
Aflevering 2: We maken er het beste van 

Lieve Maria, 

Je vroeg me in je vorige brief of de muren al op me afkwamen. Om antwoord te geven op deze vraag 

schets ik eerst de volgende gezinsanekdote. Een paar dagen geleden zei D. me opeens dat hij “een 

verrassing” voor me had. De eerste gedachte die door mijn hoofd schoot: hij gaat vreemd. Zoals je 

weet komt D. uit een traditioneel Oost-Gronings geslacht en elke vorm van spontaniteit of 

hartelijkheid is hem vreemd. Nog nooit, maar echt nog nooit in onze zesenhalf jaar durende relatie 

heeft hij me een bloemetje of kaartje of compliment gegeven. (Vooruit, dat laatste is een grapje, hij 

noemde me gisteren nog een “speciaal soort model”?!!) Waarom zou hij nu opeens “een verrassing” 

voor me hebben? Omdat hij iets had goed te maken, blijkbaar! Direct daarna werd deze 

gedachtegang onderbroken door een tweede. Wanneer in vredesnaam had hij de afgelopen 

coronamaanden de kans gehad om vreemd te gaan? We zitten vrij letterlijk 24 uur per dag op elkaars 

lip, daar had ik toch íéts van moeten merken. Ik hield me dus op het laatste moment in en probeerde 

zo ontspannen en enthousiast mogelijk te reageren. “Oké, leuk.” 

Ik zou er héél erg blij mee zijn, zei D. Ik moest thuis even wachten en dan zou hij het gaan ophalen bij 

een afhaalpunt. Inderdaad, na tien minuten wachten, waarin ik mijn fantasie de vrije loop had 

kunnen laten en de verrassing van een nieuwe stofzuiger via een Gardena-set was geëvolueerd naar 

‘een weekendje geheel verzorgd all-inclusive in een vijfsterrenhotel weg in eigen land’, stond D. weer 

voor de deur. “Ogen dicht!”, riep hij vanuit de gang. (Goeie genade, hoeveel spanning kan een mens 

aan?!) Ik deed braaf mijn inmiddels trillende en bezwete handen voor mijn ogen tot D. het 

verlossende “tatatataaaa” uitriep. Het duurde een paar seconden voordat ik besefte waar ik naar 

keek. “Drie extra grote potten van je lievelings vegan mayonaise! Had ik online besteld voor je, die 

vond je toch zo lekker?” 

Nou goed, hij was dus inderdaad niet vreemdgegaan. En, belangrijker, ik had me door de “verrassing” 

van D. wel bijna twintig minuten enorm verheugd op iets dat stond te gebeuren in de nabije 

toekomst. En dat gevoel had ik al maanden niet meer ervaren. Het deed me beseffen dat we de 

alledaagse leuke momenten maar moeten uitvergroten en vieren tot het iedere dag thuiszitten met 

het eigen gezin net zo leuk wordt als een vrijgezellenfeest op xtc in Disney World. We eten vanaf nu 

dus iedere avond pizza met pannenkoeken (tip: lekker met vegan mayo!) en magnums toe, we vieren 

de verjaardag van kat Kikker tot half juni door (voor morgen heb ik een Oreo-slagroompuddingtaart 

gepland voor bij de koffie) en als ik woensdag een uitstapje heb naar de apotheek, ga ik van tevoren 

eerst uitgebreid m’n benen scheren en scrubben. Gewoon, om de muren der sleur en verveling van 

me af te houden. 

Maria, ik weet dat de levenslust ook jou niet komt aanwaaien, maar wie weet kun je hier iets mee. Ik 

hoop het! 

Liefs, Anna 

 

  



Lieve Anna, 

Wat ontzettend lief van D. dat hij je zo heeft verwend! Niet alleen de kans om je weer eens ergens op 

te verheugen, maar dan ook nog drie potten mayonaise! En natuurlijk, een all-inclusive uitje zou ook 

leuk geweest zijn, maar wat heb je er eigenlijk aan als je het niet met dikke lagen over je pizza’s en 

pannenkoeken kunt smeren? 

Ook wij hebben deze week getracht het alledaagse uit te vergroten en te vieren. Alhoewel, zo 

alledaags was het ook weer niet: we hebben namelijk sinds deze week een houten bankje achter ons 

huis. Gemaakt door een podiumbouwer, die met een ‘lockdown-lijn’ van tuinmeubilair toch wat geld 

probeert te verdienen nu door het afgelaste festivalseizoen zijn hele jaarinkomen wegviel. 

Op vrijdagmiddag hebben we – in besloten kring, d.w.z. alleen Y. en ik – een benchwarming party 

gehouden. Er waren warme hapjes en koud witbier met citroen en we zaten heerlijk in de zon. Al vrij 

snel kwam er nog een ongenode gast langs: de man met de hamer. Na een in alcohol gedrenkte start 

van de quarantaine had ik de afgelopen weken toch maar besloten de fles te laten staan. Ik ben dus 

niets meer gewend en de combinatie met die nietsontziende global-warming-zonnehitte maakte dat 

ik de festiviteiten horizontaal moest voortzetten op de bank in de huiskamer. 

Ik moest even denken aan de cassettebandjes met een hoorspel van Paulus de Boskabouter die we 

vroeger thuis hadden. In een van de afleveringen probeert zijn nemesis, de heks Eucalypta, hem gek 

te maken, maar daar trapt hij niet in. In plaats daarvan gaat hij op zijn houten bankje voor zijn boom 

zitten en zegt hij heel kordaat hardop tegen zichzelf: ‘Vooruit Paulus, mijmeren!’ 

En zo zit ik nu dus ook op mijn bankje. Ik zit en ik probeer te mijmeren en niet te denken aan alle 

ellende waar we door worden omringd. Ik lees een boek, drink een kopje thee, eet een beschuitje 

met aardbeien. Het is eigenlijk net kamperen. Alleen drink ik thee uit geërfd Wedgwood-servies in 

plaats van plakkerige plastic bekers en deel ik mijn wc niet met honderd zweterige mannen, vrouwen 

en kinderen. Dus misschien is het nog wel beter dan kamperen. Behalve dat ik wel gewoon moet 

werken, naar de supermarkt gaan nog steeds De Hel is, en Osdorp ook niet echt vergelijkbaar is met 

de Franse Vogezen. 

Maar als ik ’s ochtends heel vroeg op het bankje zit, mijn ogen dichtdoe en de vogels hoor fluiten, 

kom ik toch wel bijna een heel klein beetje in de buurt van een sóórt van vakantiegevoel. Het zijn 

toch de kleine dingen die het doen. Juist nu. We doen het samen. (Sorry, ik stond even in directe 

verbinding met minister Hugo de Jonge.) 

Lukt het jou ook om af en toe rustig op jullie bankje te zitten? Hoe vinden de dieren het eigenlijk dat 

jullie zo veel thuis zijn? 

Liefs, Maria 


