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De kerkklokken luiden 

De kerkklokken luiden elf keer. Het is elf uur ’s ochtends. Een meisje, nerveus en bang staat 

op de stoep te wachten. Ze wipt zenuwachtig van haar ene been naar haar andere. 

Nieuwsgierig staart ze naar de blauwe, pas geverfde deur. Ze is benieuwd wie zich achter 

deze deur bevindt. Ze houdt haar hoofd schuin en knijpt haar ogen samen. Ze probeert te 

lezen wat er op het plaatje naast de deur staat. Door de afstand tussen haar en het huis, kan ze 

het niet goed lezen. Aarzelend zet ze een stap richting de blauwe deur. Ze ademt diep in en 

kijkt onzeker uit haar ogen. Teleurgesteld zet ze een stap terug, omdat ze te weinig moed 

heeft om dichter bij te deur te komen. Ze weet dat ze moet lezen wat er op het plaatje staat. 

Straks heeft ze zich van huis vergist of is hij al verhuisd, maar ze durft niet.  

De kerkklokken luiden twaalf keer. Het meisje is er nog steeds. Ze is op een bankje gaan 

zitten en bijt op haar nagels. De zon is tevoorschijn gekomen achter de dikke laag wolken en 

haar gezicht wordt verlicht door de zon. Nu pas zie je duidelijk haar hazelnoten bruine ogen, 

die fonkelen in het zonlicht. Wanneer een voorbijganger haar vraagt of ze het niet veel te 

koud heeft zonder een fatsoenlijke jas in januari, antwoordt ze verlegen dat ze haar jas is 

kwijtgeraakt. De voorbijganger kijkt haar dan vol medelijden aan, mompelt: “Hou je taai, 

meisje,” en loopt vervolgens hoofdschuddend door.  

De kerkklokken luiden één keer. Het is één uur ’s middags. Zenuwachtig staat het meisje voor 

de blauwe deur. Ze strekt haar hand uit naar de deurbel. Haar hand trilt door de zenuwen. Ze 

bijt op haar lip en kijkt angstig naar de bel, alsof het elk moment in een afschuwelijk beest 

kan veranderen dat haar zal opeten en alleen haar blonde lokken op de stoep zal laten liggen. 

Bang trekt ze haar hand terug. Besluitloos staat ze voor de blauwe deur. Wanneer zal ze 

moedig genoeg zijn om op de bel te drukken? Haar ogen glijden over het hele huis. Ze heeft 

het zo vaak op foto’s gezien. Ze weet precies hoe het eruit ziet vanbinnen en vanbuiten. Ze 

weet ook exact hoe het er vroeger uit heeft gezien. Toen had het huisje nog rode luiken met 

kanten gordijnen voor de ramen en een blauwe deur waarnaast een bordje met ‘welkom’ hing. 

Misschien is ze daarom zo zenuwachtig, omdat ze het gevoel heeft dat ze niet welkom is. 

Misschien heeft ze ook wel gelijk. Misschien is ze helemaal niet welkom. Misschien herkent 

hij haar niet eens. Ze is bang voor wat er zal gebeuren als ze op die mooie, ouderwetse bel 

drukt.  
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De kerkklokken luiden twee keer. Het meisje opent haar rugzak en pakt haar brooddoos. Ze 

wrijft met haar vingers voorzichtig over de tekening van K3. Ze hoopt dat deze goede feeën 

haar een beetje van hun magie of van hun doorzettingsvermogen kunnen lenen. 

 Ze sluit haar ogen en probeert hem voor de geest te halen. Ze kent hem en het huis alleen 

maar van haar moeders foto’s.  Op haar slaapkamer lag rood fotoboek, versierd met bloemen 

waarin al deze foto’s stonden. Haar lievelingsfoto is de foto van haar moeder en hem stralend 

op strand met de wind in hun haren. Verzonken in haar gedachten eet ze haar vooraf 

gesmeerde broodjes op.  

De kerkklokken luiden drie keer. De zon wordt al een stuk zwakker en het meisje krijgt het 

koud. Ze zit met haar knieën opgetrokken op het bankje te wachten op de moed die misschien 

nooit komt. Ze rilt en probeert zich zo goed mogelijk te beschermen tegen de gure wind. Ze 

weet dat ze niet zo laf moet zijn en gewoon op de bel moet drukken maar iets houdt haar 

tegen en ze weet niet wat. Ze denkt aan haar moeder. Het is nu twee jaar geleden dat ze 

overleden is aan kanker. Ze mist haar. Haar moeder is veel te vroeg gestorven. Het meisje was 

nog maar een meisje, hooguit een jonge vrouw. Ze was zeker nog niet oud genoeg om alleen 

op de wereld te staan. Ze had geen broers of zussen waarmee ze haar verdriet kon delen. Ze 

stond er helemaal alleen voor, zoals ze nu helemaal alleen voor het huis met de blauwe deur 

staat. Ze hoort haar moeder in haar gedachten zeggen: “Ik waak over je, dat weet je toch?” Dit 

waren haar laatste woorden, ze viel in slaap en werd nooit meer wakker.  

Het begint te schemeren. Het laatste half uur zijn er geen mensen meer voorbij gekomen. Het 

meisje weet dat ze moet aanbellen. Ze heeft geen geld meer om een treinticket terug naar huis 

te kopen. Ze kan nergens anders. Ze is bang.  

De kerkklokken luiden zes keer. Het is donker en de straatlantaarns springen aan alsof ze zich 

door de kerkklokken geroepen voelen. Het regent zachtjes en het meisje is gaan zitten onder 

het luifeltje van de buren met haar knieën opgetrokken. Ze doet haar ketting af en opent het 

hartje. Ze ziet een kleine stralende foto van haar moeder naast een ondeugend kijkende jongen 

met bruin kort haar die doet alsof hij al een man is. In de andere helft van het kettinkje zit nog 

een foto. Daarop ligt haar moeder in het ziekenhuis bed terwijl ze trots naar beneden kijkt, 

naar haar kleine meisje dat negen maanden in haar buik heeft gezeten. Ze was toen nog maar 
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zestien jaar. Ze heeft het hem nooit verteld. Ze ging er van uit dat dat niet nodig was. Ze had 

het fout.  

De kerkklokken luiden zeven keer. Een man stapt uit zijn auto en rent naar de voordeur van 

zijn huis. Hij graait in zijn jaszakken, op zoek naar zijn sleutel die hij zo snel niet kan vinden. 

Hij vloekt hardop en ziet zijn prachtig, net gestreken kostuum natter en natter worden. Dan 

ziet hij het meisje zitten. Ze zit ineen gedoken en rilt van de kou. In haar bleke handjes klemt 

ze het hartje dat aan haar kettinkje hangt alsof het haar kostbaarste bezit is. De man aarzelt of 

hij haar zal uitnodigen om mee te eten terwijl hij zich afvraagt wat ze nog zo laat alleen op 

straat doet.  

De kerkklokken luiden negen keer. Verkleumd van de kou, zit het meisje buiten op de stoep. 

Het is gestopt met regenen en de wolken zijn verder getrokken. Het meisje kijkt naar de 

sterren en de maan. Haar moeder heeft haar verteld dat wanneer ze zou sterven, ze een ster 

zou worden die schitterde aan de hemel. “Maar hoe weet ik dan welke ster jij bent?” vroeg het 

meisje verbaasd. “Ik ben de ster die het felste schijnt,” antwoordde haar moeder dan 

vastberaden.  

De kerkklokken luiden tien keer. De man kijkt uit zijn raam naar buiten. Hij moet een artikel 

voor de krant schrijven maar hij heeft geen inspiratie. Er gebeurt helemaal niks in de wereld. 

Plots ziet de man het meisje zitten op het bankje onder de boom, kijkend naar de sterren. Deze 

keer aarzelt de man niet en hij loopt naar buiten.  

De blauwe deur ging open en de man kwam naar buiten. Nieuwsgierig bestudeert het meisje 

de man. Ze zit op haar bankje en kijkt de man aan. De kou heeft haar angst voor het huisje en 

haar inwoners overwonnen. “Wat doe je nog op straat?” vraagt de man verbaasd. Het meisje 

haalt haar schouders op. Hoe moet ze het hem gaan vertellen? “Zoek je soms iemand of ben je 

verdwaald?” vervolgt de man vragend. Het meisje schudt haar hoofd. Verdwaalt was ze zeker 

niet. Ze wist exact waar ze moest zijn: het huis met de groene luikjes en de pasgeverfde 

blauwe deur. “Ik ben uw dochter, meneer,” zegt ze zachtjes. De man kijkt haar verbaasd aan. 

“Mijn dochter?” Het meisje knikt hevig. “U heet Wim toch? Misschien herinnert u zich Eva 

nog? Ze is mijn moeder en heeft me naar u toe gestuurd.” De man kijkt haar overdonderd aan. 

Hij herinnert zich Eva nog wel. “Wil je mee naar binnen komen? Mijn vrouw heeft een 

appeltaart gebakken en ze vindt het vast niet erg als je een stukje mee-eet. Je kan je 



SW1807 
 

verwarmen aan de openhaard,” stelt de man vriendelijk voor terwijl hij het meisje 

nieuwsgierig in zich opneemt. Dit zou dus zijn dochter zijn. Hoe lang zat het meisje al wel 

niet op de stoep te wachten? Hopend dat hij haar zou herkenen. Hij voelt dat hij onbewust 

moet glimlachen om haar doorzettingsvermogen en hij steekt zijn hand naar haar uit. 

Dankbaar pakt ze zijn hand aan, houdt in haar andere hand het kettinkje stevig vast en ze 

loopt met de man mee naar de blauwe deur. Ze werpt nog een laatste blik op de felste ster aan 

de hemel en denkt: “Je waakt goed over me mama, dat weet je toch.” 

 


