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ALS DE DOOD JE LIJKT TE ACHTERVOLGEN
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Alleen nog papa 
en de kat

Jij gaat nog vijftig jaar mee, toch pap?’ Noor staart haar vader strak in
de ogen. De twee pretoogjes zijn opeens bloedserieus, dwingend bijna.
Zelfs de levensgrote Peter Andre poster boven de bank is een moment
zijn sexy grijns verloren. Dit keer is het geen vraag meer.
’Jij gaat nog lang niet, hoor.’ In de keuken proest het koffiezetapparaat.
Kater Gizmo negeert even de zes krabpalen in de woonkamer en zet zijn
nagels in het leer van de sofa. ‘Nou, ik ben van plan om het nog wel der-
tig jaar uit te houden’, glimlacht vader Jan (59).’Maar uiteindelijk moet
je het zonder me doen. Dat is de natuur Noor.’ Een verwijtende blik. 
‘O nee, niet gaan pap. Ik heb wel genoeg gehad nu. Ik kan er niet nog
één aan. Echt niet.’

GEWOON GEZINNETJE
Het is 21 april 1981 als een zwakzinnig tienermeisje en een 24-jarige
alcoholist een dochtertje op de wereld zetten: Noor. Het meisje komt 
in opvanghuizen terecht, maar wordt nog voor haar eerste verjaardag
opgenomen in het liefdevolle gezin van pleegouders Jan en Ans in
Alphen aan den Rijn. Al snel wordt duidelijk dat Noor een mentale 
achterstand heeft, net als haar biologische moeder. 
Er komt een tweede kind: Joost, een adoptiekind uit Spanje. 
Hoewel hij drie jaar jonger is, heeft Noor het gevoel dat ze zich aan hem
kan optrekken. Hij wordt haar grote voorbeeld. Alles wat Joost doet,
doet Noor na. De eigenwijze Spaanse krullenbol en het Hollandse
vlechtjesmeisje met de boerenzakdoek om haar nek tegen het kwijlen.
Samen in bad, samen voor de tv, samen in de zandbak. 
Haar grote kleine broer. 
En dan is er nog Stef: haar buurjongetje, eerste liefde en beste vriend.
Als Noor veertien is gaan haar ouders uit elkaar. Haar vader blijkt 
homo te zijn en haar moeder is verliefd geworden op de alleenstaande
vader van Stef. Opeens is Stef haar stiefbroer. Ze verhuizen met z’n 
allen naar een nieuw huis. Behalve papa dan, die mag niet mee. 

BORSTKANKER
Noor zit weggezakt in de bank van haar appartementje. De vingers in
het korte zwarte stekelhaar. Een klein, stevig meisje met een bleek
herfstgezicht en een hoofd vol verlies. Ze praat ontspannen over haar
leven, nonchalant bijna. Vaak met een brede grijns op haar gezicht,
glunderend alsof ze een goede mop vertelt, hardop lachend. Dan weer
vurig, gepassioneerd, boos. Maar altijd in dezelfde niet te onderbreken
woordenstroom. Behalve als het om haar gevoelens gaat, dan klapt ze
dicht. Ze zoekt naar woorden, maar die komen zelden. De herinnerin-
gen liggen op haar tong. De emoties in haar ogen. 
‘Zo’n twee jaar na de scheiding zat ik in mijn kamer toen ik gesnotter
hoorde’, herinnert Noor zich. ‘Ik ging naar beneden en zag dat Joost en
Stef helemaal over hun toeren waren. Ik dacht: wat gaan we nou bele-
ven? Die twee huilden nooit. Toen kwam mama bij me. Ze was naar het
ziekenhuis geweest en zei: ‘Ik heb borstkanker en heb niet lang meer te
leven.’ Ik kon niks zeggen. Ik kon alleen maar huilen. Daarna ging het
heel snel. Als ik mijn ontbijtje at, zat zij met een bak koffie vijftien
medicijnen weg te werken. En ze werd kaal, dat vond ik zo eng. Toen ze
stierf heb ik dagenlang bij papa geslapen. Ja, stel je voor dat ze ineens
weer levend wordt en naar mijn kamer loopt.’ 

WOORD VOOR WOORD
Noor is minderbegaafd, maar daar merk je weinig van als je met haar
praat. Ze redeneert als een kind, dat absoluut, maar kan tegelijkertijd
ook uit de hoek komen met de wijsheid en kracht van een oude vrouw.
De herinneringen zoemen door haar hoofd als een zwerm lastige bijen.
Ze vangt ze en vertelt ze. Woord voor woord, precies zoals ze in haar
hoofd zijn opgeschreven. 
Ze vertelt over de kamer in het begeleid-wonen-complex in Leiden waar
ze na de dood van haar moeder naartoe wordt gestuurd. Over Joost die
staat te huilen in de deuropening als ze vertrekt. Gebroken is hij, volle-
dig in paniek. Niet veel later laat hij een briefje achter. ‘Ik ga op mezelf
wonen, ik kan het allemaal zelf wel.’ Het contact verwatert een beetje.
Noor laat hem even, hij gaat door een moeilijke periode. Ook Stef loopt
weg van huis. Ze ziet hem nog maar één keer. Hij zwerft op straat, zijn
neus is helemaal rood van het snuiven. 

VERLIEFD
Ze vertelt over haar schooltijd. Het verkassen naar steeds maar weer een
nieuwe school, het spelen met kinderen van drie klassen lager. En overal
die kennis die ze haar kop niet inkrijgt. 
Ze vertelt als een verliefde tiener over Alex en hun ontmoeting bij de
sociale werkplaats. Zij achter de lopende band, hij sjouwend in het
magazijn. Een grote spierbonk met een kaal hoofd en een donkere snor.
Beresterk en poeslief, de perfecte combinatie. ‘Ik hoorde van een collega
dat hij me leuk vond’, lacht Noor. ‘Ik geloofde het niet. ‘Heeft hij echt
geen vriendin?’ vroeg ik. ‘Nee, echt niet.’ ‘Dan heeft hij er nu één, zeg
dat maar tegen hem.’ Binnen een jaar woonden we samen, binnen twee
jaar waren we getrouwd. We waren voor elkaar gemaakt. Dat zei ieder-
een.’
Ze vertelt over hun trouwdag in mei 2004. Helemaal zelf geregeld van
haar sociale dienstcentjes. Maandagochtend vroeg, want dan was het
gratis. Haar broer Joost die er zo mooi uitzag in het pak dat zij voor
hem had gekocht. Alex met zijn natte handjes, constant sigaretten
draaiend. En mama die er niet was. 

OVERDOSIS
Noor staat op en sloft zonder iets te zeggen op haar sportsokken de
huiskamer uit. Na vijf minuten komt ze terug met de zwarte kater
Gizmo stevig in haar armen geklemd. Gelukzalig geven ze elkaar kopjes.
De vloer van het vertrek is bezaaid met pluchen knuffelbeesten en kat-

Ze snapt weinig van leren, computers en de dingen in de krant, maar over het
leven hoef je haar niets te vertellen. Achtentwintig is ze pas, maar al vier keer
wist de dood de minderbegaafde Noor te vinden. Borstkanker, een overdosis,

een herseninfarct en zelfs een moord troffen haar gezin. 
Het heeft haar nog kwetsbaarder gemaakt dan ze al was, maar ook sterker: 

‘Als er iets belangrijks gebeurt, kan ik pas echt goed denken.’
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tenspeeltjes. Door het appartement staan krabpalen, speeltorens en
kruipbuizen. Dit is Noors chaotische poezenparadijs. Het appartement
waar ze leerde koken en stofzuigen. Waar ze met Alex thuiskwam in de
roes van bruiloftsgeluk. Waar ze vier jaar geleden het nieuws kreeg dat
Stef dood was gevonden. Een overdosis. Het ongeloof staat nog steeds
in haar ogen.
De dood van Stef maakt de band met Joost hechter dan ooit. Haar
broertje heeft een moeilijke tijd achter de rug, maar woont weer bij
vader Jan en diens huisgenoot. Noor is dolbij dat hij terug is. ‘Ik maakte
me zorgen om hem en nu kon ik hem weer een beetje in de gaten hou-
den. Zijn grote zus zijn.’ 

BROER
Bijna wekelijks komt Joost naar Leiden; op de fiets, want geld voor de
trein heeft hij niet. Eten bij zijn zus, dan stappen met vrienden en ’s
nachts zwalkend weer terug naar het huis van zijn vader in Alphen. En
altijd maar helpen met de computer waar Noor niets van begrijpt.’ Als
ik thuiskwam zag ik die donkere krullen boven het salontafeltje uitste-
ken’, lacht Noor. ‘Dan lag Joost languit op de grond voor de tv. Pa zei:
‘Je moet hem niet zo verwennen. En als hij midden in de nacht voor de
deur staat moet je niet open doen, hoor.’ Maar ik ga mijn eigen broer
niet in de kou laten staan. Hij wist altijd waar hij moest zijn. Hij hoefde
maar te kikken of hij kreeg het van me. Ik kon veel van hem hebben.
Alles eigenlijk.’ 
Plotseling stroopt ze de mouw van haar sportsweater op. Trots toont ze
de tatoeage op haar rechterbovenarm. Een kruis met een naam erboven:
Ans. Op haar rechterkuit pronkt de naam Stef. ‘Mooi hè?’ glundert ze.
‘Ze staan voor eeuwig op mijn lichaam.’ Ze heeft er nog twee. Op haar
onderarm staat in dikke kapitalen een derde naam. En onder haar spij-
kerbroek op haar andere kuit staart een gezicht de wereld in. Een don-
kere krullenbol: Joost.

VERMIST
Donderdag 5 oktober 2006 zit Noor te eten als de telefoon gaat. Het is
haar vader. ‘Pa zei: ‘Joost is kwijt’. Ik begon te lachen, het is toch geen
bos sleutels? ‘Nee’, zegt ie. ‘Hij is vermist. Al twee dagen.’ Ik vroeg hem
of er een losgeldbrief was gekomen, maar dat was niet zo.’
De dagen gaan voorbij, maar Joost blijft weg. ‘Ik belde papa elk half uur.
Zaterdag bellen, geen Joost. Zondag, geen Joost. Ik werd knettergek.
Maandag, geen Joost. O nee hè, niet nog één, dacht ik. Dinsdag, geen
Joost. Ik werd er helemaal beroerd van. Maar als er zoiets belangrijks
gebeurt, kan ik pas echt goed denken. Dan snap ik alles opeens. Ik weet
dat mensen meer aan me hebben als ik rustig blijf. Dat is iets raars dat
ik heb, ik begrijp zelf ook niet hoe ik het doe. Ik wist dat als ík in paniek
zou raken, Alex ook gek zou worden. Dus bleef ik rustig. En ik hield
hoop, hoop, steeds maar hoop.’
Maar de hoop zakt weg terwijl langzaam duidelijk wordt dat Joost niet
meer terugkomt. Op 3 december organiseren Jan en Noor een herden-
kingsceremonie. Noor gaat op het puntje van de bank zitten en zet haar
grote ogen op. ‘Ik kwam daar binnen met Alex en zag de gitaar staan
waar Joost altijd op speelde. Toen dacht ik: wat doe ik hier? Er is geen
lichaam, niks. Wat herdenken we hier nou? Ik werd gek, ging bijna door
het lint. Maar ik kon niks doen. Uiteindelijk heb ik nog wel een toe-
spraak gehouden. Papa zou spreken, maar die kon het niet. Wie moest
het anders doen?’ Pas maanden later wordt het lichaam van haar broer-
tje teruggevonden in de dijksloot achter hun ouderlijk huis. Vermoord
door de huisgenoot van zijn vader. Noor schraapt haar spaargeld bij
elkaar om zijn kist te betalen. Haar allerlaatste cadeautje voor Joost. 

‘Na een tijdje kwam er een
zuster binnenlopen. 
Ze zei: ‘Kan ik nog iets voor
u doen?’ Ik zei: ‘Ja. Trek de
stekker er maar uit’

HERSENBLOEDING
Zes dagen na de herdenkingsceremonie komen Noor en haar man Alex
in hun appartementje terug van boodschappen doen. Ze staat nog in de
gang als ze om de hoek in de woonkamer Alex hoort vloeken. Dan ziet
ze hem zitten: als een zombie op de bank. Hij kan zijn arm niet meer
bewegen. Opnieuw schieten haar hersenen in de overlevingsstand. Ze
belt haar schoonvader op, want het nummer van de ambulance kent ze
niet en van een beroerte heeft ze nog nooit gehoord. Eenmaal in het zie-
kenhuis blijkt dat Alex een grote hersenbloeding heeft gehad. Er is een
ader geknapt en zijn hoofd zit vol met bloed. Hij raakt in een coma.
Noors ogen schreeuwen. ‘De dokter vertelde dat hij een kasplantje zou
zijn, als hij al bij zou komen. Ik zei: ‘Nou en? Wat maakt mij dat uit.
Dat is mijn man ja, die daar ligt. Ik houd van hem. Al moet ik dag en
nacht voor hem zorgen, je zorgt maar dat hij eruit komt.’ Maar de vol-
gende dag riepen de artsen me apart. Hij was hersendood verklaard. Ik
stond daar maar stijf te wezen. Na een tijdje kwam er een zuster binnen-
lopen. Ze zei: ‘Kan ik nog iets voor u doen?’ Ik zei: ‘Ja. Trek de stekker er
maar uit.’ Zijn hart heeft nog twintig minuten doorgepompt. Beresterk
was ie. Ik ben tot de laatste minuut bij hem geweest. En toen was hij
ook weg.’

SAMEN
Noor glijdt met haar hand even over de letters op haar onderarm. Alex.
Dan verschijnt er een ondeugende glimlach op haar gezicht, haar pret-
oogjes lichten weer op. ‘Alex heeft mama en Stef nooit gekend, maar ik
denk dat hij nu wel bij ze is. Ze zitten daarboven met z’n vieren een bier-
tje te drinken. Ans en Stef wandelen, Alex scheurt rond op een Harley en
Joost zal wel bij hem achterop zitten. Of nee, die rijdt er naast. In een
dikke Audi TT.’ 
Dan met een serieuze blik: ‘Natuurlijk denk je wel eens: waarom
gebeurt mij dit allemaal? Waarom loop ik nog rond op deze wereld?
Binnen tien jaar was haast heel het gezin ineens dood. Maar ik moet wel
doorgaan, ik heb geen keus. Ik moet er toch zijn voor mijn vader.’ Weer
is er die glimlach.’ Jij kunt me nog niet missen, toch pap?’ ‘Neeeee, abso-
luut niet. Jij mij?’ 
Het koffiezetapparaat pruttelt, Peter Andre heeft zijn grijns terug en
Gizmo schiet als een vuurpijl door de kamer. Grinnikend: ‘Nee, hoor
pap. Maar als ik dood ga heb jij een probleem. Dan krijg je de kat.’
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