
Dappere, sterke Miranda verdient een groter publiek
ANGELA KIJKT TVJournaliste Angela de Jong schrijft vijf keer per week een column over 
wat haar opvalt op televisie.
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Ik wilde het hier zo graag over Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen hebben, zonder 
twijfel het mooiste dat televisie momenteel te bieden heeft. Zelfs de decoreerstress van een 
verliefde Martien Meiland valt erbij in het niet. Van de ontroering om het overlijden van hond Mo 
naar een bitterzoete glimlach om een grap over geitensaté en daarmee in een dramaserie de essentie 
van het leven vangen, is zó knap. Hulde voor alle makers en vooral voor André van Duin die 
onvergetelijk is als Evert.

Maar ik krijg de documentaire Niks aan de Hand, eerder de avond op NPO 2, maar niet uit mijn 
hoofd. En omdat die maar een fractie van de kijkers van Hendrik Groen trok, voelt het bijna als een 
plicht om u daarop te wijzen. Dappere, sterke Miranda verdient een groter publiek. Niet dat de film 
makkelijk is. Ik heb tien keer op het punt gestaan om te zappen, omdat mijn maag zich omdraaide 
en mijn hoofd het niet aankon. Het was gruwelijk, misselijkmakend en ik liep als kijker flink tegen 
mijn eigen vooroordelen aan, maar ik ben toch blij dat ik het tot het einde toe volgehouden heb. 

Niks aan de hand is het verhaal van de 47-jarige Miranda, die van haar 4de tot haar 13de werd 
misbruikt door haar tien jaar oudere neef. Het begon in het bed van zijn ouders, zette zich voort in 
een hut in het bos. Middels interviews met haar, flarden van telefoongesprekken met haar moeder 
en een lerares en kleurige tekeningetjes wordt het huiveringwekkende verhaal geschetst van een 
meisje dat in een geheim wordt getrokken en daar niet uit durft, omdat ze de gevolgen voor de 
familie niet kon overzien.

Maar het bijzondere aan de documentaire is dat ze de confrontatie aangaat met de dader. Na jaren 
therapie worstelt ze nog altijd met vragen die het verwerken belemmeren. Zoals: bouwde hij die hut
speciaal om haar te kunnen misbruiken?

Ze zaten in twee stoelen tegenover elkaar, de camera’s brengen slechts delen van hem in beeld. Een 
nette trui en broek, verzorgde handen, gladgeschoren kin. Een op het oog keurige man met een 
keurige stem, die antwoord probeerde te geven op alle vragen. Ik wilde hem dolgraag als monster 
zien, het Grote Kwaad, maar zo zwart-wit bleek het niet. Ook deze man en zijn verhaal over zijn 
eigen misbruik raakte me, hoezeer ik me daar ook tegen verzette. Miranda noemde hem op het 
einde dapper. En zelfs dat snapte ik, ook al reserveer ik dat compliment veel liever voor haar. 
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