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DE AUTEUR

KEES POSTEMA (1963) debuteerde 
in 2020 met Het meisje op de 
linoleumvloer. In deze roman brengt 
een bizar incident de egocentrische 
mbo-docent Henk op een zoektocht. 
Die leidt langs verschillende landen 
en is bezaaid met liefde, vreugde, 
verlangen en verdriet. En tenslotte: de 
dood. Of zat die juist aan het begin?

Waarom ben je gaan schrijven?
“Eigenlijk weet ik niet waarom ik 
graag mijn ideeën en fantasieën met 
anderen deel. Maar dat doe ik nu 
eenmaal. En schrijvend lukt me dat 
het best. Ik heb altijd al artikelen, 
gedichten en verhalen geschreven.” 

Hoe kwam je debuutwerk tot stand?
“Al heel lang wilde ik een roman 
schrijven, maar dat is toch een 
andere tak van sport dan artikelen en 
gedichten. Ik heb er bewust tijd voor 
vrij gemaakt door onbetaald verlof te 
nemen. Een paar maanden waarin ik, 
gezeten in Spaanse en Franse tuinen, 
mijn eerste roman heb geschreven. 
Die verscheen in november 2020: 
Het meisje op de linoleumvloer, 
bij uitgeverij Gopher, waarin een 
egocentrische MBO-docent op zoek 
gaat naar de liefde van zijn leven, 
zonder dat hij zich daarvan bewust 
is. In zijn zoektocht ontdekt hij dat er 
meer is tussen hemel en aarde en dat 
vooral ieder kind in deze wereld een 
eerlijke kans verdient. Het was echt 
zoeken naar de stijl die mij het beste 
past en die zoektocht zie je terug in 
het boek. Dat realiseer ik mij, nu ik 
het weer heb teruggelezen.”

Wat zijn je toekomstplannen?
“Ik heb mij voorgenomen om jaarlijks 
minimaal één roman te schrijven, 
omdat ik nog vol ideeën zit en die 
graag met mensen wil delen. Het 
belangrijkste voor mij is dat mensen 
zich ontspannen en amuseren 
met mijn boek. Reik ik ook stof tot 
nadenken aan, dan is dat zeker een 
mooie bijkomstigheid. Inmiddels is 
in mei mijn tweede boek verschenen: 
Van god mag je stelen.”

entachtig ziekenhuis, zevenhonderdvijftig 
overleden. Hij wist dat hij dit moest stop-
pen. Dit was waanzin. Niet in zijn stad.
“Godver…”
De mensen keken hem vreemd aan. Ze 
leken hem niet te kennen. Het stadhuis 
lag voor hem. In hoog tempo snelde hij 
naar binnen, de trap op, naar zijn kamer. 
Hij sloot de deur en haalde diep adem. 
Traag bewoog hij zich naar het raam en 
aanschouwde hij het resultaat van zijn 
gereguleerde aanpak. 
“Dit moet echt stoppen. De mensen zijn 
gek geworden. Maar hoe, hoe…”
In zijn ooghoek zag hij de cijfers op het 
bord verspringen. Hij sloot zijn ogen en 
nam een besluit.

Leunend tegen een lantaarnpaal bestu-
deerde een jonge vrouw de bewegingen 
van de mensen die zich vanaf het station 
richting het centrum bewogen. De een 
druk gesticulerend, de ander in zichzelf 
gekeerd of pratend met anderen, trokken 
ze aan haar voorbij. Ze had haar pet ver 
over haar hoofd getrokken zodat de men-
sen haar ogen niet echt konden zien. Daar 
had ze een hekel aan. Het kostte haar al 
moeite om zichzelf te ontspannen, dus op 
aandacht zat ze niet te wachten. Maar er 
was niemand die oog voor haar had. 

“Ik wil dat hier een einde aan komt. Heeft 
iemand een voorstel, anders dan het leger 
inzetten om de binnenstad te ontruimen?”
“Maar waarom wilt u dat, burgemeester? 
We zijn een bedevaartsoord met alle eco-
nomische voordelen die dat met zich mee-
brengt. Niemand heeft kwaad in de zin en 
er zijn geen problemen.”
“Geen problemen? Heb je op dat bord 
daar boven dat café gekeken, commissa-
ris? Het aantal doden en gewonden in de 
ziekenhuizen. De zorg kan dit niet meer 
aan hier, terwijl ze nog moeten bijkomen 
van de pandemie. Hoezo geen proble-
men.”
“Ja dat, maar economisch…”
De commissaris zweeg toen hij het gezicht 
van de burgemeester zag. De anderen aan 
tafel zwegen. Draaiden met hun vingers, 
die ze niet wilden branden. 

“Niemand heeft dus een idee. Dan ga 
ik hier een einde aan maken. Ik heb de 
geschiedenis van de kerk nog eens goed 
doorgelezen en er is niets heiligs aan deze 
hele plek en ik weet dat mensen die dit 
roepen tot de wappies worden gerekend, 
maar dan zien de mensen mij maar zo. 
Later mag iedereen mij afrekenen op wat 
er gaat gebeuren.”
De aanwezigen knikten instemmend. 
“Goed dan. We laten omroepen dat vanaf 
18 uur de binnenstad zal worden ont-
ruimd. Dat betekent dat we extra vervoer 
op het station moeten regelen naar andere 
delen in het land, dat we het leger en de 
oproerpolitie paraat moeten hebben staan 
en ook de ziekenhuizen moeten inlichten 
dat het even vervelend kan worden. Ik 
wil dat iemand zich buigt over een goede 
tekst om dit te delen met al die mensen 
buiten en de media. Nu! Aan de slag.”

Het meisje tegen de paal danste van de 
ene voet op de andere. Ze begon het kij-
ken naar die voorbijtrekkende mensen 
langzamerhand vervelend te vinden, 
maar ze durfde niet te veel te bewegen. Ze 
wist echter dat ze eerst wat rondjes om de 
paal moest lopen om naar huis te kunnen 
gaan. Schichtig keek ze naar de mensen 
op tien meter van haar vandaan, die haar 
nog steeds niet opmerkten. Ze keek naar 
haar handen en telde haar vingers drie 
keer, alvorens ze een stap achteruit zette. 
Opnieuw telde ze de vingers aan haar 
handen. Ze moest denken aan de psycho-
ses die ze de laatste maanden had gehad. 
Nee, daar moest ze juist niet aan denken. 
Nu moest ze opnieuw haar vingers tellen. 
Ze bracht één hand naar de paal en zwaai-
de eromheen, hardop tellend. 
Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. Eén, 
twee, drie, vier, vijf, zes, zeven…zeven 
rondjes lang.
Nu merkte een aantal mensen haar wel op 
en riep naar haar. 
“Hey, je moet verderop zijn, hoor!”
 “Je moet niet hardop tellen!”
 “Aan het oefenen?”
Ze moest glimlachen om de opmerkingen, 
maar draaide met haar ogen dicht door. 
De mensen moesten eens weten…

Kort fragment uit mijn boek Moederziel:

Het eerste wat ik me herinner van de dag dat 
ze uit mijn leven verdween is dat ik griep 
had. Al dagenlang. Ze had besloten dat ze de 
nachttrein naar Denemarken pas zou nemen 
als mijn buikpijn helemaal over zou zijn. Zo 
hadden we nog een dagje samen. Ik vond het 
maar niets dat ze een week weg zou gaan, 
maar ze beloofde dat de zeven nachtjes over 
zouden zijn voordat ik er erg in had. Zenuw-
achtig liep ze door het huis, ze was nog nooit 
zo lang alleen weg geweest zonder ons. 
We aten ’s middags een boterham in de keu-
ken. De keuken waarin wij altijd samen brood 
en koekjes bakten. Ik op het witte krukje met 
mijn eigen kleine schortje aan. Daarna gin-
gen we naar boven om haar tas in te pakken. 
Het werd de blauwe reistas die papa altijd 
meenam als hij een paar dagen ging zeilen. 
Zoveel kleren had ze niet nodig voor die paar 
dagen. Helemaal bovenop legde ze haar lieve-
lingsvestje dat ze van haar zusje Valentina, 
die in Milaan woonde, had gekregen. 
Aan het eind van de middag kookte ze nog 
voor ons en aten we met zijn vieren aan de 
grote eettafel. Toen brak het moment aan dat 
ze zou vertrekken. Het was al donker buiten. 
Mijn broer en ik klommen achter in de grote 
gele Volvo. Bij het station aangekomen zei ze 
dat ik beter in de warme auto kon blijven. Ik 
moest nog beter worden. We kregen nog een 
dikke knuff el en een berg kusjes. “Dag lie-
verds, een hele fi jne week, ik ben er over zeven 
nachtjes slapen weer!”
Zo scheidden onze wegen. Mamma liep het 
donker in en wij gingen met zijn drieën terug 
naar het grote huis. In Hannover stapte ze 
over op de trein naar Kopenhagen. 
Na zeven nachtjes slapen was ze niet terug. 
Ze kwam nooit meer terug.

Einde fragment.

Uiteraard is niet ieders moeder wegge-
gaan toen hij of zij vijf jaar oud was, maar 
we hebben wel allemaal een verhaal. Of je 
nou kleine of grotere deuken hebt opge-
lopen in je leven, we zijn allemaal een 
product van onze geschiedenis en dat 
heeft hoe dan ook impact op ons volwas-
sen leven. Mensen denken soms: “Ik ben 
nou eenmaal zo”, of “Het is nou eenmaal 
zo”, maar ik ben er echt van overtuigd 
geraakt dat dat niet klopt. Natuurlijk kun 
je je geschiedenis niet veranderen, dat is 
een feit, maar je kunt wel iets doen aan de 
impact die jouw verleden heeft op jouw 
toekomst. Met andere woorden: je verle-
den bepaalt niet je toekomst, die bepaal jij. 

Ik neem jullie mee naar toen ik nog op 
de middelbare school zat. Ik was niet zo 
goed in wiskunde, maar voor de rest rolde 
ik vrij eenvoudig door mijn gymnasium. 
Ik was in zes jaar klaar, maar had geen 
idee wat ik wilde gaan doen. Mijn beste 
vriendinnetje ging rechten studeren en ik 
dacht: “Brede studie, kan ik alle kanten 
mee op, laat ik dat ook maar doen”. Zo 
gezegd zo gedaan. Binnen vier jaar stu-
deerde ik af en was er helemaal klaar voor, 
ik ging werken. Ik dacht: ‘”Leasebak, dure 
aktetas, mantelpakje.” Ik zag het helemaal 
zitten, ik had alleen nog geen idee wat ik 
dan précies ging doen, maar dat was een 
klein detail. 

Na een jaartje iets anders te hebben 
gedaan, leek het me een goed idee om toch 
iets met mijn studie te gaan doen. Ik ging 
solliciteren en werd al vrij snel aangeno-
men bij een gerenommeerd prestigieus 
Haags kantoor. Na een aantal jaren wilde 
ik meer balans tussen werk en privé. Ik 
had inmiddels mijn vriend ontmoet, was 
in verwachting van ons eerste kindje en 

maakte de stap naar de overheid. Ik ging 
werken bij de gemeente Den Haag, in eer-
ste instantie nog in een juridische functie, 
maar dat juridische bleek toch niet hele-
maal mijn ding te zijn. 
Toen kwam er een geweldige baan voorbij 
en daar solliciteerde ik op. Ik werd aan-
genomen en werd strandcoördinator. Ik 
ging met twee strandbeheerders alles aan-
gaande het strand regelen en coördineren. 
Het was nog wel deels juridisch, maar 
ook beleidsmatig en uitvoerend werk, en 
ik was vooral veel onderweg en vond dat 
hartstikke leuk. Die baan paste me beter 
dan achter een bureau juridische advie-
zen schrijven en ik had het heel erg naar 
mijn zin. Op een gegeven moment werd 
mijn baan door een reorganisatie anders, 
het werd politieker, meer het gemeente-
bestuur adviseren. Dat vond ik ook leuk, 
want het was weer een nieuwe uitda-
ging. Inmiddels was ik ook al zo lang met 
dat stranddossier bezig, dat ik hierop een 
expert was geworden. Als iemand binnen 
de gemeente Den Haag iets met het strand 
wilde, zei iedereen: “Bel Sophie, zij weet 
het.” Ik vond dat geweldig! Ik had het 
gevoel dat ik iemand was, dat ik belang-
rijk was, dat ik - zelfs - onmisbaar was? 

Ook thuis was het druk, we hadden 
inmiddels een tweede dochter gekregen 
en mijn vriend was veel in het buitenland 
voor zijn werk, maar het was me altijd 
gelukt de ballen in de lucht te houden, 
zowel privé als zakelijk. 
En toen kreeg ik met Kerst een boek van 
een vriendinnetje cadeau. Het heette De 
herontdekking van het ware zelf, geschreven 
door Ingeborg Bosch. Dat boek raakte me 
diep. Het gaf me inzicht in de oorsprong 
van bepaalde gevoelens en gedachten die 
ik vaak had, maar die ik niet kon plaat-
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DE AUTEUR

SOPHIE ZEESTRATEN (1974) 
debuteerde in 2020 met Moederziel, 
een hoopvol en inspirerend boek over 
veerkracht, moed en vergeving. Aan 
de hand van haar eigen levensverhaal, 
waarin een 5-jarige Sophie haar 
moeder uit haar leven ziet weglopen, 
laat de schrijfster zien dat een mens 
voldoende veerkracht heeft om 
pijnlijke ervaringen uit het verleden te 
boven te komen.

Waarom ben je gaan schrijven?
“Door mijn verhaal op papier te zetten 
en in een boek te verwerken, hoopte 
ik mensen ervan bewust te maken 
dat (bijna) alles in positieve zin kan 
veranderen, hoe moeilijk het leven 
soms ook is. En ook dat we als mens 
veerkrachtiger zijn en meer invloed 
hebben op ons eigen leven dan we 
zelf vaak denken. Ik schreef het aan 
de hand van mijn eigen persoonlijke 
verhaal omdat ook ik heel goed weet 
hoe het is om je moederziel alleen 
te voelen en het gevoel te hebben 
dat niemand op je zit te wachten. 
Ik hoopte tenslotte dat ik iets kon 
bijdragen aan het doorbreken van de 
schaamte en het taboe dat nog vaak 
rust op het praten over onze grote en 
kleine worstelingen in het leven, zodat 
we daar niet meer alleen mee hoeven 
te zijn.”

Hoe kwam je debuutwerk tot stand?
“Toen ik op mijn veertigste in een burn-
out was beland, wandelde ik dagelijks, 
met vaak een koffi estop. Op die 
momenten schreef ik in mijn telefoon 
- in mijn notities - wat me bezig hield, 
waar ik doorheen ging en hoe ik me 
voelde. Toen ik daarmee begon, wist 
ik nog helemaal niet dat ik later een 
zoektocht naar mijn jeugd zou starten 
en dat ik weer in contact zou komen 
met mijn moeder. Deze schrijfsels 
vormden de basis van Moederziel.”

Wat zijn je toekomstplannen?
“Ik ben in mijn hoofd al bezig met 
twee andere boeken die ik heel graag 
zou willen schrijven, maar je weet 
natuurlijk nooit hoe het leven loopt. Ik 
geniet nu vooral van het succes van 
Moederziel, er is inmiddels een 6de 
druk en in augustus 2021 komt het 
boek ook uit in Duitsland. Het is een 
groot geweldig avontuur!”

sen of begreep. Ik was in die tijd ook meer 
geïnteresseerd geraakt in de psycholo-
gische kant van de mens en wilde daar 
misschien iets mee doen in een volgende 
baan. Ik vroeg mijn baas of ik misschien 
een coachingopleiding mocht gaan doen, 
naast mijn werk. Ik had inmiddels zoveel 
credits opgebouwd, werkte vaak over en 
was een enorm loyale werknemer, dus hij 
zei: “Prima, als je werk er maar niet onder 
lijdt”. Ik dacht: “Dat kan ik.” Ik had wel 
zoiets van: “Jeetje, opleiding, werk, gezin, 
is dat niet toch een beetje veel? Maar, het 
is maar één jaar, dat ga ik wel redden, dat 
lukt wel”. 
Ik ging lekker aan de slag en vond die 
opleiding gewéldig. Ik vond het ook con-
fronterend, want - en daar had ik helemaal 
geen rekening mee gehouden - het raakte 
thema’s aan waarvan ik dacht dat ik die 
al lang een plekje had gegeven. Door 
die opleiding werd ik daar nu toch mee 
geconfronteerd en dat vond ik best lastig. 

Ondertussen werd het op mijn werk 
steeds drukker en viel er af en toe een bal 
op de grond. Daar werd ik nog gestres-
ter van, waardoor ik alleen maar harder 
ging lopen. Op een gegeven moment wer-
den zelfs de leuke dingen in mijn agenda 
te veel. Die streepte ik er vervolgens uit, 
want die voelden meer als ‘moetjes’. 
Ondertussen rende ik maar door en door. 
Tot 12 november 2014. Ik was begin 2014 

aan die coachingopleiding begonnen en 
op 12 november 2014 kwam ik terug van 
drie dagen opleiding. Ik had de auto voor 
ons huis geparkeerd, zat nog in de auto 
en dacht: “Ik wil er niet uit, ik wil hier 
blijven zitten, want als ik naar binnen 
ga, dan gaat alles weer beginnen van wat 
ik allemaal móet en ik ben zo moe, ik kan 
niet meer.” Ik bleef een tijdje zitten en op 
een gegeven moment dacht ik: “Ik kan 
hier moeilijk de hele nacht blijven zitten.” 
Dus ben ik, met alles wat ik in me had, uit 
die auto gestapt en naar binnen gegaan. 
Ik kan me niet veel meer herinneren van 
die avond. De volgende ochtend werd ik 
wakker en kon ik niet meer opstaan. Com-
pleet uitgeput. Ik schrok heel erg en dacht: 
“Wat is er aan de hand?’ 
Ik belde de huisarts en zij dacht dat ik een 
beetje overspannen was en adviseerde me 
wat rust te nemen en we spraken af na 
twee weken weer even contact met elkaar 
te hebben. 

En toen zat ik opeens thuis. Dat vond 
ik echt verschrikkelijk. Ik voelde me de 
grootste loser ooit. Ik dacht: “Hoezo, kan 
ik dit niet? Waarom heb ik het niet kunnen 
volhouden?” Ik vond het belachelijk en ik 
ging het ook zeker niet accepteren. Ster-
ker nog, ik zou er álles aan doen om hier 
overheen te komen. “Ik zorg gewoon voor 
een gezond lichaam en dan komt dat met 
die gezonde geest ook vanzelf wel goed.” 

Dus ik deed elke ochtend in alle vroegte 
een stevige work-out en ging overdag 
uren wandelen, omdat ik dacht dat dat me 
beter zou maken. Het hielp allemaal niks, 
het werd alleen maar erger. 

En ondertussen ging alles op mijn werk 
gewoon door. Mijn ‘strand-collega’ pakte 
alles op, er bleek geen enkel probleem, hij 
deed dat zelfs heel goed. Ik bleek hele-
maal niet onmisbaar te zijn! Dat was echt 
wel een klap, want ik had altijd gedacht 
dat ik nodig was, dat ik belangrijk was. 
Ik had daar ook een groot deel van mijn 
identiteit aan opgehangen. “Maar als ik 
niet díe persoon was, wie was ik dan in 
godsnaam wel?!”
Ik keek naar binnen en zag alleen maar één 
groot zwart gat. Het leek alsof ik een soort 
lege huls was. Ik vond het angstaanjagend 
en wist niet wat ik met mezelf aan moest. 
Het duurde een paar weken en toen dacht 
ik: “Oké, dat zwarte gat… maar wat ga ik 
daar nu aan doen?”
Ik besloot een project te starten. Een project 
zoektocht naar mijn jeugd, mijn jeugd waar ik 
zo weinig herinneringen aan had. Ik haal-
de al mijn oude spullen van zolder, uit de 
kasten en dozen: dagboeken, fotoboeken, 
agenda’s, kaarten, brieven, alles wat ik 
kon vinden. Ik zette alles in het midden in 
de kamer en ging ernaast zitten en begon. 
Ik haalde een stapel brievenbakjes bij de 
HEMA en ging ze op jaartal rubriceren. Te 
beginnen met 1974, het jaar waarin ik gebo-
ren ben. Ik dacht: “Als ik nou gewoon al 
die brievenbakjes op chronologische volg-
orde vul met alle dingen die ik had gevon-
den, dan kom ik er vast vanzelf achter wie 
ik nou eigenlijk geworden ben.”
Naast die brievenbakjes vullen, ging ik 
ook praten met mensen uit mijn verleden 
die me iets konden vertellen over mijn 

jeugd. Dat leverde me veel informatie op 
en maakte me ook nieuwsgierig naar het 
verhaal van mijn moeder. Na lang wik-
ken en wegen en nadat ik al mijn moed bij 
elkaar had geraapt, stuurde ik mijn moe-
der een kaart met de vraag: ‘Wil jij jouw 
kant van het verhaal alsjeblieft voor me 
opschrijven?’. 

Ik kreeg een kaart van haar terug en dacht: 
“Hier kan nooit jouw hele levensverhaal 
in staan?” Ik was behoorlijk beledigd 
en dacht: “Ik vraag jou nooit iets en nu 
vraag ik iets en dat is kennelijk al teveel 
moeite?” Bovendien dacht ik dat in haar 
kaart zou staan dat ze haar verhaal alleen 
face-to-face wilde vertellen. Dat wilde ik 
niet, doodsbang voor alle emoties die dan 
mogelijk zouden losbarsten. 
Dus ik pakte de kaart, maakte hem niet 
open en dacht: “Weet je wat, zoek jij het 
lekker uit met je kaart!” Gooide de kaart 
achterin een kast en deed de deur dicht. 
Uit het oog uit het hart, dacht ik. Maar zo 
werkt dat natuurlijk niet.

In de weken die volgden, leek het alsof er 
een soort uitgesteld rouwproces op gang 
kwam. Het was alsof ik eindelijk besef-
te: “Mijn moeder gaat dus nooit terug 
komen… mijn moeder gaat mij dus nooit 
geven wat ik zo hard nodig heb of eigen-
lijk: wat ik tóen zo hard nodig had gehad 
als klein meisje, namelijk dat ze terug 
kwam om mij te halen… want dat was 
niet gebeurd. Díe oude pijn kwam omhoog. 
Het voelde als een soort schoon verdriet en 
het was fi jn dat het eindelijk naar boven 
kon komen. 
Na een aantal maanden voelde ik me veel 
beter en toen dacht ik opeens: “Laat ik die 
kaart toch eens openmaken.” Dat deed ik 
en toen las ik: “Natuurlijk wil ik mijn ver-

haal voor je opschrijven. Heb je nog speci-
fi eke vragen?” Oeps.
Ik schaamde me wel een beetje, maar 
stuurde haar nog dezelfde dag een brief 
terug waarin ik uitlegde waarom mijn 
reactie zo lang op zich had laten wachten 
en vroeg haar of ze alsnog haar verhaal op 
papier wilde zetten. En dat deed ze. Twee 
dagen later lag er een envelop in de bus 
met vijfentwintig handgeschreven kantjes 
en dat mondde uit in een briefwisseling 
van drie jaar waarin we elkaar meer dan 
tachtig brieven stuurden.

In die periode was ik ook in therapie 
gegaan. Ik ging in PRI-therapie, de thera-
pie die is gebaseerd op dat boek van Inge-
borg Bosch, dat ik cadeau had gekregen. 
Die therapie komt er - kort gezegd - op 
neer dat je leert het hier en nu te gaan zien 
voor wat het daadwerkelijk is, dus zonder 
de fi lter van je verleden ertussen. 

Persoonlijk heeft dit alles - mijn zoektocht, 
het rouwproces, de therapie - me heel veel 
opgeleverd. Ik schreef het boek Moederziel 
en werk inmiddels vanuit mijn eigen the-
rapiepraktijk in Den Haag. Maar wat nog 
veel belangrijker is, is dat ik veel meer in 
verbinding ben gekomen met mezelf, met 
mijn omgeving en ook met mijn moeder. 
En dat ik leerde dat mijn idee van: zo ben 
ik nou eenmaal en daar is niks aan te doen écht 
niet klopt! Natuurlijk kun je je geschiedenis 
niet veranderen, dat is nou eenmaal zo, dat 
is ons overkomen. Maar je kan wél invloed 
uitoefenen op de impact die jouw verleden 
op je leven nú heeft en op je toekomst. Dat 
is ook mijn boodschap: worstel je ergens 
mee, groot of klein, blijf er alsjeblieft niet 
mee rondlopen, er is zoveel meer mogelijk 
dan je misschien denkt. Echt, want je verle-
den bepaalt niet je toekomst, die bepaal jij.

Ik had de auto voor ons huis geparkeerd, zat nog in de auto 
en dacht: “Ik wil er niet uit, ik wil hier blijven zitten, want als 
ik naar binnen ga, dan gaat alles weer beginnen van wat ik 
allemaal móet en ik ben zo moe, ik kan niet meer”
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