
 

 

Ontsnappen 

Eva was onderweg naar huis, de lucht was grijs als de stoep. Ze liep langzaam en haar gedachten maakten haar 

blik wazig. Ineens struikelde ze over een stapel losse tegels om een bergje met zand, als een vulkaan waar lava 

uitkomt. Ze liep door. Wat was daar gebeurd? Het leek wel een molshoop, of een uitgangswond – nee! Snel 

stopte ze die laatste pijnlijke gedachte weg. Misschien was daar wel een wonderlijk wezentje, dat normaal diep in 

de aarde woonde, uit de grond omhoog gekropen. Het probeerde vast te vluchten na de dood van zijn moeder – 

nee! Het wezen was gewoon nieuwsgierig naar wat er boven zijn hoofd gebeurde in die oceaanblauwe, 

boomgroene wereld waar hij zoveel verhalen over gehoord had. Zelf woonde het op een warm gloeiende, 

bloedrode plek – nee! Op een rozenrode plek woonde het, natuurlijk met duizenden anderen. Ze hadden allemaal 

een zwarte vacht met witte vlekjes, vriendelijke gele ogen en een oranje kwastje aan hun staart. Ze leken vast op 

stokstaartjes, die Eva’s moeder zo leuk vond – nee! Ze leken op aapjes met gezellige flaporen die in het rond 

sprongen en spelletjes speelden. Een van hen was vanmiddag naar boven geklauterd en had door de aardkorst 

heen gegraven. Vol verwondering keek het naar de grauwe lucht, de bruine huizen en de vaalgrijze stoep. Dit zou 

toch een mooie, blauwgroene wereld zijn? Teleurgesteld ging hij terug naar zijn eigen, warme plek. Eva wilde 

eigenlijk zelf zo’n aapje zijn. Ze schrok van deze gedachte. Vanmiddag was haar eigen blauwgroene wereld 

opgeslokt door een zwart gat. Ze wilde naar de warmte, de tijd terugdraaien. Ze verlangde ernaar de 

gebeurtenissen van vandaag van haar af te spoelen met heet water, te vergeten hoe ze net in het mortuarium het 

lichaam van haar moeder had moeten identificeren. Het schot van de overvaller had een bloedrode plek 

achtergelaten waar eerst haar moeders warme hart klopte. Ze stak de sleutel in het sleutelgat en opende de deur. 

Bijna leek het rozenrode tapijt op de wereld van het aapje – bijna! Ze stapte naar binnen en trok de deur stevig 

dicht. 


