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1.

Diane pakte de koffer uit haar auto. Ook de week-
endtas en de schildersezel nam zemee. Onhandig
liep ze het hotel in.Waaromhad ze ook zoveelmee-
genomen?Datwas tochnergens voornodig?Zehad
haaromgevingvertelddat ze zougaanschilderenop
deVeluwe.Waarzepreciesheengingwistniemand.
Dat leek haar ook beter. Niemand hoefde te weten
wat ze echt van plan was. Dit was iets wat ze zelf
moest doen. Dankzij haar zus Ilona had ze de stap
gemaakt, alwistookzij nietwatDianewerkelijk ging
doen.

Gelukkighadhethotel eenautomatische schuif-
deur,wantmet alle bagagedie zebij zichhad, konze
onmogelijk ooknog eendeur openen.

Ze liep rechtstreeks naar de receptie en haar
ademstokte inhaarkeel toenzezagwiede receptio-
niste was. Sally. De naamwas in Diane’s geheugen
gegrift. En nu stond ze voor haar, met een brede
glimlachophet gezicht.

“Goedemiddag. Waar kan ik u mee helpen?”
vroegSally.

Dianeaarzelde.Zekonnunog terug.Terugnaar
huis en deze hele ‘missie’ vergeten. Toch bleef ze
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staan.Zewashiermeteenreden.Daaromzei ze rus-
tig: “Ik heb eenkamer gereserveerd.”

“Wat is uwachternaam?”
“Gemert.”
Sally typte wat in de computer. Het leek erop

alsof zeDiane niet herkende,maar het kon ook vast
een toneelspelletje zijn.Deachternaamalleenhadal
een lichtjemoeten doen branden, toch zei ze verder
niets.

“U blijft hier een week, zie ik,” glimlachte de
receptioniste.

“Inderdaad.Maarmisschienook langer.Datheb
ik aangegevenbij de reservering.”

Sally knikte. “Wat heeft u hier zo lang te zoe-
ken?”

Diane keek haar onderzoekend aan. Ze hadwil-
len roepen: ‘Ik zoek jou, en de rest!’ Toch hield ze
haar mond. Het was nu nog geen tijd voor de con-
frontatie. Het was verstandiger als zich inhield. “Ik
komhier schilderen,” zei ze.

Nupas leek de receptioniste de schildersezel op
temerken. “Wat leuk,” zei ze. “De omgeving is hier
prachtig. U zult vast mooie schilderijen maken tij-
densuwverblijf hier.”

Dianekeekwat ongemakkelijk omzichheen.Ze
hadhelemaal geen zin in eengezellig praatje.
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“Uheeft kamer vijftien.Dat is daar de gangdoor
ende trapopnaardeeerste verdieping.”Zeoverhan-
digdede sleutel.

Diane maakte al aanstalten om weg te lopen,
maarSallyhieldhaar tegen. “Uheeft ergveel spullen
mee. Ik helpuwelmet dragen.”

“O,dat hoeft niet.”
Sally leek niet te luisteren, ze was al achter de

receptie vandaan gekomen en had de koffer bij het
handvatvast.Dianezuchtte.Ditwerdhelemaalniets!
Met lood in haar schoenen liep ze achter de recepti-
onisteaan.Toenzedegangdoorliepenvoeldezezich
alleen maar ongemakkelijker. Wat als Sally zich
opeens zou omdraaien en zou zeggen dat ze haar
herkende? Dat Diane het lef niet had om terug te
komen. Er gebeurde echter niets. In plaats daarvan
wees Sally netjes aan waar haar hotelkamer was.
Diane liepnaarbinnenenbedanktede receptioniste.
Ze legdehaarweekendtasneer enzettede schilders-
ezel bij het raam. Ze namde koffer aan van Sally en
groette haar vriendelijk.

Toendedeur dichtwas keekDiane ongemakke-
lijkomzichheen.Zebegonalleenmaarmeer te twij-
felen.Waarwasze tochaanbegonnen?Waaromwas
ze teruggekomen naar dit dorpje op de Veluwe. Ze
hadhier tochzekerniets tezoeken?Haareigenwoon-
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plaats, indeRandstad, daar voelde ze zich thuis.
Ze vroeg zich af wat Sally nu zou doen. Zou ze

alle vriendenbellenenvertellenwieweer inhetdorp
was? Of had ze Diane echt niet herkend? Het leek
onwaarschijnlijk. Diane liep naar de badkamer en
bekeekzichzelf inde spiegel.Goed, zehadondertus-
sen een beugel gehad en haar tanden stondenweer
mooi recht.Ook had ze geen lang blond haarmeer,
maar juist kort en donker.Maar verderwas ze toch
niet zoveel veranderddat ze onherkenbaarwas?

Ze hield haar polsen onder het koudewater van
de kraan. Zewas erg in dewar door deze gebeurte-
nis.Dat zeSally zouzien,wasweldebedoeling,maar
zo snel?Nee, daar had ze geen rekeningmee gehou-
den.

Diane liep terug naar de kamer zelf en maakte
haarweekendtas open. Ze had erwat schildersdoe-
ken in, verf, kwasten, een schetsboekenvernis.Alles
omaande slag te gaan hier in de buurt.Het belang-
rijkste lagechteronder indeweekendtas.Eenschrijf-
blok. Ze opende het schrijfblok en paste de eerste
pagina aan:

SallyGrootjans– receptioniste in het hotel

EllenBouwman
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Iris vanGelder

JeroendeBree

Jesse Eggen

RandyBrown

Diane zuchtte diep.Ditwas het begin van een lange
zoektocht. Ze vroeg zich af of ze alle namen vanhet
lijstje kon vinden.Misschienwoonden ze niet alle-
maalmeerhier inhet dorp.Die kanswasbest groot.
Voor de zoveelste keer vroeg ze zich af waar ze aan
wasbegonnen.

Ze had er sowieso al twee uur over gedaan om
hier te komen. Nuwas ze eigenlijk wel toe aan een
hapje enwat tedrinken.Zehadeigenlijk inhethotel
willeneten,maarnuzewistdatSallyhierwerktehad
ze daar geen zin in. Zou het restaurant aan de bos-
randernogzijn?Zebeslootomtegaankijken, alwist
ze dat ze ook hier vreemde verrassingen tegen kon
komen.

Bij het verlaten van het hotel keek Diane niet
naar Sally. In plaats daarvan keek ze strak voor zich
uit en liepzo snelmogelijkweg.Zewistdeweg inhet
dorpnogbest goed, ontdekte ze.Hetwaserniet veel



14

veranderd, al had ze wel al gezien dat er een hele
nieuwebuurtbijwasgekomen.Ookwarensommige
huizen weg, of vernieuwd. Het restaurant aan de
rand van het bos bleek er wel te zijn. Met trillende
benen liepDianehet terrasop.Hetwaszonnigweer.

“Kan ikuhelpen?”
Gelukkig, dit was geen bekende. Niemand van

de lijst. “Ik zou graag wat willen eten,” antwoordde
Diane. Ze kreeg een tafel aangewezen en niet veel
later had ze de menukaart voor zich. Ze voelde de
blikkenvandemensendieookophet terras zatenop
zich gericht. Blijkbaarwashet erg vreemdomalleen
wat te gaan eten. Ze negeerde de mensen en koos
een broodje gezond uit met een kop thee. Haar
schrijfblok had zemeegenomen. Behalve de eerste
pagina, was het helemaal leeg. Ze had nog helemaal
geenplan van aanpak.Watmoest ze doen?Hoe zou
ze alles aanpakken?Daar had ze nogniet over nage-
dacht,maar nu ze Sally had gezien,was het verstan-
dig toch iets te bedenken.Moest ze iedereen in één
keer zien te treffenofwashet verstandiger zeapart te
spreken? Als ze hen apart zou zien, dan zouden ze
elkaar onderling vast bellen.Was dat wat ze wilde?
Maar aan de andere kantwist ze helemaal niet of ze
iedereenwel konvinden.Dekanswasnatuurlijkwel
aanwezig datmensenwarenverhuisd.
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Waarom had ze niet beter nagedacht over dit
plan? Er waren sowieso verschillende dingen die
moestdoen.Daaromopendezehaar schrijfblok.Op
de tweedepagina schreef ze:

Stappenplan
1. Uitzoeken waar iedereen woont (internet, op

school informeren)
2. De confrontatie aangaan
3. Randyals laatste opzoeken

Verder kwam ze niet. Dit was hopeloos. Waarom
was ze zo halsoverkop hierheen gekomen? Zonder
plan? Ze had zelfs niemand uit haar omgeving ver-
teldwat ze gingdoen.

Haar broodjewerd gebracht enDiane bedankte
vriendelijk. Ze nam een hap. Heerlijk! Het was nog
net zo lekker als vroeger!

Nahet eten liepzedoorhetdorp.Hetwas leukomte
zien hoeveel er hetzelfdewas gebleven. Talloze her-
inneringen kwamen naar boven. Zoals de ijssalon,
waar zeeenpaarkeermetRandywasgeweest.Ofde
laan,waar inde lentedekrokussenuitdegrondkwa-
men.Hetwasheerlijkomdezeplekken te zien,maar
erwarenhelaasookveelpijnlijkeherinneringen.Het
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werd tijdomiets tedoenaandievervelendeherinne-
ringen. Datwas ook de reden dat ze hierwas. Door
haar verleden onder ogen te komen, kon ze ermeer
vredemeehebben.Endaarwas zeondertussenecht
aan toe.

Ze besloot terug te gaannaar het hotel.Hopelijk
kwamzeSallynietweer tegen.Zekreegerkoude ril-
lingen van.Gelukkigwas Sally niet in de buurt toen
Diane het hotel in kwam. Snel ging ze naar haar
hotelkamer en haalde diep adem.Gemakkelijk zou
het nietworden, datwist zenu al.
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2. Vijftien jaar geleden

5 september

Deeerste schooldagopdemiddelbare school.Diane
waserhelemaalklaarvoor.Zezaghet zittenomhaar
klasgenoten te lerenkenneneneenheelnieuwavon-
tuur tegemoet te treden.De eerste dagwas een dag
zonder lessen,maareenprogrammaomelkaarbeter
te leren kennen. Ze zouden gaan kanovaren en de
zon scheen heerlijk. Ideaal voor een tocht op het
water.

Degroepenvoordekano’swerdensamengesteld
door de leraren. Iedereen kwam bij mensen in een
kano die ze niet kenden.Diane kende helemaal nie-
mandopdeschool, duszevondheteen leukemanier
om haar klasgenoten te leren kennen. Ze kwam in
een kano met Sally, Iris en Jeroen. Het leken haar
aardige kinderen en ze merkte meteen al dat Sally
een enormekletskouswas.

“Ik heb al eens eerder in een kano gezeten,” ver-
telde ze. “Ikwas er best goed in, dus laatmijmaarde
stuurmanzijn.”

“Stuurvrouwdus,” vulde Iris aan.
“Inderdaad! Stuurvrouw.” Sally lachte. “Ik vind




