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‘Mira! Mira!’
 Dat riepen de zwartjes in Malaga, zo had haar moeder 
haar verteld, vanachter hun stoffige kleden vol namaak de-
signtassen en zonnebrillen, armbandjes en ander prut.
 ‘Mira! Mira!’
 Haar vader had over de bolling van haar moeders buik 
geaaid, zo stelde ze zich voor, ze hadden elkaar in de ogen 
gekeken en woordeloos besloten dat dit de naam van hun 
dochter worden zou. Mira.

Jaren later pas kwamen ze erachter dat het ‘kijk’ betekende. 
‘De perfecte naam voor jou, met jouw zucht om aandacht.’ 
Haar moeder zwaaide met beide handen hoog in de lucht. 
‘Kijk mij! Kijk mij!’ Ze liet haar armen zakken en bewoog 
een wijsvinger vermanend heen en weer. ‘Maak je maar 
geen illusies. De wereld draait niet om jou. De onze niet, 
van niemand niet.’
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Terwijl ze de steunkousen van mevrouw Broekema om-
hoogtrekt, vermijdt Mira zorgvuldig elk oogcontact. De 
oude vrouw zou het beschouwen als een uitnodiging tot 
praten. Een keer, toen ze nog niet zo op haar hoede was, 
heeft Mira zich door haar laten ontlokken dat ze een doch-
ter heeft, Vera, van inmiddels vier jaar oud. Sindsdien vraagt 
mevrouw Broekema naar Vera, elk bezoek opnieuw. Mira 
mompelt dan iets oninteressants, in de hoop dat het onder-
werp haar gaat vervelen. Dat doet het niet.
 ‘Mijn dochter deed dat ook altijd,’ zegt ze, ongeacht wat 
Mira verteld heeft. ‘Heerlijk hè, kinderen.’ En ze vervolgt: 
‘Volgens mijn dochter neem ik te veel van mijn medicijnen. 
Dat heeft de apotheker gezegd, ik ga er te snel doorheen. Wat 
een onzin, dat heb ik haar gezegd. Ik slik twaalf pillen per dag, 
op doktersrecept. Waarom zou ik er nóg meer nemen? Van 
nog meer pillen valt een mens toch zeker direct dood neer?’
 Haar woorden dwarrelen voor Mira’s onrustige voeten 
neer. Haar benen, die altijd naar de deur geroepen lijken te 
worden. Die weg willen, ongeacht waar ze zijn.
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 Om haar woorden te onderstrepen laat mevrouw Broe-
kema een handvol pillen zien. Het ergert Mira. Natuurlijk 
weet zij als geen ander hoeveel pillen de vrouw moet slik-
ken, zij legt ze dagelijks voor haar klaar. Het is niets bijzon-
ders, bloedverdunners, plaspillen, de vrouw zal er echt niet 
dood van gaan. ‘Dat zal wel meevallen, mevrouw Broeke-
ma.’
 Mira zucht en loopt van haar weg. Ze ruikt schimmel, 
bederf, een zweem van urine. Het is de lucht van mensen 
die het einde naderen, de rottingsprocessen die intern al in 
gang zijn gezet. De geur van haar vader.
 Hij overleed na een langgerekt ziekbed. De man die voor 
Mira altijd had geleken op de sterke man van het circus, 
transformeerde binnen enkele maanden in een stokjesfi-
guur, zoals zij ze had getekend toen ze een kleuter was. Nu 
was zij negen jaar oud en lag hij alleen nog maar in bed, 
midden in de woonkamer, zijn armen en benen dunne 
streepjes, zijn buik ongewoon dik en opgeblazen door de 
mysterieuze ziekte waaraan hij leed.
 Familie en vrienden van haar ouders, vage kennissen, ie-
dereen kwam op bezoek om hem nog bij leven de laatste eer 
te bewijzen. En iedereen nam iets mee voor de arme, kleine 
Mira, die op het punt stond haar vader te verliezen. Cadeau-
tjes, snoepgoed, meelevende blikken, aandacht. Mira fleur-
de op, genoot van dit leven in het middelpunt van de be-
langstelling, of althans in de periferie.
 Toen het moment daar was dat haar vader zijn laatste 
adem uitblies, had ze hem over zijn leerachtige hand geaaid, 
net zoals haar moeder deed aan de andere kant van het bed. 
‘Zorg goed voor je moeder.’ Dat waren zijn laatste woor-
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den tegen zijn dochter. Tegen haar moeder had hij niet iets 
dergelijks over haar gezegd. De atmosfeer in de kamer ver-
anderde en even voelde Mira zich leeg.
 Later, terwijl Mira op haar kamer speelde, kwamen er 
mensen om het lichaam, het omhulsel dat niks meer met 
haar vader van doen had, te wassen en op te baren. Midden 
in de woonkamer lag hij. Achter de bruinleren bank die de 
zithoek scheidde van de eetzaal, zoals haar vader het gedeel-
te waar de grote houten tafel en de antieke servieskast ston-
den altijd noemde. Hij lag er nog dagenlang, in een speciale 
open kist die hem koud hield, daartoe van tijd tot tijd zoem-
de als een koelkast. Koelkist. Ze hadden een kurk in zijn 
anus gestopt, anders zou er ontlasting uit blijven lopen. Op 
de een of andere manier vond Mira dat een bijzonder grap-
pig gegeven, ze vertelde het aan de kinderen uit haar klas, 
die ineens om haar heen stonden in de pauze, en ademloos 
naar haar luisterden zoals ze dat nog nooit hadden gedaan.
 Ze hadden op matrassen in de woonkamer geslapen, haar 
moeder en zij. Haar moeder, volledig verstrikt in haar eigen 
verdriet, vertoonde een absolute toondoofheid voor de ge-
voelens van haar dochter. Zij wilde dit en Mira durfde niet 
te protesteren. Doodeng vond ze het, de gedachte dat de 
geest van haar vader en misschien ook wel zijn nieuwe 
geestvrienden door de kamer zouden kunnen zweven. On-
zichtbaar, een gegeven dat het nog griezeliger maakte, want 
hoe kon je je verweren tegen iets wat je niet kon zien? Op 
de dag van de begrafenis haalde Mira opgelucht adem, ter-
wijl het lichaam dat ooit, het leek wel eeuwen geleden, haar 
vader was geweest, naar buiten werd gedragen. Tijdens de 
dienst werd hij geroemd om de man die hij volgens de spre-
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kers geweest was: de gewiekste zakenman, de trouwe echt-
genoot, de betrokken vader.
 Na afloop stond ze in een kleine rij, waaraan een lange 
sliert van mensen voorbijtrok. Tranen in de ogen, meewa-
rige blikken, soms een hand op haar schouder of een stevige 
omhelzing.

‘Ik wilde je eigenlijk nog iets vragen.’
 De stem van mevrouw Broekema doet Mira opschrikken 
uit haar gedachten. Ze antwoordt niet, onderdrukt een 
zucht terwijl ze haar blik op de vrouw richt.
 ‘Mijn dochter is binnenkort jarig. Eens denken, het is 
1994, dus dan wordt ze 39 alweer. Weet jij misschien wat 
een leuk cadeau zou zijn? Aangezien jullie ongeveer even 
oud zijn.’
 Een frons trekt over Mira’s gezicht. ‘Uw dochter is bijna 
tien jaar ouder dan ik.’
 Mevrouw Broekema kijkt omlaag, veegt een denkbeel-
dig pluisje van haar vest. Dan kijkt ze op, ze forceert een 
glimlach. ‘Nou ja. Mocht je iets te binnen schieten.’
 Mira loopt naar de deur, opent hem en stapt het tuinpad 
op. Ze steekt bij wijze van groet zonder om te kijken haar 
hand in de lucht.
 ‘Tot morgen,’ roept mevrouw Broekema haar vanuit de 
deuropening na. ‘Geef de kleine Vera maar een kus van me.’
 Mira antwoordt niet. De gedachte dat ze hier morgen 
weer zal zijn, de steunkousen omhoog zal hijsen, over be-
nen vol dikke spataderen en diepe putten, het loshangend 
vel: het bezorgt haar rillingen. Ze haalt haar fiets van het slot 
en rijdt de straat uit, naar de volgende cliënt.

Het leven noemen.indd   13   |   Elgraphic - Vlaardingen 16-07-21   09:01



14

 In gedachten neemt ze de rest van de dag door. Meneer 
O’Reilly, het echtpaar Smits. En dan die behaagzieke me-
vrouw Hartevelt nog; ze neemt zich voor vandaag niet te-
gen haar te snauwen.

De flat waar ze woont jaagt haar angst aan. Het is een ruwste-
nen gebouw, te midden van andere ruwstenen gebouwen, 
waarachter de horizon, de wolken, de zon, op sommige da-
gen zelfs de hemel in zijn totaliteit lijkt te verdwijnen. Aan 
zijn voeten steken de hoekige punten van stoeptegels de 
lucht in. Hier en daar ontbreekt er een. Een vierkant gat ge-
vuld met zand, sigarettenpeuken, kauwgom resteert. Ver-
val. Aan het eind van weer een werkdag zet ze haar fiets in 
de kelderbox die de bewoners delen, omzeilt de vuile de-
kens, lege drankflessen, een enkele naald. Als altijd neemt ze 
de grijsbetonnen trap naar de zesde verdieping, de lift is on-
betrouwbaar, zakt soms een halve verdieping voordat de 
deuren opengaan, zodat er een monteur moet komen om 
de gevangenen te bevrijden. Over de galerij klinkt Caraïbi-
sche muziek. Het detoneert bij het laaghangende wolken-
dek, de eerste okergele bladeren op de straten. Mira loopt 
langs haar eigen voordeur en belt aan bij de rode deur er-
naast. Alle voordeuren zijn ooit, toen de toekomst van het 
gebouw en zijn bewoners nog rooskleurig leek, in een hel-
der rozenrood geverfd. Maar inmiddels laat hier en daar de 
verf in kleine reepjes los. Sommige deuren, waaronder die 
van Mira, zijn in haastige strepen blauw of grijs overgeschil-
derd.
 Tijdens het wachten pulkt Mira de afbladderende verf 
van het deurkozijn. Gestommel. Kindervoeten. Dan gaat de 
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deur open. ‘Mama!’ Direct rent het meisje weg van de deur, 
de nauwe gang door naar de woonkamer. ‘Ik heb een teke-
ning voor je gemaakt,’ roept ze over haar schouder. Mira 
wacht, ze gaat vrijwel nooit naar binnen. Haar voeten doen 
pijn en ze denkt aan de tijd die deze dag nog rest. De uren 
die ze nog moet doorkomen, het werk dat thuis nog gedaan 
moet worden. Koken. Opruimen. Afwassen. Het kind in 
bed stoppen. Het leven hangt als een zware deken om haar 
schouders.
 Oude voeten in blauwe pantoffels schuifelen naderbij. 
‘Dag, Mira. Hoe was je dag?’
 Mira houdt haar blik naar beneden gericht. ‘Best.’
 ‘Wij hebben het ook heel gezellig gehad.’
 Stilte.
 ‘We hebben eventjes televisie gekeken, geknutseld, en 
Vera heeft heel zoet met het poppenhuis gespeeld. Toch, 
Vera? Waar is je pop, meisje? Ik ga haar wel even halen.’
 Terwijl de vrouw wegloopt, houdt Vera haar tekening 
omhoog. ‘Voor jou.’
 Het zijn dezelfde stokjesarmen en -benen die ze ooit zelf 
tekende. Die ieder klein kind tekent. Een huis, een boom, 
twee grote poppetjes en een kleine. Eronder staat geschre-
ven: mama is leif.
 ‘Kijk!’ zegt Vera, ‘zelf geschreven. Mimi heeft het voor-
geschreven, maar ik heb het helemaal zelf hierop geschre-
ven.’ De ogen van het kind glimmen van trots.
 ‘Je hebt het niet goed geschreven, daar staat “leif”. En 
schiet eens op, want ik moet nog koken.’ Mira’s handen 
voelen in haar jaszakken, op zoek naar de sleutel van hun 
eigen voordeur. Ze vindt de bos, klemt hem in haar vuist. 
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Haar andere arm beweegt ze richting haar gezicht, ze draait 
haar pols om op haar horloge te kijken. Ze zucht. Waar blijft 
die vrouw?
 Opnieuw klinkt het geluid van de schuifelende pantoffels 
van mevrouw Salvatore. Zou ze niet langer in staat zijn haar 
voeten fatsoenlijk op te tillen, of is ze gewoon te lui?
 ‘Ik kan Steffie niet vinden, Vera.’
 Het kind kijkt geschrokken. Mira zucht opnieuw. ‘Die 
pop krijgt ze later wel terug.’
 Tranen verschijnen in Vera’s ogen. ‘Maar ik kan niet sla-
pen zonder Steffie.’
 Mevrouw Salvatore peilt zichtbaar het humeur van Mira. 
Het ergert Mira. Dan zakt de oude vrouw door haar knieën, 
ze kijkt Vera in de ogen. ‘Ga jij maar met je moeder mee. Ik 
zoek verder. En zodra ik Steffie heb gevonden, kom ik haar 
bij jou brengen.’
 Vera slaat haar armen om het lichaam van de vrouw, kust 
haar op de wang. De hand van de vrouw strijkt over Vera’s 
haren. Het duurt allemaal veel te lang. Mira draait zich om 
en loopt de galerij over, naar hun eigen voordeur. Ze kijkt 
niet of Vera haar volgt.

De avond verloopt zoals altijd. Mira kookt iets zonder 
smaak dat ze, diep weggezakt in de kuilen van de oude bank, 
het bord op schoot, opeten voor de televisie. Terwijl Mira 
afwast, is Vera met krijtjes in de weer. Ze tekent een regen-
boog, ze tekent hartjes en vlinders. Ze neuriet een deuntje, 
steeds opnieuw. Een zacht geklop tegen het raam naast de 
voordeur. Mira opent de deur op een kier. Ze houdt een 
vinger tegen haar lippen, fluistert: ‘Ze slaapt al.’
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 Mevrouw Salvatore kijkt verbaasd, duwt dan de pop door 
de kier naar binnen. ‘Hier. Geef haar een kus van me.’
 Mira knikt, pakt de pop aan, sluit de deur. Ze loopt naar 
Vera, geeft haar de pop. ‘Het is bedtijd, meisje.’
 Vera poetst haar tanden, Mira poetst na. Een goed gebit is 
belangrijk. Vervolgens helpt ze haar dochter met uitkleden 
en zoals zo vaak verbaast ze zich over hoe klein het lijfje is. 
Hoe kwetsbaar. Ze trekt een nachthemd over Vera’s hoofd, 
loopt door de smalle gang naar de bruinbetegelde badkamer 
en gooit de gedragen kleding in de wasmand. Dan loopt ze 
de slaapkamer in die ze samen delen. Tussen de twee bed-
den, gescheiden door een enkel nachtkastje, is net genoeg 
ruimte om te lopen. Terwijl Vera in bed kruipt, haar pop 
stevig in haar armen geklemd, kijkt ze haar moeder aan. 
‘Een verhaaltje, mama?’
 ‘Een kort.’
 Ze lezen van het Peperkoekmannetje. Het mannetje van 
koek dat op de vlucht slaat voor de vos en uiteindelijk door 
de kinderen te mooi wordt gevonden om op te eten. Wan-
neer Mira probeert een stukje over te slaan, heeft Vera dat 
direct in de gaten. Ze kent de tekst uit haar hoofd, toch wil 
ze dat haar moeders stem het verhaal vertelt. Wanneer het 
uit is, legt Mira het boekje naast het bed op de grond. Ze 
stopt haar dochter in onder de warme, zachte deken en kust 
haar voorhoofd. Ze ademt haar geur in. ‘Welterusten, mijn 
meisje.’
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2

Burn-out. Ik vind het een lelijk begrip. Het klopt ook niet, 
het lijkt te impliceren dat er ooit een brandend vuur was, 
ergens binnen in mij. Ik vraag het me af, heb het althans 
nooit kunnen ontdekken.
 Ik loop en loop en loop. Het was het enige concrete ad-
vies dat mijn therapeut me gaf en dat ik besloot op te vol-
gen. Het pad voert langs een industrieterrein, aan de andere 
zijde het treinspoor. Het asfalt is gebarsten, komt op som-
mige plaatsen omhoog, niet langer in staat om de aarde er-
onder te bedwingen. In de berm groeit dapper onkruid, een 
lichtpuntje. Het pad buigt links af door een tunnel onder 
het spoor. Een donkere wereld, zwerfafval, hondenpoep, 
pis. Graffiti. Sterf hoer! Ik neuk je moeder. Maar daar verderop 
een glimlach, op het gezicht van een paarse troetelbeer met 
twee hartjes op zijn buik. I don’t wanna be your friend, I just 
wanna kiss your lips.

Vanaf de derde klas van weer een nieuwe middelbare school 
maakte ik deel uit van een vriendengroep die draaide om 
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uitgaan, blowen, graffiti. We spijbelden veel, deden net ge-
noeg om over te gaan naar de volgende vwo-klas. Ik was 
een kameleon, gedroeg me precies zoals de anderen, kleed-
de me net als hen. Niet dat ik geld kreeg van mijn moeder 
om kleding te kopen. Ik kleedde me om in pashokjes, trok 
de kaartjes ervanaf, propte mijn oude kleren in een rugzak 
en liep de winkel uit. Onder bewonderende blikken van 
vriendinnen. Make-up liet ik in winkels gedachteloos in 
mijn zak glijden, deelde ik uit als snoepgoed. Na een basis-
schooltijd van nergens bij horen, genegeerd worden, soms 
gepest, was ik zomaar ineens populair. Mijn naam sierde 
muren door de hele stad; John, mijn vriendje, had zijn tag 
op mijn naam gebaseerd. Hij had een obsessie met namen 
en hun betekenis en vertelde me dat Vera afkomstig is van 
het Russische wera, dat ‘geloof’ of ‘vertrouwen’ betekent, 
en van het Latijnse woord verus, ‘waarheid’. Hij zei me dat 
we samen zouden zijn, tot onze dood, kuste me hartstoch-
telijk om zijn belofte kracht bij te zetten. Na onze eindexa-
mens maakte hij het uit.
 Niet lang daarna kwam Marek in mijn leven. Ik was net 
begonnen aan de studie pedagogiek. In de stad had ik een tas 
vol boeken gekocht en ik fantaseerde over de dag waarop ik 
ze allemaal gelezen zou hebben, deze boeken, alle voor de 
studie verplichte lectuur en nog veel meer. Alles zou ik we-
ten, begrijpen, over hoe kinderen in elkaar steken, over hoe 
je met hen kunt omgaan op een manier die prettig is. Een 
voedingsrijke bodem bieden. Ik had eens gelezen dat je kin-
deren wortels moet geven om te groeien, om stevig te staan, 
en vleugels om te vliegen.
 Ik stak de straat over, recht voor Mareks auto langs. Hij 
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opende het portier, sprong eruit en kwam achter me aan ge-
rend. Hij had nog nooit zo’n mooie vrouw gezien, zei hij. 
En ik verkoos hem te geloven. Hij was vijftien jaar ouder 
dan ik, maar het gaf niet, want hij was lief voor me. Na een 
jaar veranderde dat. Hij werd bars. Was het zo gebleven, 
dan zou het nog wel goed gekomen zijn. Maar zijn barsheid 
maakte plaats voor jaloezie, achterdocht. Hij sloeg me, 
soms, niet hard, wel vernederend. Een vlakke hand in mijn 
gezicht, genoeg om me op mijn plaats te zetten. Al vanaf het 
begin van onze relatie ging hij vreemd. Hij deed algauw 
geen moeite meer het te verbergen, zei dat ik niet zo moest 
zeuren, alle mannen deden dat, ik moest hem zijn pleziertjes 
gunnen. Hoe kon ik denken dat ik genoeg voor hem was? 
Miranda, zo heet de vrouw voor wie hij me uiteindelijk 
verliet.
 Mijn moeder was niet verbaasd. ‘De eerste man die jou 
verliet was je vader. Hij nam de benen nog voordat je gebo-
ren was. Zie, geen man wil bij jou blijven.’ Ze richtte zich 
weer tot het computerscherm voor zich, dat altijd en eeu-
wig interessanter voor haar is dan ik. Daar leven de mensen 
die echt om haar geven, zegt ze vaak, haar Facebook-vrien-
den, de mensen die ze ontmoet op fora en in chatrooms.
 Ik vond een kleine bovenwoning in Leiden, bij mijn 
moeder om de hoek, nam een poes. Voor een afgestudeerd 
pedagoge bleken de banen niet voor het oprapen te liggen. 
Na een tijdje vond ik leuk, zij het niet erg uitdagend werk, 
als secretaresse bij een advocatenkantoor. Maar na verloop 
van tijd ging ik slecht slapen, ik werd warrig en onbetrouw-
baar. Soms hyperventileerde ik, dan zat ik achter mijn bu-
reau in een plastic diepvrieszak te ademen totdat ik vol-
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doende gekalmeerd was. Zo konden ze niet met mij verder, 
zei mijn baas, en ik begreep het. Nu ontvang ik een uitke-
ring. Ik houd mijn hand op, net zoals mijn moeder.

Paardenbloemen, op mijn eerdere wandelingen nog alle 
glanzend geel, maar de meeste hebben nu een witte dons-
kop. Blaasbloemen. Ik sta stil, sluit mijn ogen en zie in ge-
dachten de zaadjes suizen. Ze laten zich met de wind mee-
voeren in de hoop op een nieuw begin. Op een andere plek. 
In de lucht veranderen ze in balletdanseressen, zoals in de 
film Fantasia die ik als kind vaak keek. Een wereld van dans, 
muziek, magisch denken. Het is de wereld waar ik soms 
naartoe vluchtte.
 Paardenbloem, Taraxacum officinale, ook wel bekend als 
beddenpisser, leeuwentand, paardensla, ganzentongen, ket-
tingbloem. Ik pluk een bosje van de schaarse gele bloemen. 
Het witte, licht giftige sap vloeit uit de stelen. De rest, de 
bladeren, bloemen, wortels, is eetbaar, een bron van eiwit-
ten, magnesium, fosfor, kalium, vitamine C. Het kan ge-
bruikt worden bij reuma en leverklachten, of uitwendig te-
gen huidziektes, zoals eczeem. Ik steek het bosje in mijn 
zak.
 Het pad voert verder, ik sla links af, rechts af, kom uit tus-
sen twee immense flatgebouwen. In het midden een gras-
veld, verroeste speeltoestellen. Vijf grote vuilcontainters 
zijn kennelijk niet in staat om de klus te klaren; rondom lig-
gen vuilniszakken, een spoor van afval. Twee meeuwen 
vechten luidkeels om een stuk brood. Een groep jongeren 
zit op en rond een oude bank met lange scheuren in de be-
kleding. Ze lachen, ze roken. Een draagbare box voorziet 
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hun voorkomen van een muzikale omlijsting. Een meisje 
dat te klein lijkt om alleen over straat te gaan passeert me. Ik 
kijk om me heen, zie niemand die op haar let. Ze steekt de 
weg over, richting het grasveld. Dan klinkt er gegil boven 
mijn hoofd, een taal die ik niet versta. Het meisje kijkt om 
naar de vrouw op het balkon schuin boven mij. Ze 
schreeuwt iets terug en de vrouw gaat naar binnen. De bal-
kondeur sluit met een knal.

Ze was niet altijd zo. Vroeger was mijn moeder heel lief 
voor me. Twee handen op één buik, dat waren we. Zo zei 
ze dat vaak. Ze kocht een keer een plantje met kronkelige 
bladeren, alsof iemand met een kartelschaar langs de randjes 
had geknipt, in een aardewerken pot. Ze zette hem in de 
vensterbank, keek er bewonderend naar. ‘Kindje op moe-
ders schoot, zo wordt die plant genoemd.’ Ze glimlachte, 
herhaalde zachtjes: ‘Kindje op moeders schoot. Lekker in de 
zon.’ Ik herinner me dat ze me vastpakte, op schoot trok, 
me knuffelde en knuffelde, totdat ik er genoeg van kreeg en 
mezelf uit haar omhelzing loswurmde. Ik herinner het me 
en toch, gezien de manier waarop ze tegenwoordig met me 
omgaat, kan ik me niet voorstellen dat het echt zo gegaan is.
 Er is wel meer dat ik me niet kan voorstellen.

De lage zon doorsnijdt mijn blikveld. Een hardloper rent op 
me af, als een donkere vlek die telkens van vorm verandert. 
Dreigend, een zwart gat. Ik stel me voor dat ik erin ver-
dwijn, opgeslokt wordt door de aarde, het heelal. Het heel-
al. Alles is heel, behalve ik.
 Ik blijf lopen, langs winkels, huizen. Binnen zie ik men-
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sen, gezinnen, het leven van alledag. Wanneer ik niet meer 
weet waar ik ben, pak ik mijn telefoon uit mijn jaszak. Ik 
open Google Maps. De weg naar huis vinden is tegenwoor-
dig zo moeilijk niet meer. Je hebt er niemand meer bij no-
dig.

Voor de deur ligt een stapel stoeptegels. De stoep zelf is een 
zandbak, al weken. Mannen graven, doen onduidelijke din-
gen onder de grond. Er is iets met het riool aan de hand en 
de leidingen worden ook meteen vervangen. Excuses voor 
het ongemak, dat stond in de brief van de gemeente. Het 
ongemak is de rubberen platen die half over elkaar liggen, 
dienst moeten doen als een loopbrug vanaf de straat, waar 
alles nog is zoals het zou moeten zijn, naar de woningen. 
Het ongemak is misschien ook de muziek, uitgezonden 
door QMusic en 100%NL, die onophoudelijk uit meerdere 
boxen tegelijk schalt. Het staren van de mannen.
 Ik open de voordeur en neem de trappen naar de boven-
ste etage met twee treden tegelijk. Terwijl ik mijn jas uittrek 
voel ik kleine bobbeltjes op mijn onderarm. De huid is 
droog, geïrriteerd. Uit mijn zak haal ik het bosje paarden-
bloemen. Ik neem een bloem in mijn hand, met de gele 
blaadjes omlaag, en wrijf ermee over mijn huid, het ver-
koelt. Het kleurt alles geel.
 Uit het keukenkastje neem ik een vijzel. Ik haal de bloe-
men van de stelen, maal ze fijn. Ik breng een pan water aan 
de kook en gooi de gemalen bloemen erin. Ik giet het water 
af, voeg ruwe rietsuiker toe, het sap van een halve citroen. 
Dan terug op het vuur, ik kijk toe terwijl het laatste water 
verdampt. Terwijl de stroop afkoelt, meng ik de stelen van 
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de paardenbloemen met citroenmelisse, munt, brandnetel 
en duizendblad tot een salade. Ik giet wat van de stroop er-
overheen als dressing. Terwijl ik eet, klinkt van buiten mu-
ziek: ‘Weet je nog wat jij me zei, dat je er altijd bent als ik je 
nodig heb? Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me 
ooit hebt gezegd.’
 Een zware bouwvakkersstem galmt achter het tempo van 
de muziek aan: ‘Blauwe dag, als het dondert.’
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