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Opdracht 6, Levensverhaal adhv PL  
 

Dagboek van Victoria Kooiman 

Terwijl ik achter een nieuwe lege bladzijde in mijn dagboek zit wordt mijn aandacht getrokken door 
een parkiet. In de kamer waar ik verblijf ben ik samen met een parkiet in een kooi en hij maakt een 
piepend geluid. Wanneer een parkiet een piepend geluid maakt dan is er iets niet pluis. Net zoals er 
iets met mij niet in de haak is. Niet voor niets woon ik al sinds 2018 in deze instelling. Ik voel mij 
gevangen net als de parkiet in de kooi op mijn kamer. Op advies van mijn therapeut moet ik veel van 
me afschrijven omdat het niet goed met me gaat.  

Ik schrijf over een herinnering aan vroeger die de parkiet bij mij oproept. We hadden thuis een 
volière en mijn vader kon er uren in doorbrengen. Later wist ik beter, mijn vader vluchtte naar deze 
volière om niet in de nabijheid van mij en moeder te hoeven zijn. Hij hield niet van ons. Als echte 
Rotterdammer hield hij van Feyenoord. Ik verwijt het hem niet, want mijn moeder – geboren en 
getogen in Amsterdam – was een echte AJAX-fan. Misschien is de verwijdering tussen mijn ouders al 
ontstaan, voordat de toenadering een feit was. Mijn vader en moeder hebben het nog tot 2006 
volgehouden onder één dak. Toen zijn mijn moeder en ik verhuisd naar Renkum. In 2011 ging ik 
studeren aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Ik bleef thuis wonen, ik wilde mijn moeder 
niet in de steek laten.  

In mijn studietijd zette ik flink de bloemetjes buiten. Ik leende en leefde maximaal. Mijn vader trok 
zijn handen van mij af en mijn moeder had haar handen vol aan zichzelf. Nooit geweten dat dit kon, 
maar ik kwam in 2016 onder curatele te staan. Over gevangen gesproken. Mijn hele handel en 
wandel moest ik overleggen met mijn curator. Gelukkig wist ik hem ervan te overtuigen dat het 
goed voor mij zou zijn om naar Vlieland te gaan. Dit was in de zomer van 2017. De gelukkigste zomer 
uit mijn leven.  

Het doel van mijn reis naar Vlieland was het bijwonen van een concert van mijn idool Liam Robinson 
en daar ontmoette ik haar. Arenda werd ook geïnspireerd door de muziek van Liam. Het was liefde 
op het eerste gezicht, en van het een kwam het ander. Ik was volledig in mijn element en voelde me 
voor het eerst in mijn leven vrij. Ik koos voor Arenda en Arenda koos voor mij, dat was het enige dat 
telde. Uren liepen we over het strand en verbleven we in duinpannen, tot op een avond Arenda 
vreselijke buikpijn kreeg. Een dag later hield ik haar zoon in mijn armen. Ze gaf haar zoon de namen 
Liam Kayne Dylano. Ik sloot deze jongen voorgoed in mijn hart en wist dat ik met al wat ik in mij had 
voor hem en zijn moeder wilde zorgen. Deze jongen was het levende bewijs van de genegenheid 
tussen Arenda en mij en onze gezamenlijke passie voor Liam Robinson. Liam betekent wilskracht en 
Ja, ik wilde ….ik wilde vader voor hem zijn en echtgenoot voor zijn moeder.  

De eerste hobbel was de curator. Nadat ik samen met Arenda geboorteaangifte heb gedaan bij de 
gemeente Vlieland en Liam heb erkend als mijn zoon, kwam men erachter dat ik onder curatele 
stond. Een hoop administratieve rompslomp. De tweede hobbel was mijn vader. Ik wilde Arenda en 
Liam een toekomst bieden en stopte met studeren om geld te verdienen. Dit was tegen het zere 
been van mijn vader. Hij wilde vanaf dat moment helemaal niets meer met mij te maken hebben.  

Ik realiseerde mij dat ik van jongsafaan niet aan het verwachtingspatroon van mijn vader had 
voldaan, maar dat doofde de wilskracht in mij niet. Mijn moeder ontving Arenda en Liam met open 
armen. Mijn moeder was ook getuige bij ons huwelijk op 25 januari 2018. Ik nodigde mijn vader ook 
uit, maar hij schitterde door afwezigheid. Nu ik zelf zo’n liefde voelde voor Liam kon ik me niets 
meer voorstellen bij de houding van mijn vader jegens mij en ik besloot dat ik niet langer meer met 
hem geassocieerd wilde worden. Vanaf mijn trouwdag koos ik ervoor om de achternaam van Arenda 
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te gaan gebruiken. Vanaf toen luisterde ik naar de achternaam Bakker en niet langer naar 
Roodhuysen.  

Helaas voelde ik mij niet thuis in mijn huwelijk en ik ontwikkelde depressieve gedachten. Mijn 
moeder, mijn vrouw en mijn zoon moesten met lede ogen aanzien dat mijn wilskracht meer en meer 
afnam. Het dieptepunt kwam op 6 mei 2018 toen ik in deze instelling werd opgenomen. Van de 
eerste periode herinner ik mij niet meer zo veel.  Langzamerhand drong het tot me door: ik was niet 
gevangen binnen de muren van deze instelling, maar in mijn eigen lichaam.  

Mijn pen blijft rusten en ik hoor de parkiet weer fluiten. Hoe bestaat het dat dit kleine beestje, 
gevangen in een kooi, op zijn eentje zijn goede humeur weer terug weet te vinden. Kon ik maar iets 
van hem leren. Zonder anderen red ik het niet. Ik ben mijn therapeut veel dank verschuldigd. Dankzij 
hem ben ik nu Victoria Audrine in plaats van Victor Adriaan. Dit ligt sinds januari 2020 ook vast bij de 
Burgerlijke Stand. Hij heeft me ook geholpen mijn achternaam te wijzigen. Sinds juni jl. heet ik 
officieel Kooiman. Victoria Kooiman. Veel overwonnen, maar nog steeds een gekooid man, 
gevangen.   

 


