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Proloog

Zorgen

Bloem maakte zich al een hele tijd zorgen.  
Ze strekte haar nek en drukte haar rode wang en de zij-

kant van haar neus tegen het koude glas van het treinvenster. 
Zo probeerde ze zich te concentreren op de steentjes en de 
rails die onder haar voorbij zoefden.
 Ademen, zei ze tegen zichzelf, blijven ademen.
 Ze wist dat dat belangrijk was als haar hart weer eens raar 
begon te doen en het dacht dat Bloem tegen een berg op 
holde, terwijl dat helemaal niet zo was.
 Ik maak me geen zorgen, zei ze vastberaden tegen haar 
spiegelbeeld. Dat spiegelbeeld had blauwgrijze ogen en kort, 
nieuwsgierig haar dat de kleur had van roest en bakstenen – 
net als zijzelf had. Maar ze vond dat haar eigen armen niet 
van die puntige ellebogen hadden, of zo flinterdun waren als 
de armen die ze in het raam zag. Met moeite pakte ze haar jas 
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uit haar rugzak en trok hem aan over haar flesgroene vest, 
zodat die nare puntige ellebogen niet meer te zien waren. 
Het vest was haar eigen ontwerp en het hing over haar man-
darijnkleurige, ribfluwelen lievelingsjurk als een plukje mos 
op een oude boom. De jurk had twee geweldig grote zakken 
aan de voorkant, die groot genoeg waren om er allerlei nut-
tige spullen in te verstoppen. Bloem trok hem altijd aan als 
ze in een creative bui of op een lange reis was.

OPPASSEN VOOR MOMPELENDE MANUS

stond in schots en scheve graffitiletters op een van de wan-
den van de wagon. Ze vroeg zich bijdehand af of degene die 
een halfuur bezig was geweest om de tekst in het plastic te 
krassen bedoelde dat je moest uitkijken voor Manus of dat 
er een paar babysitters waren gevonden voor hem.
 Doe niet zo schooljuffrouwachtig, dacht ze.
 Het enige dat Bloem meenam naar haar oma was een rug-
zak. Ze zou tenslotte alleen in Zwello blijven logeren tijdens 
de twee weken van de zomervakantie waarin haar  vader weg 
was, dus had ze niet heel veel bagage meegenomen. Die rug-
zak had ze al sinds, nou ja... al heel lang. Ze was niet  iemand 
die altijd maar nieuwe dingen nodig had. Wie wilde er nou 
nieuwe dingen? Iedereen, behalve Bloem.
 Nieuwe dingen betekenden voor Bloem nieuwe geuren. 
Nieuwe schoenen betekenden nieuwe blaren. Een nieuwe 
rugzak betekende dat je je vinger openhaalde aan de punt 
van je passer, graaiend op zoek naar je liniaal. Ze hield niet 
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van ‘nieuw’. Om nieuw te zijn moest iets anders oud zijn en 
dat betekende dan weer dat er een grote kans was dat het 
oude zou worden vergeten.
 Zoals bij de meeste treinreizen richting het noorden werd 
het landschap wilder en groener. De drukke lappendeken 
van weilanden maakte langzaam plaats voor rustige, ruige 
penseelstreken van bladeren en bossen, met hier en daar wat 
witte vlekken waar de kalkaders die door dit deel van het 
land liepen hun witte poeder aan de wereld toonden.
 Ze probeerde haar oma te bellen toen de trein het vol-
gende station verliet, om haar aan het tijdstip te herinneren 
waarop ze haar moest komen ophalen. Maar haar oma nam 
niet op. Oma nam bijna nooit op. Bloem was echter niet 
ongerust. Weer zei ze tegen zichzelf: Ik maak me geen zor-
gen. Want vergeten was een van de dingen die haar oma 
nooit deed. Oma vergat nooit iets.
 De trein maakte een bocht. Bloem keek door het raam en 
zag hoe verderop de wagons zich als een reusachtige rups 
een tunnel in wurmden. Even later bevond Bloems wagon 
zich in het pikkedonker. Ze hield haar adem in. Acht secon-
den duurde het voordat de trein aan de andere kant de tun-
nel uit schoot. Zij en haar moeder telden altijd als ze met de 
auto door tunnels reden. De langste tunnel duurde drieën-
veertig seconden.
 Bloems hart ging net zo hard tekeer als de locomotief van 
de trein. Doe eens niet zo vervelend en hou op, zei ze tegen de 
plek in haar borst waarvan ze dacht dat daar haar hart zat.
 Toen ze door het gangpad van de heen en weer schomme-
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lende wagon naar voren keek, zag ze – misschien voor de 
eerste keer – een lange vrouw bij de schuifdeur naar de vol-
gende wagon zitten. Ze keek strak door het raam naar buiten 
en had haar handen om een dunne zilverkleurige wandelstok 
geklemd.
 Ze ziet er helemaal niet uit als iemand die een wandelstok 
nodig heeft, dacht Bloem bij zichzelf.
 Als mensen echt steun nodig hadden om vooruit te ko-
men, zouden ze tegenwoordig een looprek gebruiken, of een 
van die snelle scootmobielen, of zo’n traplift die sommige 
oude mensen in hun huis lieten bouwen.
 De vrouw droeg een fluwelen jasje met een hele verzame-
ling glinsterende sierspelden. Op haar hoofd zat een zilver-
kleurige baret, waaruit een veer stak die zo gekruld was dat 
hij leek te verdwijnen in de donkere krullen die onder de 
baret vandaan kwamen. De vrouw glimlachte. Een glimlach 
die leek te zeggen: Ik weet dat je me in de gaten houdt.
 Zonder haar blik van het raam af te wenden trok de vrouw 
een van haar groene handschoenen uit en stak haar hand in 
de zak van haar jasje. Bloem zag nog net de knokige vingers. 
Haar hart bonsde in haar keel. De handen van de vrouw pas-
ten helemaal niet bij haar gezicht. Haar gezicht was als glas, 
maar haar handen leken wel gevlekt papier.
 Bloem keek even een stukje opzij. Niet te ver, zodat ze nog 
wel kon zien wat er gebeurde. De vrouw haalde een beursje 
uit haar zak dat dezelfde kleur had als haar jasje. Ze deed het 
beursje open en haalde er een klein spiegeltje uit. Met een 
kromme vinger fatsoeneerde ze een van haar krullen.
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 Aan beide zijden van de trein schoten de zwarte bomen 
van de bossen die Zwello omringden omhoog als verwrongen 
schoorstenen.
 Bloem had de tweede tunnel niet zien aankomen en voor-
dat ze het wist, was het weer helemaal donker. Ze hield haar 
adem in en telde.
 1, 2, 3...
 Ze hoorde een harde tik op de vloer van de wagon.
 4, 5, 6...
 Ze sloot haar ogen.
 7, 8, 9...
 Het daglicht stroomde weer naar binnen en in de verte zag 
Bloem de roestige overkapping van station Zwello. Ze keek 
door de wagon. De vrouw was verdwenen.
 Hoe kon dat nou? De trein was maar negen seconden in de 
tunnel geweest. Misschien was ze gewoon de volgende wa-
gon in gelopen. Maar Bloem had de schuifdeur niet open 
horen gaan.
 Door de luidspreker van de trein brabbelde iemand iets als 
‘Let op uw bagage’ en ‘Deze trein rijdt niet verder’.
 Ze hees haar rugzak op haar smalle schouders en ging bij 
de deur staan. Toen zag ze het beursje van de vrouw liggen. 
Vast vergeten, dacht Bloem. Het had bijna precies dezelfde 
kleur als de zachtgroene bekleding van de treinbankjes. 
Bloem zou het niet hebben zien liggen als ze niet een paar 
pirouetjes had gemaakt bij haar verwoede pogingen haar arm 
door de hengsels van haar uitpuilende rugzak te krijgen. De 
deuren gingen open en een frisse herfstwindvlaag stroomde 
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de trein binnen. In plaats van erbij na te denken, zoals ze 
altijd deed, griste Bloem het beursje van de bank en stopte 
het diep in een van haar geweldig grote zakken.
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Een

Stof

‘P ak het sleuteltje dat om mijn pols hangt,’ zei Bloems 
oma tegen haar toen ze eenmaal binnen waren. Bloem 

was pas één keer eerder bij haar oma op bezoek geweest, 
toen ze drie of vier was en haar moeder haar voor een dagje 
had meegenomen met de auto. Daarna was haar oma een 
stuk of vijf keer met de trein naar hen toe gekomen, maar 
verder had Bloem haar eigenlijk alleen maar over de telefoon 
gesproken. Heel erg was dat nou ook weer niet, want het 
huis van oma rook precies zoals ze zich herinnerde dat oma 
zelf rook: naar donker hout, muskus en suiker. ‘Ga naar de 
kast bij de haard en zet hem op een kiertje.’
 Bloem deed wat haar gezegd werd.
 ‘Haal nu met één hand de deksel van de pot die in kaas-
doek is gewikkeld.’
 Bloem gehoorzaamde. Rembrandt, oma’s dwergvarkentje, 
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trippelde angstig snuivend in de keuken rond en rende toen 
door de deuropening naar zijn mand, waar hij zich behaaglijk 
oprolde bij de open haard. Daarin lag een dik houtblok met 
bundeltjes droge twijgen eromheen zachtjes te branden. 
Bloems moeder zei altijd dat ze zich oma’s huis niet kon 
herinneren zonder een knappend haardvuur in de woonka-
mer. ‘In Zwello was het altijd zeven graden kouder dan waar 
dan ook,’ zei ze altijd. ‘En als je het weer niet prettig vond, 
hoefde je alleen maar een andere richting op te kijken, want 
de temperatuur in Zwello was net zo veranderlijk als de 
wind.’
 ‘Zoek de suikertang in de kast en pak er twee klontjes 
suiker mee.’ Oma keek over de rand van haar bril met 
toegeknepen ogen door de kamer. ‘Heel goed,’ zei ze, ‘hou 
de klontjes zo stevig mogelijk in je hand zonder ze te ver-
kruimelen. Doe de kast op slot en geef mij het sleuteltje 
terug.’
 Bloem deed precies wat haar opgedragen werd.
 ‘Doe de suikerklontjes in mijn thee. Zo voorzichtig moge-
lijk, zonder te plonzen.’
 Toen ze dat had gedaan, roerde Bloem in de thee.
 ‘Zalig!’ fluisterde oma luid slurpend. ‘Ahhh!’ Ze smakte 
met haar lippen.
 Bloem was niet onder de indruk.
 ‘Je zult er snel achter komen dat ik geen echte dame ben, 
Bloem,’ zei oma, die haar afkeurende blik had gezien. ‘Daar-
mee wil ik niet zeggen dat ik geen meisje ben. Ik ben wel 
degelijk een meisje. Ik bedoel: ik praat met volle mond en ik 
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