
 

 

Dirk Bracke 

Olivia 

In het duister tastte haar hand naar haar smartphone die ergens op het nachtkastje lag. Het 

schermpje lichtte op. 3:38. 

‘Fuck!’ riep Olivia gesmoord. In het licht van haar mobieltje zocht ze naar het lampje boven haar 

hoofd en knipte het aan. 

‘Wat is er?’ De stem zat ergens onder de donsdeken. 

‘We zijn in slaap gevallen!’ riep Olivia schril. ‘Ik moest om twaalf uur in het home zijn.’ Ze sloeg 

de deken weg en grabbelde naar haar kleren die ordeloos op de vloer lagen. In het Lenteweelde 

was ze het gewend om haar kleren behoorlijk weg te leggen, maar Thomas was altijd 

ongeduldig. 

‘Ze zullen je toch niet ophangen omdat je een beetje later bent’, zei Thomas. 

‘Ik zal een tijd niet naar buiten mogen. En ik vind het gewoon vervelend dat ik te laat ben. Je zal 

het niet snappen, maar ik vind het niet tof dat ik de begeleiding moet teleurstellen.’ 

Hij kwam overeind. Zijn haar piekte alle kanten uit en zijn gezicht had iets nijdigs, alsof ze zich 

druk maakte over iets onnozels. ‘We kunnen ook tijdens de schooluren naar mijn kamer gaan. 

Dan spijbel je gewoon.’ 

Ze knikte moedeloos omdat het blijkbaar zijn enige probleem was. Hij reikte zijn hand naar haar 

rug en zijn grimas vertelde haar wat hij van haar wilde. Om duidelijk te maken dat hij het 

vluggertje mocht vergeten sloot ze de haakjes van haar beha en raapte haar kleren op. ‘Zou je 

ook je kleren niet aantrekken?’ vroeg ze nerveus. 

‘Ik?’  

‘Breng je me niet met de auto?’ 

‘Kun je niet met de bus? Ik zou nog een paar uren willen maffen.’ 

‘Kom nu, Thomas, je weet ook dat op dit uur geen bussen rijden. Soms heb ik het gevoel dat je 

enkel seks met me wil.’ 



 

 

Dat hij niet eens protesteerde maakte haar nog nijdiger. Hij zag de woede in de woeste manier 

waarop ze zich aankleedde. 

‘Oké.’ Heel zijn houding toonde tegenzin toen hij uit het bed kwam en met slome gebaren zijn 

kleren zocht. 

Lul, dacht ze. Ze vroeg zich af hoe ze ooit op hem verliefd kon worden. Enkel café, zijn bed en 

films op zijn flatscreen die tegenover zijn bed hing had hij haar te bieden. 

--- 

Het was donker achter de ramen toen Thomas’ auto een eindje voor het home in Belsele stopte. 

Het luchtte haar een beetje op. Karolien die nachtdienst had wachtte haar niet op.  

Alleen… hoe moet ik binnen geraken? vroeg ze zich onrustig af. Omdat ze om twaalf uur in het 

home moest zijn lag er wellicht geen sleutel onder de bloempot verstopt. Nathalie, dacht ze. Ze 

stuurde een sms’je. Kun je de achterdeur openen? Ze hoopte maar dat haar vriendin het berichtje 

zou zien. 

‘Wanneer zie ik je terug?’ vroeg Thomas. ‘Morgen? Ga gewoon niet naar school. Zeg dat je ziek 

bent of zo. Dan kunnen we iets drinken en naar mijn kamer gaan.’ 

Het maakt hem niets uit dat ik in de shit zit, dacht ze terwijl ze nog snel een blik naar het 

donkere huis wierp. ‘Morgen ga ik naar school en daarna ga ik in de bakkerij werken.’ Enkele 

uren in de week hielp ze bij een bakker om haar spaarboekje dat in het home voor haar werd 

bewaard aan te vullen. Ze kon er iets mee drinken of een hamburger kopen en op een dag zou 

ze het geld nodig hebben, om een nieuwe smartphone te kopen of ooit de waarborg voor een 

kamer te betalen als ze na haar achttiende zelfstandig zou wonen. 

Zijn gezicht betrok. ‘Moet dat echt? Het is toch veel toffer om samen wat te chillen.’ 

Ze wist wat hij met chillen bedoelde. Niet dat ze het vervelend vond, helemaal niet. Maar ze 

wilde ook gewoon eens naar een film, McDonalds, een terrasje… zonder dat het telkens moest 

eindigen in zijn bed. ‘Tot een volgende’, zei ze. ‘En dat is niet morgen.’ 

‘Is dat liefde?’ Hij boog zich voorover om haar te kussen, maar haar lippen gingen vluchtig over 

zijn wang en ze stapte uit. Overdreven zacht sloot ze het portier en zonder hem nog aan te 



 

 

kijken haastte ze zich door het licht van de koplampen naar het huis, het huis dat ze voor het 

eerst had gezien toen ze acht jaar was. 

Een spookhuis, dacht Olivia. Een dolle wind deed de bomen en de struiken heen en weer zwiepen. 

Zwarte wolken die voorbijschoten zorgden dat het al avond leek. Achter de ramen brandde licht en 

het zou Olivia niet verbaasd hebben dat straks een vampier de deur zou openen. Ze klemde de hand 

van haar mama steviger vast. Als ze nuchter was kon mama heel lief zijn. Voor haar liep Walter, de 

consulent van de jeugdrechter. Het liefst had Olivia zich omgedraaid en was ze weggelopen tot het 

einde van de wereld om nooit meer terug te komen. 

‘Hier ga je nu wonen. Is Lenteweelde geen mooi huis? Het lijkt wel een kasteel voor een prinses’, zei 

mama met een bemoedigende glimlach. 

‘Spoken en griezels hebben ook zo’n huis’, zei ze, maar ze bad dat ze het mis had en mama gelijk.  

Mama had gelijk. De vrouw die de deur opende keek haar vriendelijk aan. ‘Jij bent Olivia.’ Het klonk 

bemoedigend dat ze haar naam kende. Aan een deur in de grote inkomhal zag ze een paar gezichten 

die haar benieuwd opnamen. ‘We gaan goed voor jou zorgen. Je krijgt een mooie kamer waar je 

samen met een vriendinnetje mag slapen.’ 

De deur sloot achter haar. De warmte en het licht sloten de storm buiten. Toch was het met een bang 

hartje dat ze de vrouw volgde. Maar ze dacht aan thuis.  

 

Met een zak chips zout en een blik cola zat Olivia op een stoel en keek naar ‘Rapunzel’. Ze had een 

stoel genomen omdat ze wist dat mama straks in de zetel zou slapen. Ze probeerde zich op de film te 

concentreren, maar ze kon het toch niet laten om vanuit een ooghoek mama in de gaten te houden. 

Er was altijd die bezorgdheid dat ze mama moest helpen als de flessen porto mama stuurloos 

maakten.  

‘Is het een mooie film?’ klonk het wazig uit mama’s mond. Haar woorden leken een brij. De fles porto 

stond op tafel en ze nam niet eens de moeite om een glas te nemen. Een sigaret bengelde tussen 

twee vingers. Ze nam een grote teug en terwijl ze met haar heup tegen de tafel moest leunen 

wankelde ze naar de bank. ‘of nee.’ Ze liep terug en nam de fles bij de hals. 



 

 

Ze liet zich neerploffen en nam nog een slok. Beverig plaatste ze de fles naast zich op de vloer. ‘Ik 

ben zo moe’, lalde ze. ‘Zo moe.’ Haar hoofd viel op het kussen.  

Een seconde later hoorde Olivia dat ze snurkte. Olivia wist dat het zielige gesukkel van ma met een 

diepe slaap op de bank zou eindigen. Zo was het altijd. Vreemd, dacht Olivia terwijl ze haar neus 

snuffelend in de lucht hield. Dan besefte ze dat de sigaret op haar moeders jurk was gevallen, er was 

een gaatje in haar jurk geschroeid. Ze kwam overeind, nam de peuk bij de filter en opende het 

venster. Het straatlawaai overstemde de tv en ze liet de peuk op het voetpad vallen. 

‘Straks komt Jeffrey’, mompelde ze. ‘Hij zal boos zijn omdat mama weer bezopen is.’ Mama’s zoveelste 

nieuwe vriend was iets gaan drinken, had hij gezegd. Ze zouden ruzie maken, misschien vechten. 

Olivia zou weer haar ogen dichtpersen en haar vingers in haar oren stoppen. 

 

Olivia schudde de herinnering uit haar hoofd. Acht jaar was ze toen, het leek een eeuwigheid 

geleden. Idioot, dacht ze toen Thomas achter haar rug claxonneerde terwijl hij met loeiende 

motor en luide dancemuziek de auto richting Oude Baan stuurde. Bijna meteen verscheen 

achter een raam op de eerste verdieping een lichtje. 

Goeie Nathalie, dacht Olivia vertederd omdat haar vriendin haar niet in de steek liet. Als een 

signaal knipperde het lichtje en verdween achter het gordijn. Yes! Ging het door Olivia’s hoofd 

toen het donker bleef. Niemand had iets gemerkt. Karolien zou vast slapen. Met een beetje 

geluk had ze niet gemerkt dat Olivia niet op haar kamer was. 

Voorzichtig haastte ze zich naar de achterdeur, loerde door het venster en ze kon Nathalie wel 

zoenen toen het lichtje van een gsm de traptreden volgden. Er werd aan het slot gemorreld en 

de deur ging op een brede kier. ‘Thanks!’ fluisterde Olivia. ‘We waren in slaap gevallen. Heeft 

iemand gemerkt dat ik er niet was?’ 

‘Ik denk het niet. Ga vlug naar je kamer.’ 

Olivia trok haar schoenen uit en volgde Nathalie op de trap. 

 

 



 

 

De adrenaline raasde nog door Olivia’s lijf toen ze de deur van haar kamer achter zich sloot. In 

het licht van haar smartphone ontkleedde ze zich en trok haar slaaphemd aan. Pas toen ze 

onder de deken lag voelde ze zich rustiger worden. Het schermpje van haar mobieltje lichtte op. 

Ik haal je morgenmiddag aan school op.  

Dacht Thomas nu echt dat er niets was gebroken tussen hen? 

Vergeet het. Vergeet het voor altijd! Haar vinger bleef aarzelend boven de verzendtoets hangen. 

Ze kon voorspellen dat hij nog een reeks sms’jes zou sturen, bellen, haar aan de schoolpoort 

zou opwachten. Het was soms nog uit geweest en telkens was ze zo stom geweest om zich te 

laten overhalen omdat hij zielig deed. Maar dit keer kon hij barsten. In haar binnenste voelde ze 

dat ze met Thomas een leven zoals mama zou krijgen. Misschien zonder alcohol, maar met hem 

hetzelfde armoedige, uitzichtloze ruzieleven. Ze drukte op de toets. Het voelde als een enorme 

opluchting, als het begin van een nieuw leven. 

--- 

Het was een dag waarop alles zonnig leek. In de tuin rond het huis waren tafels en banken 

geplaatst. Onder een boom werd de houtskool voor de bbq aangestoken. De terrasdeur stond 

open en er werden schotels vlees, broodjes, glazen en flessen aangesleept. 

Samen met Nathalie plooide Olivia papieren servetten tot puntzakjes en stopte die in de wijn- 

en waterglazen. Ze voelde zich fantastisch. Het was al drie maanden geleden dat ze Thomas  

had gezien. Natuurlijk had hij niet begrepen waarom ze hem niet wilde. Ze mocht blij zijn, hij 

had een auto waarin ze mocht meerijden, ze woonde in een home… Smekende sms’jes, 

dreigende of zeurderige  telefoons, opwachten aan de schoolpoort… Hoewel het gemakkelijker 

was om toe te geven en voor hem alles goed te maken in zijn bed, had ze de kracht gehad om 

hem telkens af te wimpelen. Toch voelde ze zich pas opgelucht toen ze hem vorige woensdag 

toevallig met een barbiemeisje in de auto zag. Sindsdien was het stil geworden. 

‘Mijn papa komt ook met zijn vriendin. En Bent zal er ook zijn’, zei Nathalie op een toon alsof ze 

Olivia een bijzonder cadeau beloofde. 

Olivia glimlachte. Op een weinig subtiele manier probeerde Nathalie haar aan haar stiefbroer te 

koppelen. Telkens ze naar huis was geweest toonde Nathalie op haar smartphone foto’s en 

filmpjes waar toevallig telkens Bent opdook. Maar Olivia had geen zin in een nieuw lief. Het 



 

 

geregelde leven in het home beviel haar prima, gewoon naar school en eens met een paar 

meisjes naar de film en een terrasje. Haar spaarboekje geraakt stilaan mooi gevuld. Haar leven 

voelde goed, beter dan het ooit bij pa of ma zou geweest zijn. Ze was dikwijls met een wit blad 

naar mama en papa geweest, maar telkens was na een tijd haar blad besmeurd geraakt door het 

drankprobleem van mama en papa die geen tijd had voor haar. 

‘We moeten nog servetten hebben’, zei Nathalie terwijl ze het laatste servet plooide. ‘Ik haal 

nog een pakje.’ 

Olivia keek haar na terwijl ze op een drafje naar de terrasdeur liep. Zelf droeg ze een mouwloos 

topje en een kort rokje. Hoewel Nathalie een lijf had dat best gezien mocht zijn droeg ze een 

jeansbroek met scheuren op de knieën en een bloes met lange mouwen om de littekens van 

haar krassen te verbergen. Gelukkig moest ze niet meer naar haar échte vader die met zijn vieze 

poten niet van haar kon blijven. Maar haar armen en benen waren overdekt met littekens omdat 

ze de pijn in haar ziel wilde verdringen door fysieke pijn. 

Vanochtend had Olivia naar ma gebeld. Al bij ma’s eerste wazige zinnen wist Olivia dat ze 

dronken was. Nee, zo wil ik haar niet zien, had ze gezegd. Olivia dacht aan de grote koelkast 

met flessen wijn en cava die in de tuin gesleept was. Een paradijs voor ma, een hel voor Olivia. 

Ik zou liever een andere dochter hebben! snauwde ma. Het was een verwijt dat met alcohol 

doordrenkt was, maar toch deed het pijn. Pa zou sowieso niet komen. Het was al zo lang 

geleden dat ze hem had opgezocht. Hij had het ook te druk met zijn café en zijn nieuwe 

vriendin. De begeleiders hadden zijn plaats ingenomen. Ze waren bijna vreemden voor elkaar 

geworden, alleen hetzelfde bloed zorgde ervoor dat ze hem niet volledig uit het oog verloor. 

De geur van bbqkruiden hing onder de bladeren. Met een rood, zweterig hoofd en druk bezig 

bakte Vincent het vlees. Schotels geraspte worteltjes, gesnipperde ui, schijfjes komkommer, 

gepelde eieren…  stonden op tafels die in een cirkel in de tuin waren opgesteld. Met een bord 

onder haar arm schoof Olivia aan. Die ochtend hadden ze wat afgelachen in de keuken terwijl 

ze allemaal aan de voorbereiding van de bbq werkten. Natuurlijk had Toby naast haar aan de 

grote keukentafel gezeten. Hoewel ze niet bang was voor hem was ze toch altijd op haar hoede. 

Hij kleedde haar met zijn ogen uit en toen ze enkele maanden geleden toevallig met hem 

alleen in de tuin was had hij haar speels vastgegrepen. Hij deed alsof hij haar wat wilde plagen, 

maar zijn handen hadden onder haar truitje naar haar borsten getast. Later had hij dat eens bij 

Nathalie geprobeerd maar die had in zijn gezicht geslagen. Zij kotste van grijperige handen. 



 

 

Sindsdien zorgden de meisjes dat er altijd iemand in de buurt was. Ergens begreep ze hem wel. 

Jongens en meisjes in hetzelfde huis en ze wist dat hormonen bij jongens stevig konden 

opborrelen.   

‘Ziet er lekker uit, Olivia. Hebben jullie daarvoor gezorgd?’  

Ze herkende de stem niet en verwonderd draaide ze zich om. ‘Jij bent Bent’, zei ze meteen.  

Echt knap was hij niet, maar hij had een glimlach die een heel dorp blij kon maken. Zijn ogen 

gingen over haar, maar ze had er geen naar gevoel bij. 

‘Natuurlijk ken ik je naam. Nathalie heeft me al zoveel foto’s en filmpjes met jou getoond.’ 

Ze kon het niet verhelpen dat ze rood kleurde. 

Zijn duim wees naar een tafel waar Nathalie naast twee lege stoelen zat. ‘Mijn stiefzus wilde 

per se twee stoelen voor ons vrij houden.’ 

‘Ach zo’, zei Olivia lacherig. Meteen begreep ze waarom Nathalie wilde wachten om aan het 

buffet aan te schuiven. ‘De koppelaarster!’ Om haar verlegenheid te verbergen draaide ze zich 

naar de schotels. 

‘Amai, je houdt van boontjes’, zei Bent tegen haar achterhoofd. 

Ze leek wakker te worden en staarde naar de berg boontjes die ze zonder nadenken op haar 

bord had geschept. ‘Eigenlijk niet’, glimlachte ze.  


