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Wat een prachtig weer. De zon schijnt en er is geen wolk te zien.

Glimlachend rijd ik door de stad. Dat geeft mij altijd een goed humeur.

Vandaag is dat niet anders, ik voel de zon branden op mijn huid.

Zonnebrand vergeten, maar zelfs dat kan mijn goede humeur niet tegen

gaan.

Je ziet veel mensen in de stad. Terrassen zitten vol, bootjes varen door de

grachten en de fietspaden zijn vol. Dat is het beste gevoel, het lente gevoel. 

Ik stop bij een stoplicht en klik wel honderd keer op het knopje. Dat is iets

dat ik mezelf heb aangeleerd als kind zijnde. En het lukt mij niet om het af

te leren. Het stoplicht springt op groen en ik maak vaart. Maar op dat

moment beginnen ook de auto’s te rijden. Het laatste dat ik zie is een rode

auto. Daarna voel ik een pijnscheut, en dan voel ik helemaal niks meer. 

Ik word wakker met een fel licht die in mijn ogen schijnt. Ik kom overeind

maar iets houdt mij tegen. Het is een hand, ik herken mijn moeders hand.

‘Blijf maar rustig liggen lieverd. Heb je veel pijn?’ Ik voel me beduusd, ik

heb geen idee wat er gebeurd is en waarom ik hier ben. Ik ga er vanuit dat

ik in het ziekenhuis ben, door het witte licht, de ontsmettingsgeur en mijn

moeder die veel te overbezorgd is. Mijn ogen zijn eindelijk helemaal aan

het licht gewend wanneer ik zie dat mijn been in het gips zit. Dan komen al

mijn herinneringen terug. Het fietsen, het stoplicht en als laatste de rode

auto. Hoe kan dat? Het stoplicht stond voor honderd procent op groen. Ik

ben toch niet gek aan het worden? ‘Mam, wat is er gebeurd?’ Ik weet wat er

is gebeurd, maar ik wil het graag zeker weten. ‘Je hebt een ongeluk gehad.

De bestuurder had geen schuld, maar jij ook niet. De stoplichten hadden

een storing, waardoor ze allemaal op groen schoten. Maar de bestuurder is

toch doorgereden. Je hebt geluk gehad. Je hebt een hersenschudding, een

paar gebroken ribben en een gebroken been.’ Het had allemaal veel erger

kunnen aflopen. Ik had beter moeten opletten. ‘Dus de bestuurder is oké?’

Vast wel, hij of zij zat veilig in diens auto en is nog doorgereden ook. ‘Ja, zij

heeft denk ik niks, anders had ze niet kunnen doorrijden.’ Een zij dus,

domme trut. Ook zij had beter moeten uitkijken. ‘Mam, mag ik uit bed? Ik

merk dat ik niet meer weet hoe ik moet zitten.’ Eerst kijk mijn moeder

bezorgt maar dan stemt ze toch in. ‘Is goed, ik ga wel even een rolstoel voor

je halen.’ Na een paar minuten is ze alweer terug. ‘Neem plaats madame’ Ik

glimlach en 



probeer uit bed te komen. Dat is niet zo makkelijk als het leek. Ik val van

het bed af, mijn moeder springt naar voren. Maar het is te laat, ik lig al op

de grond. Ik zie mijn moeder weer bezorgt kijken. ‘Mam, ik ben oké. Maar

wil je me wel even helpen opstaan?’ Ik lach, maar ik schaam me dood. Een

jongen in dezelfde ziekenhuiskleding als mij komt de kamer binnen.

‘Hebben jullie hulp nodig?’ Hij heeft in ieder geval goed gezien dat het mijn

moeder niet bepaald makkelijk afgaat. Mijn moeder slaakt een zucht. ‘Ja

heel graag. Sorry hoor, maar ik ben ook de jongste niet meer.’ Ze geeft me

een knipoog. Ik weet meteen wat ze bedoeld. Mijn moeder probeer mij al

jaren te koppelen aan jongens. Dit is weer zo’n actie van haar. De jongen

pakt mij bij mijn arm en trekt mij in de rolstoel. Ik geef hem een

beschaamde glimlach. ‘Bedankt.’ De jongen blijft heel ongemakkelijk staan.

Dus ik knoop een gesprek aan. ‘Waarom ben jij hier? Je ziet er niet zo

beroerd uit als mij.’ Hij lacht. ‘Een stom ongeluk, ik ben alweer helemaal

genezen. Ik mag binnenkort weer naar huis.’ 

‘Hoelang ben je hier al?’ Iedereen zegt altijd tegen me dat ik veel te

nieuwsgierig ben. Misschien hebben ze wel een beetje gelijk. 

‘Je bent wel nieuwsgierig he? Ik ben hier nu twee weken.’ Hij merkt het dus

ook al. 

‘Sorry, dat heb ik van mijn moeder hier.’ Ik wijs naar mijn moeder, zij wil

ook altijd alles weten. Dat is echt een dingetje dat ik van haar geërfd heb. 

‘Ik ben ook zo nieuwsgierig hoor, waarom ben jij hier?’ Wat ongemakkelijk

dit.

‘Ik heb een ongeluk gehad met de fiets. Het had allemaal veel erger kunnen

aflopen. Ik heb alleen wat botbreuken.’

‘En een hersenschudding.’ Voegt mijn moeder eraan toe. 

‘Nou ik ga maar eens kijken of niemand me zoekt.’ De jongen steekt zijn

hand op en loopt weg. Ik bedenk me nu dat ik zijn naam nog niet eens

weet. 

Ik wil nog roepen, maar hij is al weg.

‘Kom, dan gaan we het ziekenhuis even verkennen.’ Mijn moeder duwt mij

richting de deur. Eindelijk weg uit deze verstikkende kamer. 

Ik wist nooit dat het ziekenhuis zo groot was. We moesten wel 20 minuten

lopen voor we bij de cafetaria waren. Ik heb echt honger nu. Ik geef aan

mijn moeder door wat ik wil en ze gaat in de rij staan. Ze heeft mij bij een



tafeltje neergezet, het is druk. Dat is waarschijnlijk waarom ik de jongen

van net niet zie aankomen. ‘Ben je mij nou aan het stalken?’ Ik kijk op en

zie hem staan. ‘Ik wist niet eens dat je hier heen ging.’ Ik kijk hem

uitdagend aan. ‘Of ben je mij soms aan het stalken? Meneer naamloos.’ Hij

kijkt me vragend aan. Ik schiet in de lach. ‘Je hebt je nog nooit voorgesteld,

oen.’ Dan schiet hij ook in de lach. ‘Jij anders ook niet, mevrouw naamloos.

Ik zal me maar even spontaan voorstellen. Mijn naam is Aiden, en ik ben

eenentwintig jaar.’ Terwijl hij praat bewegen zijn bruine krullen. ‘Nou ik zal

mij dan ook maar even voorstellen ik ben Roxy, en ik ben twintig jaar. Ik

ben zo slecht in voorstellen, wil je nog wat weten ofzo?’ Hij trekt een veel te

overdreven denk gezicht. ‘Ik heb nog wel een aantal dingen die ik wil weten.

Pizza of patat?’

‘Pizza, overduidelijk pizza.’ Hij knikt goedkeurend. 

‘Hond of kat?’ 

‘Kat, ik heb zelf ook drie katten.’ Nu trekt hij een teleurgesteld gezicht.

‘Een boek of Social Media?’

‘Oke, dat is echt een moeilijk dilemma. Maar ik denk dat ik dan toch voor

een boek ga. Ik hou van lezen, en zou niet zonder kunnen. En een leven

zonder social media lijkt me eigenlijk best wel lekker.’ Hij geeft mij een

klein applausje.

‘Je hebt twee van de drie vragen goed beantwoord. Nu krijg je mijn

nummer.’ Ik geef hem mijn telefoon.

‘Het waren duidelijk vragen die niet goed of fout kunnen zijn.’ Ik kijk hem

streng aan.

‘Oké, oké. Ik zou geen vrienden met iemand kunnen worden die er minder

dan twee goed heeft. Dan zijn onze interesses heel anders.’

‘O, dus jij zoekt je vrienden uit op basis van eten, huisdieren en hobby’s? Ik

weet helemaal niet of ik dan wel vrienden met je wil zijn.’ Hij geeft mijn

telefoon terug.

‘Dan niet hoor, maar je hebt in ieder geval mijn nummer nu. Dus mocht je

je bedenken kun je mij altijd bellen.’ Hij knipoogt en loopt weg.

Precies wanneer Aiden wegloopt zie ik mijn moeder terugkomen.

‘Wat een drukte Rox, sorry dat het zo lang duurde.’ Dan ziet ze de glimlach

op mijn gezicht. ‘Wat is er? Je kijkt zo vrolijk. Oh nee, wacht. Ik weet het al.

Je hebt weer met die jongen van net gepraat.’ Ik knik. En ik zie het gezicht

van mijn moeder veranderen. Ik weet niet of dat goed of slecht is. 
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‘Vertel me alles.’ Mijn moeder gedraagt zich echt alsof ze mijn beste

vriendin is. Ik schaam me kapot. ‘Mam, rustig. Het is niks, we hadden

gewoon een leuk gesprek. En ik heb zijn nummer nu. En voordat je uit je

dak gaat, hij zoekt niks meer dan vriendschap. Dat heeft hij duidelijk

gemaakt.’ Mijn moeder kijkt bedenkelijk. ‘Heeft hij dat echt gezegd? Of heb

jij dat zo geïnterpreteerd.’ Nu begin ik te twijfelen. Ik denk dat mijn moeder

dat nu ook aan mijn gezicht ziet. Ze begint te lachen. ‘Hier, ze waren bijna

uitverkocht. Dus heb ik dit voor je meegenomen.’ Ze schuift het broodje

naar me toe. ‘Dankje mam.’ 

Ik snuif de buitenlucht op alsof het mijn nieuwe parfum is. Na twee dagen

mag ik dan eindelijk het ziekenhuis verlaten. Zolang ik rustig aan doe,

maar dat zal vast niet zo moeilijk zijn. Als je mij een goed boek geeft ben ik

wel een paar uur rustig. Ik kan ook niet druk doen, want ik zit nog steeds in

een rolstoel. 

‘Nou Rox, ik heb je wel gemist thuis. Zelfs je gezeur op het eten.’ Sinds mijn

vader is overleden is mijn moeder eenzaam. Dat is waarom ik nog steeds

thuis woon, het is ook geen schande om op je twintigste nog thuis te

wonen. Tegenwoordig woont iedereen op deze leeftijd nog thuis. Maar

ergens durf ik mijn moeder ook niet te verlaten. Ze heeft wel kennissen

maar geen goede vrienden. Ik ben ook nog eens enig kind, dus ik ben de

enige die ze heeft. Thuis is het enorm gezellig. Ik en mijn moeder zijn echt

beste vrienden. Vooral nadat mijn vader overleed zijn we erg close

geworden. 

‘Ik ben ook blij om weer naar huis te gaan mam.’ Ik kijk omhoog, mijn

moeder lijkt echt gelukkig. ‘Over het eten gesproken. Wat eten we

vanavond?’ Ik zie een glimlach op mijn moeders gezicht verschijnen. ‘Voor

één keer mag jij verzinnen wat we gaan eten. Omdat je twee dagen hebt

moeten overleven op ziekenhuisvoedsel.’ Ik maak een klein vreugdedansje.

‘Ik zal wat lekkers verzinnen. Ik weet het al. Zullen we kapsalon bestellen?’

Die vette zooi is echt een guilty pleasure van mij en mijn moeder. 

‘Is goed, wil jij het dan bestellen Rox?’

Ik lig op de bank met één van mijn katten Alvin wanneer ik me bedenk dat

ik Aiden nog helemaal niet geappt heb. Snel pak ik mijn telefoon van het

tafeltje. Ik zoek zijn naam in mijn contacten en ik stuur hem een berichtje. 



Hoi, Roxy hier!
Sorry dat ik nog niks van me heb laten horen. Maar zou je het leuk vinden
om een keer wat samen te gaan doen? Ik hoor het wel, je hebt nu in ieder
geval ook mijn nummer.
Voor ik kan twijfelen heb ik het al gestuurd. En na minder dan een minuut

heeft hij het al gelezen, en stuurt hij wat terug.

Hi.
Lijkt me leuk! Kun je morgen? Ik denk niet dat je makkelijk kunt autorijden
met dat been van je. Dus dan kom ik je wel ophalen. Stuur je je adres dan? 
Ik stuur snel terug dat ik kan en mijn adres. We spreken af voor morgen

om twaalf uur. Dan kunnen we gaan lunchen.

Ik kan nu al niet meer wachten op morgen. 

Ik ben totaal geen ochtendpersoon. Maar vandaag kan ik niet wachten om

uit bed te gaan. Ik kijk op de klok, het is negen uur. Over drie uur ga ik

lunchen met Aiden. Ik kom uit bed en open mijn kledingkast. Ik pak mijn

nieuwe rokje, een t-shirt en mijn spijkerjasje. Het maakt ook niet uit hoe ik

eruit zie. Hij heeft mij leren kennen in een ziekenhuisjurk. Alles wat ik nu

aantrek is beter dan dat. 

Beneden hoor ik mijn moeder rommelen. Ik hinkel moeizaam naar

beneden. 

Als ik beneden aankom staan de borden al op tafel, ze is pancakes aan het

bakken. ‘Ben je al wakker? Ik had je voor half tien niet verwacht. Ga maar

zitten, ik ben nog bezig met het ontbijt.’ 

Ik zit in stilte te eten wanneer mijn moeder een gesprek begint. ‘Dus

vanmiddag eet je niet mee?’ Ik schud mijn hoofd met volle mond. ‘Ik vind

het zo leuk dat je weer eens een keer uitgaat. Dat is al zo’n tijd geleden.’ Ik

schenk mijn moeder een glimlach. ‘Het is niet echt uitgaan, gewoon wat

lunchen. Niks bijzonders.’

Mijn moeder kijkt me aan alsof ik gek geworden ben. ‘Niks bijzonders?

Gisteravond dacht je daar volgens mij heel anders over.’ Snel prop ik nog

een hap pancakes in mijn mond. ‘Zie je wel. Voor jou is het wel bijzonder.

Anders eet je nooit zo snel.’ 

Na het ontbijt ga ik in slakkentempo de trap weer op. Dat stomme

gipsbeen. 



Ik doe mijn haar in een clip, ik zie eruit als een zakenvrouw. Ik haal de clip

weer uit mijn haar. Ik doe wat anti-pluis creme in mijn haar, zo kan ik het

wel los dragen. 

Ik ga mezelf niet uitsloven, dus doe ik alleen wat mascara en lippenstift op.

Ik haal nog even voor de laatste keer een borstel door mijn haar als de bel

gaat. Ik kijk op de klok, het is al twaalf uur. Ik kijk nog één keer in de

spiegel en hinkel dan weer naar beneden. Mijn moeder heeft de deur al

open gedaan en de rolstoel al uitgeklapt. ‘Mam, ik denk dat ik nu wel met

krukken kan lopen.’ Ik knipoog naar Aiden. 

‘Maar Rox, je ribben dan?’

‘Dat komt wel goed. Ik denk dat Aiden ook met de auto is. Met een rolstoel

is dat alleen maar moeilijk.’ Ik kijk Aiden vragend aan. 

‘Klopt, ik ben met de auto gekomen. En mijn auto is niet zo groot. Krukken

komen beter uit.’

‘Goed dan, zolang je wel rustig aan doet.’ 

‘Is goed mam, ik zie je vanmiddag weer.’ Ik wil al weglopen wanneer mijn

moeder nog even een kus op mijn wang drukt. Af en toe denkt mijn

moeder dat ik nog een klein kind ben. 

Het is nog geen moment ongemakkelijk geweest tussen mij en Aiden. Onze

gesprekken voelen heel natuurlijk. We zijn dan voor mijn gevoel ook

binnen no time bij het café. 

Hij helpt me zelfs met het uitstappen. 

Het is klein cafeetje. Maar op de menukaart staat genoeg. Ik bestel een

broodje carpaccio en Aiden een broodje gezond. 

We zitten lekker te eten wanneer mijn nieuwsgierigheid toch de overhand

neemt. ‘Ik weet nog steeds niet waarom jij in het ziekenhuis was. Je deed er

een beetje vaag over. Je kunt me alles vertellen.’

Hij schiet in de lach. ‘Het is echt niet zo heftig hoor. Ik vertelde het niet

omdat ik me schaamde. Ik was van de trap gevallen, waarbij ik een

schedelbreuk opliep. Ik kreeg antibiotica en na anderhalve week was ik

hersteld. Het is echt een heel sukkelig verhaal.’

Ik hou mijn hand voor mijn mond omdat ik Aiden niet uit wil lachen. Maar 



k hou het niet. ‘Je viel van de trap, waardoor je een schedelbreuk hebt

opgelopen? En hoe viel je precies van de trap?’ Ik schater van het lachen.

De mensen in het café kijken ons aan. 

‘Nou, het was donker en ik zag de trede niet.’ Ik begin nog harder te lachen.

‘Sorry hoor. Ik vind het echt heel zielig voor je. Maar het is wel echt heel

dom.’ Ik hou mijn ogen even dicht om te stoppen met lachen. 

Ik ben eindelijk tot bedaren gekomen en ik ga weer door met eten. Aiden

kijkt me aan. ‘Heb je eigenlijk nog wat gehoord van die vrouw die jou heeft

aangereden?’ Ik schud mijn hoofd. ‘Nee, het schijnt dus dat ze is

doorgereden toen ik aan de kant van de weg lag.’ Ik zie zijn blik

veranderen. ‘Wat erg, heeft niemand haar kentekenplaat onthouden?’

Weer schud ik mijn hoofd. ‘Niet dat ik weet.’ Nu is Aiden degene die zijn

hoofd schudt. ‘Niet normaal. Ooit kom je er vast wel achter wie het was.’ 

‘Het enige wat de omstanders hebben gezien is dat het een vrouw was. Daar

kom ik vast niet ver mee.’ Ik prop het laatste beetje van mijn broodje in

mijn mond. Ook Aiden is klaar met zijn broodje. ‘Wil je gaan of eerst nog

een toetje.’ Ik eet mijn mond leeg voordat ik antwoord geef. ‘Dat broodje

was goed belegd, dus ik zit vol.’ Aiden roept de ober erbij en zegt: ‘ik betaal

wel.’ Wat lief, nog nooit heeft een jongen de volle rekening betaald voor

me. 

Wanneer we weer buiten staan kijk ik op mijn horloge, het is al half twee.

We hebben anderhalf uur geluncht. De tijd is echt voorbij gevlogen. Ik kijk

naar Aiden en hij naar mij. En ik weet dat mijn moeder een goede keuze

heeft gemaakt in het ziekenhuis. 


