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Dromenvanger 

 

Met een hol gevoel duwde Mia tegen de zware deur en stapte de frisse buitenlucht in. De 

plotselinge overgang van de gedimde lichten binnen naar het felle zonlicht dat haar op straat 

welkom heette, zorgde ervoor dat ze haar ogen tot spleetjes moest knijpen. Het was druk op 

straat. Ze wankelde opzij toen een dame in een lange zwarte jas ruw tegen haar aanbotste en 

doorliep zonder enige verontschuldiging. Terwijl ze de vrouw verontwaardigd nakeek, trok ze 

de versleten sjaal strakker om haar nek. Hoewel de zon haar stinkende best deed om de 

krioelende menigte in het menselijke mierennest te verwarmen, blies de wind genadeloos haar 

warmte weg. 

Hoe lang was ze eigenlijk binnen geweest? Haar auditie was om elf uur. Ze was een uur te 

vroeg aanwezig geweest en terwijl ze op een gammele stoel zat te wachten tot ze aan de beurt 

was, had ze al geweten dat ze hier voor niets naartoe was gekomen. De andere kandidaten 

waren allemaal veel jonger dan zij. Dit was een kansloze onderneming. Misschien maar beter 

ook, want eigenlijk wilde ze deze rol helemaal niet. Omdat sommige meiden wel heel lang 

binnen bleven bij de castingdirector –Mia had zo haar eigen ideeën over de reden daarvoor- 

was het hele gebeuren vreselijk uitgelopen, dus ze had geen idee hoe laat het nu was. Haar 

maag vertelde haar al een tijdje dat het in ieder geval ver na lunchtijd moest zijn. Tijd dus om 

naar huis te gaan en een boterham te eten, dan zou ze daarna weer langs de cafétjes en winkels 

gaan met haar CV. Misschien was er in de afgelopen week wel een wonder gebeurd en had 

een roekeloze werknemer een been gebroken, waardoor een potentiële werkgever haar van 

vreugde in zijn armen zou sluiten omdat zij hem nu kwam redden met haar onevenaarbare 

serveer- en verkoopvaardigheden. Ze glimlachte in zichzelf terwijl ze de trap af liep naar de 

metro, terug de duisternis in. Zolang ze bleef dromen, was alles mogelijk. 

 

Het was een half uur later toen Mia eindelijk de sleutel omdraaide en haar appartementje 

binnen stapte. Direct struikelde ze over een paar zwarte sneakers die klakkeloos voor de deur 

waren achtergelaten. Ze smakte tegen de muur aan, waardoor ze haar arm lelijk schaafde aan 

het scherpe granol. Natuurlijk, dat kon er ook nog wel bij. 

‘Stefan! Hoe vaak heb ik je nou gevraagd om je schoenen op te ruimen!?’ Geïrriteerd stak ze 

haar hoofd om de hoek van de woonkamer, waar haar veertienjarige zoon op de grond voor de 

tv zat te gamen. ‘Hi mam. Ging niet zo goed zeker?’ vroeg hij zonder op te kijken. 

Terwijl ze naar de keuken liep om iets te eten voor zichzelf klaar te maken, vroeg Mia zich 

vermoeid af of ze het op ‘ontoerekeningsvatbaar’ kon gooien als ze hem nu zou wurgen met 

het koord van de controller. Met een beetje geluk was de rechter zelf ook een alleenstaande 
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moeder met een tienerzoon, grote kans dat ze in dat geval zelfs nog een flinke 

schadevergoeding toegekend zou krijgen van de fabrikant van de gameconsole, voor 

psychisch geleden schade. 

Kauwend op een boterham met pindakaas plofte ze achter haar zoon op de bank neer en trok 

haar voeten onder zich. Het spottende deuntje dat vanaf de tv klonk gaf aan dat Stefan 

verloren had. Op handen en voeten kroop hij achteruit en hees zich naast haar op de bank.  

Ze hield hem haar bord voor. ‘Boterham pindakaas?’ 

Hij schudde van nee en keek haar meewarig aan. ‘Ik heb al gegeten. Twee uur geleden. Je 

weet wel, toen het lunchtijd was.’ 

Mia haalde haar schouders op. ‘Meer voor mij.’ 

Ze prikte met haar vinger in zijn zij terwijl ze hem uitdagend aankeek. ‘Heb je al een 

cadeautje voor me? Ik weet dat ik morgen pas jarig ben, maar ik heb nu echt even een 

opkikker nodig. En je weet dat ik dol ben op cadeautjes...’ Ze schonk hem een speelse 

knipoog. 

‘Ik heb je cadeautje heel goed verstopt en nee, je krijgt het lekker nog niet. Anders heb ik 

morgen niks meer om je te geven.’ Hij liet een kleine stilte vallen en vervolgde toen zo 

nonchalant mogelijk: ‘Ik moet trouwens nog even weg, ik heb met Alina afgesproken dat we 

een boek zouden uitzoeken voor onze boekbespreking.’ 

Mia pruilde toen hij van de bank opstond en terwijl hij in de gang zijn schoenen aantrok riep 

ze hem na: ‘Niets duurs kopen hoor! Met een reep chocola ben ik al heel erg blij!’ 

Ze kon er niets aan doen dat ze moest glimlachen. Hoewel ze hem over het algemeen 

minstens één keer per dag het liefst in de kelder onder het flatgebouw flat wilde opsluiten, 

was het een hele lieve knul met een hart van goud. 

 

Tegen de tijd dat Stefan het overdekte winkelcentrum binnen stapte, was het al vier uur 

geweest. Dat betekende dat hij moest opschieten als hij nog een cadeau wilde kopen voor zijn 

moeder, want op zaterdag sloten de winkels altijd om vijf uur. Hij kon zich wel voor zijn 

hoofd slaan omdat hij haar verjaardag was vergeten, terwijl hij al een paar maanden kleine 

beetjes van de opbrengst van zijn bijbaantje opzij had gezet voor een cadeau. Hij had niet veel 

kunnen sparen, want van het grooste deel van zijn salaris kocht hij boodschappen en 

schoolspullen. Zijn moeder stond er op dat hij het geld voor zichzelf hield, maar hij zag 

hoeveel moeite ze elke maand had om het geld voor de huur bij elkaar te sprokkelen. Omdat 

ze zo jong zwanger was geraakt, had ze haar school niet af kunnen maken. Ze had nooit 

verteld wie zijn vader was en aangezien die klootzak blijkbaar geen enkele moeite had gedaan 

om haar te ondersteunen, had hij er ook nooit behoefte aan gehad om het te weten. 
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Zonder ouders of partner om op terug te vallen was haar enige optie geweest om te stoppen 

met haar opleiding en te gaan werken. Ze hadden het tot nu toe altijd gered, maar sinds zijn 

moeder een half jaar geleden haar baan was kwijtgeraakt omdat de winkel waar ze werkte 

dicht ging, was hun toekomst onzeker.  

Hij had heel veel respect voor zijn moeder. Ze verdiende een mooi cadeau. Maar wat moest 

hij voor haar kopen? Waar maakte je een alleenstaande moeder van éénendertig blij mee, 

behalve chocolade? 

Terwijl hij de ene na de andere winkel van zijn lijstje afstreepte – te duur, te ouderwets, te 

modern, weer te duur – werd hij steeds wanhopiger. Het idee om inderdaad maar gewoon een 

chocoladereep voor haar te kopen werd steeds aantrekkelijker. 

Hij wilde net rechtsomkeert maken,, toen hij in een zijtak van het winkelcentrum een 

opvallend reclamebord zag waar met felgekleurd krijt op stond:  

 

Op zoek naar het 

perfecte cadeau voor 

die speciale persoon? 

Stap hier naar binnen! 

 

In dit gedeelte zaten maar een paar winkeltjes. Voornamelijk alternatieve boetiekjes, een 

platenzaak met op het raam posters van artiesten waar niemand ooit van had gehoord en een 

louche uitziende tattooshop.  Terwijl hij weer een beetje hoop kreeg, stapte Stefan het kleine 

winkeltje binnen. Een helder belletje boven de deur heette hem vriendelijk welkom. 

Verwonderd keek hij naar de uitgestalde spullen in kasten gemaakt van oude aardappelkistjes. 

Het drong als snel tot hem door dat hij in een soort van antiekwinkeltje was beland. Met een 

vreemd gevoel van eerbied voor zoveel historie liep hij langzaam door het smalle winkelpad. 

Er was niemand anders in de winkel. Achter de toonbank hing een versleten gordijn, hij nam 

aan dat de eigenaar zich daar ophield. Terwijl hij rondkeek, raakte hij er van overtuigd dat hij 

hier best wel eens een passend cadeau voor zijn moeder zou kunnen vinden. Eén voor één 

bekeek hij de bijzondere voorwerpen. Op een tafeltje met een lichtblauw tafelkleed lag een 

oude zilveren handspiegel. Voorzichtig pakte Stefan het voorwerp op. Het was zwaarder dan 

hij had verwacht. Vol bewondering bekeek hij het sierlijke handwerk. Hij kon nergens een 

prijskaartje ontdekken, maar hij was er zeker van dat hij dit nooit zou kunnen betalen. Iets 

verderop zag hij een prachtige sjaal hangen. Hij legde de spiegel terug op de tafel en liep 

erheen. Zijn vingers gleden langs de zachte stof. Onder zijn aanraking leek de kleur te 
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veranderen van nachtblauw naar olijfgroen en daarna het rood van de zonsondergang op een 

warme zomeravond. Prachtig, maar ook dit viel waarschijnlijk ver buiten zijn budget. 

‘Kun je vinden wat je zoekt?’ 

De stem kwam zo onverwacht dat Stefan’s hart een slag miste. Met een ruk draaide hij zich 

om. Achter de toonbank stond een vrouw van middelbare leeftijd met een mediterraans 

uiterlijk. Een seconde lang keek hij in de meest groene ogen die hij ooit had gezien, dik 

aangezet met zwarte eyeliner. Direct besefte hij zich hoe schuldig hij er uit moest zien en 

rechtte zijn rug. ‘Ik ben op zoek naar een cadeau voor mijn moeder. Het moet echt iets 

speciaals zijn, maar eh...’ hij schraapte zijn keel. ‘Maar ik heb alleen niet zoveel geld.’ 

De vrouw nam hem aandachtig op, dacht even na en knikte toen begrijpend. 

 ‘Vertel me over je moeder’, gebood ze. 

Voordat Stefan het wist, begon hij te vertellen. Het was alsof hij er geen controle over had, 

want de woorden bleven komen. Hij vertelde de vrouw alles. Over hoe zijn moeder hem 

alleen had opgevoed, hoe ze zichzelf altijd had weggecijferd zodat ze hem alles kon geven 

wat hij nodig had. Hoeveel moeite ze hadden om rond te komen nu ze haar baan kwijt was 

geraakt. Dat ze reageerde op elke vacature die voorbij kwam, ook al betekende dat zelfs dat ze 

auditie moest doen voor een slechtbetalende soft erotische B-film. 

Toen hij niets meer te vertellen had, merkte hij dat er tranen over zijn wangen liepen. 

Beschaamd veegde hij ze weg met de mouw van zijn jas. 

Opnieuw knikte de vrouw, zijn tranen negerend. ‘Ik heb precies wat jij zoekt. Kom.’ 

Ze kwam achter de toonbank vandaan en liep langs hem heen. Gedwee volgde hij haar. 

Achter in de zaak was een hoek die hij niet had gezien vanaf de plek waar hij eerder stond. 

Aan de achterste muur hingen vier dromenvangers van zo’n dertig centimeter groot. Ze 

hadden elk een andere kleur ring: rood, groen, bruin en blauw. In elk web waren met grote 

zorgvuldigheid schelpjes en steentjes geknoopt en aan weerzijden en de onderkant hingen 

lange strengen met prachtige veren en kraaltjes.  

De vrouw draaide zich naar hem om en keek hem strak aan. ’Jouw moeder is vuur. Rood is 

haar kleur.’ 

Ze pakte de rode dromenvanger van het haakje aan de muur en stak hem uit naar Stefan. Maar 

voordat hij het object aan kon pakken, trok ze haar hand terug. 

Haar groene ogen leken zich in zijn ziel te boren. ‘Luister goed. Het is belangrijk dat ze deze 

boven haar bed hangt. Het web zorgt ervoor dat slechte dromen tegen worden gehouden en 

dat haar mooiste dromen werkelijkheid worden.’  
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Stefan knikte en wilde de ring weer van haar aanpakken, maar de vrouw ging onverstoorbaar 

verder: ‘Als de dromenvanger zijn werk heeft gedaan, moet je hem doorgeven aan iemand 

anders die hem verdient. Als je dat niet doet, worden alle dromen weer ongedaan gemaakt.’ 

Stefan wist niet goed of hij medelijden moest hebben met het vrouwtje omdat zij ze niet 

helemaal op een rijtje leek te hebben, of dat hij respect moest hebben voor haar originele 

verkooptechniek. 

Hoe dan ook, hij besloot het spelletje mee te spelen. ‘Ik heb het begrepen’, zij hij op 

mysterieuze toon. ‘Hoeveel kost hij?’ 

Maar tot zijn verbazing schudde het vrouwtje haar hoofd. ‘Je zocht toch een cadeau? Dan is 

het een cadeau van mij aan jou, voor je moeder.’ 

Nog voordat Stefan haar kon bedanken, duwde ze hem ineens op dwingende wijze richting de 

deur. ‘Je moet nu gaan, het winkelcentrum gaat zo dicht. We zijn nu gesloten.’ 

Hij draaide zich om en wilde nog wat tegen haar zeggen, maar hij stond al buiten. Voor zijn 

neus viel de deur met een klap dicht. Veel tijd om na te denken over wat hem zojuist was 

overkomen had hij niet, want een vrouwelijke stem kondigde door de intercom aan dat het 

winkelcentrum ging sluiten en verzocht alle bezoekers vriendelijk om zich naar de uitgang te 

begeven.  

Stefan zette een sprintje in naar de dichtstbijzijnde drogist en terwijl hij zich met zijn 

charmantste lach verontschuldige bij de verkoper, rekende hij nog snel een extra grote 

chocoladereep af. 

 

Een zonnestraal piepte door een kier in de gordijnen en verplaatste zich langzaam en 

aarzelend over het kussen richting haar gezicht. Uiteindelijk vond hij de moed om op haar 

dichte oogleden uit te rusten. Mia kreunde. Met haar hand de zonnestraal uit haar gezicht 

werend deed ze haar ogen open. Haar hoofd bonsde. De vorige avond had ze gewacht tot 

middernacht en toen een fles wijn aangebroken die ze speciaal voor haar verjaardag had 

bewaard. Van solliciteren was die middag niets meer gekomen en terwijl ze zich ellendiger 

voelde dan ooit omdat ze de auditie van die dag tot haar absolute dieptepunt rekende, had ze 

in haar uppie op zichzelf geproost. Er moest een lek in de fles hebben gezeten, want voor ze 

het wist was hij leeg en ze herinnerde zich vaag dat ze ergens halverwege de nacht nog in een 

innige omhelzing had gezeten met de wcpot. Ze dronk vrijwel nooit, dus het dreunende 

gevoel in haar hoofd voelde als een vervelende kennis die ze jaren met succes had weten te 

ontlopen, maar die nu ineens naast haar in bed lag zonder dat ze wist hoe hij daar was 

gekomen. Terwijl ze wankel uit bed stapte en naar de badkamer liep voor een aspirientje, nam 

ze zich voor om haar volgende verjaardag anders te vieren. Met een grote bak ijs ofzo. 
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Nadat ze zich een beetje had opgefrist, liep ze in haar pyjama naar de keuken. Het geluid van 

rammelende pannen en de geur van vers gebakken toast kwam haar tegemoet.  

‘Môge ma! Gefeliciteerd met je verjaardag!’ Stefan plante een kus op haar wang en dirigeerde 

haar naar de eettafel, waar een uitgebreid ontbijt klaar stond.  

‘Melk of jus d’orange?’ vroeg hij, terwijl hij een glas uit een keukenkastje pakte. 

Het duurde een paar seconden voordat Mia antwoord kon geven, in afwachting van wat haar 

maag van het voorstel zou vinden. Gelukkig gaf die rommelend aan dat hij het ontbijt zonder 

problemen zou accepteren, dus schonk ze haar zoon een stralende glimlach en antwoordde: 

‘Lekker, sju alstjeblieft!’ 

Het ontbijt was heerlijk en ze was dankbaar dat haar lichaam meewerkte. Het laatste wat ze nu 

nodig had was dat haar tienerzoon getuige zou zijn van de kater van zijn onverantwoordelijke 

moeder. Gelukkig had hij niets door. 

‘Voordat ik het vergeet, ik heb nog een cadeautje voor je.’ Hij gaf haar een klein, langwerpig 

pakje met een opzichtige strik er omheen. Nog voordat ze het inpakpapier er af had 

gescheurd, wist ze al wat het was. ‘Een chocoladereep! Hoe wist je dat ik die wilde hebben!’ 

jubelde ze terwijl ze de reep door de lucht zwaaide. 

‘Wacht nou even, ik heb nog wat.’ zei Stefan geheimzinnig. 

Van onder de tafel pakte hij een groter cadeau. Verbaasd nam Mia het aan. ‘Stefan, dat had je 

toch niet hoeven doen? Dat is zonde van je geld!’ 

Hij glimlachte. ‘Maak het nou maar open.’ 

Voorzichtig haalde ze het papier er af en pakte de dromenvanger bij het ophanglusje op. 

Terwijl de ring zachtjes ronddraaide, bewonderde ze het handwerk en de gladde, kleurrijke 

veren. ‘Wauw, waar heb je die vandaan? Hij is prachtig!’ 

Schuldig keek ze hem aan. ‘Maar dat is toch veel te duur?’ 

Stefan negeerde haar opmerking. ‘Het is de bedoeling dat je hem boven je bed hangt. Volgens 

de Indianen blijven slechte dromen in het web hangen. De dame in de winkel beweerde zelfs 

dat je mooie dromen uitkomen, dus kijk maar uit dat je geen honderd literbakken ijs wenst, 

want dat kunnen we nooit kwijt.’ Hij porde in haar zij en stond op om de afwas te doen. 

Mia stond ook op en omhelsde hem. ‘Dankjewel lieverd, ik ben er heel blij mee. Natuurlijk 

hang ik hem boven mijn bed! En dan ga ik heel hard wensen dat ik een zoon krijg die zijn 

schoenen niet laat slingeren.’ Ze gilde toen hij een klodder zeepsop in haar haren smeerde en 

rende met haar cadeaus naar haar slaapkamer. 

 

De volgende dag werd Mia met een grote glimlach op haar gezicht wakker. Ze had een 

heerlijke verjaardag gehad. Stefan had getrakteerd op een bezoekje aan de bioscoop en ’s 
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avonds hadden ze pizza besteld. Eigenlijk hadden ze daar helemaal geen geld voor, maar 

soms moest je jezelf een beetje verwennen, zo praatte ze het goed voor zichzelf. 

Terwijl ze zich loom uitrekte keek ze boven zich, waar de dromenvanger hing. Hij draaide 

langzaam rond en de veertjes wiegden zacht heen en weer. Of het nou bijgeloof was of niet, 

ze had in elk geval wel een prachtige droom gehad vanacht. 

Toen ze de keuken in liep, was Stefan al naar school vertrokken. Met een grimas ruimde ze 

het gebruikte bord en de mok op die hij had laten staan. Het was duidelijk dat haar verjaardag 

voorbij was. Nadat ze had ontbeten, besloot ze maar weer op banenjacht te gaan. Het bedrag 

op haar bankrekening liep steeds hoger op, alleen was het zo jammer dat er een minteken voor 

de cijfers stond. 

Mia wilde net de deur uitstappen, toen de zoemer van de intercom klonk. Ze drukte op de 

knop om de persoon beneden binnen te laten en vroeg zich af wie er zo vroeg in de morgen bij 

haar langs kwam. Even later klonk er een ferme klop op de deur. 

Nieuwsgierig keek Mia dooor het spiekgaatje. Aan de andere kant van het kijkglaasje zag ze 

een vervormd gezicht met daaronder een sjique maatpak. Op haar hoede opende ze de deur. 

De man nam haar van top tot teen op en ze voelde hoe zijn blik haar door de ronde 

brillenglazen heen keurde. ‘Mevrouw Keijzer?’ 

Mia knikte. ‘Wat kan ik voor u doen, meneer....?’ 

‘Lievens is de naam. Ik ben de advocaat van wijlen meneer De Haan.’ Hij keek haar 

indringend aan.  

Mis verstarde en staarde vol ongeloof terug. Een rilling trok langs haar lichaam. ‘U bedoelt... 

Bérnard de Haan? Is hij dood?’  

De man knikte. Mia liet het nieuws even bezinken en vroeg toen verschrikt: ‘Maar, wat heb ik 

daarmee te maken dan? Jullie denken toch niet dat ik hem iets heb aangedaan?’ Tientallen 

gedachten en scenario’s vlogen door haar hoofd. 

Ze zag dat Lievens met moeite een glimlach wist te onderdrukken. ‘Maakt u zich maar geen 

zorgen. Meneer De Haan is een natuurlijke dood gestorven.’ 

Opgelucht haalde Mia adem. ‘Gelukkig. Ik bedoel, niet gelukkig dat hij dood is, maar 

gelukkig dat het natuurlijk was. U begrijpt me wel.’ Zenuwachtig zwaaide ze wat met haar 

hand in het rond. ‘Maar nu weet ik nog steeds niet waarvoor u hier bent.’ 

Meneer Lievens knikte. ‘Mag ik binnen komen? Dan zal alles snel duidelijk worden.’  

 

Toen de man een uur later opstond van haar keukentafel, duizelde het haar. Ze kon het bijna 

niet geloven. Ze begeleide meneer Lievens naar de deur en ze spraken af om later in de week, 

als het nieuws een beetje bezonken was, opnieuw contact te hebben. 
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Verbouwereerd ging Mia weer aan de keukentafel zitten en las de brief in haar hand nog een 

paar keer door. Toen Stefan twee uur later thuis kwam, zat ze daar nog steeds, haar hoofd 

steunend in haar handen en de brief voor haar op tafel. 

‘Mam? Gaat het wel goed met je?’ Bezorgd nam hij haar op. ‘Is er iets gebeurd? Zal ik een 

kop thee voor je maken?’ 

Toen ze hem aankeek, zag hij dat er tranen in haar ogen stonden. 

‘Stefan, ga zitten. Het is tijd dat ik je over je vader vertel.’ 

Zonder zijn blik van haar af te wenden ging hij tegenover haar zitten. Ze pakte zijn hand in de 

hare, haalde diep adem en begon te vertellen. 

‘Toen ik 16 jaar was, had ik een vriendje, Bernard. We waren dolverliefd, maar op een dag 

kondigde hij aan dat zijn vader een baan had gekregen in Australië en dat ze gingen 

emigreren. Ik vond het verschrikkelijk, ik heb dagenlang gehuild. Nadat hij was vertrokken, 

kwam ik er achter dat ik zwanger was van jou. Ik durfde het niet tegen hem te vertellen, dus 

heb ik geen contact met hem opgenomen. Zoals je weet, wilden mijn ouders vanaf dat 

moment niets meer met mij te maken hebben en zetten me op straat.’ 

Ze stopte even en zocht naar de juiste woorden om verder te gaan. 

‘Vanmiddag was hier een man die kwam vertellen dat Bernard is overleden. Die vent had ook 

een brief bij zich, die Bernard heeft geschreven voordat hij overleed. Hij schrijft dat hij... Nou 

ja, lees zelf maar.’ Ze schoof de brief onder zijn neus en keek aandachtig toe hoe hij de 

woorden in zich opnam. 

 

* * * * * * * * * 

Mijn liefste Mia, 

 

Het is lang geleden dat we elkaar voor het laatst zagen. Toch ben ik je nooit vergeten. Vlak na 

de verhuizing heb ik naar het huis van je ouders gebeld, maar zij vertelden mij dat je alweer 

een nieuwe vriend had en mij allang was vergeten. 

Ik ben dus verder gegaan met mijn leven en heb geprobeerd om jou uit mijn hoofd te zetten. 

Helaas kon niemand aan jou tippen en dus ben ik nooit getrouwd.  

De eenzaamheid gaf mij inspiratie om te gaan schrijven en onder een pseudoniem heb ik 

meerdere bestsellers geschreven. 

Zo vaak heb ik aan je gedacht, zo vaak heb ik op het punt gestaan om je op te zoeken, maar ik 

dufde niet. Ik was bang voor de afwijzing.  

Een paar maanden geleden kreeg ik echter te horen dat ik wegens ziekte niet lang meer te 

leven heb. Ik heb een privédetective opdracht gegeven om jou op te sporen. 
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Ik begrijp dat je een zoon hebt en net als ik nooit getrouwd ben geweest. Mijn contactpersoon 

vertelde me ook dat je het financieel erg moeilijk hebt. 

 

Daarom heb ik besloten om mijn fortuin aan jou na te laten. Ik had er graag samen met jou 

van willen genieten, jij was tenslotte mijn muze. Helaas heeft het niet zo mogen zijn. 

Lieve Mia, vergeef me dat ik niet harder voor je heb gevochten. Na al die tijd, ben jij nog 

steeds mijn grootste liefde. 

 

Voor altijd de jouwe, 

 

Bernard 

* * * * * * * * * 

 

 

Stefan knipperde met zijn ogen. Hij keek van de brief naar zijn moeder en terug. ‘Je 

bedoelt....’ 

Mia knikte en veegde een paar tranen uit haar ogen.  

Stefan las de brief nog eens door. Dit was het handschrift van zijn vader! Hij was er altijd 

vanuit gegaan dat die zijn moeder in de steek had gelaten, maar in werkelijkheid had hij niet 

eens van zijn bestaan af geweten. Nu hij eindelijk wist wie zijn vader was, was het te laat. Op 

dat moment drong er nog iets tot hem door. Iets wat hun leven voorgoed zou veranderen.  

Ze waren rijk... 

  

Een maand later keken Stefan en Mia arm in arm toe hoe de verhuismannen de dozen, gevuld 

met hun leven, in de verhuiswagen tilden. Twee weken geleden hadden ze het graf bezocht 

van Bernard. Hij had geregeld dat hij in Nederland werd begraven, in zijn vroegere 

woonplaats. Stefan had het gevoel alsof hij een puzzelstukje had gevonden, waarvan hij niet 

eens had geweten dat hij het kwijt was. 

Daarom hadden ze samen besloten om een huisje te kopen in het dorp, zodat Stefan wanneer 

hij maar wilde bij het graf van zijn vader langs kon gaan. 

‘Dit is de laatste hoor! Rijdt u voorop?’ Eén van de verhuismannen liep langs hen met een 

doos waar met merkstift “SLAAPKAMER MIA” op stond en keek zijn moeder vragend aan. 
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Ineens dacht Stefan weer aan de dromenvanger. Was het echt mogelijk dat die ervoor had 

gezorgd dat zich nooit meer zorgen zouden hoeven maken over geld? Hij schudde zijn hoofd. 

Onmogelijk. 

Mia knikte naar de verhuizer en trok haar zoon mee naar haar nieuwe Mini Cooper. 

‘Wacht!’ Stefan rukte zich los en rende naar de verhuiswagen. Hij trok de tape van de laatste 

doos en viste de dromenvanger er uit. Mia keek hem aan alsof hij gek was geworden. 

‘Wat doe je?’ vroeg ze, terwijl ze vol verbazing haar wenkbrouw ophaalde. 

Hij liep naar haar toe en pakte haar hand. ‘Mam, jij zegt altijd dat we mensen moeten helpen 

die het slechter hebben dan wij, toch?’ Mia keek hem niet-begrijpend aan. 

‘Vind je het goed als ik deze aan mevrouw Nunez geef? Zij kan wel een beetje geluk 

gebruiken, denk je niet?’ 

Mia dacht aan hun buurvrouw. De vrouw had vorig jaar haar man verloren en moest nu in 

haar eentje voor drie kleine kinderen zorgen. Ze kenden elkaar niet heel goed, maar Mia had 

een paar keer opgepast als mevrouw Nunez weg even weg moest. Als iemand een beetje 

geluk verdiende, was zij het wel. 

Liefdevol keek ze Stefan aan, legde haar hand op zijn gezicht en streelde zijn wang. 

‘Mijn jongen toch. Je hebt groot gelijk. Het is tijd om wat geluk door te geven.’ Een laatste 

keer streek ze over de rode ring met de kleurrijke kralen en haar vingers beroerden nog één 

keer de zachte veren. Daarna draaide Stefan zich om en rende het trappenhuis in om de 

dromenvanger door te geven aan de volgende die het verdiende. Precies zoals de verkoopster 

hem had opgedragen. 

Met een vredig gevoel draaide Mia zich naar de verhuizers om. ‘Gaan jullie maar alvast. Wij 

komen er zo aan.’ 

Op dat moment brak de zon door en een warme zonnestraal viel op haar gelaat. Ze hief haar 

gezicht naar boven en fluisterde: ‘Ik zal ook altijd de jouwe zijn, Bernard. Bedankt.’ 

Stefan stapte weer naar buiten en sloeg zijn arm om Mia’s schouders heen. 

‘Nu kunnen we gaan.’ 

Ze stapten in de auto en zonder terug te kijken, reden ze hun nieuwe droom tegemoet. 

 

Einde 


