sneeuw zo vroeg gevallen was, kon er niet meer op 
het land gewerkt worden. Het zou Johanns eer te na zijn 
om als oudste zoon de vrouwen in de keuken te helpen. 
Hij was pas veertien, maar had brede schouders en was 
sterk als een paard. Haar zusje Liesel deed natuurlijk ook 
niets, die lag te slapen in haar wiegje in een hoek van de 
keuken. 
Olga had weleens geprobeerd om te lezen tijdens het 
schillen van de appels, maar toen had ze in haar vinger 
gesneden en was er allemaal bloed op de appels terecht-
gekomen. Dat mocht dus niet meer. 
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’s Zomers waren dit soort klusjes leuker, dan zaten ze met 
zijn allen op de veranda voor het huis, half in de zon, half 
in de schaduw, en dan maakten ze jam van rode en zwar-
te bessen, bramen, frambozen en van al het andere fruit 
uit de grote moestuin en de boomgaard. Ook de groenten 
moesten natuurlijk ingemaakt worden. En dan de walno- 
ten! Ieder jaar aan het begin van de herfst sloegen ze met 
lange stokken de rijpe noten uit de bomen. Het lekkerst 
waren ze vers van de boom, als ze nog niet waren ge- 
droogd. Het vruchtvlees was dan nog helemaal wit en er 
zat een velletje omheen wat je er met je nagels vanaf kon 
pulken. Het velletje was bitter, maar de noot was nog 
zacht en zoetig van smaak. 
Ze hadden het goed. Hun boerderij leverde genoeg 
granen, groenten en vlees op om een weeshuis te kunnen 
voeden. Mensen uit de stad kwamen vaak te voet eten 
kopen of ruilen. Die hadden het moeilijk in deze tijd. De 
oorlog duurde nu al vier jaar. Olga was eraan gewend 
geraakt en was niet zo bang meer. Ook niet voor de 
vliegtuigen die duikvluchten maakten en op alles schoten 
wat bewoog. Ze dook dan de greppel in en wachtte tot 
het voorbij was. Een halfjaar geleden gingen ze nog clan-
destien op het dak van de trein naar school, maar door 
alle bombardementen had Vati gezegd dat dat niet meer 
mocht. Ze kregen nu les van het kindermeisje als er tijd 
was, maar meestal waren ze aan het werk in de keuken 
of op het land. 
Olga miste de school, ze was goed in taal en geschiedenis. 
De meester was een dikke man met een grote snor die 
net deed alsof hij streng was. Ze vond het ook leuk om 
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met de kinderen te spelen op het schoolplein. De kinde-
ren mochten niet bij hen thuiskomen, Mutti vond ze vies 
en had op iedereen wat aan te merken. Ze had op de 
eerste schooldag een vriendin voor Olga uitgezocht en 
daar moest ze het maar mee doen. Olga was daar boos 
over. Zij waren toch ook maar gewone boeren! Maar Olga 
wist dat ze wel heel rijk waren. Ze hadden meer dan 
achthonderd hectaren land en wel veertig paarden. Ie-
dereen keek tegen haar vader op, hoewel dat eigenlijk 
niet kon, want Vati was heel klein. Hij had een dikke buik 
en een glanzende, kale kop met een vetrol achter in zijn 
nek. Heel anders dan Mutti, die lang en mager was en een 
grote pukkel naast haar neus had. Olga vond haar net een 
heks en als iemand zei dat ze op haar moeder leek, was 
ze beledigd. Olga was klein en heel mager. Daarom 
noemde Vati haar altijd ‘Murkel’, scharminkel, net als hun 
pony. Ze spanden Murkel vaak voor een klein wagentje of 
een sleetje en maakten kleine tochtjes. 
Olga hield meer van Vati dan van Mutti. Vati maakte altijd 
grapjes en soms mocht ze met hem mee op de wagen 
naar het dorp. Maar veel aandacht besteedde hij niet aan 
haar en haar broertjes en zusjes. Vati was vaak maanden 
weg en dan wist ze niet waar hij was. Niemand vertelde 
haar ooit wat. Twee weken geleden, toen de winter nog 
heel ver weg leek, was hij ook weer vertrokken en 
sindsdien had ze hem 
niet meer gezien. Ze zou het nooit hardop toegeven, maar 
ze miste hem. Het was deze keer anders geweest. Er was 
iets aan hem wat ze nog nooit had gezien. Alsof er iets 
onherroepelijks ging gebeuren. (…) 
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Grip 
 

Leesfragment 
 
 

 
Toekomst, heb ik wel een toekomst 

Of verdwijn ik als de bloesem in de wind 
Tijd, heb ik wel tijd 

Of vliegt die in het niets aan mij voorbij 
En als ik dan geen toekomst en geen tijd heb 

Waar doe ik het dan voor 
Sterf ik dan 

Eer ik er voor mijn kinderen heb kunnen zijn 
Hoe kan ik de cirkel doorbreken 

Hoe kan ik leven met de pijn 
Moet ik vasthouden of loslaten 

Of hoef ik alleen maar te zijn 
 

Eva 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

1 
 
“Welkom Nora, ga lekker zitten. Ik zie dat je een beetje 
gespanne bent, dat snap ik wel. Vertel eens, hoe ben je 
bij mij terechtgekomen?” vroeg Rianne. 
 
Zorgvuldig las ik verschillende websites door. Er waren zo 
veel mogelijkheden, reguliere of alternatieve therapie 
alleen al was een lastige keuze. Met wie kon ik dit bespre-
ken? Mam was geen optie. Die zou mij wel een enorme 
teleurstelling vinden en Luna, mijn jeugdvriendin, praatte 
niet meer met mij. Haar had ik verraden. 
Na veel gesteggel in mijn hoofd besprak ik het met Kate, 
mijn collega, manager en rookmaatje. Zij kon goed luiste-
ren en oordeelde niet, maar een vriendin, nee, dat was ze 
niet. 
“Ik geloof dat het inderdaad wel nodig is om hulp te 
zoeken.” Ze legde haar hand op de mijne. “Je maakt jezelf 
kapot als je zo doorgaat.” 
“Waar moet ik dan heen? Er is zo veel...” 
“Je kunt een afspraak maken bij de huisarts, die kan vast 
wel wat informatie geven. Dan kan ik met je meegaan als 
je dat wilt.” 
“Oké, maar ik denk dat het beter is als ik alleen ga.” 
“Kom er maar op terug, mocht je nog van gedachten 
veranderen. Want Nora, ik weet niet wat het is met jou, 
ik kan er ook niets aan doen, maar je hebt een speciaal 
plekje in mijn hart.” 
Na een tijdje kwam ik er inderdaad op terug. 
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“Wil je toch mee?” vroeg ik. “Ik ben dan vast zo gestrest 
dat er uit mij niet veel zinnigs zal komen.” 
Om half tien had ik een afspraak met dokter Hardeveld. 
Onder de douche bereidde ik mij vast voor en raapte mijn 
moed bij elkaar. 
Tijdens het afdrogen keek ik op mijn telefoon. Ik had een 
voicemail: dokter Hardeveld was ziek. De zenuwen gier-
den door mijn lijf, ik schoot volledig in de stress en ge-
dachten drongen zich op in mijn hoofd: Kate gelooft me 
nooit… Nu krijg ik nooit hulp. Waarom is dat mens nou net 
vandaag ziek? Heeft ze zo’n hekel aan mij? 
Ondanks mijn paniek wist ik toch een lach op mijn gezicht 
te toveren, gaf mijn moeder een zoen en liep de deur uit. 
Ik moest rustig overkomen. Ze moest denken dat ik ge- 
woon naar mijn werk ging. Ik greep mijn fiets uit de ber-
ging, trapte zo hard als ik kon richting het gezondheids-
centrum en stormde de huisartsenpraktijk binnen. De 
assistente keek me geschrokken aan. 
“Kan ik u ergens mee helpen?” vroeg ze. 
Ik legde het hele verhaal aan haar uit. Ik hoefde me geen 
zorgen te maken, zei ze, want om twaalf uur had ze nog 
een plekje vrij bij een mannelijke invalarts. Een man? Dat 
wilde ik niet! In paniek belde ik Kate. 
“Kate, je gelooft me vast niet, maar de huisarts is ziek.” 
“Dat geloof ik inderdaad niet Nora, ik bel de praktijk wel 
even.” 
“Dat hoeft niet. Ze hebben nog een plekje vrij om twaalf 
uur, maar dat is bij een man.” 
“Doen, het is wel een arts, ik kan om twaalf uur ook met 
je mee.” 



12 
 

“Maar waar moet ik nu heen dan? Mam denkt dat ik op 
mijn werk ben en daar denken ze dat ik bij de huisarts 
ben.” 
“Ga maar gewoon werken, ik ben vandaag vrij.” 
Nog drie uur te gaan… Ik fietste naar mijn werk. Ik had 
mijn baas verteld dat ik naar de huisarts moest vanwege 
rugpijn. Met waterige ogen kwam ik aan. 
“Heb je gehuild?” vroeg Bram. 
“Nee, dat is de wind,” loog ik. “Maar ik moet zo weer weg, 
want de afspraak met de dokter is verzet naar twaalf 
uur.” 
Met de bus ging ik een paar uur later naar de huisarts toe, 
bang dat ik mama zou tegenkomen als ik op de fiets zou 
gaan. Eenmaal in de wachtkamer ging mijn hart tekeer en 
ik probeerde de enorme brok in mijn keel weg te slikken. 
Een licht getinte man met een halflange baard haalde ons 
op. Ik was dan wel klein, maar door de manier waarop hij 
naar mij keek voelde het alsof hij aan het onderzoeken 
was of ik gestoord was. Hij ging zitten en zei helemaal 
niets. Als Kate er niet bij was geweest, was ik allang de 
deur uitgerend. 
Ondanks mijn schorre stem kwam er nog verstaanbaar uit 
dat ik hulp zocht, maar dat ik niet wist waar ik zoeken 
moest. Met trillende handen overhandigde ik de arts mijn 
lijstje met problemen. Hij las met samengeknepen ogen, 
alsof hij zijn leesbril was vergeten. 
“Hebt u een thuis? Familie? Werk?” vroeg hij met een 
buitenlands accent. 
Ik knikte verlegen. Met een schuin hoofd staarde hij me 
even bevreemd aan en zei: “U bent tweeëntwintig, u hebt 
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een dak boven uw hoofd, familie, werk. Wat wilt u dan 
nog meer?” 
Het liefst was ik diep de grond ingezakt, maar aangezien 
dat niet kon, verstopte ik mijn gezicht half achter mijn 
lange, donkerblonde haren. 
“Meneer, Nora heeft hulp nodig,” verdedigde Kate mij. 
“Dus ik wil dat u haar doorverwijst. Waarnaartoe, dat 
moet u zelf maar weten, maar wij gaan niet weg zonder 
verwijzing.” 
“Ik maak wel een verwijzing voor de POH,” mompelde hij. 
“Wat is een POH?” vroeg Kate. 
“Praktijkondersteuner huisarts. Dan kan ze daar een 
gesprekje hebben. 
Bij de balie kunt u een afspraak maken.” 
Weer ging Kate mee. Ik wist niet goed of ze zichzelf 
opdrong, want aan mij werd niets meer gevraagd. 
De POH was een vriendelijke vrouw van middelbare 
leeftijd met korte, blonde haren met veel gel erin. Ze 
stelde directe vragen waar ik moeilijk omheen kon. Ik 
beantwoordde ze netjes, maar laconiek. Zo had ik mezelf 
onder controle, maar daardoor leek ik niet gemotiveerd, 
wat nou ook weer niet de bedoeling was. De vrouw 
praatte verder met Kate en keek niet meer naar mij. 
“Ik denk dat Nora professionele hulp nodig heeft. Ik zal 
een verwijzing maken voor de basis GGZ.” 
Gespannen liep ik met Kate de spreekkamer uit en zei: 
“Kate, deze keer doe ik het alleen. Ik vraag nu echt te veel 
van je, ik moet zelf de verantwoordelijkheid nemen. Dank 
je wel voor je hulp. Zonder jou had ik met lege handen 
thuisgezeten.” 
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Kate omhelsde mij liefdevol en zei: “Voel je dat? Dit is 
liefde.” 
Ik lachte naar haar en liep met haar mee naar de bus. Ik 
toetste het nummer van de basis GGZ in op mijn mobiel. 
Ik voelde hoe mijn keel droog werd, had moeite met slik-
ken en het zweet brak me ook nog eens uit. De telefoon 
ging over en ik hing meteen weer op. Ik ademde een paar 
keer in en uit en toetste het nummer weer in. 
“Basis GGZ, goedemiddag. Wat kan ik voor u doen?” 
vroeg een man met een warme stem. 
“Dag, ik ben doorverwezen door de POH. Ik moest zelf 
bellen voor een afspraak.” 
“Dat klopt, heeft u voor mij uw geboortedatum?” 
“Ja, eh…” De zenuwen hadden mijn hersenen overgeno-
men. Hoe hard ik ook mijn best deed, alles bleef blanco. 
“Als u uw identiteitsbewijs even pakt, dan staat het daar-
op, dan kunt u mij ook meteen uw BSN geven.” 
Met trillende handen pakte ik mijn paspoort en gaf hem 
de gewenste informatie. 
“Ik heb hier inderdaad uw verwijzing staan. We hebben 
een wachttijd van vier maanden. Op twee mei heb ik een 
plekje voor u. Schikt dat?” 
Vier hele maanden wachten. Dat voelde eindeloos lang. 
Bij mij werkte het zo: ik kon dingen heel lang uitstellen, 
vooral als het ging om mezelf, maar als ik dan eenmaal 
een besluit had genomen, dan moest het zo snel mogelijk 
gebeuren. Bij mijn geboorte ging het ook al zo. Mijn 
moeder dacht telkens weer dat ze ging bevallen, maar 
nee hoor! Vals alarm, ik bleef lekker zitten. Tot ik er in-
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eens helemaal klaar voor was, en zo werd ik bijna in de 
auto van de verloskundige op de wereld gezet. 
 
Een beetje bibberig zat ik vier maanden later in de 
wachtkamer. Diana, de psycholoog, haalde mij op. Ze was 
een jonge dame, eind twintig, zwanger en zag er vriende-
lijk uit met haar glimmende ogen, zwarte haren en brede 
lach. Ze vroeg me wat over mezelf te vertellen en wilde 
weten waar ik hulp bij nodig had. 
“Ik ben opgegroeid in Bussum,” fluisterde ik snel. “Toen 
ik zeven was wilde mijn moeder iets nieuws, we begon-
nen een camping in Frankrijk. Mijn vader dronk te veel en 
dus gingen ze scheiden en toen liet mijn moeder mijn 
broer Stijn en mij achter in Frankrijk, bij onze vader. Nu 
woon ik alweer drieënhalf jaar in Nederland, want in 
Frankrijk ging het niet meer. We hadden geen geld en zo. 
Er is ook een keer iets vervelends gebeurd met een oud-
collega en ik heb binnenkort geen huis meer, want mijn 
moeder heeft geen plek voor mij in haar nieuwe huis en 
nu woon ik in het appartement van iemand anders, maar 
dat wordt verkocht, dus daar moet ik over een maand uit. 
Maar goed, dat doet er op zich allemaal niet toe, ik denk 
dat ik gewoon moet leren praten en opener te zijn en dan 
komt alles vast wel goed. Nu krop ik altijd alles op.” 
“Dat is volgens mij wel heel kort beschreven, kun je iets 
meer vertellen over wat voor naars er is gebeurd met die 
oud-collega?” vroeg Diana voorzichtig en wreef met haar 
hand over haar zwangere buik. 
“Nee, daar mag ik niet over praten.” 
“Van wie niet?” 
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“Van mezelf, het is vies en ik ken je nog niet.” 
“Zijn er mensen die je hierin steunen?” vroeg ze met een 
stem waarmee ze liet merken dat ze al een idee had van 
wat er aan de hand was. 
“Nee, ik heb aan niemand iets verteld. Ik denk dat ik te 
bang ben.” 
“Waar ben je bang voor?” 
“Dat ze mij niet geloven of dat ze mij de schuld geven. Of 
nog erger, dat ze mij vies vinden.” 
“Ik geloof niet dat er iemand is die dat zou doen. Als je er 
nu niet over wilt praten, hebben we het er later nog over. 
Hoe is je stemming?” 
“Down, denk ik. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen, 
steeds raak ik de draad kwijt en verlies ik de controle. Dat 
maakt me bang.” 
“Hoe lang voel je je al somber?” 
“Geen idee, toen ik een jaar of vier was, dacht ik voor het 
eerst na over de dood, dat is blijven hangen. Dat kwam 
denk ik door de nachtmerries waarin iedereen altijd 
doodging, behalve ik. Gedachten aan de dood zijn er 
gewoon vaak, maar ik kan ook blij en hyper zijn. 
Anders zou het wel een erg sombere boel worden.” (…) 


