
: ,' ,' . léiiiti,tnand, iets uaí1 ottzet'antnoetingen. Die zíjn

een lichtpuntje tn een sÍeeds donker wordende

gelieÍde het land ui§esmokkeld enlemidden van

al het oorlogsgeweld wordt ze op een boot gezet.

lk zie de tengere vrouw huilen ën huilen. Dit alles

voelt hartsverscheurend aan, öangseien ze niet

zonder hem wil vertrekkenl Bovëndien rsgent hst

met bakken uit de hemel, maar. ds erg§te storm

moet nog opzëttenl ;.; De boot §last orfi ën:iëder- ,

een verdrinkt in de kolkende watermassa.

Ma e.mall leg'ik,het teiloop,van de gebeurtenis.

sen uit. lk vertel Renée over het voorbije leven

van haar als Aziatische vrouw en over wat er zich

loen allëmaal heeft afgespééld.

Ornstandi0hËden, waeÍIleé,Renée in het heden

te maken k{Ot, rnet narrte qqar relatie, de aan- :

houdende regën en överstromingen, dè §lÉchte

weersvooruitziehtën en haàr naderend Vakan-

Íieverblijf in een Aziatisch land., hebben de sude

ervaring in haar onderbewustzijn wakker geroe-

pen. lk verbl haar over de olereenkom§tËn in,

dat voorbije leven met het nu, maar vooral over

de verschillen tu§$enttoënren nu, zodat ze vcl-

genda week mel een gerusl§) hart met haar.

p€rtnsr op vakantiq kan vertrekken.

Hierna vraag ik of ze de

gebeurtenissen uit het ver-

lëdèn wil §arËsnvatten in

haar eigèn woorden, zodat

ze gned begrijpt wat ëÍ qsil l

Dit is wat Renée schreef:
"Er was eens een vrouw...

llee,,rn ferÍe §aaÍ n'eí.gm é€.n'meiaje. Ze-waant

in eé11, glsg aarpig 1n'Koiez,ë.n haar ïaaftl í§,

Song. Ze woont er met haar vader en haar broer'

tje. Mljrt vadërje sfrenge0 sJaaÍ,gekrdal§ die

klësrmaker vön' hst dorp,:llet' do4o llgf fussen

tieflilke heuveJs, wààrop maoígrcrdeí èfi bossen

huizen. tk hau van dit land:lletklirnaal is f$n, be-

halve het regenseizoen. lk zorg voor miin vader

en brsedie ei:wil later $olgra,ag schootiuffrouw'

wardsfi. fiievtaf heb ik aak de toestemming van

miln vaden,Bavmdien hebben we qan redetíik

fioge sfafus,m hat datp,.:. Op een dag &omen da

buÍtenlardersi het Ziln:er irsel' Erls een oortog

aian de garlg,: Ítla'ar ik ureel er nioÍ vesl vafi. Ik

ben bang van de buitenlaniders. En ook van miin
, uaden'h$ ve$eli mlj haè gimeen en sadisfseh ze

Op aen dag onttnset ik Hà{í} vóor het persÍ, ik be n

aaï'hët werk os ons lantd. lieens staat hii *chler
me. lk schrik. Hij is groot en praat rare woorden

en hij ruikt zo anders. lk ben bang. Maar hii lacht

naar me en ik zie zijn ogen, die zijn btauw ats het

waÍer van d*,ríviar; ínààr ocrk zaeht en vriendeíijk,'

tlij pad'mr$n handen en pra§l tsgen rï1§. Ra:rë

klanken. tk lach terug naar hem. lk voel vlinders

tn mijn buik Hij tilt me op. De dag ema ga ik waer

naar het vëJd en,wë ,antdekkeí1 'dat we hsiden
' *nt Paar )yaqrden Fran s' wrekelt; We wafidelen

samen langs de rivler. We worden verliefd. lk ver-

wereÍd, §r is aak geweld tn oít dsrp, milítairen

die huizen binnenvallen. raven. De wereíd is niet

meer veili§. Er zijn kruitdampen, er wadt g§.

scftofen, er vallen doden, maar ik sluit me eryöar

af en vlucht in een droomwereld...

MÍjn vader heeft nu weíníg werk en we hebben

niet veel meer te eten. lk kriig van miin getiefde

mititair af en toe chocolade, ik vind het zilveirpa-

píeí waar het inzít,'.zo maoi. f{$ is piloot en haudt

erëen hoge raïg ifi:hèt buitënlandse l§gét oÈ n4.

Als we voorheÍ eerst de liefde be.driJven, uselÍ aJ:

les zo goed en mooi aan. Hii is woest en teder als

een waterval. lk voel me het gelukkigste meisie

ter wered, qak al west ik dat ik iets daë wat fiie{

ma§: Mljn vader zou ans beidën vëffnoa$ën,

indien hij weet zou hebben van onze tiefdevotte

ontmoetingen...

lk draàg aen gëheifiï met me fla6, Hen,'en de

kteine jongen die in mijn schoot groeit: ons kind!

lk bën bíii en verdrietig tegelilk, want hoe rnaat dil

atlemaal nog goed komen? tk dui Hem niet te

vèrteflën dat ík zwanger ben, rnlsschien w§rdt hii

boos. /k ben rc blíj en zo verdrietig tegel§k, ik huÍl

wat af. Mijn vader wordt óoos aJs ík huit,en dan

vlucht ik de velden in...

HíJ vertek me dat h§ wog moet, ze wordeR eryen*

anders gelegerd! lkvertel Hem vanhetgeheim in

miin schoat. Hij l§hrild. lk zíe aan ziin ogen dat

hij dit niet gewild had. lk zie pijn lk smeek ÉÍem

m$ met zich mee te nemea Hij zegt wat te gaan

reggÍen ën de das aflla ontmöeten we eíkear

opnieuw. tk weet dat ik voorgoed weg moet uit

het dorp, waar ik zoveel van hou, en neem in ge-

dachten afschaid van fiijn vadër en mijn bmertje:

lk neem wat klëine spuílen mee, bind ze Ín een

doek, en werp een taatste blik op ons liefliik hou-

Íen buisje Íussefl FreÍ groe§"

Hij neemt me mee naar de rtvbr, We lapert iren
tot we in een groter dorp komen, waar ik al eens

ben geweesÍ. Daarkoopt h$ eën ptekie op éën

schip voar m$. Ik wi{ niet weg, ik wil b$ Hem blii'

ven! H$ zegt dat we elkaar ín ëer1 afider tarid zul"
len ontmoeten. Vervolgens gaan we samen naar

z$n land, waar we ër zullen trauwen. ttr geloat

het nÍet en wil alte§n maar dat:hij bíi tné bliift, lk
huil met lange uÍthalan en ben onfroosÍbaar fftJ

gaat met me mee op de boot! Hoe dit goed kan

aftapen weet ik niaL ik weat alleen dat hii bii fie
is en dal is a#es uraf Íe/Í. lk prabeer een p$'kia te

vinden ap de haot, ínaàr ër zijn tryeël ,ï?Ér§ëI1.

Ze stinken en zijn:ziek. lk llg in ziin annen;'Hel
gaat regenen. Be eersÍe uren Ís drt nag draaglllik,

maar naannate we verder van heÍ vesÍeland ver.

wiiderd zijn,, §*af fi6Í sfëeds frafiCÉr ftgefietl en

wàaÍe n. We,hozen. Ik uöel íne iék.' H$' helpl nee
met hozen. Het water wordt onrustig en onze

baat gaat lÍink hnen §s weeí W.§ wëtè§ niet waar

we zijn. Het kan de rivier nog ztjn of de zee. Alles

De,hwt zÍtl6! Maar hel sth$nl tnaei$lk tCIt rnii

door te dringen. tk hoor kreten om hulp. lk roep

ook om hulp, om Hem. Waar is hij toch? Net was

hij nog bij me. A/s hij bij me zou ziin. zou alles

wel weer goed komen. lk krijg water binnen. Het

water is koud en zoet. tk ga onder. Dan blijf ik

diiven'; Dij!.Ëíl, in de regen. /k snap niet dat ik

dood ben.

tk voel me schuldig naar miin vader en miin kteine

broeftjo toe. Ze zullen nooit weten wat er met me

gebeurd is. Ook naar Hem toe voet ik me schul-

dig. H§ wds.sen mafl in de'llear *n'in de kracht,

van .zijr:tevon. A'ls ik hem nief had gs§rréëkl trtr?: ,

fiiét më rnàete,gaan, zau hii nog in leu.ett ziin.tlk :
voel me schutdig ten opzichte van het het kleine

kindje dat in me groeit: wat had ik dat graag in

mijn armen gewiegd... Als ik maar niet zo ego'

xÍisclr was geweesl ër? niëï.il:

gevlucht wa*, zo:ad*n we al.,

lemaal nog in leven zijn!

Song was heel erg jong, na-

ief en romantlsthr Ze was

, hopelao* reiiei{d, Ze kaq er,.
t..: .' niets aan daéi"dàt,ze.v6i-,.

liefd werd op die knappe,

spannende verb@en militair die haar hel,gayo*Í ,

gaf dat ze speciaal was. Ze voetde zich bii Hem

dérmooi§fe vroaw ap aarde. Hij hield van llaar,

, en datvaelde ze. Ze koos voor het hart en sc.t6È

këj e haàrvërsland,uit. H§ heeft fuaar m$égëw'- ,

riëlni watlt zli had weinig keuze. Ze witde enl<e['

bij hem en hun kindje veftoeven. Hoe kan je haar

dit kwaliik nemen. Ze volgde haar hart:':Roman: ,

tisch als ze was..."

"lk hoef nu niet meer bang te zijn voor over-

§tromingen en regen, wsnt':dit all+§ tlryas

toen."
. ',': ' '', :

Ooor het uitschrijven van dezq Sebellr{EniË§éni,

die iich in het veíledenhadder voofgpdaan; be-,

grijpt Renee waarom uitgerekend nu, dit vorige

leven wordt opgerakeld. Heden en verleden zijn

door elkaar gaan lopen vanaf het moment dat ze

zich zorgen maakte over de liefde in haar huidige

leven, over de hoeveelheid werk waarin ze bijna

'verdronk'. Daarbij kunnen de hevige regenbuien

en overskomingÈn overàl in de wereld wordenr

opseteld; ze,oo,k de wil om naar,Thaitfrnd,.ap

reis te gaan en de schuldgevoeiens, woede en

huilbuien rondom haar menstruatie. Renee wilde

' namefijk elcht graag zwànser wordën; fi1ààÍr tof,l

op heden lukte dit niet. Dit alles triggerde een on-
:gfgewerkt,vorig leven van.$c4g uit Kore+ Sung,

. dià,lbrj de,tisfde, van'lhaar lèvén wiide btilven;

zwanger was, maar jammerlijk verdronk.


