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     ‘Waar onwetendheid heerst  
         is ware vrede onmogelijk.’ 
 

                                    Dalai Lama (1935)  

 
 
 

 
 

‘Vrede is niet de afwezigheid van 
oorlog. Het is een deugd, een 

geestesstemming, het is gericht zijn 
op goede daden, vertrouwen en 

recht.’ 
 

Spinoza (1632-1677) 
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Het middeltje van Anne Frank 
 

‘Hoe mooi en goed zouden alle mensen zijn, als ze elke 
avond voor het inslapen zich de gebeurtenissen van de hele 

dag voor ogen riepen en dan precies zouden nagaan wat 
goed en slecht geweest is in hun eigen optreden. 

Onwillekeurig probeer je elke dag weer van voren af aan je 
te verbeteren, allicht dat je dan na verloop van tijd heel wat 

bereikt. Dit middeltje is voor ieder te gebruiken, het kost 
niets en het is beslist erg nuttig. Want wie het niet weet, 

moet het leren en ervaren: een rustig geweten maakt 
sterk!’ 

 
Anne Frank (1869 - 1948), donderdag 6 juli 1944 

 
 

 



Bij wijze van gebed voor vandaag:  
Oproep tot algehele mobilisatie 
 
In deze wereld van geweld ontwapen ik mijzelf, 
laat waar ik ben vrede zijn. 
Zin om mee te doen? 
We zijn met velen. 
Dan vormen we een legioen onder de vlag 
van zachte kracht en volgen enkel de bevelen 
ingegeven door de wijsheid van het hart. 
Ja, we zijn naïef. 
De brutalen hebben de wereld. 
Wij hebben haar lief. 
Wij delen, dansen, zoenen, zingen. 
Noem ons gerust een legioen van vreemdelingen, 
dat alle vijanddenken ondermijnt. 
De zachte krachten zullen winnen aan het eind. 
 
Hein Stufkens (1947), 22 maart 2022 
 
MET DANK AAN GEERTJE KUIPERS VOOR DE TIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn danklied 
 

O laat dat nu mijn danklied zijn: 
het met vertedering naar 

jonge blaadjes kijken en weten 
dat er telkens weer signalen zijn 

 
om hoopvol door te gaan, al 

is er ook een wereld vol conflicten. 
Er is muziek, er zijn gedichten 

en veel wat enkel kinderogen zien. 
 

Vernieuw mijn kijken, 
zuiver hart in mij en aandacht 

voor wat klein en onbeduidend lijkt. 
En laat mijn danklied teder zijn. 

 
ADELEYD 

 
 

 



 

De Onnoembare 
 

De Onnoembare is zo gewoon 
zij is altijd 

zichtbaar in de zon 
het licht van de dag 

de wolken die hangend 
zijn of jagend  

in de sterren, de oneindigheid 
 

De Onnoembare is zo gewoon 
je hoort haar 

altijd als je luistert 
in het ruisen van de zee 
het slaan van de donder 
in de stormende wind 

de geluiden van de vogels 
de stemmen van de mensen 

 

De Onnoembare is zo gewoon 
je vindt haar overal 

in het bijzondere 
 

Magda Maris 

 
 

INGEZONDEN DOOR MARIAN CAMPEN 
 
 
 

 
 
 

                                                                              ‘De zon komt op  
                                                                                  en gaat onder, 
                                                                                 maar nooit uit.’ 

                                                                       

                                                                                 Toon Hermans (1916-2000) 

 
BEELD EN TEKST INGEZONDEN DOOR RIDI OOMS 

 

 



Het geloof van  
Anne Frank  
in de goedheid  
van de mens 
 
‘Dit is het moeilijkste in deze tijd: 
idealen, dromen, mooie  
verwachtingen komen nog niet  
bij ons op of ze worden door die  
gruwelijke werkelijkheid getroffen en zo  
totaal verwoest. Het is een groot wonder dat ik  
niet al mijn verwachtingen heb opgegeven want ze lijken absurd en 
onuitvoerbaar. Toch houd ik ze vast, ondanks alles, omdat ik nog 
steeds aan de innerlijke goedheid van de mens geloof. Het is me 
ten enenmale onmogelijk alles op te bouwen op de basis van dood, 
ellende en verwarring. Ik zie hoe de wereld langzaam steeds meer 
in een woestijn herschapen wordt. Ik hoor steeds harder de 
aanrollende donder die ook ons zal doden. Ik voel het leed van 
miljoenen mensen mee en toch, als ik naar de hemel kijk, denk ik 
dat alles zich weer ten goede zal wenden, dat ook deze hardheid 
zal ophouden, dat er weer rust en vrede in de wereldorde zal 
komen.’  

Anne Frank (1869 - 1948), zaterdag 15 juli 1944 
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‘See me, feel me, 
touch me, heal me…’ 

 
THE WO - TOMMY 

 
‘Zie mij, voel mij, raak mij aan, maak mij heel…’  

Deze oerkreet van ieder mensenkind is opgenomen  
in het boek Met een blindenstok op de snelweg.  

Het boek is zaterdag 30 april onder grote belangstelling  
gepresenteerd en nu overal verkrijgbaar.  

 
In het boek komen meerdere songs voorbij: 

 

See me, feel me – The Who 
Everybody hurts (REM) – The Corrs 

Love of the common people – Paul Young 
Standing still – Twarres 

Walking in the air – Howard Blake 
Straight from the heart – Bryan Adams 

My heart will go on – Céline Dion 
She couldn’t laugh – Twarres 

Overcome – Live 
Beautiful – Christina Aguilera 

Hands - Jewel 
Imagine – John Lennon 



Vincent – Don McLean 
Summer wine – (Nancy Sinatra) The Corrs & Bono 

Sleeping sun – Nightwish 
Wêr bisto – Twarres 

Ode to my family – Cranberries 
 

Als je beschikt over Spotify kun je gebruik maken van de afspeellijst: 
 ‘Met een blindenstok op de snelweg’ 

‘Het zijn vaak mooie, lieve en gevoelige mensen die worstelen met het 
leven. Voor mij zijn het helden. Jij bent zo’n held!’ 

 
Hardcover - 252 blz. - €22,50 - ISBN 9789083133430  

     
 

Verkrijgbaar in de boekhandel en via:  dvdglind@hotmail.com 
 

 

https://open.spotify.com/playlist/0N8Mtdngh0V0wq12sDkXJm?si=a50ef745aa434196
mailto:dvdglind@hotmail.com


 
 

 

 

De verbeelding en de feiten  
                               

Toen we aan dit boek begonnen, waren we het er snel over eens dat 

het niet één op één het verhaal zou moeten vertellen van Leonie 

Muiderman en het gezin waarin zij op 28 februari 1984 als eerste 

kind geboren is. Om enige privacy van de betrokkenen te waarborgen 

kreeg de verbeelding ruimte om gezinssamenstelling, namen en 

plaatsen, beroepen en bezigheden anders in te kleuren. Het is echter 

niet verzonnen dat Leonie als kind een bejaardenwoning zag als het 

huisje van haar dromen, niet wetende dat ze daar later als blinde 

volwassene ook daadwerkelijk terecht zou komen. De cyste, de 

blindheid, de halfzijdige verlamming en het BRCA2-gen van Vicky, 

het aneurysma van haar vader en de darmkanker van haar moeder 

zijn helaas ook al niet aan de verbeelding ontsproten, maar harde 

feiten. Het boek zou een verhaal moeten worden om lotgenoten en 

hun familieleden een hart onder de riem te steken, en om anderen 

meer inzicht te bieden in de complexe werkelijkheid waarin 

medemensen zoals zij, en hun verwanten, hun weg moeten zien te 

vinden. Ook zou het verhaal universele thema’s moeten aanreiken en 

indringende vragen over zin en betekenis van ons menszijn moeten 

stellen.  

 

 

 

 

 

 

1. Het kind 
 

‘Kijk, Papa… Een vlinder!’ roept Vicky enthousiast. Ze wijst 

met haar vingertje naar het witte wonder dat zich dansend 

langs de bloeiende rododendron verheft, tot ze het uit het 

zicht verliest tussen het gewriemel van het jonge lentegroen 

van de bomen tegen de helblauwe lucht.  

Graag sluit ik de Zachte Krachten af met een wat langere tekst.  

Dit keer een fragment van een korte verantwoording van  

Met een blindenstok op de snelweg  

én het eerste hoofdstuk. 



‘Waar is vlinder nou..?’ vraagt ze een beetje beteuterd aan 

haar vader die alles weet en kan, en lachend op haar afkomt. 

‘We gaan samen zoeken!’ zegt hij en tilt haar op. Ze slaat 

haar armen om zijn nek en vlijt zich tegen hem aan. 

‘Vlinder..?’ roept Papa en hij buigt zich met het kind op zijn 

arm speurend voorover. ‘Vlinder..?’ Met zijn vrije hand duwt 

hij een tak van de rododendron opzij en brengt zijn gezicht 

voor de aldus ontstane opening. Het is alsof hij met kind en al 

in de heester wil verdwijnen. ‘Vlinder..?’ roept hij, ‘waar ben 

je...?’ 

‘Ik ook kijken!’ zegt Vicky terwijl ze een armpje losmaakt 

van zijn hals. 

 

 
 

Voorzichtig laat Papa haar tussen de bladeren doorkijken naar 

het binnenste van de struik. Het is er vreemd donker en ze 

vindt het een beetje eng. Als haar ogen wat gewend zijn aan 

het donker, ontwaart ze een wirwar van takken en ze vangt de 

geur op van aarde en half vergane bladeren. Ze huivert en 

weet instinctief dat die beklemmende duisternis geen plaats is 

voor een vlinder. ‘Nee!’ roept ze, ‘ik wil niet daar!’ Resoluut 

wendt ze haar gezicht af van de opening en begint 

protesterend met haar beentjes te trappelen. 

‘Toe Sjoerd,’ zegt Mama, ‘je laat dat kind schrikken!’ 

‘Maar kijk nou, Vicky,’ zegt Papa schuldbewust. Hij probeert 

de aandacht van het kind af te leiden. ‘Heb je die grote 

bloemen wel gezien?’ Behoedzaam brengt hij haar gezicht tot 

vlak voor de bloem die zich plotsklaps als een explosie van 

licht en kleur aan haar voordoet. Verwonderd kijkt ze naar het 

boeket van blaadjes, stuk voor stuk geschilderd met een 

fijnzinnig palet van geelwit naar zachtroze tot lila. Ze kijkt 



naar de witte meeldraden die parmantig hun eigen weg lijken 

te zoeken, weg van het hart van de bloem. En dan worden de 

bloemblaadjes vleugels en de meeldraden antennes van 

insecten. ‘Vlinders!’ roept ze verheugd. ‘Allemaal vlinders!’ 

‘En die zijn allemaal voor jou!’ zegt Papa. Hij is blij dat het 

kind weer terug is in haar veilige, zonnige wereld. ‘We nemen 

ze mee.’ Hij zet Vicky naast zich neer op het voetpad. Ze kijkt 

gespannen toe als zijn handen tussen de bladeren verdwijnen. 

Papa buigt de bloem naar haar toe en er klinkt een kort 

gekraak. Dan geeft hij haar de roze vlinderwolk in handen. Ze 

is sprakeloos. 

 

‘Dat kun je toch zo maar niet doen!’ wijst Mama Papa terecht. 

‘Waarom niet?’  

‘Die bloemen zijn toch niet van jou?’ 

‘Ach Merel, maak je toch niet zo druk,’ zegt Papa, ‘die ene 

bloem zal echt niemand missen. En wie dat blije kind ziet, 

moet wel een heel grote hork zijn als hij daar moeilijk over 

gaat doen.’ 

 

Het is een stralende zondag aan het einde van mei. Zo’n dag 

waarop alles klopt en die je je later herinnert als een dag met 

een gouden randje. Mama heeft vanmorgen broodjes 

gebakken. Dat doet ze altijd op zondag. Alleen de geur al van 

brood dat net uit de oven komt, is voldoende om een mens te 

vertellen dat het leven goed is. Op zondag is er tijd om te 

genieten en er mag dan extra jam en hagelslag op brood. Deze 

zondag is extra feestelijk begonnen omdat ze voor het eerst 

buiten konden eten. De tulpen in de border rond het terras zijn 



al wel over hun hoogtepunt heen, maar nog altijd prachtig. 

Papa heeft in november extra bollen gepoot en mag graag op 

het resultaat wijzen. ‘Kijk eens, is het geen plaatje?’ zegt hij 

dan. De zon schijnt en in het jonge lover zorgen de vogels voor 

een hartstochtelijk concert.  

Na het ontbijt met alle tijd en de koffie met cake en 

vruchtengelei en slagroom gaat het gezin een stukje 

wandelend oor de buurt.  

 

 

Merel en Sjoerd hebben hier zeven jaar geleden hun ruime en 

zonnige hoekwoning betrokken. Vijf jaar eerder hadden ze 

elkaar ontmoet tijdens de trouwerij van Merels oudste broer 

Jaap. Sjoerd had een bijbaantje in de bediening en zorgde er 

die avond voor dat de jongelui aan de tafel waar ook dat 

prachtige meisje zat, niets te kort kwamen. Hun viel het 

algauw op dat Merel haar ogen niet van die jonge ober af kon 

houden wanneer hij met zwier met het overvolle dienblad op 

zijn gespreide hand aankwam en de drankjes op hun tafel 

plaatste. Merel zelf zag zijn hand een beetje trillen terwijl hij 

haar lege wijnglas oppakte en een volle Chardonnay voor haar 

neerzette. En toen ze zijn blik ontmoette en merkte hoe snel hij 

zijn ogen als in ontkenning neersloeg, besloot ze tot handelen 

over te gaan. Ze volgde hem met haar ogen op zijn route van 

hun tafel naar de keuken, naar een volgende tafel en weer naar 

de keuken, en constateerde dat hij na het tafeltje in de hoek 

wat langer dan gewoonlijk wegbleef. Toen het bandje een 

chachacha inzette en Rien, haar buurjongen die al langer 

achter haar aanzat, haar vroeg voor de dans, weigerde ze 

beslist en liep de zaal uit. Ze zag haar doelwit niet in de gang 

en ook met een steelse blik in de keuken kon ze hem niet 



ontwaren. Zonder zich te bedenken liep ze naar buiten en 

zocht haar weg om het gebouw heen. Aan de achterkant zag 

ze hem in het bleke maanlicht zitten op een muurtje en liep 

naar hem toe. 

Het gebeurde allemaal zo snel dat er bij haar terugkeer aan 

de vriendentafel nauwelijks getwijfeld werd aan haar 

verklaring dat ze naar het toilet geweest was. Maar ze had een 

afspraakje met de koene ober geregeld voor twee dagen later. 

 

Merel werkte toen al als chemisch analiste op een 

laboratorium. Het liefst zou ze op een forensisch instituut haar 

onderzoeken inrichten en uitvoeren, maar ze stelde zich 

tevreden met analyses en rapporten voor bedrijven en 

instellingen. Ze was er goed in.  

Sjoerd was bezig met het laatste jaar van zijn opleiding tot 

leraar Beeldende Vorming. Na zijn middelbareschooltijd was 

hij vol overgave begonnen als leerling psychiatrische 

verpleegkunde, maar omdat hij zich algauw een snotneus 

voelde die nog maar bitter weinig wist van het leven, had hij 

zijn baan enigszins gedesillusioneerd maar weloverwogen 

opgezegd. Na een uitvoerige beroepskeuzetest en het nodige 

overleg met deze en gene was hij een nieuwe weg ingeslagen. 

Hij had altijd graag getekend en geknutseld en was blij dat hij 

juist daarin dan toch zijn stiel gevonden had. Inmiddels had 

hij stage gelopen op een aantal scholen en ontdekt dat hij zich 

het meest thuis voelde op het vmbo. Hij had er geen rationele 

verklaring voor, maar wanneer hij tussen zijn leerlingen was 

voelde hij zich op zijn plaats, hoezeer hij soms ook kon 

worstelen om de juiste aanpak te vinden. Hij genoot ervan 

wanneer hij kinderen kon helpen tot iets te komen waar ze 

zichtbaar trots op waren. 

 

Vicky huppelt vooruit met haar bloem als een banier hoog 

opgeheven. Haar blonde krullen en haar kleurige zomerjurkje 

dansen mee op het ritme van haar opgetogen sprongetjes.  

‘Kijk dan,’ zegt Papa Sjoerd met een brede grijns, ‘net een 

lammetje in de wei!’ 

‘Wat je zegt,’ antwoordt Mama Merel, ‘maar wel een beetje 

een stevig lammetje.’ 

‘Ach wat, laat dat nou! Er is niks mis met onze Vicky,’ zegt 

Papa Sjoerd. Hij wil zich het plezier in zijn grote dochter niet 



laten afnemen. Hij wil nog niet het minste smetje op deze 

volmaakte dag. 

 

Sjoerd is trots op zijn gezin. In de wolken was hij geweest toen 

Vicky geboren was en van het begin af aan heeft hij zich op 

een bijzondere manier verbonden gevoeld met dit kind. ‘Twee 

handen op één buik,’ verzucht Merel nogal eens. ‘Met ruimte 

genoeg voor die van jou,’ antwoordt hij dan graag. Maar hij 

moet toegeven dat er iets is tussen hem en Vicky waar Merel 

buiten staat, een soort van geheimzinnige cirkel waarbinnen 

ze elkaar ook zonder woorden verstaan, maar waar zijn 

vrouw niet naar binnen kan. Hij voelt zich daar soms schuldig 

over en verwijst het kind naar haar Mama zoveel als hij kan, 

maar áls ze daar al gehoor aan geeft, lijkt ze dat toch vooral te 

doen om hem niet voor het hoofd te stoten. 

 

Papa Sjoerd loopt nu met Vicky hand in hand. Voor het 

zelfstandig oversteken van de straat is ze nog net iets te jong 

en daarbij heeft ze nu zoveel aandacht voor de vlinderbloem 

dat ze simpelweg geen oog zal hebben voor gevaren op haar 

weg. Ze houden even in en als hij achterom kijkt, ziet hij hoe 

Merel de neus snuit van de kleine Raoul. Het ventje werd twee 

jaar na Vicky geboren en is meer een moederskind. Het voelt 

aan de ene kant als rechtvaardig dat ze nu allebei zo’n 

bijzondere band hebben met een van hun kinderen, maar het 

ongemakkelijke is dat het die banden juist ook versterkt en 

misschien een in de grond ongezonde situatie alleen maar 

ongezonder maakt. Als docent weet hij maar al te goed hoe 

funest het voor kinderen is als ze het gevoel krijgen dat een 

ander kind meer aandacht krijgt, aardiger gevonden wordt en 

dat ze zelf niet of nauwelijks gezien worden. Nou, dat laatste 

zal Raoul niet overkomen, want Sjoerd houdt ook zielsveel 



van dit kereltje. Maar feit is en blijft dat het graag bij zijn 

moeder is en vooral bij haar steun en troost zoekt wanneer er 

zich in zijn wereldje de gebruikelijke ongemakken en 

kinderlijke rampen voltrekken.  

Als Raouls neusje schoon is, legt Merel haar handen weer op 

de duwstang van de kinderwagen. Het jochie mag helpen. 

Zijn kleine zusje Sophie is nog maar drie maanden jong en er 

valt nog weinig te zeggen over de vraag naar wie het hartje 

van de baby het meest zal uitgaan.  

‘Als zij ook zo naar jou trekt, zullen we voor nóg een jongen 

moeten zorgen,’ heeft Merel eens gezegd. Ze is nogal 

praktisch.  

‘Maar wat als dat dan weer een meisje wordt?’ heeft Sjoerd 

gevraagd, ‘Dan sta je met 3-1 achter in plaats van dat het 2-2 

wordt.’ Ze konden er samen om lachen. Maar ondertussen zijn 

ze allebei dik tevreden met hun drie gezonde kinderen en op 

een dag als vandaag is dat aan alle kanten voelbaar. Het zingt 

in Sjoerds jonge vaderhart. 

 

 

Als ze samen de straat over zijn, huppelt Vicky al weer 

vooruit. Maar voor een bejaardenwoning blijft ze abrupt 

staan, oog in oog met een vriendelijke oude dame die in het 

lentezonnetje voor haar huisje zit in een overdaad aan 

bloemen. De rozen zenden hun betoverende geuren de wereld 

in en Vicky snuift ze gretig op. 

‘En, wie hebben we daar?’ vraagt de mevrouw. 

Vicky kijkt haar met grote ogen aan. 

‘Toe, zeg eens hoe je heet,’ dringt Mama aan. Het gezinnetje 

staat inmiddels compleet voor het kleine paradijs, maar de 

vriendelijke dame blijft naar het meisje kijken. 

‘Vicky…’ zegt het kind. 



‘Vicky? Maar dat is een mooie naam! En hoeveel jaar ben jij?’ 

Vicky kijkt even op naar haar vader, als om goedkeuring te 

vragen voor het onverwachte contact. ‘Vertel het maar,’ zegt 

Papa. 

‘Vijf jaar…’ 

‘Vijf jaar..? Tjonge jonge,’ zegt de vriendelijke oude dame, 

‘vijf jaar al! Wat een grote flinke meid!’ 

‘Ik heb een grote bloem!’ zegt Vicky. De aandacht van deze 

onbekende oma bevalt haar goed en ze wil die graag 

vasthouden. 

‘Nou, dat is zeker een mooie bloem!’  

In een opwelling stapt Vicky de tuin in met de vlinderbloem 

vooruit. 

‘Voor jou!’ zegt ze zeer beslist. 

‘Voor mij..? Maar dat is toch niet waar..?’ 

Vicky knikt stellig en legt haar vlinderbloem in de handen 

van de mevrouw. 

‘Wat is dát lief van je!’ zegt de oma. ‘Die ga ik direct op een 

vaasje zetten, wacht maar even.’ Ze staat op en gaat 

voorzichtig haar huisje binnen. Even later komt ze terug met 

een hoge, smalle vaas en een trommeltje. Ze zet de 

vlinderbloem in het water en slaat haar handen ineen: 

‘Prachtig! Dankjewel, kleine meid! Maar zeg eens, jullie lusten 

zeker wel een pennywafel?’ Ze opent het trommeltje en houdt 

het Vicky voor. Ook Papa, Mama en Raoul worden 

getrakteerd. 

 

 

Terwijl haar ouders aan de praat raken met de mevrouw, kijkt 

Vicky bewonderend rond in de bloemenweelde van de kleine 

tuin voor het kleine huis. Dan wordt haar blik gevangen door 

een van de eerste passiebloemen aan de wingerd rondom de 

deur. Wat is dat? Ze gaat er met haar neus bovenop staan. Vol 

verbazing probeert ze te bevatten wat ze ziet. Vanuit een 

krans van zacht olijfgroene blaadjes verheft zich een schijf van 

draden, lichtgroen in het midden, dan een ring van paarsrood, 

dan een van gebroken wit en de uiteinden paarsblauw, als de 

lange punten van een nooit eerder geziene ster. De 

ringenschijf doet haar denken aan het binnenste van een kiwi 

zoals Mama die wel eens voor haar doorsnijdt om hem uit te 

lepelen. Als ze nog beter kijkt, ziet ze dat er in het midden van 

de bloem een rond miniparkje is van lichtgroen en paarsrood, 

met een omheining van ragfijne paaltjes en een 

wonderboompje dat wel iets wegheeft van een draaimolen 

met vijf geelgroene gondeltjes en daarboven een 



minipropeller met drie paarsrood-groen gevlekte blaadjes. 

Zoiets heeft ze nog nooit gezien en ze kan haar ogen er niet 

vanaf houden. 

 

 

De vriendelijke oude dame ziet hoe het kind in de ban is van 

de passiebloem. Ze staat weer op van haar stoel, gaat haar 

huisje binnen en verschijnt even later in de deuropening met 

een schaar in haar hand. Zonder iets te zeggen buigt ze zich 

wat voorover naar de bloem en knipt hem voor Vicky’s 

verbaasde ogen los van de wingerd. ‘Ziezo, die is voor jou!’ 

zegt ze, neemt Vicky’s rechterhandje en legt het kleine wonder 

er voorzichtig in. 

‘Maar dat hoeft toch niet?’ zegt Mama. ‘De enige bloem en 

nou bent u hem kwijt.’ 

‘Dat moet wél!’ zegt de mevrouw. ‘Dat kind verdient het. Ik 

heb van haar toch ook een prachtige bloem gekregen? Veel 

groter nog ook! Een kind dat zo kan geven, verdient het om 

iets te krijgen. En je zult zien, er komen hier nog veel meer 

bloemen.’ En tegen Vicky zegt ze: ‘Je moet nog maar eens 

vaker komen kijken. Als het zomer is zit ie helemaal vol met 

zulke bloemen!’ 

Vicky bloost en is er stil van. 

 

Als ze afscheid hebben genomen en weer verder gelopen zijn, 

blijft Vicky opeens stil staan. Ze wijst achterom naar het huisje. 



De vriendelijke oma steekt haar hand nog een keer op en 

Vicky zwaait uitbundig. 

‘Ik wil ook in zo’n huisje wonen!’ zegt ze dan zeer beslist. 

‘Jij wil ook in zo’n huisje wonen?’ vraagt Papa, ‘Maar jij 

woont toch bij Mama en Papa? En bij Raoul en Sophie? Wat 

moeten wij dan zonder jou?’ 

Ze denkt even na. ‘Als ik groot ben,’ verklaart ze dan. 

‘Dat zal nog wel even duren,’ zegt Mama, ‘maar zo’n huisje 

is voor oude mensen. Als jij groot bent, ga je eerst trouwen en 

dan krijg je kinderen, net als Papa en Mama. En dan pas je 

samen niet in zo’n klein huisje.’ 

Het gezicht van het kind betrekt, maar ze wil niet lang 

nadenken over de geschetste complicaties. ‘Ik wil in zo’n 

huisje wonen!’ herhaalt ze dapper. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fijn als je deze Zachte Krachten doorstuurt naar mensen 
 die ze zouden kunnen waarderen. 

 
Heb je deze Zachte Krachten doorgestuurd gekregen 

en wil je ze voortaan zelf ontvangen, laat het dan vooral weten. 

 
Mocht je de Zachte Krachten liever niet meer ontvangen,  

schroom dan niet het door te geven. 

 
dvdglind@hotmail.com 
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