
Aflevering 3: Naar buiten 

Lieve Maria, 

De structuur van het viermaal daags lopen met de honden, het geknuffel met de katten, het ritmisch 

snijden van de kilo’s gemengde-groentesalade voor de konijnen en de ratjes (die me bij wijze van 

dank in m’n vinger bijten): het heeft me uit het drijfzand van het quarantainemoeras weten te 

houden. En nog steeds. Zodra de sleur, persconferenties of de continue aanwezigheid van D. of het 

kind me even te veel worden, begraaf ik mijn gezicht in een willekeurig vachtje (met tien huisdieren 

is er altijd wel eentje die net langsloopt) en wacht ik rustig tot de paniek weer wegebt. Voor m’n 

huwelijk durf ik m’n hand nog niet in het vuur te steken, maar m’n band met de dieren is de 

afgelopen tijd alleen maar sterker geworden. 

 

Of zij het zelf ook zo hebben ervaren, weet ik eerlijk gezegd niet. Honden zijn nou eenmaal altijd 

hysterisch blij om je te zien. Of je nou terugkomt van een jarenlange wereldreis of alleen de 

brievenbus hebt geleegd: zij zullen hysterisch kwispelend tegen het raam op staat springen. Ook de 

katten doen niet anders dan anders. Ze kijken me slechts met de gebruikelijke minachting aan en 

rollen ook nog steeds met hun ogen als ik even naast ze op de bank wil komen zitten. Verder liggen 

ze ook gewoon de hele dag te maffen, behalve wanneer ze naar hun voerbakjes strompelen. (Laten 

we eerlijk zijn, ik doe zelf ook niet veel anders.) Zelfs in de knaagdiersectie bleef het relatief rustig, op 

het bingen van een bosje wortelen na. Ik denk dat de dieren me gedogen, en misschien moet ik daar 

maar tevreden mee zijn. 

 

Heuglijk nieuwtje: vanavond ga ik voor het eerst in maanden weer naar een café! Ik ben al de hele 

dag druk met de voorbereidingen, niet in de laatste plaats omdat ik zo lang dezelfde pyjamabroek 

aan heb gehad dat ik drie uur in een bad met soda heb liggen weken om hem van m’n huid af te 

pellen. Maar goed, ik heb de blaren verbonden, er een panty overheen gehesen en dat rokje 

aangetrokken dat altijd nét iets te wijd was in de taille (well, not anymore!) en nu ben ik er helemaal 

klaar voor. Waar ik stiekem nu al weer vanaf wil, is dat nieuwe begroeten. Toegegeven, de verplichte 

drie zoenen waren ook geen pretje, maar die ongemakkelijke macarena meets zonnegroet op 

anderhalve meter afstand (“Zó leuk om je weer te zien! Handkus! Elleboogje! Oh niet te dichtbij hè, 

hihi!) is ook niet alles. 

 

Trouwens, als de horecamaatregelen me bevallen, ga ik ze thuis ook invoeren. Werken met een 

tijdslot lijkt me zó overzichtelijk. Tussen 18:00 uur en 20:00 uur kun je wat te eten krijgen – voor of 

na die tijd regel je zelf maar wat. En gelieve van tevoren te reserveren. 

 

Ben jij eigenlijk alweer naar buiten geweest? 

 

Liefs, Anna 

 

 

 

 



Lieve Anna, 

 

Hoe is het nu? Na je eerste cafébezoek? Je zal wel moe zijn. Als ik iets heb geleerd de laatste tijd is 

dat er zoiets bestaat als ‘sociale conditie’ en dat het afbrokkelt als je te lang niet onder de mensen 

bent. De eerste paar keren dat ik weer in gezelschap van anderen dan Y. en onze poes was geweest, 

moest ik uren bijkomen. Met de gordijnen dicht en de dekens over mijn hoofd. 

 

Ook wij zijn eindelijk weer eens naar buiten gegaan. We hebben in deze toeristenluwe tijd, met 

museumbezoek binnen tijdslots (inderdaad een perfect systeem dat wat mij betreft mag blijven) 

onze kans gegrepen om naar een museum te gaan waar ik normaal gesproken nooit naartoe zou 

gaan vanwege de angstaanjagend lange rijen: het Anne Frankhuis. Ik was er sinds 1992 niet meer 

geweest. Het bezoek toen maakte grote indruk, ik weet nog hoe hard de verschrikkingen van de 

Holocaust binnen kwamen. Deze keer ook. Maar door als volwassene terug te keren, was ik veel 

meer onder de indruk van wat een buitengewoon bijzonder meisje Anne Frank was. Hoe goed ze 

schreef, hoe toegewijd ook. 

 

Uiteraard is onze lockdown in de verste verte niet te vergelijken met de verschrikkingen van toen. 

Maar je ontkomt er bijna niet aan om na te gaan denken over hoe je je eigen tijd hebt besteed in de 

afgelopen maanden. Daar trek ik geen leuke conclusies uit. Al die tijd die ik nuttig had kunnen 

invullen heb ik voornamelijk verspild aan wanhopen, het eten van grote hoeveelheden mergpijpjes, 

kokosmakronen en rollen pepermunt en alle ideeën die ik had om dingen te doen voor me uit te 

schuiven. Zo heb ik nog steeds niet alle aantekeningen uit mijn studieboeken gegumd, die ik speciaal 

alleen met potlood gemaakt had zodat ik ze nog eens kan gaan verkopen, ben ik na een uur gestrand 

in een poging al onze nonfictie boeken soort bij soort te zetten en heb ik nog steeds de kluwen kabels 

onder mijn bureau niet uit elkaar gekregen. Vooruit, ik heb nog wel wat boeken gelezen. Maar dat is 

echt het enige. Dat heeft er waarschijnlijk ook mee te maken dat je dat al etend in bed kan doen. 

 

Dat er van veel van mijn plannen niets terechtkomt, ligt dus niet aan gebrek aan tijd. Ik had nu de 

tijd, maar ik heb er niets mee gedaan. 

 

Blijkbaar heb ik een deadline nodig. Zoals ook deze week weer bleek. Voor donderdag zou ik drie 

teksten op muziek zetten. Dat verliep weer als vanouds volgens de zeven stadia van mijn 

creatieproces: in eerste instantie ben ik helemaal enthousiast over het idee om iets te gaan maken, 

tot ik daadwerkelijk van start moet: dan komt de twijfel, de spijt, het uitstellen, het piekeren, en pas 

als de deadline echt dichtbij komt begin ik eraan, met de moed der wanhoop, zodat ik in elk geval 

‘iets’ heb, en dan komt het toch eigenlijk altijd op het laatste moment goed. Alhoewel ik me wel 

altijd afvraag: hoe zou het zijn geworden als ik er meer tijd aan had besteed? Ik geloof dat ik begin in 

te zien dat het voor de kwaliteit van het eindresultaat de hoeveelheid tijd niets uitmaakt. Dan zou ik 

alleen langer aan het uitstellen zijn geweest. 

 

Ik ben blij te lezen dat alle dieren je door de quarantaineperiode hebben geholpen. Onze poes heeft 

mij een paar krassen op mijn arm bezorgd – grappig genoeg leek het sprekend op het logo van de 

metalband Fearfactory – alleen maar omdat ik met zorgzame aandacht wilde controleren of een 

plekje een teek was. 

 



Ze ging een paar uur later bijna demonstratief bij Y. op schoot liggen, om haar vacht door hem te 

laten onderzoeken.  Wist ik ook weer even waar ik stond. 

Gelukkig heeft Y. me nog niet aangevallen. 

 

Liefs, M. 

 

 


