
De plek waar het groene gras groeit 

Er was eens een gezin dat gelukkig was en in het bos woonde . Op een dag kwam er 

een heks voorbij die giftige stof over het gezin strooide waardoor de volwassenen 

veranderden in monsters die elkaar haatten . Voor de kinderen veranderde hun 

gelukkige kleine wereld in het bos en zagen ze dat hun ouders waarvan ze zoveel 

hielden ongelukkig en boos waren . De zon verdween en het bleef regenen , in plaats 

van ‘en ze leefden nog lang en gelukkig ’ was er één ouder die boos was en de andere 

ouder die verdriet had . De kinderen wisten niet wie van de ouders boos was en wie 

verdrietig wanneer ze door het bos liepen om bij hun vader te zijn en als ze terug 

liepen om bij hun moeder te zijn . De kinderen voelden zich niet langer veilig in het 

bos en waren bang dat de heks terugkwam en hun ook zou betoveren . 

Soms , als ze terugkwamen van hun moeder , zagen ze de heks wegsluipen door de 

achterdeur en waren bang dat ze hun moeder nog meer had betoverd . Op die dagen 

leek het alsof hun moeder mopperiger was en de kinderen voelden en dachten dat ze 

hun moeder gelukkig moesten maken . Op andere dagen verscheen de heks op de 

stoep bij hun vader en hoorden ze hem tegen haar fluisteren en maakten de kinderen 

zich zorgen over wat er gezegd kon zijn . Op zulke dagen leek het alsof vader 

verdrietiger was en ze voelden en dachten dat ze voor hem moesten zorgen . 

Op een dag toen ze terugkwamen bij hun moeder zagen ze hun moeder en de heks 

samen thee drinken in de keuken . De kinderen waren hierdoor verrast en ze zeiden 

tegen de hekst “Je hebt gezegd dat je onze moeder niet aardig vindt , we hebben je 

dat horen fluisteren tegen onze vader”. 

Moeder keek verbaast en zei “ik wist niet dat je ook bij hem op bezoek gaat”. De hekst 

kakelde luid “Er is veel dat je niet weet” en vloog weg op haar bezemsteel . 

Die nacht kon hun moeder niet slapen . De kinderen wisten dat omdat ze hoorden dat 

hun moeder de trap op en af liep naar de keuken en ze wisten dat ze huilde . De 

kinderen konden ook niet slapen , ze wisten dat hun moeder boos en van streek was . 

De volgende keer dat ze bij hun vader waren , waren de kinderen boos op hun vader 

omdat hun vader vrienden was geworden met de heks en hun moeder had verraden . 

Ze geloofden het niet toen vader zei dat hij de heks niet kende of niet zou willen dat 

de heks bij hem op bezoek kwam . “Je speelt onder één hoedje met de hekst” huilden 

de kinderen , en ze renden weg door het bos naar hun moeder . Hun moeder was blij 

om ze te zien en knuffelde en kuste ze , en die avond werden ze verwend met ijs . 
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“Wij zullen je beschermen” zeiden de kinderen tegen hun moeder en hun moeder 

glimlachte en omarmde ze terwijl ze om het vuur zaten . 

Vader vroeg zich af waar de kinderen bleven . Hij stond bij de voordeur en wachtte op 

de kinderen , maar die kwamen niet . Plotseling verscheen de heks “Ze zijn bij hun 

moeder” kakelde ze “En ze vinden jou niet meer aardig”. Vader keek de heks aan en zei 

“Jij boosaardige ouwe heks , waarom kom je hier als je me alleen maar wil bedriegen”? 

De heks keek hem recht aan en zei “Als de liefde dooft , brengt de rouw boosheid , 

angst en vrees en soms nog zelfs meer nog , het brengt de geesten en spoken van het 

verleden naar boven”. “Daarom kom ik hier , omdat boosaardige heksen en tovenaars 

zich voeden met het leed wanneer de liefde dooft”. 

Terug bij hun moeder zeiden de kinderen dat ze hun vader nooit meer wilden zien . 

“Hij was wreed tegen ons” vertelden ze hun moeder “Hij sloeg ons en maakte ons aan 

het huilen”. Ondanks dat moeder er niet zeker van was of dat de waarheid was , voelde 

ze zich getroost door wat de kinderen zeiden en leek het logisch . Tenslotte , geholpen 

door de heks , had hun vader haar pijn gedaan , dus was ze niet verbaasd dat hun vader 

ook de kinderen pijn had gedaan . 

Uiteindelijk geloofden de kinderen dat hun eens zo geliefde vader was zoals ze hun 

moeder hadden verteld . Bijna geloofden ze het maar niet helemaal . Ook al zagen de 

kinderen hun vader niet , soms , meestal ’s nachts als het heel stil was en ze niet op hun 

hoede waren , herinnerden de kinderen zich momenten met hun vader die goed 

waren . Op zulke momenten groeide hun hart en voelden ze zich meer ontspannen 

worden wanneer ze die herinneringen hadden . Die momenten , als kleine scheuren in 

het ijs zorgde dat er kleine luchtbelletjes van liefde naar boven kwamen vanuit de 

bevroren gedachten van de kinderen . De belletjes hadden de vorm van vraagtekens en 

ze hinderden de kinderen die steeds weer probeerden om de belletjes snel uiteen te 

laten spatten met stekelige gevoelens en gedachten waarvan ze geleerd hadden dat 

ze zich daarmee konden beschermen . 

“Papa was NOOIT aardig tegen ons” zeiden de kinderen 

SPAT , deed de luchtbel in de vorm van een vraagteken . 

“Papa wilde ons eigenlijk niet toen we klein waren” zeiden de kinderen . 

SPAT , deed de luchtbel in de vorm van een vraagteken . 

2 



.“Mama is de liefste van de wereld , ze doet NOOIT naar tegen ons” en de kinderen 

stampten met hun voeten . 

SPAT , deed de luchtbel in de vorm van een vraagteken . 

De kinderen schreeuwden harder : “Papa is een monster , echt waar”. 

SPAT , deed de luchtbel in de vorm van een vraagteken . 

Toen de kinderen groter werden , kwamen de momenten dat er luchtbellen in de lucht 

zweefden vaker voor en dat viel één van de kinderen op en ook dat het hem minder 

goed lukte om de luchtbellen uit elkaar te laten spatten . Op een dag was hij tegen de 

wind aan het schreeuwen om een extra grote luchtbel uiteen te laten spatten toen de 

heks op haar bezemsteel voorbij vloog . 

“Ik zie dat je nog steeds gevangen zit in de val die ik voor je heb gezet”, kakelde ze 

tevreden en ze vloog door . 

Op dat moment was de jongen zich er plotseling van bewust dat er heel veel 

luchtbellen in de vorm van vraagtekens om hem heen zweefden en dat hij de 

afgelopen 10 jaar niets anders gedaan had dan ze uit elkaar laten spatten . Plotseling 

voelde hij de scheur in het ijs van zijn gevoelens en gedachten groter worden , zo groot 

dat er geen luchtbellen meer uitkwamen maar dat zijn gedachten en gevoelens een 

snelstromende rivier werd . 

In die rivier zag hij het wrakhout van het verleden voorbij drijven . Hij zag de tafel en de

stoelen van het huis waarin hij leefde met zijn moeder en vader toen iedereen nog 

gelukkig was . Hij zag de lamp voorbij drijven van zijn slaapkamer toen zijn ouders net 

uit elkaar waren , en de nu natte gordijnen en de boeken die hij met zijn vader las 

voordat hij ging slapen . Hij voelde zich vreemd . Lichter van binnen en minder bang . Hij 

zocht in de rivier en vond allerlei dingen die hij was vergeten vanaf het moment dat 

zijn herinneringen bevroren en koud waren . 

Wat moet ik nu doen dacht de jongen op het moment dat de heks , hangend aan haar 

bezemsteel in een poging om te overleven , voorbij kwam drijven . Hij merkte dat op het

moment dat ze voorbij dreef ze niet naar hem keek , ze was te druk om haar neus 

boven water te houden om te ademen . Terwijl hij toekeek voelde hij van binnen iets 

wat hij heel lang had vermeden . Het waren sterke gevoelens , gevoelens van schaamte 

en schuld toen hij dacht aan zijn vader en hoe lang het geleden het was sinds hij zijn 

vader had gezien . 
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Terwijl hij dat dacht kwam een oud gevoel boven en de woorden die het vormden 

waren “Hij is slecht…” de woorden in zijn hoofd begonnen het te zeggen en stopten er 

plotseling mee . 

Slecht? 

Voor het eerst voelde de jongen een luchtbel in de vorm van een vraagteken voorbij 

zweven die hij niet onmiddellijk uiteen wilde laten spatten . In plaats daarvan reikte hij 

heel voorzichtig naar de luchtbel en begeleide hij de luchtbel naar de grond voor zijn 

voeten en hij zat daar kijken naar die gedachten en gevoelens . 

Slecht? 

Zijn gedachten begonnen weer te stromen en hij herinnerde zich de dagen dat zijn 

vader hem optilde om de hazelnoten uit de boom te slaan met een stok . Hij zag 

zichzelf lachen terwijl hij op zijn fiets zat en zijn vader hem duwde . Hij herinnerde 

zich de momenten dat zijn vader boos op hem was en hij herinnerde zich de tijd dat 

zijn vader gelukkig was . 

Slecht , dacht hij . Nee , dat is niet slecht . 

Hij zat en dacht na . Hij plukte alle luchtbellen uit de lucht en dacht na over de vragen . 

Hij voelde angst , schaamte en schuld . Hij voelde liefde en voelde het gemis en het 

verdriet over alles dat er was gebeurd . Hij zat heel lang bij de rivier na te denken en 

uiteindelijk merkte hij dat er iemand vlak naast hem zat met haar gelaarsde voeten in 

het water . 

“Wie ben jij?” vroeg de jongen en “Wat doe je bij mijn rivier”? 

“Tilly” antwoordde het meisje terwijl ze met haar voeten in het water schopte . 

“Nou , Tilly” zei hij “Ik weet niet wat je komt doen maar zoek maar een eigen rivier om 

bij te zitten”. 

“Dit is mijn rivier” zei Tilly en pakte een lolly , stroopt het papiertje eraf en stopte de 

lolly in haar mond . 

“Niet waar” zei de jongen , “Het is mijn rivier en ik heb hem net ontdekt dus ga weg en 

stop met het likken aan die lolly , het is vies”. 
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Tilly stopte met het schoppen in het water en draaide zich plechtig naar de jongen 

om . 

“Het is absoluut mijn rivier wel” zei ze “En ik ben hier omdat jij nu op een plek bent 

waar het groene gras groeit”. 

Nu werd de jongen pas echt goed boos . 

“Wat bedoel je met : waar het groene gras groeit?" vroeg de jongen met een 

geïrriteerde beweging , “Wat bedoel je?" 

“Kom met me mee”, zei Tilly , haar hand was plakkerig terwijl ze aan hem trok om op te 

staan , “Ik zal het je laten zien”. 

De jongen vloog Tilly achterna , want ze rende zo snel als de wind . Hij realiseerde zich 

dat hij niet weg kon , al zou het willen , haar hand was te plakkerig . Plotseling kwamen 

ze tot stilstand vlak voor een cirkel van bomen . Tilly stapte terug en duwde hem naar 

voren “Kijk dan”, droeg ze hem op , “Dit is de plek waar het groene gras groeit .” 

Het gras was inderdaad groen binnen de cirkel van bomen . Het gras was vers en in 

heel veel verschillende kleuren groen . Sommige waren zacht en sommige hard , 

sommigen waren gevlochten in hangmatten en van sommigen waren bedden 

gemaakt waar kinderen op lagen te lezen of iets aan het maken waren . Iedereen was 

zachtjes aan het praten en de sfeer van harmonie omringde deze plek . 

“Wat is dit voor een plek?” vroeg de jongen en stapte naar voren in verwondering , de 

kinderen zagen er gelukkig uit en een gevoel van compleet zijn overspoelde hem . 

Het geluid van geritsel maakte dat hij zich omdraaide en hij zag een schaduw die hij 

zich nog kon herinneren tussen de bomen naar voren komen . 

“Dit is de plek waar gekwetste kinderen komen om te herstellen” zei de stem die hij 

vele jaren niet meer had gehoord . “Dit is de plek waar de boosaardige heks van angst 

en vrees je niet kan pakken en waar de liefde veilig kan terugkeren naar je hart". 

De jongen stapte naar de schaduw toe en zag terwijl het dat deed dat hij het was , 

waar hij  zo op had gehoopt . 
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Eén moment had hij zich nog zorgen gemaakt , dat wat hij nu deed niet goed was en

het gezicht van zijn moeder kwam in zijn gedachten . Terwijl dat gebeurde voelde hij

de opkomende stekelige gevoelens en gedachten verdwijnen en hij realiseerde zich

dat zijn moeder , net als andere volwassenen voor zichzelf kan zorgen . In zijn

gedachten glimlachte zijn moeder en hij voelde een last van zijn schouders glijden . Hij

stapte naar voren .

“Ik heb je gemist , Papa” zei hij , en terwijl hij dat zei gaf zijn vader hem zijn hand en

leidde hem naar een bed van zacht groen gras . 

“Ik weet het” zei zijn vader , “Ik heb je ook gemist” en hij schudde het kussen op en de

jongen rolde zichzelf op in het bed . 

Terwijl hij dat deed , raakte zijn voet iets hards op het bed en hij reikte ernaar en zag

wat het was . 

“Kijk Papa” zei hij “Het is het boek dat we aan het lezen waren…” 

“Dat klopt” zei zijn vader “Dit is het boek dat we aan het lezen waren…” 

Geschreven door : Karen Woodall 

15 december 2017
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