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‘Waar ga je dan heen, mam?’ Robin gooide achteloos de lange schil over haar schouder op de 

grond en gaf haar moeder een stukje appel. 

 ‘En?’ Vera probeerde het onderwerp te veranderen en keek nieuwsgierig naar de 

appelschil, die duidelijk in een S gekruld lag. 

 ‘Hmm… ik ken geen vriendje van jou wiens naam begint met een S. Vertel me eens 

meer!’ 

 ‘Ik ken ook niemand, mam. Het had een E moeten zijn. Edwin. Maar ja, die is niet 

vrij.’ Ze klonk veel te cynisch voor haar leeftijd. ‘Zoals alle leuke jongens in Amsterdam niet 

vrij zijn of alleen maar stiekem doen alsóf ze vrij zijn. Maar…’ Robin stopte een stuk appel in 

haar mond. ‘Je probeert me af te leiden… Waar ga je heen?’ 

 Vera haalde diep adem. Ze wist dat haar antwoord haar dochter van slag zou maken. 

Hoe stoer Robin zich ook altijd voordeed, ze was nog maar net vijfentwintig en hing erg aan 

haar moeder, al woonde ze nu vijf jaar op zichzelf en deelde ze een etage in Amsterdam-Zuid 

met twee vriendinnen. Maar dat was geen reden voor Vera om in de stad te blijven. Ze voelde 

dat ze, weliswaar gedwongen door de plotselinge dood van haar echtgenoot, nu de kans moest 

pakken om een nieuwe levensweg in te slaan. 

 ‘Nou…’ Ze keek haar jongste kind aan. ‘Hier moet ik in ieder geval weg.’ 

 ‘Weg? Hoezo?’ 

 ‘Dat hebben we zo afgesproken. Deze flat is niet van mij en hij gaat nu naar de 

jongens. Zij hebben hem geërfd. En hoe lief ze ook zijn, ze hebben aangegeven dat ze hem 

graag willen verkopen. Er zit flink wat overwaarde in en ze kunnen het geld goed gebruiken.’ 

 ‘Maar dan sta jij op straat! Dat kan toch niet?’ 

 ‘Dat zeg ik, Robin, we hebben het zo afgesproken en in onze huwelijkse voorwaarden 

opgenomen. We hebben al onze bezittingen gescheiden gehouden zodat onze kinderen, jullie, 

erven wat je toekomt. Ik heb hier de afgelopen twee jaar gewoond zonder bij te dragen in de 

kosten. En nu moet ik de flat uit. Het is een bewuste keuze geweest. Ik zou hier ook niet 

wíllen blijven. Er zijn te veel herinneringen. En eigenlijk ben ik geen vrouw voor een flat. 

Veel te hoog, ik zie geen mens en de golven van het IJ zijn prachtig, maar kunnen ook heel 

donker zijn. Ik wil een tuintje, natuur om me heen. Dus ga ik op mijn gemak rondkijken op de 

Veluwe. Helemaal weg uit de Randstad. Ik heb een heel leuk huisje gehuurd op een 

vakantiepark in Waterlo. Rosalie en Antonio zijn met me wezen kijken…’ 

 ‘Vindt Rosalie het goed?’ Robin sprong van het aanrecht en ging dreigend voor haar 

moeder staan. Met hoge laarzen aan haar toch al lange benen torende ze boven Vera uit. Haar 
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blauwe ogen keken haar moeder bezorgd aan. ‘Mam, je gaat daar verpieteren! Je bent een ras-

Amsterdamse! Wat vinden je vriendinnen ervan? En weet Rik het?’ 

 Vera hief haar armen op en pakte haar dochters gezicht vast. ‘Mijn vriendinnen 

snappen het net zomin als jij. En wat betreft je broer: hij helpt me met verhuizen. Ik krijg 

aanstaande zaterdag de sleutel, dan brengen we al mijn spullen erheen. Vanaf volgende week 

heb ik wat ik altijd al heb gewild: mijn eigen schrijfhuisje in het bos! Het is maar anderhalf 

uur van hier. Met de motor ben jij er in ruim een uur.’ Ze ging op haar tenen staan en gaf 

Robin een dikke kus op haar beide wangen. ‘Lieverd, wees blij voor me. Ik ben dan wel mijn 

man kwijt, maar niet mijn leven. Als het niks is ben ik zo weer terug in het westen. Maar voor 

nu zeg ik: let’s go, Waterlo!’ 


