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Over mijn vrouw ben te optimistisch geweest gisteren. Na het stofzuigen had ze een flinke terugval: moe moe moe en
hoofdpijn en ‘s avonds had ze helemaal niks meer te missen. Ze is er smalletjes van geworden. Vandaag gaat het ietsje
beter.

Het is een bijzondere dag vandaag en die dag krijgt het weer dat-ie verdient. De zon straalt en de lucht is blauw en de
wind is minder straf en koud dan gisteren. En dat allemaal ter ere van de 11e verjaardag van ons oudste kleinkind. We
hebben geen cadeau kunnen kopen. We hebben een kaart gestuurd via Greetz maar die is niet gekomen. We lopen er
‘s middags even heen om hem op afstand van harte te feliciteren. Zo ook onze dochter en schoonzoon en hun tweede
kind. Het is vreemd om geen lekkere knuffel te kunnen geven. We blijven in de keuken staan. We kletsen wat. We
krijgen een stuk monchoutaart mee om thuis op te eten en wandelen weer naar huis. Onderweg komen we onze tweede
dochter tegen met haar dochter van 3 achterop de fiets. Ook die had graag geknuffeld willen worden, maar we houden
onze handen thuis en zeggen dat we de knuffels wel in zullen halen. Ze lijkt het te snappen en zwaait op de voor haar
typische manier: handje open, handje dicht, handje open, handje dicht.

Ik begin een beetje te wennen aan het ritme van de dagen thuis. Ik start de dag met wat werk aan artikelen, dan maak ik
een boodschappenlijstje en dan is het koffiedrinken met z’n tweeën. Behalve dat ik voor het eten zorg ‘s avonds probeer
ik ook tussendoor wat te koken. Vandaag een pan soep gemaakt van aardappel, knolselderij, ui, room en nootmuskaat
met stukjes chorizo. In de middag ga ik wandelen, wat vandaag met dit weer zeker geen straf was. Het was erg rustig op
straat. In de avond kijken we naar het nieuws en vervolgens proberen we te vermijden naar al die talkshows te kijken, je
wordt er gaar van van al dat gepraat over het virus.


