
Een verborgen lach in een gebroken gezicht 
 
Vogels vlogen op. 
De bladeren van de bomen waren in de punten fleurig oranje gekleurd, die eerder in 
goudgele tinten met groen begonnen. De wereld was rusteloos, en de wind suisde langs 
elke boom. Zo licht als veertjes vielen de blaadjes naar beneden. Het regende, zo zacht, dat 
je de druppels niet eens kon horen vallen tegen het beslagen raam, waarachter een oude 
vrouw zat. Mijn allerliefste, lieve oma.  
Bij elk klein blaadje dat in haar richting geblazen werd, lachte ze, en kwam er weer een 
lachrimpeltje in haar gezicht bij. Ze besefte nog niet wat er komen zou, wat alles zou 
veranderen. Ze keek mijn richting op. Ik was nog heel klein, en zat op mijn knietjes aan een 
plastic tafeltje te tekenen. Een groot wit vel papier, met boven aan een blauwe streep 
getekend, en een zonnetje linksboven. Onderaan moest een dikke groene gekraste lijn, en 
in het midden een klein vogeltje. Het vogeltje lachte mysterieus. “Tadaah!” Vol trots hield ik 
mijn blaadje omhoog, en zwaaide ermee. Oma stond op, glimlachte naar me, en mompelde 
wat binnensmonds. Ze tilde me op, en zette me met één zwaai op haar schoot. Samen 
keken we uit het raam, met uitzicht op de boulevard achter de hoge bomen. Een 
klaargemaakte boterham met bananenplakjes lag nog naast  de kleurpotloden op het 
plastic tafeltje.. Oma keek mij streng aan en fronste. ”Eerst opeten, dat is gezond!”  
Ik ging uitdagend met mijn armen in mijn zij staan, en keek speels uit mijn ogen. Na heel 
vaak laten zien hoe gezond ik was -ik sprong op en neer, draaide rondjes, gooide mijn 
armen in de lucht- at ik met veel tegenzin het broodje op. Want tja... het is dus gezond. 
Gelijk ging ik weer op haar schoot zitten. Voorzichtig legde ik mijn hoofd op haar borst. 
 
“BOEM-boem...BOEM-boem... BOEM-boem...” 
Net een tijdklok die altijd maar afging. Háár tijdklok.                                                                             
Een lang, zoemend geluid doorbrak mijn gedachten: de bel. 
“Blijf maar lekker zitten, hoor.”Ze liep naar de hal, en deed de deur open. De warmte om mij 
heen verdween, en de kou nam weer toe. Ik hoorde enthousiast gelach, en geklets. Daar 
stond mijn moeder in een grijze lange jas, en een kastanjebruine sjaal. “Kom lieverd.”Mam 
tilde me met één arm op, alsof ik niets woog. Het weekend was helaas al voorbij. Ik 
verheugde me al op het volgende weekend, dat we weer naar oma mochten. “Eerst Oma 
een knuffel” zei ik. Moeder zette me weer neer, en ik gaf oma een knuffel. Maar ik voelde 
iets, ... wat was dat, onderaan bij haar enkel? Een of ander bultje. Oma had door dat ik het 
zag, en haalde me gelijk daar weg. Ze duwde me zenuwachtig naar mijn moeder toe, die 
flauwtjes mij bij de arm greep, en meetrok.  
Nadat we de hoek om waren, stapten we de auto in, en reden we over de enorme dijk naar 
huis. “Mam, mag ik je wat vragen?” Moeder keek me niet aan “Ja, wat is er, kind?” Ik 
friemelde aan de veiligheidsgordel, “Is er iets met Oma?” Het werd ijselijk stil. Moeder 
slikte. De wind ging liggen, en de vogels zwegen. De zee begon lange koppen schuim voort 
te duwen. “Nee.”zei Moeder zacht. De motor gromde geërgerd, want Moeder drukte het 
gaspedaal diep in, en met een brommende ondertoon reden we de smalle straten uit. 
 
 
 
 
 



 
De week ging haastig voorbij, maar die zaterdag gingen we niet naar Oma. De zaterdag 
daarna ook niet, en het daaropvolgende weekend ook al niet. De daaropvolgende weken 
had ik Oma niet meer gezien. Had ik meer banaan moeten eten? Na nog een weekend, 
dacht ik dat Oma me totaal vergeten was. Dat ze niet meer van me hield, en me nooit meer 
wou zien. Door die waanbeelden voelde ik me vanbinnen verwrongen. Op een dag, toen 
Moeder en ik zouden gaan wandelen langs de zee, lachten  Moeder en ik nog. Mijn voeten 
zaten al in mijn rood kleurige laarsjes verstopt, en ik pakte alvast mijn wintermuts. 
 Ik keek naar Moeder toen de telefoon afging, en ze opnam. Ook zag ik hoe de angst haar 
om het hart sloeg. Ze drukte haar hand voor haar mond en zat doodstil op een kruk. 
“..Nee,..maar de arts ....,”fluisterde ze ,” je denkt toch niet..een melanoom..?” Mijn hart 
bonsde in mijn keel, zonder dat ik wist wat het betekende. 
Ik verlangde er vurig naar om te vragen wat er was, maar hield mijn mond op slot. Niet dat 
ik niet meer kon praten, maar dat ik juíst niet wilde praten. Mijn verlangens werden een 
grote brij in mijn achterhoofd, en mijn ogen leken te branden. Vanuit m'n ooghoeken keek 
ik naar Moeder; ze leek erg afgeleid, en legde de telefoon neer .Even stond alles stil. Ik 
voelde hoe de ouderwetse koekoeksklok tikte. Zware slagen, die in je gedachten bleven 
haken. 
 
- “TikTAK..tiktak..TikTAK..“- 
Moeder boog zich over me heen,“We gaan naar Oma toe.”, en veegde mijn tranen met haar 
duim uit mijn gezicht. 
 
Na een heel lange weg, reden we de smalle straten weer in. Alles leek zo veranderd! De 
kleurige bomen met de mooie bladeren waren vies en kaal geworden, en de prachtige zee, 
met haar grijsgroene wateren en witte schuimlagen, was in grauw donkergroen met woeste 
ongelijke golven veranderd. We reden over de dijk, en haar golven vlogen met hels kabaal 
tegen de rotsen op, waar ze versplinterden in miljoenen kristallen. We stapten de auto uit, 
en liepen over het gladde stenen paadje naar Oma's huis toe. –Klik! - De sleutel draaide zich 
stroef in het slot om. Stap, stap, stap..onze voetstappen klonken dof op het stoffige tapijt. 
Moeder pakte opeens mijn hand vast,“Dag, moeder.”ze klonk hees. Daar lag Oma, op de 
bank. Ik voelde een geweldige stroom van adrenaline door me heen lopen, en ik moest 
huilen van de golf emoties die mij overviel. Mijn hand liet Moeder los, en ik omhelsde Oma. 
Ze voelde koud aan. Blij en opgelucht, dat was ik. Maar een gevoel van verlorenheid roerde 
in mijn maag. 
“Dag, lieverd.”Oma was moeilijk te verstaan, alsof ze haar stem kwijt was, en weer eventjes 
wist te vinden. Nadat ik zag, dat Moeder met rouwende ogen naar me keek, bedacht ik me 
dat Oma er anders uitzag. Ik bekeek haar nog eens goed. Haar lichtblauwe ogen waren 
minder aanspreekbaar dan eerst; ze keken dwars door me heen. Toch raakte het me, mijn 
diepere ik. Haar huid was net zo wit als het witte ijs op de daken. En ze rook vreemd. Ik 
verstijfde . Alles drong tot me door, de gedachte prentte zichzelf in een snelle flits in mijn 
geheugen. Sinds die tijd, zou ik altijd willen wensen, dat ik het niet wist. Dat ik niet wist, hoe 
ziek ze werkelijk was, dat ik niet wist dat het de laatste keer met Oma was, dat ik haar kon 
troosten, en zei mij.  
Moeder zag het, en pakte mijn hand weer.  
En ik kneep erin, heel hard.  
 



 
 
Ik kroop bij Oma naast haar op de bank, en Moeder kwam op het randje erbij zitten. 
Moeder legde Oma's handen voorzichtig op haar buik, en haalde Oma's haar eraf; het was 
een pruik. Natuurlijk schrok ik heftig van haar kale hoofd, met maar een paar plukjes haar. 
Maar Oma streelde mijn wang.“Ik ben ziek, lieverd. Ik hoop..ik hoop dat je begrijpt waarom 
jij en ik de afgelopen weken even niet konden afspreken.”Oma klonk nog zwakker dan ze al 
was. Ze glimlachte met op het eind een kort wanhopig zuchtje .Wat ik ermee aan moest, 
wist ik nog niet, maar ik knikte toegeeflijk, en durfde het te begrijpen. 
“Ik vind je heel lief” fluisterde ik, en beet op mijn lip.  
 
“BOEM-boem...BOEM-boem...BOEM-b..b...” 
De tijdklok van Oma haperde, en ik wist dat dit een veelbetekenend moment was. 
Ik weet niet hoelang ik Oma heb vastgehouden, en hoe graag ik haar heb willen vragen bij 
mij en Mamma te blijven. Ik slikte die vraag in, en het werd een brok in mijn keel. In stilte 
was Oma weggezonken, voorgoed, voor altijd. Het regende pijpenstelen, en de wind trok de 
regen ten hemel mee. 
Luisterend naar de geluiden die zich buiten afspeelden, kroop ik naar Moeder toe.  
Ze maakte van haar armen een holletje, waar ik nagenoeg in paste, en zei, zo zacht als ze 
maar kon:”Sluit je ogen, en wees niet bang, meisje van me.”  En ik gehoorzaamde. 
Ik kneep mijn ogen dicht, en huilde, als nooit tevoren. Mijn tranen waren op, toen ik mijn 
rode, opgezwollen ogen na een lange tijd opende. “Het is voorbij.”Ze klonk schor. De tijd 
ging veel te snel, maar dat kon me eigenlijk niks meer schelen. Uiteindelijk belde Moeder 
iemand op, en ik deed mijn rode laarsjes maar weer aan. Ik strekte me uit terwijl ik mijn jas 
pakte.. Nog even stond ik bij de bank, waar Oma lag en pakte haar koude hand vast. Haar 
lachrimpeltjes vielen het meest op, het leken wel breuken in haar gezicht. Maar haar mond 
stond het gekst,  een beetje geheimzinnig, alsof....alsof ze stiekem lachte. Ondanks alles, 
voelde ik me er beter door. Een verborgen lach, die diep in haar lieve gebroken gezicht lag. 
“We gaan, meisje.” Moeder stak haar arm uit, en samen liepen we naar de tuin, wachtend 
op de mannen in zwarte pakken. 
 
Een jaar later, zat ik voor het raam, waarachter de wereld wit en donzig van de sneeuw was. 
Mijn hoofdpijn nam af, en ik dacht aan niks. Alle gedachten waren weggestroomd met mijn 
tranen mee, en dat vond ik prima. De lantaarnpalen gaven een schemerig licht bij ons huis, 
en sneeuwvlokjes dansten naar beneden. Het leek de dag van gisteren dat Oma stierf aan 
kanker. Donkere wolken ontfermden zich over onze straat. 
Het werden steeds meer sneeuwvlokjes, en op een duur leek het een ritme, met dansende 
vlammen van spierwitte sneeuw. Even dacht ik een gestalte te zien, een vorm van een 
mens. Ik herkende de breuken in het gezicht, en de schim leek te zwaaien. Langzaam 
knipperde ik met mijn ogen, om het beter te zien, maar de gestalte was weer weggegaan in 
de witte zee van vlammen. De sneeuw maakte een soort licht, hoog suizend geluid, dat op 
engelenzang leek.  
Ik zuchtte weer, en nam een grote hap van mijn boterham met banaan. 
 

Willemijn Rog 


