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SOFIE

16 november 2017, 09:30 uur

Mijn slaap was diep en zonder dromen geweest. Direct toen de wek-
ker ging, wist ik het weer: vandaag zou ik mijn oma ontmoeten. 
Layla had me gisteravond op het hart gedrukt dat ik geen valse ver-
wachtingen moest hebben. De mogelijkheid bestond dat ons gesprek 
zou tegenvallen, dat ik haar in mijn hoofd geromantiseerd had. De 
kans was aanwezig dat ze mij zou meetrekken als ze van haar voetstuk 
viel. Op mijn hoede moest ik zijn en ze had er bezorgd bij gelachen.

Zonder naar buiten te kijken, weet ik dat het geregend heeft. Ik 
hoor het aan de stilte in de straten, het zachte tikken in de goot. 
Liggend in bed stel ik me voor hoe dikke druppels via de bladeren 
in slow motion van de bomen naar beneden glijden. Zo de straat 
op, waar ze zich mistroostig verzamelen in kleine kuilen. Plassen 
waar je nat van wordt als er een auto doorheen rijdt. Plassen die 
komen, maar nooit lijken te gaan. Ik haat de herfst.

En juist in dit seizoen ga ik haar ontmoeten. Mijn oma. De 
biologische. De echte. Hoewel ik dat nog steeds wat pathetisch 
vind klinken. Alles beter dan de vrouw, zoals mijn moeder haar 
ogenschijnlijk emotieloos placht te noemen. Iets wat ik nog steeds 
onbegrijpelijk vind. Ondanks alles wat ik inmiddels weet: hoe kun 
je geen interesse hebben in de vrouw die je op deze wereld heeft 
gezet? De vrouw die je negen maanden lang gedragen heeft. Wier 
warme baarmoeder je in slaap heeft gesust en jou, in elk geval met 
haar lichaam, heeft gevormd.
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Ik wil op zijn minst haar verhaal horen, de weg die ze heeft 
afgelegd. Een antwoord krijgen op de vraag hoe het kan dat een 
moeder haar kind afstaat. En misschien ben ik ook wel gewoon op 
zoek naar een begin. De bron, dat hele oorspronkelijke moment 
van waaruit alles verklaard kan worden. Hoewel er natuurlijk altijd 
meerdere manieren zijn om een verhaal te beginnen.

De adoptie van mijn moeder is nooit een schimmig onderwerp 
geweest. Ik weet het zolang ik me kan herinneren. Niet dat mijn 
moeder het ooit nodig vond er een offi  cieel gesprek aan te wijden. 
Ze benadert het als een klein detail, een feit te midden van de fei-
ten. Mijn moeder heeft bruin, golvend haar en mijn adoptiegroot-
ouders niet, c’est ça. Ze grapt dat er nog genoeg gedeelde genen over 
zijn: een blanke huid, roze lippen en dunne wenkbrauwen boven 
blauwgrijze ogen.

‘Uiteindelijk komen we allemaal uit Afrika,’ roept ze als ik erover 
begin.

Als klein meisje stelde ik geen vragen bij haar stoïcijnse houding, 
er was maar één werkelijkheid en dat was de werkelijkheid die mijn 
moeder me voorlegde. Ik geloofde haar. Rekende de mist die om 
haar heen hing tot haar eigenschappen zonder dat ik me afvroeg 
waarom ik haar soms niet kon zien. Precies zoals kinderen geloven 
in de goede afl oop van sprookjes, ook als alles donker wordt.

Pas tijdens mijn puberteit, toen ik ontdekte dat de wereld niet zo 
eenvoudig in elkaar zat, en pas nadat wanhoop ons bij elkaar had 
gedreven als vee, begon ik mijn eigen melancholie op haar leven 
te projecteren. Ik stelde me voor hoe het was om te zijn afgestaan. 
Hoe het moest voelen om elders op te groeien. Een biologische 
moeder te hebben, zonder dat je wist waar ze woonde, leefde, of 
hoe ze eruitzag.

Ik begon te vissen naar de diepere lagen achter mijn moeders 
façade. Het leed dat op de achtergrond wanhopig door de barricade 
heen trachtte te breken. Ik probeerde het kleine meisje dat hun-
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kerde naar de liefde van een moeder die haar ooit had afgewezen 
te voeden met aandacht, maar mijn inspanningen werden nooit 
beloond. Ik wachtte op de rauwe uitbarsting van emoties die nooit 
kwam. Hoewel ik soms zo dichtbij was dat het voelde als dansen 
op een koord.

Echt zorgzaam is ze nooit geweest, mijn moeder. Haar liefde lag 
verscholen in praktische adviezen. Gezond eten, schone kleren. 
Voor fysiek contact hoefde ik niet bij haar aan te kloppen. Ik was 
jaloers op de knuff els en kussen waarmee vriendinnen werden over-
laden door hun ouders. Eenmaal op de middelbare school ging 
ik na schooltijd niet graag naar huis. In plaats daarvan bracht ik 
uren door bij andere gezinnen en bestudeerde van een afstand de 
openlijke liefkozingen.

Met dezelfde ratio waarmee mijn ouders mij grootbrachten, 
 noteerde ik ’s avonds in mijn dagboek wanneer een kind op welk 
moment werd geaaid of geknuff eld. Ik vond het belangrijk te weten 
wat ik miste. Alsof ik daarmee het gat kon vullen van mijn eigen 
verlangen naar fysieke genegenheid.

Mijn moeder was geen sentimentele vrouw en mijn vader even-
min. Een grote inbreng in mijn opvoeding had hij niet. Mijn 
 moeder bepaalde en mijn vader voerde uit. Ze was ervan overtuigd 
dat een kind het best terecht zou komen als het streng en rechtlijnig 
werd opgevoed. Ziek thuisblijven was een zeldzame gebeurtenis. 
Alleen koorts was een reden om niet naar school te gaan.

Ze had grote plannen met me. Een studie rechten of genees-
kunde was het minst haalbare. Haar liefde uitte zich in uren lange 
over horingen, waarbij alle vakken even belangrijk waren: bio-
logie, kunstgeschiedenis, Nederlands, natuurkunde. Het was van 
 essentieel belang dat ik me op al deze gebieden zou ontwikkelen 
zodat mijn mogelijkheden later onbeperkt zouden zijn.

‘Wat is de formule voor zwaartekracht,’ riep ze. En als ik aarzelde: 
‘Het is niet moeilijk, Sofi e, je hoeft het alleen maar te onthouden.’
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Later, toen ik op mijn veel te kleine studentenkamer wijn dronk 
uit limonadeglazen, probeerde ik me in te beelden hoe groot haar 
teleurstelling moet zijn geweest toen ik had besloten om  Cultureel 
Maatschappelijke Vorming te gaan studeren. Een studie voor 
‘geiten wollen sokken’, zonder enig aanzien. Niet eens een voor-
uitzicht op een goedbetaalde baan! De complete desillusie in haar 
ogen toen ik het haar vertelde, ben ik nooit vergeten.

Ik had het laff e, maar vooral veilige besluit genomen het kantoor 
van mijn decaan te gebruiken als decor voor het ophanden zijnde 
drama. Ik wist dat mijn moeder zich in het bijzijn van anderen 
altijd zou beheersen. De decaan zou haar de uitslag van de beroeps-
keuzetest laten zien en luchtig zou ze knikken, iets motiverends 
prevelen en mijn standvastigheid prijzen. Precies zo was het ook 
gegaan.

Alleen haar ogen. Die blik in haar ogen.



35

*

Mijn moeder sprak zelden over haar adoptie, maar wat ze  vertelde 
ben ik nooit vergeten. Soms was ik te klein om het te begrijpen, 
maar hoe jong ook, ik wist dat haar anekdotes belangrijk waren. 
Ze kregen een vaste plek in mijn geheugen, verankerd door hun 
exclusieve karakter. Pas jaren later kon ik enigszins betekenis geven 
aan haar herinneringen. Hoewel nooit helemaal.

De eerste keer dat ze haar adoptie bij naam noemde, was ik net 
begonnen met het wisselen van mijn tanden. Het moet op een 
woensdagmiddag zijn geweest, want mijn moeder was thuis en op 
de andere dagen werkte ze altijd. Ze had me opgehaald van school 
en nu zaten we aan tafel. Mijn moeder las de krant. Een lage winter-
zon kleurde de kamer okergeel. Met mijn tong bewoog ik een van 
mijn hoektanden naar voren en naar achteren, probeerde onder 
de wortel te komen, zodat ik hem er zelf uit kon wippen. Ik was 
trots op de gaten in mijn mond, probeerde de laatste weken meer 
te lachen dan voorheen, zodat iedereen ze zou zien.

‘Waarom heb ik eigenlijk geen broer of zus?’ vroeg ik.
Ze schoof een beker limonade in mijn richting en zei: ‘Waarom 

zou je dat in godsnaam willen?’
Ik haalde mijn schouders op.
Er verspreidde zich een vreemde, metaalachtige smaak in mijn 

mond, het duurde even voordat ik wist wat het was: bloed, maar 
mijn tand bungelde nog stevig aan een paar draadjes.

‘Het lijkt me gewoon leuk, dat je alles samen kunt doen. Altijd 
iemand om mee te spelen.’
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Mijn moeder zweeg. Schonk zichzelf zwarte thee in, zuchtte 
diep.

‘Tante Lily en ik hebben nooit samen gespeeld. Ik denk dat 
ik daar te oud voor was, of zij te jong, het is maar net hoe je het 
bekijkt.’

‘Arjan en Tinka spelen wel altijd samen.’ In de zomer hoorde ik 
mijn buurkinderen altijd spetteren in hun zwembadje. Soms zat 
ik muisstil bij de schutting te luisteren naar het gegil van Tinka, 
de vrolijke geluiden van handen op water, het zachte ruisen van 
de tuinslang. Dan voelde het alsof ik niet was uitgenodigd op een 
 belangrijk feestje, alsof ik van alles miste, maar niet precies wist wat.

Ik ben geen en, vertelde ik de juf. Het is papa en mama. Oma en 
opa. Arjan en Tinka. Maar ik ben alleen ik.

‘Arjan en Tinka maken ook veel ruzie. Alleen ben jij daar nooit 
bij,’ antwoordde mijn moeder.

Ik knikte. Pulkte met mijn vingers de verf van de tafel.
‘Ophouden daarmee, straks mag ik weer schilderen.’
‘Had jij vroeger ook ruzie met tante Lily?’
‘Vast, maar ik kan het me niet herinneren.’ Ze glimlachte, pakte 

de krant en begon te lezen.
‘Maar het is toch ook heel leuk om een zusje te hebben?’
‘Sofi e,’ ze klapte de krant in, wat niet meteen lukte, waardoor 

ze hem bozig verfrommelde. Iets in die handeling stemde me ver-
drietig.

‘Nu is het klaar, je hebt geen broer of zus en er komt geen broer 
of zus, zo is het nu eenmaal. Het is niet iets waar je zomaar om kunt 
vragen, wat je op een verlanglijstje kunt zetten. Papa en ik vinden 
het wel best zo, met jou.’

Er viel een lange stilte. Zo’n zware, waarvan ik wist dat er een 
middag vol ongemak zou volgen. Misschien was dat ook de  reden 
dat ik doorvroeg. Omdat ik wist dat de sfeer in huis toch al verpest 
was.

‘Hoe was het eigenlijk toen tante Lily werd geboren?’
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Haar ogen vielen dicht. Ik wachtte vol spanning af, duwde 
zenuw achtig met het puntje van mijn tong tegen de losse tand, het 
deed pijn, maar ik gaf geen kik.

Wat ze vervolgens zei, veranderde alles. Ik voelde het, maar kon 
het niet plaatsen. Snapte er niets van. Sprakeloos luisterde ik naar 
haar woorden, sloeg ze op in mijn hoofd, maar verstond ze niet. 
Nog niet tenminste.

‘Lily was een soort wonder voor opa en oma. Ze konden geen 
kinderen krijgen, dus hadden ze om mij gevraagd. Mijn echte 
 ouders konden niet voor mij zorgen, maar zij wel, dat is nooit een 
geheim geweest.

Ik was tien toen ik oma op zondagochtend niet in bed aantrof, 
maar op het toilet. Ze zag lijkbleek en gaf over, toch moest ze 
 lachen. Overgeven en lachen tegelijk. Zeven maanden later werd 
Lily  geboren. Het wonder waar ze al die jaren op gehoopt hadden.’

Ze pauzeerde even. Nam een slok van haar thee en keek me 
recht aan.

‘Niet ik, maar Lily maakte ze compleet. Zo was het toen ze werd 
geboren. En zo is het dus om een zusje te hebben.’

Ik schrok, wist niet goed wat ik moest zeggen.
‘Zijn opa en oma dan niet jouw echte papa en mama?’
Ze snoof een beetje. ‘Wat is echt? Wat zijn ouders? Ik weet het 

niet. Oma en opa hebben mij in elk geval niet gemaakt, dat hebben 
anderen gedaan en daarna ben ik weggegeven. Opa en oma hebben 
mij geadopteerd, zo heet dat.’

Ze keek me aan met een scheef glimlachje. Zachter nu. Het 
was een vreemde situatie. De luchtigheid in haar stem kwam niet 
overeen met haar woorden. De nonchalante blik in haar ogen stond 
haaks op wat ze mij zojuist verteld had. Ik sloeg mijn ogen neer.

Verwoed duwde ik met mijn tong tegen mijn tand, harder. De 
pijn die ik voelde, trok door mijn lichaam. Ik wilde stoppen, maar 
de verleiding was te groot. Met een fl inke zet, schoot hij los. Het 
gat voelde groter dan de tand die nu voor me op tafel lag. We keken 
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er samen naar, toen stond mijn moeder op, pakte hem voorzichtig 
tussen haar duim en wijsvinger en spoelde hem af onder de kraan.

‘Zo,’ zei ze, ‘die zullen we maar bewaren.’
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10:00 uur

Vandaag dus. Mijn lichaam voelt moe, terwijl de dag nog maar 
 amper begonnen is. Voor de kledingkast aarzel ik. Wat trek je aan 
naar een oma die je moeder heeft afgestaan? Geen zwart. Dat is te 
zwaar. Het moet luchtig blijven, mijn kleding moet de lading van 
ons gesprek compenseren, dat is het beste. Ik kies een lichtbruine 
rok en een hemelblauwe blouse. Niet te netjes, maar ook niet te 
alledaags.

De telefoon gaat over. Eén keer. Stilte. Mijn moeder laat weten 
dat ze gebeld wil worden. Sinds ze naar Spanje verhuisd zijn, is het 
de onuitgesproken regel dat ik betaal voor alle telefoongesprekken. 
Het maakt niet uit of ik zelf behoefte heb aan een gesprek. Mijn 
moeder maakt dankbaar gebruik van wat ze geoogst heeft in mijn 
jeugd: de blinde gehoorzaamheid van mij en mijn vader. Ik bel 
haar terug.

‘Hola,’ roept ze. ‘Que tal?’ Het irriteert me hoe ze met zoveel 
blasé de enige Spaanse woorden die ze kent gebruikt om te ver-
bloemen dat ze zich na al die maanden nog maar nauwelijks kan 
redden in het Spaans. Ze heeft moeite met talen, maar ze heeft een 
nog grotere moeite met toegeven dat ze ergens geen talent voor 
heeft. Dus liegt ze over haar tekortkomingen. Op dusdanige wijze 
dat iedereen haar blindelings gelooft. Daar kan ik me nog steeds 
over verbazen, het gemak waarmee mensen haar waarheid ogen-
blikkelijk omarmen.

Het moet wel haar charme zijn. De manier waarop ze, zelf-
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verzekerd en met haar schouders recht, elke kamer binnenloopt. 
Nee: binnentreedt. De amateurpsycholoog in mij verklaart haar 
alles overheersende aanwezigheid aan het feit dat ze is afgewezen. 
Het moet wel haar adoptie zijn. Compensatiedrang. Ze kan er niets 
aan doen. De gedachte dat het ook gewoon haar karakter kan zijn, 
wuif ik weg. Die is me niet poëtisch genoeg.

‘Wanneer ga je naar haar toe,’ wil ze weten.
‘We hebben om twee uur afgesproken. Ik ga straks naar de trein.’ 

Ik heb haar op de luidspreker gezet en kleed me aan terwijl we 
 praten. In de spiegel kijk ik afkeurend naar mijn witte lijf, de zomer 
is nergens meer te bekennen.

‘Waarom ga je niet met de auto? Die treinen in Nederland rijden 
toch nooit op tijd. Drama. Altijd.’ Ze zucht, om de herinnering 
aan al haar gestrande reizen met het openbaar vervoer te bena-
drukken.

‘Daarom ga ik ook op tijd weg,’ stel ik haar gerust. ‘Zo heb ik 
nog wat uren in Utrecht.’

Mijn moeder zwijgt, waarmee ze wil zeggen dat ze het er hoe 
dan ook niet mee eens is.

‘Hoe is het met papa?’
‘Bueno. Ja, naar omstandigheden natuurlijk. Het is hard werken, 

maar ik geloof dat de warmte hem goed doet. En je kent hem hè: 
nooit klagen en altijd maar doorgaan.’ Ze zegt het met gespeelde 
ergernis, wat eigenlijk trots betekent. Ze houdt van hardwerkende 
mensen, notoire calvinisten die hun eigenwaarde putten uit het 
aantal uren dat ze maken. Sterke mensen die stilzwijgend boven 
iedereen uit vliegen. ’s Nachts droom ik van het moment dat mijn 
vader zal instorten als een oude muilezel. Mijn moeder die hem 
zonder compassie naar de slacht brengt.

Het was nooit hun ambitie geweest een bed and breakfast in 
 Spanje te beginnen, maar toen het op hun pad kwam, hadden 
ze de mogelijk heid met beide handen aangegrepen. Ze waren op 
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vakantie naar Malaga en hadden daar een Nederlands echtpaar 
ontmoet dat een appartementencomplex runde.

Vrijgevochten, beschreef mijn moeder ze later in één woord. 
 Mensen die hun dromen hadden nagejaagd. Het resultaat was een 
klein complex van vier appartementen, vijftig kilometer boven 
 Malaga. De huisjes waren gebouwd door de lokale bevolking in de 
droge, rode aarde van de Andalusische bergen. In een dorp dat ver-
der van weinig culturele betekenis was. Elke ochtend kwam er een 
kudde schapen voorbij, het rinkelen van hun bellen galmde vrolijk 
door het dal. In de tuin lagen sinaasappels weg te rotten onder de 
bomen en een klein zwembad verschafte zo nodig verkoeling.

Na een paar avonden had de man van het stel laten vallen dat ze 
alles gingen verkopen. Het vuur waar ze omheen zaten  knisperde 
samenzweerderig. Ze misten hun kinderen, legde de vrouw uit. 
 Wilden er voor ze zijn, ook al waren ze nu volwassen. Afwezig 
 staarde ze naar de onzichtbare horizon, waar je overdag de zee kon 
zien. De man legde een arm om haar heen en knikte meewarig.

Het was maar even stil geweest. Een vleermuis scheerde rakelings 
over hun hoofd en hapte de muggen uit de lucht. Mijn moeder, die 
als jurist werkte voor een bedrijf dat midden in een reorganisatie 
zat, ging rechtop zitten, haalde diep adem en riep zonder twijfel: 
‘Dan kopen wij het van jullie over. Niets houdt ons nog in Neder-
land, hè Pim?’

Mijn vader knikte, pakte de karaf met sangria en schonk de 
 glazen bij.

Niets, dacht ik, toen ze het me later op een feestelijke manier en 
in  details vertelden. De champagne sprankelde koud in mijn glas 
terwijl mijn moeder vol enthousiasme een aantal uitgeprinte foto’s 
van de omgeving op tafel legde. 

Niets hield ze nog in Nederland.
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Nadat ze voor het eerst het woord adoptie had laten vallen, noemde 
ze het vaker. Altijd terloops en op de meest uiteenlopende momen-
ten: in de supermarkt, tijdens het tandenpoetsen (gelukkig hebben 
wij niet de tanden van opa en oma geërfd), op weg naar school. Het 
was niet altijd duidelijk wat ze ermee wilde bereiken. Ze noemde 
het, maar veranderde dan weer snel van onderwerp, zodat ik niet 
verder kon vragen. Al snel leerde ik dat de adoptie van mijn moeder 
een land was waarin alleen zij mocht reizen. Zij bepaalde wat ze 
erover vertelde. Het enige wat ik kon doen, was afwachten.

Drie weken voor het ongeluk, zaten we in de serre. De ramen 
stonden wagenwijd open en voor de horren gonsden insecten. Het 
was herfst, maar warm. Mijn vader maaide het gras. De zware, 
 aardse geur van groen verspreidde zich door de kamer. Kriebelde 
in mijn neus.

Ik probeerde de hoofdsteden van Europa uit mijn hoofd te  leren. 
Bedacht ezelsbruggetjes, herhaalde moeilijke namen,  maakte  rijtjes 
die ik makkelijk kon onthouden. Boekarest,  Boedapest,  Sofi a. 
 Boekarest, Boedapest, Sofi a. Ondertussen stelde ik me voor hoe 
een ander meisje, in één van die steden, hetzelfde deed. Precies 
op dat moment. Met hetzelfde gemak wás ik dat meisje, dacht ik, 
terwijl mijn vader keurige banen door de tuin trok. Mijn moeder 
legde haar boek neer en keek me aan. Alsof ze mijn gedachten kon 
raden.

‘Gek eigenlijk,’ zei ik. ‘Ik had zomaar ergens anders geboren 
 kunnen worden.’
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Ze lachte. ‘Of niet,’ vulde ze aan. ‘Je had ook helemaal niet 
geboren kunnen worden.’

Daar dacht ik even over na. Mijn moeder staarde naar buiten, 
een beetje wezenloos.

‘Ik heb altijd een hoop andere iks om me heen dwarrelen,’ begon 
ze. ‘De ik met alleen maar echte ouders. Of de ik zonder je vader of 
zonder jou. En natuurlijk de ik die gewoon tevreden is. Het is de 
kunst om al die verschillende iks niet te negeren, maar ze gewoon 
te laten bestaan. Al die niet-geleefde levens zijn ook wie je nu bent, 
of wie je juist niet bent geworden.’

Ze keek me aan, besefte toen wie ze voor zich had, en haalde 
haar schouders op. Met haar handen wapperde ze de gedachte weg 
alsof het een lastige vlieg was. Een vlieg die het voor elkaar had 
gekregen zich door de hor heen te wringen en nu driftig om haar 
heen gonsde op zoek naar voedsel.

Ik was nog maar elf jaar. Herhaalde haar woorden in mijn hoofd, 
zoals ik even tevoren de hoofdsteden van Europa uit mijn hoofd 
geleerd had. Verschillende iks, verschillende niet-geleefde levens. Ik 
opende een luikje in mijn hoofd, schoof de opmerking van mijn 
moeder naar binnen en beloofde mezelf plechtig er later, als ik 
groter was, nog eens naar te luisteren. Misschien dat ik het dan 
wel zou begrijpen.

Die nacht droomde ik over haar. Ze nam me mee naar een veld vol 
bloemen. Ik voelde haar hand, wat opmerkelijk was, omdat mijn 
moeder zelden lichamelijk contact zocht. Eerst liepen we over een 
grote, kleurloze vlakte, waarna we op een soort eiland in het mid-
den kwamen. Ze strekte haar armen en fl uisterde:

‘Dit is mijn wereld, Sofi e. Dit is mijn landschap.’
In het midden stond een grote eik, met takken die van ouderdom 

naar de grond bogen. Ik hoorde het hout kraken. Het mysterieuze 
geluid van bomen. Tegen de stam zat mijn vader, hij zei niets, hield 
zijn ogen gesloten. Zijn handen lagen rustig in zijn schoot. Hij sliep.
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Terwijl we daar stonden, merkte ik dat de ruimte kleiner werd, 
onopvallend en traag, maar het was zo. Samen keken we naar het 
grote, kleurloze vlak dat steeds dichterbij kwam. Het benauwde 
me, maar mijn moeder leek het niet te zien. Ik voelde haar hand 
in die van mij. Hij voelde warm en zacht. Het zakelijke dat haar 
normaal gesproken omringde, waarmee ze een afstand schiep die 
als een onzichtbare muur tussen ons in stond, was verdwenen. Het 
voelde vrij en volkomen normaal.

‘Er is misschien niet zoveel hier, Sofi e, maar het is groot genoeg. 
En veilig.’

Ik keek om me heen, zag het kleurloze vlak naderen en dacht: 
ze ziet het niet. Ze ziet het echt niet.

Ik werd wakker in het donkerste uur van de nacht. Onrustig en 
 bezweet. Het duurde even voordat ik wist waar ik was. Ik tuurde 
naar het plafond, keek naar de lichtgevende beertjes aan de zijkant 
van mijn bed, volgde de vertrouwde lijnen van de posters aan de 
muur.

In mijn hoofd herhaalde ik de hoofdsteden. Boekarest, 
 Boedapest, Sofi a. Ik wilde niet verder slapen. Moest wakker blijven. 
Was veel te bang dat het landschap van mijn moeder verder zou 
krimpen in mijn dromen. Had geen idee waar ze naartoe moest als 
het kleurloze vlak haar had ingehaald.


