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Wie-is-wie?

Kim 
vrouw van Ron, moeder van Cindy en Marco, 
bejaardenverzorgster

Ron
man van Kim, vader van Cindy en Marco, 
bouwvakker

Cindy en Marco
dochter (6 jaar) en zoon (4 jaar) van Kim en Ron

Lotte
buurvrouw van Kim en haar gezin

Tina
hulpverlener

Mike
baas van Kim

Max en Petra
buren van vroeger
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1. Jarig

zondag 1 juni

Vandaag is Kim jarig.
Alweer 35 jaar, denkt ze.
Dat vieren ze in de Efteling.
Maar, eerst ontbijt op bed.

Ron gaat samen met Cindy en Marco zachtjes naar 
beneden.
Kim doet net of ze nog slaapt.
Even later komen ze boven.
Op het dienblad staat zelfs een vaasje met bloemen.
Cindy heeft ze geplukt uit het plantsoen voor hun 
huis.
Dat mag niet, maar Kim zegt niks.
Ron zoent Kim op haar mond.
Marco van vier jaar kijkt vies.
Cindy van zes jaar giechelt.
Bij het uitpakken van de cadeaus gaat het mis.
Marco gooit het sap om.
De lakens plakken. 
Niet handig.
Marco kijkt angstig naar zijn vader.
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Bij de ingang van de Efteling is het druk.
Maar Kim heeft via internet al kaarten gekocht.
Ze kunnen meteen doorlopen.
De kinderen rennen heen en weer.
Alles is leuk.
Ze weten niet wat ze moeten kiezen.
Kim stelt voor om eerst naar de achtbaan te gaan.
‘Goed plan’, zegt Ron.
Hij slaat een arm om haar heen.
Cindy en Marco rennen vooruit.
Kim kijkt Ron aan.
‘Mijn verjaardag is nu al geslaagd!’ zegt ze blij.
‘Goed zo, mop’, glimlacht hij.
‘Wanneer ben je daarmee begonnen?’ vraagt ze.
‘Waarmee?’
‘Nou, met ‘mop’ en ‘moppie van me’.’
Ron lacht.
‘Sinds je moeder bent geworden? 
Ik weet het niet meer. 
Maar hoezo dan?’ vraagt Ron.
‘Als ik eerlijk ben, vind ik het een beetje stom 
klinken’, zegt ze voorzichtig.
Een beetje boos zegt Ron: 
‘Doe ik eens lief, is het weer niet goed. 
Wil je liever ‘schatje’, ‘lekker ding’, ‘mijn prinses’ of...’
‘Doe niet zo flauw, Ron’, zegt Kim gekwetst.
Ron laat haar los.
Hij loopt nu ook vooruit.

Kim kijkt Ron aan.
Haar ogen waarschuwen: nee, niet boos worden, 
niet op mijn verjaardag.
Ron perst zijn lippen op elkaar.
Hij zegt niks.
Marco zucht opgelucht.

Na het ontbijt is het tijd om te gaan.
De broodjes heeft Kim gisteravond al gesmeerd.
Dus... inpakken en wegwezen!
Onderweg is het eerst rustig.
Marco zit te gamen.
Cindy luistert naar haar favoriete liedjes.
Na een uur rijden begint het lawaai.
Cindy wil nu ook gamen.
Ze maakt ruzie met haar broertje.
Ron schreeuwt dat ze rustig moeten zijn.
Kim schrikt van zijn uitval.
‘Ron, moet dat nou zo?’
‘Ja, dat moet zo. 
Straks krijgen we nog een ongeluk’, snauwt hij.
Kim houdt haar mond.
Het heeft toch geen zin.
‘Marco, ik vind dat Cindy nu ook even mag. 
Jullie ruilen gewoon. 
Over een half uur zijn we er.’
Braaf doet Marco wat Kim zegt.
De rest van de rit is het stil.
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2. Doe normaal

maandag 9 juni

Een week later staat Kim in de keuken.
Ze eten vandaag stamppot.
Dan hoort ze haar mobiel.
‘Met Kim.’
‘Ja, met mij. 
Ik kom later. File. 
Ga maar vast eten.’
‘Oké Ron, ik bewaar wel wat voor je.’
‘Graag. Doei.’
‘Daaaag.’
Kim zucht. 
Nu moet ze dus alles alleen doen.
Koken, afruimen, kinderen naar bed.
En dat na een lange werkdag in het bejaardenhuis.
Vermoeid draait ze de gehaktballen om.

Vandaag eten ze op de bank met de tv.
Niks tafeldekken. 
Lekker makkelijk, denkt Kim.
Ze loopt de tuin in.
Cindy en Marco spelen in de zandbak.

Kim blijft alleen achter.
Pas als ze broodjes zitten te eten, wordt het weer 
gezellig.

Op de terugweg vallen Cindy en Marco in slaap.
Ron en Kim zwijgen.
Ze zijn ook moe.
Toch is dat het niet alleen, denkt Kim.
Het is lang geleden dat ze samen lol hadden. 
Wanneer gingen ze voor het laatst uit?
Maanden, nee, jaren geleden!
Er is veel veranderd sinds ze een gezin zijn.
‘Ben je gelukkig, Ron?’ vraagt Kim ineens.
‘Met jou toch altijd, moppie, eh... sorry, lieve schat. 
Dat weet je toch.’
Ron blijft op de weg kijken.
Kim kijkt naar hem.
Ze ziet een diepe lijn op zijn voorhoofd.
Ze gelooft hem niet.
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Ze staat op en groet als een soldaat.
Cindy en Marco lachen.
Ron niet.
‘Vind je jezelf grappig?’ vraagt hij dreigend.
Kim geeft geen antwoord.
Ze snelt naar de keuken.

In de keuken hoort ze Ron doorgaan.
Hij vraagt aan Marco:
‘Waarom heb jij je bord maar half op?’
‘Ik zat vol. 
Mama vond het goed’, antwoordt Marco.
‘Niks mee te maken, opeten.’
En tegen Cindy:
‘Krijgt papa geen kusje meer als hij thuiskomt?’
Kim hoort Cindy van de bank af glijden.
De jus knettert dus kan ze de rest niet horen.
Dan hoort ze Cindy:
‘Au, papa, je doet me pijn.’
Kim roept: ‘Wat gebeurt er?’
Het blijft stil.
Ze draait het gas uit en rent naar de kamer.
Marco eet zijn koude stamppot.
Cindy zit snikkend op de bank.
Ron kijkt naar de grond.
Cindy kijkt haar moeder aan.
‘Mijn arm. Papa trok heel hard aan mijn arm.’
Kim loopt bezorgd naar Cindy.

‘Hé, het eten is klaar. 
Handen wassen en schoenen uit.’
‘Yes’, zegt Marco en springt op.
‘Papa is er nog niet’, zegt Cindy.
‘Ja, hij belde. File.’
Met hun borden op schoot eten ze.
Cindy vertelt over haar juf.
Marco zapt.
Als het op is, zakt Kim onderuit.
Cindy kruipt tegen haar aan. 
Kim vertelt over mevrouw van Vliet van het werk.
Mevrouw van Vliet is al 87 jaar. 
Ze denkt dat Kim haar dochter is.
Dan zegt ze ‘mijn kindje’ en pakt haar gezicht vast.
Kim doet het bij Cindy na.
Met een piepende stem zegt ze: 
‘Dag mijn lieve kindje, wat ben je toch een schat.’
Cindy moet lachen. 
Kim ook.

Dan horen ze de voordeur.
Met een klap valt die dicht.
De kamerdeur zwaait open.
Ron stapt met zijn vuile werkschoenen de kamer in.
Zijn tas smijt hij in de hoek.
De rust en gezelligheid zijn meteen weg.
‘Ik heb honger’, bromt Ron.
‘Komt voor mekaar, kapitein’, zegt Kim luid.
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Dat weet ik zeker.’
‘Ja, maar ik...’
‘Nee, meisje, niks te maren. 
Ik ga met papa praten en jij gaat lekker slapen.’
Ze knuffelt Cindy extra lang.
Bovenaan de trap ziet Kim zichzelf in de spiegel. 
Ze ziet een vermoeide vrouw.
Ze denkt: hoe lang houd ik dit nog vol?
Ik ben het spuugzat!
Langzaam loopt ze naar beneden.
In de kamer zit Ron op de bank.
Hij ziet er verdrietig uit.
Bijna gaat ze naast hem zitten om hem te troosten.
Maar ze houdt zich in.
Deze keer geen medelijden. 
Het moet afgelopen zijn met die agressie.

‘Ron, jouw gedrag is echt niet normaal. 
Ik wil dit niet meer.’
‘Het spijt me. Het spijt me zo. 
Ik beloof je, nee ik zweer het...’
‘Dat zeg je iedere keer, Ron.’
‘Ja, maar nu meen ik het. 
Echt waar.’
‘Ron, de volgende keer zet ik je het huis uit. 
Echt waar, ook ik meen het.’
Ron knikt.
Al die tijd heeft hij Kim niet aangekeken.

Ze streelt over de arm van Cindy en kijkt Ron 
boos aan.
‘Sorry, ik dacht er niet bij na’, zegt Ron zachtjes.
Kim zegt koud:
‘Warm je eten maar zelf op. 
Ik doe niks meer voor jou.’
Ron staat op en loopt naar de keuken. 

Kim zegt tegen Marco:
‘Stop maar met eten jongen, we gaan naar boven. 
Lekker slapen.’
Met z’n drieën gaan ze naar boven.
Douchen, tanden poetsen, pyjama aan.
Alles gebeurt in stilte.
Eerst stopt ze Marco in.
‘Ik ga met papa praten. 
Alles komt goed.’
Hij drukt zich tegen haar aan.
Zo zitten ze tot Kim voelt dat de angst wegtrekt.
Dan is Cindy aan de beurt.
‘Mam, waarom doet papa zo?’
Kim trekt haar schouders op.
‘Wist ik het maar.’
‘Ik denk dat het door mij komt’, zegt Cindy zachtjes.
‘Waarom denk je dat?’
‘Nou, ik gaf hem niet meteen een kus en gister...’
‘Ho, ho, ho, Cindy, dat is onzin. 
Het komt niet door jou. 
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3. Toch weer

dinsdag 24 juni

Kim en Ron liggen in bed.
‘Ron, zullen we deze zomer in het huisje van mijn 
ouders gaan logeren? 
Dan vragen we of zij ook komen. 
Marco en Cindy vinden het heel fijn met opa en oma. 
Dan kunnen zij af en toe oppassen. 
Dan kunnen wij ook weer eens samen iets doen. 
Wat denk je?’
Het blijft stil naast haar.
‘Slaap je al?’ vraagt Kim verbaasd.
‘Nee, nee.’
Nog steeds zegt Ron niks.
‘Nou, zeg nou eens wat.’
‘Mens, laat me even denken, zeg’, snauwt hij.

Kim gaat rechtop zitten. 
Ze weet het al.
Ron heeft er geen zin in.
Altijd als ze een voorstel doet, vindt hij het niks.
Zeker niet als het iets samen met haar ouders is.
Ron voelt zich niet op zijn gemak bij ze.

‘Ron, kijk me eens aan’, vraagt Kim rustig.
Met bange ogen kijkt hij Kim aan.
‘Ik wil dat je dit echt hoort. 
Nog één keer agressief gedrag tegen Marco, Cindy 
of mij en je komt er niet meer in.’
Weer knikt Ron.
Kim voelt dat ze het meent.
Ze heeft het al eerder gezegd, maar nooit zo rustig. 
Zo krachtig.
Ron voelt het ook.
Hij pakt haar handen en trekt haar naar zich toe.
‘Oh meisje, ik schaam me zo. 
Ik wil niet zo zijn.’
‘Dat weet ik Ron.’
Even leunt ze tegen zijn borst. 
Een grote sterke man waar je lekker bij weg kunt 
kruipen.
Zo was hij toen ze hem ontmoette.
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Zijn gezicht is rood geworden.
Zijn handen zijn vuisten.
Zijn ogen spatten vuur.
Kim krimpt in elkaar.
‘Nee, Ron, niet doen, alsjeblieft.’
‘Niet doen, alsjeblieft’, aapt Ron haar na.
Kim begint te huilen.
‘Hou op met dat gejank’, schreeuwt Ron.
Kim kan niet stoppen.
Ze kruipt naar de andere kant van het bed.
Ron staat tussen het bed en de deur. 
Ze kan niet weg.
‘Waar gaan we naartoe?’ dreigt Ron.
Ron slaat het dekbed open.
Kim heeft haar sexy nachtpon aan.
‘Dit lekkere vrouwtje wil toch niet wegkruipen voor 
haar man, of wel soms?’
Kim schudt haar hoofd.
Ron grijpt haar polsen.
Hij drukt haar plat op haar rug.
Met één hand sjort hij haar nachtpon omhoog.
De andere hand trekt haar armen boven haar hoofd.
Kim begint nog harder te huilen.
Ruw duwt hij haar benen uit elkaar.
‘Nee, Ron, nee’, schreeuwt Kim. 
Dan gaat de slaapkamerdeur open.
Cindy staat op de drempel.
Haar hele lijf trilt.

Dat snapt ze wel.
Haar moeder pikt het niet als Ron grof doet.
Haar vader kijkt hem dan ook beschuldigend aan.
Kim voelt zich veilig als haar ouders in de buurt zijn.
Ze voelt zich dan sterker.
Wat erg, denkt Kim ineens.
Ik ben dus gewoon bang voor Ron!
Bang voor mijn eigen man!
Ze zucht.

Ron schiet overeind naast haar.
‘Ja, zucht maar eens! 
Jammer, hè, dat ik niet blij ben met je plan. 
Je denkt toch niet dat ik drie weken samen met je 
ouders ga zitten?! 
Die zien mij liever vandaag nog weggaan’, zegt Ron 
boos.
‘Zachtjes, je maakt de kinderen nog wakker.’
‘Wat nou, ik mag zo hard schreeuwen als ik zelf wil in 
mijn eigen huis.’
‘Toe nou, Ron’, sust Kim.
Hij staat op en loopt dreigend om het bed naar haar 
toe.
‘Ga jij mij zeggen wat ik wel en niet moet doen? 
Vindt mevrouw het weer niet goed? 
Altijd vitten, altijd ‘oh, ik ben zo zielig’. 
Zal ik jou eens laten voelen wat zielig is?’
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‘Schat, er staat een kopje thee op het nachtkastje. 
Ik slaap wel op de bank’, fluistert hij verlegen.
Kim geeft geen antwoord.
Ron gaat weer naar beneden.
Kim staat voorzichtig op.
Cindy blijft gelukkig slapen.
In haar eigen bed drinkt Kim haar thee.
Ze staart voor zich uit.
Hoe moet dit verder?
Zo kan het niet langer.

Ron laat Kim los.
Kim kruipt onder hem vandaan.
Snel gaat ze naar Cindy.
Ze slaat haar armen om Cindy heen.
Ze tilt haar op.
‘Kom maar, meisje, dan leg ik je weer in bed.’
Samen laten ze Ron achter.

In haar kamer vraagt Cindy:
‘Mama, waarom schreeuwde je? 
Wat was papa aan het doen?’
Kim zegt niks.
Wat moet ze zeggen?
Ze gaat naast Cindy liggen.
Ze slaat een arm om haar heen en begint te zingen.

Slaap kindje slaap.
Daar buiten loopt een schaap.
Een schaap met vier witte voetjes.
Die drinkt haar melk zo zoetjes.
Slaap kindje slaap.
Daar buiten loopt een schaap.

‘Nog een keer’, mompelt Cindy.
Kim blijft zachtjes zingen tot Cindy in slaap valt.
Ze blijft naast haar liggen.
Beneden hoort ze Ron in de keuken.
Even later hoort ze hem de trap op komen.
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‘Wat moet ik nou?
Twee weken terug was Cindy aan de beurt.
Gisteravond ikzelf weer.
Morgen Marco?
Het moet stoppen.’
Lotte knikt en vraagt:
‘Hoe lang geleden is het begonnen?’
‘Dat weet jij ook, sinds Cindy is geboren.’
‘Ja, dus hoe lang al?’ vraagt Lotte door.
‘Al zes jaar dus’, zegt Kim zachtjes.
Lotte blijft stil.
‘Waarom zeg je niks?’ vraagt Kim.
‘Ik wil dat je zelf hoort dat het al zes jaar aan de 
gang is.
Dat is veel te lang en het wordt steeds erger.
Wil je wachten tot hij je arm breekt of zo?’
‘Dat zal Ron nooit doen’, zegt Kim verontwaardigd.
‘Nee? En gisteravond dan?’ vraagt Lotte ernstig.
Kim kijkt naar beneden.
Lotte heeft gelijk.
Ron weet niet wat hij doet, als hij kwaad is.
Lotte gaat rechtop zitten en kijkt Kim strak aan.
‘Kim, wat ga je doen?’
Kim begint te huilen.
‘Ik weet het niet. Echt niet. 
Waar moet ik naartoe?’
Kim raakt in paniek.
‘Nog één week, dan is het zomervakantie. 

4. Praten met Lotte

woensdag 25 juni

De volgende morgen is Ron al vroeg naar zijn werk.
Kim brengt de kinderen naar school.
Onderweg kijkt Cindy haar moeder bezorgd aan.
Telkens als ze dat doet, glimlacht Kim.
Alsof ze wil zeggen: ‘Met mij gaat het goed. 
Maak je geen zorgen.’
Maar Kim maakt zich wel zorgen.
Heel veel zorgen.

Ze fietst langzaam terug naar huis.
Als ze haar fiets op slot zet, gaat de voordeur 
van haar buurvrouw Lotte open.
Lotte kijkt ook al bezorgd.
‘Koffie?’ vraagt Lotte.
Kim knikt.
Binnen zet Lotte koffie.
Ze vraagt niks.
Dit is niet de eerste keer dat Lotte Kim zo moe, 
verdrietig en bang ziet.

Als ze buiten in de zon zitten, begint Kim te praten.



26 27

Bellen met je ouders en...’
‘Ja, ja, ik ben al weg’, snottert Kim na.
Bij de voordeur bedankt ze Lotte voor haar hulp.

Kun je in het huisje van je ouders?’ vraagt Lotte 
rustig.
‘Ja, natuurlijk. Dat vinden ze zelfs heel fijn.’
‘Doen dus.’
Kim glimlacht triest.
‘Het klinkt zo simpel, maar na een paar weken kom ik 
weer terug en gaat het gewoon door.’
‘Niet als je hulp zoekt’, zegt Lotte vastberaden.
Kim schrikt: ‘Zo erg is het toch niet?’
Lotte kijkt haar alleen maar aan, zonder iets te 
zeggen.
Kim laat haar hoofd hangen.
‘Zo erg is het wel’, zegt ze meer tegen zichzelf dan 
tegen Lotte.
Lotte staat op om iets te zoeken.
‘Ja, hier is het.’
Ze geeft Kim een papier met een telefoonnummer.
Ze zegt ook dat ze op internet moet gaan kijken voor 
hulp.
‘Ga maar eens kijken én bellen. 
Morgen vraag ik of je het hebt gedaan.’
Kim knikt.
Ze neemt een slok koffie.
‘Bah, koude koffie’, zegt ze met een vies gezicht.
Lotte schiet in de lach.
Kim ook, maar al snel komen er weer tranen.
Ze omhelzen elkaar.
‘Naar huis jij. 
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Net alsof ze hem verraadt.
Haar vader luistert zonder iets te zeggen.
‘Ben je daar nog?’ vraagt Kim.
‘Ja, tuurlijk, zeker. 
Wat erg toch allemaal.’
Hij vervolgt: ‘Je kunt de hele zomer komen. 
Wanneer kom je precies?’
Ze spreken volgende week zaterdag af.
‘Dan kom ik jullie wel ophalen met al die spullen.’
Kim bedankt hem en hangt op.
Pfff.
‘Nou doorgaan’, zegt ze tegen zichzelf.
Ze weet het nummer uit haar hoofd.
De hele nacht herhaalde ze het nummer in haar 
hoofd.
Om gek van te worden.
Ze tikt het nummer op haar mobiel.
Dan moet ze nog op het groene telefoontje drukken.
Haar vinger weigert.
Wat moet ze zeggen?
Ze legt de telefoon neer.
Eerst nadenken.
Weer spreekt ze zichzelf toe: 
‘Onzin, Kim, je weet best wat je moet zeggen. 
Kom op.’
Dan belt ze echt.
‘Dag, met Kim, kunt u mij helpen? 
Mijn man doet agressief naar mij en mijn twee 

5. Kim zoekt hulp

donderdag 26 juni

Gisteravond ging Kim laat naar bed.
Op internet vond ze zo veel verhalen.
Ze had gezocht met de woorden ‘huiselijk geweld’ 
en ‘niet veilig thuis’.
Ze wist niet dat er zo veel vrouwen waren net als zij!
Er waren ook mannen die hulp zochten.
Kim vond die mannen heel moedig.
Vertellen over je eigen agressie is niet niks.
Er zaten trouwens ook mannen bij die slachtoffer 
waren van hun eigen vrouw!
Iedereen vertelde dat therapie goed werkt.
Kim kreeg hoop, maar ze zag er ook tegenop.

Vandaag bellen, niet uitstellen.
Eerst maar mijn ouders, denkt Kim.
Dat is makkelijker.
Kim belt.
Haar vader neemt op.
Dat vindt Kim fijn, want haar moeder is zo bezorgd.
Ze vertelt haar plan en ook waarom.
Het valt Kim zwaar om over Ron te vertellen.
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‘Oh nee, ik ga niet in therapie. 
Zeker niet samen’, reageert hij fel.
‘Denk er anders eerst over na’, probeert Kim nog.
Ze hoort aan zijn stem dat hij boos wordt.
Ze dringt niet aan.
Ze spreken af dat hij zondag wat spullen komt halen.
Na het gesprek zakt Kim in elkaar op de bank.
Ze is moe, zo moe.

kinderen. 
Het kan zo niet langer.’
Voor ze het weet, wordt ze doorverbonden met Tina.
Tina heeft een prettige stem.
Ze wil precies weten wat er gebeurd is. 
En hoe lang het al is.
Kim vertelt.
Eerst alles door elkaar, maar Tina vraagt rustig door.
Aan het eind van het gesprek maken ze een afspraak.
Tina vraagt of ze samen met Ron naar therapie wil 
komen.
‘Dat werkt het beste’, legt ze uit.
‘Ik zal het vragen’, antwoordt Kim.

Aan het eind van de middag belt Ron.
‘Ik blijf bij een collega van vroeger slapen. 
Dat lijkt me beter. 
Zeg jij het tegen Cindy en Marco?’
‘Wanneer ben je er weer?’ vraagt Kim.
‘Ik weet het niet’, antwoordt Ron.
Nu moet ik het zeggen, denkt Kim.
Wat is dit moeilijk.
Dan vertelt ze van de vakantie bij haar ouders. 
En dat Ron in die tijd thuis kan wonen, maar als ze 
terugkomt niet meer.
Hoe het verder moet, weet ze ook niet.
Ze vertelt ook dat ze hulp heeft gezocht. 
Aan het eind vraagt ze of Ron meegaat naar Tina.
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Cindy kijkt Kim aan.
Ziet ze angst in de ogen van Cindy?
Of is het haar eigen angst?
Ron komt alweer binnen.
‘Ik ga even naar boven en dan ben ik weer weg, 
hoor’, zegt Ron verlegen.
Hij loopt meteen naar de gang.
Cindy gaat achter hem aan.
Kim hoort ze boven rommelen.
Ze staat nog steeds midden in de kamer.
Marco komt tegen haar been leunen.
‘Papa gaat weer weg, toch?’ vraagt hij.
‘Ja schat, zo is het.’
Ze pakt Marco op net als toen hij nog baby was.
Hij legt zijn hoofd op haar schouder.
Ron en Cindy komen naar beneden.
‘Nou, dan ga ik maar weer. 
We bellen nog.’
Ron hurkt voor Cindy en omhelst haar.
Cindy blijft stijf staan.
Ron geeft haar een kus op haar voorhoofd.
Ze geeft geen kus terug.
Marco wel.
Ron en Kim kijken elkaar alleen even aan.
Dan is hij weg.
Cindy doet de voordeur dicht en rent de trap op.
Met een harde klap gooit ze de deur van haar 
kamer dicht.

6. Spullen halen

zondag 27 juni

Om elf uur hoort Kim de sleutel in het slot van de 
voordeur.
Ron komt zijn spullen halen.
Cindy en Marco spelen beneden.
Kim ruimt boven de was op.
Ze blijft extra lang boven.
Zo kan Ron even alleen zijn met de kinderen.
Boven aan de trap hoort ze Ron uitleggen:
‘Jongens, ik slaap een paar dagen ergens anders. 
Dat is beter, want ik word veel te snel boos. 
En jullie gaan de hele zomer naar opa en oma samen 
met mama. 
Ik ga niet mee. 
Dat is beter nu.’
Kim loopt de trap af.
In de kamer durft ze Ron niet aan te kijken.
Ron haar ook niet.
Gelukkig trekt Marco Ron mee naar de tuin.
Hij wil hem iets laten zien.
Wat nu?
Moet ze koffie aanbieden? 
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Alles goed hier. 
Eindelijk rust.
Nog bedankt voor je goede raad.
Volgende week mijn eerste gesprek met Tina.
Nu al zenuwachtig.
Kom je een keer langs?
Liefs, Kim

Aan het eind van de week fietst Kim naar Tina.
Ze heeft de laatste dagen heel veel geslapen.
Toch is ze nog steeds moe.
Tina zit al op haar te wachten.
Kim geeft haar een klamme hand.
Ze vertelt meteen dat Ron niet komt.
‘Dat is erg jammer, maar ik ben blij dat jij er bent’, 
reageert Tina.
Een half uur lang stelt Tina vragen.
Kim vertelt.
Dat doet haar goed.

Tot slot vraagt Tina wat ze het liefste wil.
‘Simpel, dat het allemaal goedkomt.’
‘Wat is goed volgens jou?’
‘Dat we weer een normaal gezin zijn. 
Zonder agressie. 
Zonder angst.’
Tina knikt: ‘Mooi, dan gaan we daar aan werken.’
‘Voor nu; neem je rust en bel als er iets is. 

7. Vakantie en praten met Tina

zaterdag 5 juli en vrijdag 11 juli

‘Zo, daar zijn we dan.’
De vader van Kim parkeert de auto vlakbij het 
zomerhuisje.
Dan hoeven ze niet zo ver te sjouwen met alles.
‘Opa, opa, mag ik op de schommel?’ vraagt Marco.
‘Ho, ho, ho, eerst meehelpen’, zegt Kim.

Even later zitten ze buiten koffie te drinken.
Opa en Marco niet lang, want Marco kan niet meer 
wachten.
‘Opa, nu schommelen?’
Opa lacht en staat op.
Cindy gaat met oma naar de keuken.
Kim blijft zitten.
Het is pas twaalf uur en ze wil nu al naar bed!
Vanmiddag ga ik dat gewoon doen, denkt Kim.
Ze glimlacht triest.

’s Avonds, als de kinderen slapen, belt ze Lotte.
Die neemt niet op.
Ze stuurt een bericht.
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8. Zonder zijwieltjes

zondag 4 augustus

De weken vliegen voorbij.
Haar ouders helpen haar veel.
Cindy en Marco zijn vrolijk.
Soms vragen ze naar Ron.
Kim stelt het telkens uit om Ron te bellen.
Ze ziet er tegenop om hem te zien, maar ze mist 
hem ook.
Ze denkt: straks zeg ik dat hij mag blijven. 
Dat wil ik nog niet. 
Eerst moet hij praten.
Praten over zijn agressie.
Ron heeft ook niet gebeld.
Zou hij zich te veel schamen?
Tina heeft Ron een brief gestuurd.
Ze nodigt hem uit om te komen praten over 
de toekomst.
Tot nu toe is er geen contact.
Dat is rustig, maar Kim wil ook afspraken met 
hem maken.
Ze wil graag dat Ron de kinderen op zondag ziet.
Dat wil hij vast ook.

We zien elkaar volgende week.’
Kim fietst terug.
Harder dan ze in lange tijd heeft gedaan!
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9. Terug naar huis

zondag 11 augustus

Kim pakt de koffers in.
Ze gaan vandaag weer naar huis.
Ron zal daar niet zijn.
Elke week heeft Kim met Tina gepraat.
Ron wilde alleen meewerken aan de afspraak over 
de zondagen.
Kim vond dat heel erg jammer.
Ze wilde nog altijd in hem geloven.

‘Mam, ben je klaar?’ roept Cindy.
Is het al zo laat?
Snel ritst ze de laatste koffer dicht.
Beneden aan de trap staan haar vader, Cindy en 
Marco klaar.
‘Hé, ieder zijn eigen koffer dragen, hoor!’ roept Kim.
Cindy en Marco rennen naar boven.
Haar vader lacht naar haar.
Hij vindt het erg voor Kim.
Maar hij is wel blij dat ze nu weer veilig is.

Dan roept Cindy haar:
‘Mam, ik wil zonder zijwieltjes fietsen. 
Help je mij?’
Kim staat blij op. 
Eindelijk, denkt ze.
De meeste kinderen in haar klas fietsen al zeker 
een jaar zonder zijwieltjes.
Cindy niet, maar vandaag wil ze het leren!
Ze gaan samen oefenen.
De vader van Kim zet eerst de zijwieltjes iets hoger.
Dat gaat goed.
Dan haalt hij de zijwieltjes eraf.
Kim houdt het zadel vast en rent met Cindy mee.
Na een paar keer laat ze los.
Cindy fietst zonder zijwieltjes!
Zelfs de bocht om gaat goed.
‘Hoera’, roept Kim.
‘Kijk, opa, ik kan het’, zegt Cindy trots.
Dan komen er ineens tranen bij Kim.
Ron had hierbij moeten zijn.
Wat zou hij trots zijn geweest op zijn dochter.
Snel veegt ze haar tranen weg.
Dit is even het moment van Cindy.
Die zit niet te wachten op haar tranen.
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Bij de voordeur knuffelt ze haar vader zelf ook. 
‘Bedankt voor alles.
Ik red me wel.’
Kim sluit de voordeur.
Ja, ik red me wel, maar oef, het voelt zo zwaar, 
denkt ze.
Morgen begint alles weer.
School, werk en opvang.
Cindy loopt de gang in.
‘Mam, mag Desi hier spelen?’
‘Ja, dat is goed, maar wel aardig blijven voor Marco!’
Cindy trekt een gezicht.
‘Heus wel, hoor!’ zegt ze een beetje boos.
Kim opent de voordeur voor haar.
‘Gaat uw gang mevrouw’, zegt Kim deftig.
Cindy lacht alweer.

Kim loopt de kamer in.
Ze ploft op de bank.
Marco kruipt meteen tegen haar aan.
‘Heb je zin in de eerste schooldag?’ vraagt Kim.
Er komt geen antwoord. 
Kim denkt terug aan de eerste dag voor Cindy.
Ron was er toen ook bij.
‘Jammer, hè, dat papa er niet bij is.
Maar zondag komt hij je ophalen.
Dan kun je hem alles vertellen.’
Kim staat op.

In de auto vraagt Marco nog:
‘Mam, papa is er straks niet, toch?’
‘Nee, schat, papa is er niet.’
‘Marco, doe niet zo stom. 
Dat heeft mama al 100 keer verteld!’ zegt Cindy 
boos.
Ze geeft hem een stomp op zijn arm.
Marco begint te huilen.
Kim draait zich naar Cindy en Marco om:
‘Doe nou maar rustig, jongens.
We zijn allemaal zenuwachtig.’

Als ze thuiskomen, staan er bloemen op tafel.
Er is ook een kaart.
Op de achterkant staat:

Welkom thuis!
Vanavond kom ik met een pan soep bij jullie. 
Dan eten we samen.
Tot straks,
Lotte

‘Dat is gezellig’, zegt Kim blij.
Haar vader staat met de autosleutels in de hand.
Hij vindt het moeilijk om weg te gaan.
Kim ziet het en roept de kinderen.
‘Opa gaat weg, maar hij wil nog een dikke knuffel van 
jullie.’
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10. Alles begint weer

maandag 12 augustus

De volgende morgen loopt Kim het schoolplein over.
De juf van Marco liet de ouders niet lang blijven.
Ook al was het de eerste schooldag.
Kus en weg moest ze.
Ze pakt haar fiets.
Veel moeders blijven nog staan praten.
Hoe was jouw vakantie?
Heb je mooi weer gehad?
Wat ben jij bruin!
Kim wil er niks mee te maken hebben.
Wat moet ze vertellen?
Ja, leuk, Ron en ik zijn uit elkaar!
Zonder nog iemand aan te kijken snelt ze weg.

Onderweg naar haar werk wrijft Kim haar tranen 
weg.
Ze huilt om Marco die ineens geen peuter meer is.
Ze huilt om zichzelf, een alleenstaande moeder.
Ze huilt om Ron die ook alleen is.

Als ze op het werk komt, heeft ze rode ogen.

‘Kom je me helpen met de was?’ vraagt ze.
Marco sjokt achter haar aan.
Als ze klaar zijn, komt Cindy terug met Desi.
Kim schenkt limonade in.
Marco deelt koekjes uit.
Ze gaan in de zandbak spelen.
Kim bekijkt de post.
Veel te veel rekeningen!
Misschien moet ze een dag meer gaan werken.
Maar ja, opvang is ook duur.
Kim zucht.

‘Mama, mama, moet je kijken’, roept Marco.
In de zandbak hebben ze een kasteel gemaakt.
Bovenop staat een vlaggetje.
Eromheen is een gracht.
Marco giet water in de gracht.
Het water blijft even staan, maar dan zakt het kasteel 
scheef.
Cindy en Desi proberen het nog te redden, maar het 
stort in.
Ze gillen alledrie en lachen erbij!
‘Foto, foto’, roept Cindy.
Kim pakt haar mobiel en maakt een foto.
Als ze de foto bekijkt, ziet ze gelukkige kinderen.
Kijk nou toch, denkt ze, ik heb een goede beslissing 
genomen!
Tevreden loopt ze naar binnen voor nog een was.
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ophaal?’ vraagt hij.
‘Ja goed. 
Ik zal speelgoed klaarzetten.’
‘Dat is fijn voor ze.’
‘Enne, dan breng je ze om vijf uur weer thuis?’ 
vraagt Kim.
‘Bij jou ja. Bij mij zijn ze ook thuis’, zegt Ron bitter.

Mike, haar baas, ziet het.
‘Kom even mee’, zegt hij.
In de kamer van Mike krijgt ze koffie.
‘Hoe gaat het met je?’ vraagt Mike bezorgd.
‘Het gaat, maar meer ook niet’, antwoordt Kim.
Ze vertelt over de afgelopen weken.
Kim eindigt met: ‘Het komt wel goed met mij.’
Mike zegt: 
‘Ik wil niet dat je instort. 
Ik kan je niet missen. 
Ik denk dat je ook tijd voor jezelf moet hebben.’
Even later stapt Kim de deur uit.
Ze mag twee uur eerder naar huis tot ze aan alles 
gewend is.
Wat een fijne baas heb ik, denkt Kim.
Opgelucht gaat ze aan het werk.

’s Avonds valt Marco al op de bank in slaap.
Zo moe is hij van zijn eerste schooldag!
Kim leest Cindy voor met Marco tegen zich aan.
Ook Cindy is moe.
‘Kom, meisje, dan gaan we lekker slapen.’
Als ze allebei op bed liggen, belt ze Ron.
Ze moeten afspreken hoe laat Ron zondag komt.
Kim is zenuwachtig.
Ze heeft hem al zo lang niet gesproken. 
Ron is heel verlegen aan de telefoon.
‘Vind je het goed als ik ze zondag om tien uur 



46 47

Niet denken wat er kan gebeuren met de kinderen.
Ze wil vertrouwen hebben in Ron ook al is het vaak 
fout gegaan.
Hij snapt toch ook hoe belangrijk het is!
‘Laat het goed gaan’, zegt ze hardop.

Om twee uur komt ze onder de dekens vandaan.
De dag is al bijna om!
Ze verkleedt zich snel.
Even later fietst ze naar haar ouders.
De thee staat al klaar.
Kim heeft geen zin in zware gesprekken.
Ze praat over Cindy en Marco.
Ze vraagt naar de moestuin van haar vader.
Hij neemt haar mee naar buiten.
Samen plukken ze boontjes voor het avondeten.
Marco noemt ze groene frietjes.
Hij is er gek op.
Haar moeder kijkt toe vanuit de keukendeur.
Kim voelt de bezorgde blik van haar in haar rug.
Ze doet net of ze niets merkt.

Om vier uur fietst ze weer naar huis.
In de fietstas zitten de boontjes.
Veel te veel natuurlijk.
Thuis ruimt ze de ontbijtspullen nog op.
Ze begint vast met het eten voor vanavond.
Bij het laatste boontje, gaat de bel.

11. Papa-dag

zondag 18 augustus

Die zondag belt Ron om tien uur aan.
De kinderen zijn blij om hem te zien.
Marco wil de grote tas met speelgoed zelf dragen.
Na twee meter houdt hij ermee op.
‘Kom, dan doen we het samen’, stelt Ron voor.
Oh, waarom was hij niet zo toen we samen waren, 
vraagt Kim zich af.

Kim zwaait tot ze de hoek omrijden.
Ze doet de voordeur zachtjes dicht.
Doelloos loopt ze naar de keuken.
Ze hoeft geen koffie.
Ze loopt naar de kamer.
De bekers van het ontbijt staan nog op tafel.
Het is stil. Doodstil.
Kim draait zich om.
Ze rent de trap op en springt in bed.
Met de dekens over zich heen, gaat ze liggen.
Even niet. Even niks.
Maar haar hoofd staat niet stil.
Ze wil niet bang zijn.
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Na een tijdje begint Marco te vertellen.
Cindy helpt hem af en toe.
Bij het voetballen op straat was Ron boos geworden 
op Marco.
Ron waarschuwde voor een auto.
Marco ging langzaam opzij voor de auto.
Te langzaam vond Ron.
Ron was toen gaan schreeuwen tegen Marco.
Dat hij moest luisteren.
Dat hij anders nooit meer mocht komen op zondag.
Dat hij niet zo stom moest doen.
En dat mama ook stom was.
Marco riep toen: ‘Mama is niet stom.’
Toen gaf Ron hem een klap in zijn gezicht.
‘Maar mama, niet zeggen tegen papa, hoor’, zegt 
Cindy.

Kim is kwaad.
Ze staat op en begint te schelden:
‘Wat een hufter. 
Hoe haalt hij het in zijn hoofd? 
Ik ga hem bellen. 
De eikel!’
Ze pakt haar mobiel en belt Ron.
Hij neemt niet op.
Ze gaat door met schelden: 
‘Tuurlijk! Niet opnemen. 
Lekker makkelijk. 

Snel loopt ze naar de voordeur.
Zal ik Ron binnenlaten, vraagt Kim zich ineens af. 
Op die vraag is geen antwoord nodig.
Als ze opendoet, staan Cindy en Marco voor de deur.
Ron zit in de auto.
Hij zwaait nog en weg is hij.
Cindy en Marco kijken niet blij.
Kim vraagt zich van alles af.
Wat heeft Ron gedaan?
Heeft hij lopen schelden?
Heeft hij Cindy of Marco geslagen?
Wat is er gebeurd?
Kim knielt voor Cindy neer en vraagt:
‘Heeft papa je pijn gedaan?’
Cindy schudt van nee.
‘Maar mij wel’, zegt Marco zachtjes.
‘Oh, schatten, kom hier.’
Ze spreidt haar armen uit.
Cindy en Marco vallen tegen haar aan.
Marco begint te huilen.
Cindy steekt haar duim in haar mond.
Dat heeft ze al zeker een jaar niet meer gedaan!
De kinderen leunen zwaar.
Kim valt bijna om.
‘Kom, dan gaan we naar binnen.’
Ze gaan dicht tegen elkaar aan op de bank zitten.
Kim wil alles weten, maar ze wacht af.
Eerst bijkomen.
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Ron kan er niks aan doen.
Ik wil rust!
Arme kinderen.
Dit kan ik niet aan!
Wat moet ik doen?
Ze besluit om morgen met Tina te praten.
Kim zucht.

’s Avonds belt ze Lotte op.
Ze vertelt wat er is gebeurd.
Dat had Lotte niet verwacht.
Kim vertelt ook wat ze van plan is.
Lotte antwoordt: ‘Ik vind je heel dapper, Kim.’
Later in bed denkt Kim:
Dapper?
Ik moet wel.
Ik heb geen keus!

Weet je wat jullie vader is? 
Een zak!’
Cindy en Marco kijken haar bang aan.
Kim schrikt en denkt:
Wat ben ik aan het doen?
Geen paniek!
Nu alleen aan Cindy en Marco denken.

Ze gaat weer tussen haar kinderen zitten en trekt ze 
naar zich toe.
‘Sorry, sorry’, begint ze.
‘Ik weet nog niet precies wat ik moet doen.
Maar ik zorg ervoor dat papa jullie niet meer zal 
slaan.
Nu eerst eten.
Ik heb boontjes van opa gekregen.’
Kim geeft ze allebei een kus.
‘Jullie mogen wel een film kijken.
Marco mag kiezen.’
Ze knikken braaf.

In de keuken denkt ze alles tegelijk:
Ik mag me niet meer zo laten gaan bij de kinderen.
Ik laat ze nooit meer bij Ron.
Maar dan raken ze hun vader kwijt!
En dan heb ik nooit meer een dag voor mezelf.
Trouwens, kan ik dat verbieden?
Het wordt vast nog erger.
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‘Alles komt goed.’
Maar ze kan niet wegrennen.
En ook niet even leunen.
Ze is alleen en ze moet het zelf doen.

Een week later belt Tina.
Ze heeft goed nieuws.
Cindy en Marco gaan zondag met Ron naar ‘De 
Speelplaats’.
Tina zal daar ook zijn.
Als Ron agressief wordt, zal ze ingrijpen.
Zo zien de kinderen hun vader én zijn ze veilig.
Kim is blij dat het zo kan.
Ze denkt niet verder vooruit.
Dat heeft toch geen zin.

Voor ze Cindy en Marco gaat ophalen, belt ze bij 
Lotte aan.
‘Kom je vanavond bij ons eten?’ vraagt Kim.
‘Ja, gezellig’, antwoordt Lotte verrast.
‘Afgesproken. 
Dan zie ik je om half zes!’
Na school doen ze met z’n drieën boodschappen.
Marco mag een toetje kiezen. 
Cindy de koekjes.

Het is die avond heerlijk weer.
Ze eten buiten.

12. Hoe verder?

maandag 19 augustus en 26 augustus

Op school fluistert Kim tegen de juf van Marco:
‘Je weet, gister was Marco samen met zijn vader.
Het bezoek was geen succes.
Het lijkt me goed dat je dat weet.’
De juf bedankt haar en wenst haar sterkte.
Tegen de juf van Cindy zegt ze hetzelfde.
Thuis mailt ze Tina.
Ze vraagt of ze vanmiddag kan bellen.
Dan gaat ze snel naar haar werk.

’s Middags maakt ze afspraken met Tina:
Tina zal Ron bellen.
Kim zal nadenken over wat ze wil.
Na het bellen blijft Kim op de bank zitten.
Ze staart voor zich uit.
Haar hoofd staat niet stil.
Ze wil gillen.
Hard wegrennen.
Uithuilen.
Vastgehouden worden.
Ze wil dat iemand tegen haar zegt:
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13. Zondag gaat goed

zondag 2 september

Kim fietst naar ‘De Speelplaats’.
Marco zit bij haar achterop.
Cindy fietst naast haar.
Ze slingert een beetje.
Zonder zijwieltjes is nog steeds spannend.
Vandaag is alles spannend.
Zal het leuk worden tussen Ron en de kinderen?
Kim heeft over Tina verteld.
Tina blijft er vanmiddag bij.

‘Mam, weet papa het al van de zijwieltjes?’ 
vraagt Cindy.
‘Nee, dat is een verrassing voor hem.
Hij is vast heel trots op je!’ antwoordt Kim.
Marco heeft een nieuwe bal.
Die zit in de fietstas.
‘Ik ga voetballen met papa’, zegt Marco voor de 
tiende keer.
Laat het een leuke middag zijn, denkt Kim.
Voor Marco, Cindy en Ron.
Kim ziet Ron al staan.

Bij de koffie zegt Lotte:
‘Ik ben blij je weer eens blij te zien.’
Kim knikt.
‘Ik ook, Lotte. Ik ook. 
Dat is veel te lang geleden.’
‘Mis je Ron?’ vraagt Lotte dan.
Kim kijkt verbaasd:
‘Kun jij gedachten lezen? 
Ik zat dat net te denken. 
Vooral ’s nachts, alleen in bed, mis ik zijn armen 
om me heen.’
Lotte knikt.
De vrouwen kijken elkaar weer aan.
Dan beginnen ze te giechelen.
Ze vertellen elkaar over hun eerste vriendjes en 
hebben lol.
Kim vertelt ook hoe ze Ron heeft leren kennen.
Als ze over hem vertelt, merkt ze dat ze nog steeds 
van hem houdt.
Dan kijkt Kim op haar horloge.
Het is allang bedtijd!
Lotte zegt: ‘Ga jij maar naar boven met de kinderen. 
Ik ruim het hier wel even op.’
Kim kijkt Lotte dankbaar aan.
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‘Ik snap je. 
Het ziet er nu goed uit. 
Straks als ze moe zijn, moet het ook goed gaan. 
Dat wil ik zien’, zegt Tina.
Nu knikt Kim.
Ze weet het.
‘Ja, en niet alleen vandaag maar zeker nog drie keer.’
‘Precies’, antwoordt Tina.
‘Dan ga ik maar’, zegt Kim en zwaait nog even.
‘Ja, tot straks om vier uur.’

Kim gaat boodschappen doen.
Lekker rustig op zondag.
De zon schijnt als ze weer buiten komt.
Op het terras op het plein is nog een stoel vrij.
Waarom ook niet, denkt Kim.
Ze loopt naar het terras.
Dan roept iemand haar naam.
Het is Max, haar buurman van vroeger.
Ze loopt naar hem toe.
‘Wat leuk om jou te zien’, zegt ze blij.
Max houdt haar bij de schouders vast.
Hij kijkt haar lang aan.
‘Kom erbij zitten’, zegt hij.
Ze lachen allebei.
Waar dan?
Max pakt een lege stoel.
Kim gaat zitten.

Tina staat naast hem.
Kim zwaait.
Ze zwaaien terug.
Kim stopt vlakbij en helpt Marco van de fiets.
‘Wat zie ik nu? 
Zonder zijwieltjes, Cindy?’ vraagt Ron verbaasd.
Cindy knikt trots.
Ron pakt haar op en draait haar rond.
‘Wat een grote meid. 
Ik ben trots op jou!’ zegt hij blij.
Hij geeft haar een zoen.
Cindy straalt.
Marco roept: ‘Ik ook!’
Ron zet Cindy neer en tilt Marco op.
‘Ben jij ook een grote vent?’ vraagt Ron.
Ze draaien samen rondjes.
Iedereen lacht.

Ron, Marco en Cindy rennen naar de schommels.
Tina en Kim blijven staan kijken.
Tina vraagt: ‘Hoe is dit voor jou?’
‘Mmm’, mompelt Kim.
Ze vecht tegen haar tranen.
‘Het is stom. 
Moet je kijken. 
Niks aan de hand.’
Tina knikt.
Zo gaat het vaker.
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‘Ja, Ron kreeg een nieuwe baas’, antwoordt Kim.
‘Kan hij daar goed mee opschieten?’
Kim haalt haar schouders op.
‘Niet zo, geloof ik. 
Hij praat nooit over zijn werk. 
Hij praat nergens over. 
Daarom wil ik zo graag dat hij in therapie gaat.’
‘Kim, ik ga Ron bellen. 
Dit is toch zonde.’
Kim geeft het telefoonnummer van Ron aan Max.
Dan gaat Max rechtop zitten.
‘Maar nu eerst proosten met mijn veel te leuke 
buurvrouw.’
Hij geeft haar een knipoog.
Kim krijgt een kleur.
Ze kletsen nog wat.
Bij het afscheid omhelst Max haar.
Hij fluistert in haar oor:
‘Als het niks wordt tussen jou en Ron, dan eh... 
zie ik je graag vaker.’
Kim durft Max niet meer aan te kijken. 
Ze bedankt hem verlegen.

Kim fietst naar huis.
Was het goed om over Ron te vertellen?
En... wat is Max toch een leuke man. 
Veel te leuk, precies zoals hij van haar zei!
Ze schudt haar hoofd.

‘Waar is Petra?’ vraagt Kim.
‘Een lang verhaal, maar in het kort:
We zijn gescheiden. 
Nu precies zes maanden.’
‘Oh, wat naar.’
Max knikt.
‘En jij, alles goed?’
‘Mmm, het kan beter’, zegt Kim.
‘Wil je meer vertellen of liever niet?’ vraagt Max 
bezorgd.
Hij legt een hand op haar arm.
De hand voelt warm en zacht.
Kim zucht.
Wat zou dat heerlijk zijn, denkt Kim.
Even wegkruipen.
Max vond ze altijd al leuk.
‘Dat is een diepe zucht’, zegt Max.
Kim vertelt over Ron.
Max schrikt.
‘Wanneer is het begonnen?’ vraagt hij.
‘Toen Cindy geboren werd, maar een jaar geleden 
werd het steeds erger.’
‘Was er toen iets gebeurd? 
Iemand overleden, ander werk of...?’ vraagt Max 
door.
Kim denkt na.
In de gesprekken met Tina ging het over haar, niet 
over Ron.
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14. Toch wel

dinsdag 4 september en zondag 10 september

De kinderen liggen in bed.
Kim kijkt tv.
Dan belt Tina:
‘Ron heeft me gebeld.
Hij wil toch in therapie! 
Hij had een goed gesprek met iemand van vroeger.’
‘Wat fijn!’ roept Kim.

Als Kim zondag Ron ziet, omhelst ze hem.
Ron kijkt verbaasd.
‘Ik ben zo blij Ron.’
Ron krijgt tranen in zijn ogen.
‘Ik mis jou en de kinderen zo. 
Het moet goedkomen.’
‘Papa, papa, wanneer gaan we nou?’ roept Marco.
Vandaag gaan ze naar Ikea.
Marco wil in de ballenbak.
Tina glimlacht.
Dan stappen ze met z’n vieren in.

Kim zwaait en dan zijn ze weg.

‘Niet doen, Kim, niet verliefd worden.’
Thuis rommelt ze nog een uurtje.
Dan is het tijd om de kinderen te halen.
Bij ‘De Speelplaats’ is alles goed gegaan.
Volgende week weer.
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‘En toen?’ vraagt Kim.
Cindy trekt haar schouders op.
‘Weet ik niet meer, maar in de auto zaten ze te 
praten.’
Kim knikt.
‘Nou, meisje, nu maar eerst lekker slapen.’

Ze heeft tot zeven uur voor zichzelf.
Wat zal ze doen?
Bij Lotte langs?
Naar haar ouders gaan?
Max bellen?
Nee, zeker niet Max bellen!
Eerst maar eens koffie thuis.
Even later zit Kim achter de naaimachine.
Eindelijk heeft ze tijd voor de jurk voor Cindy.
De middag is snel om.
Om zes uur warmt ze de soep van gisteren op.
Boterham erbij. Klaar, denkt Kim.
Snel ruimt ze alles op.
Dan hoort ze de auto.
Cindy en Marco rennen naar de deur.
Ze zien er blij uit.
Deze middag was langer dan anders.
Zo te zien is het goed gegaan.

‘Naar bed, naar bed’, roept Kim.
Cindy en Marco rennen naar boven.
Ze zijn erg druk.
Na het douchen gaapt Marco.
Kim legt hem in bed.
Hij slaapt meteen.
Cindy wil kletsen.
‘Papa was heel lief, maar bij het eten niet.
Tina was toen heel streng tegen papa.’
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Zijn vrienden deugden niet.
Had hij een nieuwe motor, dan zei zijn vader:
‘Je had beter een auto kunnen kopen.’
Had hij een nieuwe auto, dan zei hij: 
‘Toe maar, eerst een motor en dan ook nog een 
auto!’
Kim vult aan:
‘Ja, zijn vader mopperde altijd. 
Ook op mij. 
Hij vond dat ik niet moest werken, maar thuis 
moest blijven.’
‘Niet makkelijk, dus’, vat Tina samen.
Ze knikken allebei.
‘Lijkt Ron op zijn vader?’ vraagt Tina aan Kim.
Kim schrikt van haar vraag.
Wat moet ze zeggen?
Vroeger niet, maar later wel.
Ze durft het niet te zeggen.
Ze kijkt Tina bang aan.
Tina wacht.
Dan zegt Ron:
‘Ja, ik doe precies zo. 
Dat haat ik van mezelf.’
Ook Ron kijkt naar Tina.
‘Goed, stap 1 is klaar’, zegt Tina blij.
Ron en Kim kijken elkaar verbaasd aan.
‘Ja, jullie zien hoe het gaat en willen het anders. 
Dat is duidelijk. 

15. In therapie

vrijdag 21 september

Vandaag zijn Kim en Ron samen bij Tina.
Een week geleden zat Ron daar alleen.
Zonder Kim of de kinderen.
Tina vraagt hoe ze elkaar ontmoet hebben.
‘Dat was op een feest van vrienden. 
We vonden elkaar meteen leuk!’ vertelt Ron.
Kim knikt: ‘Ja, ik vond Ron geweldig. 
Zo stoer en toch lief.’
Ze kijkt hem een beetje verlegen aan.
Tina lacht.
‘Dus dat zat wel goed tussen jullie.’
‘Wat vond jij zo leuk aan Kim?’ vraagt Tina aan Ron.
‘Alles, ze zag er goed uit. 
Mooi lang blond haar. 
Vrolijk, grappig. 
Ze kon goed luisteren.
Dat had ik toen nodig.’
‘Waarom was dat?’ vraagt Tina.
Ron vertelt over zijn strenge vader.
Het was nooit goed wat hij deed.
Zijn werk was niet goed.
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Wat is dit gek.
Ze loopt weg van haar eigen man!
Het liefst houdt ze hem voor altijd vast.
Ze praat in zichzelf: ‘Volhouden, Kim. 
Voor Ron begint het nu pas.’

Op naar stap 2.’

Stap 2 is vooral voor Ron.
Hij gaat in een groep oefenen.
Ron moet leren zich te beheersen, ook als hij boos is.
‘Dat duurt een tijdje’, legt Tina uit.
‘Ron, heb jij een goed logeeradres zo lang?
Waar de kinderen later ook in het weekend kunnen 
blijven?’
Dat was geregeld.
De ouders van Kim hadden Ron zelf gebeld.
Of hij in het zomerhuis wilde wonen.
Dat stond na de zomer toch leeg.

‘Mooi’, zegt Tina, ‘dan gaan we gewoon zo door. 
Ik kan er niet elke zondag bij zijn, maar dan regel 
ik een collega. 
We zien elkaar eind oktober.’
Ze staan op.
Ze bedanken Tina allebei.
Op de gang staan Kim en Ron tegenover elkaar.
Ze weten niet hoe ze afscheid moeten nemen.
Dan legt Kim haar hand op zijn schouder.
Ze kust hem op zijn wang.
Ron op haar voorhoofd.
‘Geef Cindy en Marco maar een knuffel van mij.’
‘Zal ik doen’, antwoordt Kim en zwaait.
Ze loopt naar buiten zonder om te kijken.
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‘Dank je’, antwoordt Kim.
Ron op bezoek voelt erg raar.
Toch zegt Kim er niks over.
Bij de koffie is het af en toe stil.
Gelukkig praten Cindy en Marco voor tien.
‘Wat gaan we doen, papa?’ vraagt Cindy.
‘Opa wil de schuur opruimen en vraagt onze hulp’, 
antwoordt Ron.
‘Oh, maar toch niet de hele tijd?’ vraagt Cindy door.
‘Nee, maar dat is nog een verrassing!’
Ron kijkt Kim aan en fluistert ‘dierentuin’.
Kim doet haar duim omhoog.
‘Wanneer gaan we nou?’ vraagt Marco.
Ron staat op en zegt: ‘Nu, oké?’
Blij rennen de kinderen naar de gang.
Jassen en tassen mee.
Nog een kus voor mama en weg zijn ze.

Een heel weekend voor mezelf, denkt Kim.
Hoe lang is dat geleden?
Vanmiddag wil ze in de tuin werken.
Voor vanavond heeft ze nog geen plannen.
Het liefst wil ze uit.
Uit eten.
Naar de film.
En nog een biertje drinken.
Maar alleen is dat saai.
Vroeger ging ze vaak met Ron uit.

16. Stom, stom, stom

zaterdag 19 oktober

Het is herfstvakantie.
Vandaag gaan Cindy en Marco voor de eerste keer 
logeren bij Ron.
De afgelopen zondag was Ron alleen met de 
kinderen geweest.
Zonder Tina of collega.
Tina vond het erg goed gaan.

Ron belt aan.
De kinderen rennen naar de voordeur.
Ron zit gehurkt klaar met zijn armen wijd.
Kim lacht.
‘Kom binnen. 
Zin in koffie?’
Ron stapt over de drempel van de huiskamer.
Hij is al lang niet meer ‘thuis’ geweest.
De kamer ziet er gezellig uit.
Er staan bloemen op tafel.
De bank staat voor het raam.
Nu hebben Cindy en Marco meer plek om te spelen.
‘Gezellig hier’, zegt Ron.



70 71

Tijd voor thee.
Op het aanrecht knippert haar mobiel.
Snel kijkt ze.
Er is toch niks met de kinderen?!
Het is een bericht van Max!
Ze leest:

Ik vraag het toch nog maar eens: 
zullen we afspreken? 
Ik kan vanavond en volgende week. 
Max

Zonder na te denken, schrijft Kim terug:

Dat is gek. 
Vanmiddag dacht ik aan je. 
Dit is geen toeval.
Graag vanavond.
De kinderen zijn bij Ron.
Hoe laat?

Max komt haar om zeven uur halen.
Dan gaan ze eten bij restaurant ‘De Driesprong’.
Daarna zien ze wel.
Kim leunt tegen het aanrecht.
Wat ben ik aan het doen?

Zo’n twee uur later zit Kim op de bank.

Maar toen de kinderen kwamen, gebeurde dat 
niet meer.
Met wie kan ze uit?
Met Lotte, maar die is het weekend naar haar zus.
Met de moeder van Desi?
Als ze eerlijk is, denkt ze alleen maar aan Max.
Maar dat mag niet, vindt ze.
In haar hoofd gaat het verder.
Waarom mag dat niet?
Omdat dat heel stom zou zijn.
Waarom is dat stom?
Het is toch juist leuk?
Ja, heel erg leuk.
Nou, bellen dan.
Nee. Ja. Nee.
Ach, het is alleen een avond uit.
Meer niet.
Geloof je dat zelf?
Ja hoor, ik kan me heel goed beheersen.
Oh, is dat zo?
Ja, dat is zo.
Kim zegt hardop: ‘Ho, ophouden!’
Ze doet haar laarzen aan en gaat de tuin in.
Hard werken, dat helpt.
Struiken snoeien.
Bladeren vegen.
Zandbak opruimen.
Om vier uur is ze klaar. 
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Kim ziet de knokkels van zijn vingers om het stuur 
wit worden.
Ook zijn neusvleugels worden groter.
Zo, die is boos, denkt Kim.
‘Dat valt dus tegen’, zegt ze.
Max knikt.
‘Maar nu is het tijd voor leuke dingen’, zegt Max.
Ze zijn bij het restaurant.

Binnen ziet het er gezellig uit.
De open haard brandt.
Max helpt haar uit haar jas.
Kim giechelt.
Dat is ze niet gewend.
Ze bestellen wijn en bekijken de kaart.
Alles is lekker.
‘Zullen we ons laten verrassen?’ vraagt Max.
‘Dan laten we de kok beslissen.’
‘Goed plan’, antwoordt Kim.
Ze praten en praten en praten.
Er valt geen stilte, alleen als iets heel lekker is.
‘Proeven?’ vraagt Max bij het toetje.
Hij brengt een lepel naar haar mond.
Als ze wil happen, trekt hij de lepel terug.
Kim lacht.
Max zegt: ‘Oké, nu echt.’
Weer plaagt hij haar.
‘Je ziet er zo schattig uit’, lacht hij.

Make-up, oorbellen, glanzend haar.
Stoere laarsjes onder haar mooiste spijkerbroek.
Toen ze daarnet in de spiegel keek, dacht ze:
niet te sexy, maar wel lekker.
Nog een uur wachten.
Dan nog maar wat poetsen.
Worden haar nagels misschien nog schoon.
Na een middag in de tuin, zien ze er niet uit.

Iets te vroeg belt Max aan.
Hij ziet haar staan en zegt:
‘Je bent prachtig.’
Kim lacht verlegen: ‘Niet overdrijven, meneer!’
Ze vertrekken meteen.
In de auto beginnen ze tegelijk te praten.
‘Jij eerst’, lacht Max.
‘Uitgaan is zeker drie jaar geleden!’ zegt Kim.
‘Dan wordt het tijd om de hele nacht door te gaan.’
Hij vraagt hoe het gaat.
Kim vertelt kort over de laatste maanden.
Ze wil er niet lang over praten.
Niet met Max.
Want dan voelt ze nog beter dat ze dom bezig is.
‘En jij?’ vraagt ze.
Max vertelt dat Petra veel geld van hem vraagt na 
de scheiding.
Hij leert de harde kant van Petra kennen.
Niet leuk.
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Eerst voorzichtig.
Dan steeds voller.
Ze draaien nog meer naar elkaar toe.
Zijn hand gaat langs haar wang, haar hals, haar...
Kim gaat rechtop zitten.
‘Max, dit moeten we niet doen.’
Max kijkt haar aan en doet een lok achter haar oor.
Hij buigt zich naar haar toe.
Hun monden vinden elkaar weer.
Kim voelt dat ze niet meer wil stoppen.
Ze fluistert: ‘Kom, we gaan. 
Ik neem je mee.’

Thuis bij Kim gaan ze in de gang al verder.
Max knoopt haar bloes los.
Kim trekt zijn trui uit. 
Ze zoenen en strelen elkaar.
Max duwt haar zachtjes de trap op.
Kim schudt haar hoofd.
Nee, niet in het bed van Ron en haar.
Op de bank in de kamer.

Dan houden ze zich niet meer in.
Alle kleren gaan uit.
Max gaat boven op haar liggen.
‘Wat ben jij een lekker wijf’, hijgt Max.

Even later staart Kim naar het plafond.

Bij de derde keer laat hij haar proeven.
Dit is veel te leuk, denkt Kim.
Na het etentje moet hij me naar huis brengen.
Anders gaat het fout!
Bij de koffie nodigt Max haar uit: 
‘Zullen we bij de open haard gaan zitten? 
Lekker op de bank?’
Kim knikt.
Als ze opstaat, voelt ze de wijn.
Op de bank gaat Max ontspannen zitten.
Arm op de leuning.
Benen languit.
Kim zit er een beetje stijf naast.
‘Kom, een beetje ontspannen, Kim.’
Hij legt zijn hand op haar schouder en trekt haar 
naar zich toe.
Hij speelt een beetje met haar haar.
Ze zeggen niks.
Kim zakt wat onderuit.
Ze leunt tegen Max aan.
Hij kriebelt aan haar oor.
Zij legt haar hand op zijn been.
Ze weet al wat er nu gaat komen.
Oh, wat wil ze dit graag.
Met zijn andere hand pakt Max haar kin.
Hij draait haar gezicht naar zich toe.
Hun ogen vinden elkaar.
Dan volgt een kus.
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17. Kim vertelt het

donderdag 24 oktober

Kim heeft een gesprek met Tina.
Ze had gebeld om eerst alleen af te spreken, 
zonder Ron.
Tina begint:
‘Kim, ik ben erg tevreden over hoe het gaat. 
Toch wilde je me alleen spreken, leg uit.’
Kim schuift wat heen en weer op haar stoel 
voor ze vertelt.
‘Ik vind het zo stom van me. 
Ik durf het bijna niet te zeggen. 
Zeker niet tegen Ron.’
Tina wacht af.
Kim vertelt zonder Tina aan te kijken.
‘Ik ben met Max, een buurman van vroeger, 
naar bed geweest.’
Tina is stil.
Dan zegt ze:
‘Mm, dat helpt niet echt, nee.
Wat wil je doen?’
Dat vraagt Kim zich al de hele week af.
Ze heeft er met niemand over gepraat.

Wat was dit heerlijk, denkt ze.
Ze kruipt nog eens dicht tegen Max aan.
Niet veel later valt Max in slaap.
Kim niet.
Ze ziet zichzelf in de armen van Max liggen, 
alsof ze naar een film kijkt.
Ze denkt: Wat is dit dom van me.
Ron vergeeft me dit nooit!
Ze staat op en kleedt zich aan.
Ze maakt Max wakker.
‘Max, je moet nu gaan en niet meer terugkomen. 
Dit is fout.’
Max gaat zitten en kleedt zich ook aan.
‘Ron hoeft het niet te weten’, zegt hij zacht.
‘Dat weet ik nog niet. 
Wat ik wel weet is dat je nu naar huis moet gaan.’
Max doet zijn schoenen aan en staat op.
‘Zie ik je nog?’ vraagt hij.
‘Beter van niet’, antwoordt ze.
Ze loopt naar de gang en doet de voordeur open.
Max wil haar een kus geven, maar Kim draait 
haar gezicht weg.
Dan kijkt ze hem streng aan.
Max vertrekt.
Kim sluit de deur achter hem.
Stom, stom, stom.
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18. Max doet moeilijk

donderdag 24 oktober

Als Kim thuiskomt, ligt er een briefje op de deurmat.
 

Hallo stomme trut,
Je bent nog niet van me af!!!
Max

Kim schrikt zich kapot.
Is dit Max?
Eerst al die berichten op haar mobiel. 
En nu dit rotbriefje.
Wat is hij van plan?
Dan heeft ze het toch goed gezien!
De laatste paar dagen zag ze een auto in de straat 
staan.
Precies zoals die van Max.
Dat was hem vast en zeker!
Kim scheurt het briefje in stukjes.
Dit mogen de kinderen niet zien.
Kim denkt alles tegelijk.
Als hij maar van Cindy en Marco afblijft.
Is dit mijn straf?

Ook niet met Lotte.
Ze schaamt zich.
‘Ik wil het Ron vertellen. 
Ik wil eerlijk tegen hem zijn, maar ik ben bang. 
Bang dat ik alles kapot maak. 
Ook bang dat Ron weer terugvalt, weer agressief 
wordt.’
‘Wat zou je helpen?’ vraagt Tina.
‘Wil jij erbij zijn, als ik het Ron vertel?’
‘Dat kan. 
We zouden toch al samen afspreken.
Ron is toe aan stap 3.
Niet meer alleen in de groep oefenen, maar ook 
thuis.’
Kim schrikt een beetje.
‘Dan is het erg belangrijk dat ik het hier vertel’, 
zegt Kim.
‘Goed, volgende week met Ron erbij.
Dan kun je het vertellen,’ zegt Tina.
Tina staat op en geeft Kim een hand.
Kim kijkt haar verlegen aan.
‘Het was echt stom, hè?’ vraagt ze.
Tina knikt.
‘Ja, ik kan niet anders zeggen.’
Geen troostende arm van Tina vandaag.
Kim pakt haar tas en gaat.
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Gelukkig gaat de deur open.
Kim zegt tegen Max: 
‘Wat kom je doen?
Ik heb toch gezegd dat het fout was.
Maak het niet nog erger.’
Max schreeuwt:
‘Ja, jij vond het fout. 
Ik niet. 
Jij zet mij gewoon op straat.
Geen antwoord op mijn berichten! 
Lekker makkelijk!’
Kim zegt rustig:
‘Max, houd hiermee op.
Je maakt alles kapot.
Los je eigen problemen op.
Gebruik mij daar niet voor.’
Dan loopt ze met haar fiets weg.
Max roept haar na:
‘Ik kom terug. 
Geloof me.’
De laatste twee woorden klinken zwakker.

Kim zet haar fiets in de schuur.
Ze loopt achterom naar Lotte.
Lotte staat met de kinderen in de keuken.
‘Mama, mama, waarom doet Max zo boos?’ 
roept Cindy.
Lotte kijkt haar vragend aan.

Ik schrijf een rotbrief terug!
Is hij gek geworden!
‘Rustig, rustig, Kim’, spreekt ze zichzelf toe.
Geen tijd nu.
De kinderen staan al bijna op het schoolplein.
Snel pakt ze haar fiets.
Ze kijkt of ze de auto van Max ziet staan.
Gelukkig niet.
Na school doen ze samen boodschappen.
Met volle fietstassen fietsen ze de straat in.
Daar staat Max voor hun huis!
Wat moet ze doen?
Max heeft haar al gezien.
Cindy herkent Max en fietst blij vooruit.
Max zegt iets tegen Cindy, ziet ze.
Dan kijkt Cindy achterom naar haar.
Wat heeft hij gezegd?
Als ze afstapt, ziet ze dat Cindy geschrokken is.
‘Zo, en jij dacht me nooit meer te zien!’ zegt Max 
dreigend.
Hij gaat verder en schreeuwt nog harder:
‘Mevrouw vindt zichzelf heel wat. 
Nou, je bent gewoon een slet.
Een slet, hoor je me?’
Kim haalt Marco van de fiets en zegt:
‘Gaan jullie maar even naar Lotte. 
Dan praat ik met Max.’
Braaf lopen ze naar Lotte.
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’s Avonds bij het naar bed brengen, vraagt Cindy:
‘Wat is een slet, mama?’
‘Dat is een lelijk woord van grote mensen’, 
antwoordt Kim.
‘Ja maar, wat is het?’ vraagt Cindy door.
‘Oké, hoe moet ik dat zeggen: een vrouw die met 
veel mannen vrijt.’
Cindy trekt een vies gezicht.
‘Max is stom’, zegt Cindy.
Ze gaat lekker liggen.
Kim glimlacht en geeft haar een kus.
‘Welterusten, lieve schat.’

De volgende dag is het rustig.
Max laat zich niet zien.
Maar de dag erna wel.
Deze keer scheldt hij en loopt haar achterna 
op straat.
Kim is net op tijd binnen.
Dit kan zo niet doorgaan, denkt Kim.
Ze belt de politie.
Ze vragen naar het adres van Max.
Kim weet alleen het oude adres.
Ze zoeken het op.
Max is bekend bij de politie.
Zijn ex-vrouw heeft ook al vaker gebeld!
Max heeft een straatverbod bij haar.
De politie bedankt haar voor de informatie.

Kim gaat zitten aan de keukentafel.
Ze trilt over haar hele lijf.
‘Rustig maar, rustig maar’, zegt ze tegen Cindy.
Ze trekt Cindy en Marco dicht tegen zich aan.
‘Ik vertel het later wel, goed?’
Lotte loopt naar de kamer.
‘Kom jongens, ik heb mooie herfstbladeren.
Zullen we een schilderij maken?’
De kinderen rennen haar achterna.
Met Lotte maken ze altijd mooie dingen.
Even later komt Lotte weer naar de keuken.
Ze gaat zitten.
Ze hoeft niets te vragen, want Kim vertelt meteen:
‘Ik heb je niks verteld, want ik schaamde me zo.
Max is een buurman van vroeger en we zijn laatst 
uit geweest.
We zijn toen te ver gegaan.’
‘Oh, en nu wil hij meer?’
‘Zoiets ja, maar ik zei die avond al dat het fout was.
Wat moet ik doen?’ vraagt Kim.
‘Stond hij voor het eerst voor je huis?’ vraagt Lotte.
Kim vertelt van de berichten, het briefje en de auto.
Lotte denkt na.
Dan zegt Kim:
‘Ik wacht even af.
Als hij weer iets doet, bel ik de politie.’
Lotte knikt.
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19. Praten bij Tina

donderdag 31 oktober

Ron en Kim zitten bij Tina.
Ron heeft een goed humeur.
Hij ziet weer toekomst voor zijn gezin.
Kim is zenuwachtig.
Tina opent het gesprek:
‘We gaan afspraken maken over thuisbezoeken 
vandaag, maar eerst wil Kim nog iets vertellen.’
Ron en Tina kijken Kim aan.
Nu moet ze het zeggen.
‘Ik weet niet hoe ik het moet zeggen, want ik heb 
iets stoms gedaan.’
Kim haalt diep adem.
‘Ik ben met Max naar bed geweest.
Dat had ik nooit moeten doen.’
Het blijft stil.
Nu haalt Ron diep adem.
‘Waarom Max? 
Hij heeft ons geholpen. 
Hoe kan je dat nou doen?’
Hij zegt het verdrietig, niet boos.
‘Oh Ron, het spijt me zo.

Ze gaan het onderzoeken.
Ze moet bellen als er iets is.
Kim hangt op.
Dus daarom zijn ze gescheiden, denkt ze.
Max is dus ook agressief.
Hoe kan het?
Hij heeft met Ron gesproken.
Hem gezegd in therapie te gaan.
Maar zelf?
Arme Petra. 
Kim weet hoe het is.
Altijd die spanning.
Heeft hij een goed humeur of niet?
Wat kan hem boos maken?
Altijd bezig met ruzie proberen te voorkomen.
Toch gebeurt er altijd wel wat.
Hoeveel blauwe plekken zou Petra hebben gehad?
Waarom heb ik niks gemerkt aan Max?
En waarom gebeurt me dit?
Eerst Ron, nu Max.
Zijn alle mannen zo?
Nee, dat is onzin, want ik zie ook aardige vaders 
op school. 
En Ron is heel erg veranderd.

Die nacht droomt Kim van Max.
In haar droom wordt Max steeds groter en 
achtervolgt haar.
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goed komt. 
Dat is het belangrijkste.’
Ze spreken twee zondagen af.
Tina zal erbij zijn.
Aan het eind van het gesprek zegt ze:
‘Ik raad jullie aan om er niet over te praten. 
Dit heeft tijd nodig.’
Ze wacht tot Ron en Kim allebei ‘ja’ knikken.
Op de gang kijken ze elkaar aan.
Ze huilen allebei.
Kim trekt Ron voorzichtig naar zich toe.
Hij verzet zich niet.
Dan slaat hij ook zijn armen om haar heen.
Ze houden elkaar vast.
Stevig. Heel stevig.
‘Ik mis je zo’, fluistert Ron.
‘Ik jou ook.’
Ze laten elkaar los.
‘Dankjewel’, zegt Kim.
Ron kijkt haar vragend aan.
‘Voor je reactie. 
Je had ook heel boos kunnen worden.’
‘Ja, ik heb wat geleerd de laatste tijd’, zegt Ron.

Ik weet niet hoe ik dit goed moet maken.’
Ron zucht.
‘Was het één keer of vaker?’ vraagt hij.
‘Eén keer. 
Ik wist meteen dat het stom was.
Max heeft daarna heel veel berichten gestuurd, 
maar die lees ik niet meer.’
‘Gelukkig’, zegt Ron zachtjes.
Hij laat zijn hoofd hangen en zucht nog eens.
Kim legt haar handen op zijn knieën.
Ze zoekt zijn ogen.
‘Ron, kun je me vergeven?’
Ron haalt zijn schouders op.
Kim ziet tranen in zijn ogen.
Ze wil hem vasthouden.
Hij kijkt zo verdrietig.
Tina kucht.
Kim is haar helemaal vergeten.
‘Dit is niet makkelijk, hè?’ zegt Tina.
Ze schudden allebei hun hoofd.
‘Zullen we de thuisbezoeken even uitstellen?’ 
vraagt Tina.
‘Nee, nee’, zegt Ron ‘hier komen we wel overheen.
We moeten verder voor Cindy en Marco.’
Tina kijkt vragend naar Kim.
‘Natuurlijk, dat wil ik ook.’
Ron zegt nog: 
‘Kim, het doet heel veel pijn, maar ik wil dat het 
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Kim leest het bericht nog een keer.
Het is echt waar.
Ron vraagt haar uit!
Al die maanden heeft Ron zo z’n best gedaan.
Niet één keer stond hij op de stoep.
Niet één keer belde hij om te schelden of te dreigen.
Zelfs niet na Max!
Ze antwoordt:
 

Dag Ron,
Weet je het zeker?
Na wat ik met Max heb gedaan?
Heel graag. 
Ik regel oppas.
Kim

Ron antwoordt meteen:

Zeker weten.
Ik geloof in ons.
Ik ben er om zeven uur.
Kan ik C en M nog naar bed brengen.’
Ron

Kim schrijft terug:

Afgesproken. 
Tot dan.

20. Ron wil uit

dinsdag 5 november

Kim staat te strijken als ze haar mobiel hoort.
Ze schrikt. 
Toch niet weer Max!
Hij stuurt haar elke dag wel een paar berichten.
Kim leest ze echt niet meer.
Niet reageren, zeggen ze altijd.
Dan houdt het vanzelf op.
Ze hoopt het.
Hij is in ieder geval niet meer bij haar huis 
geweest.
De auto heeft Kim ook niet meer gezien.
Af en toe rijdt de politie door haar straat.
Daar is ze erg blij mee.
Kim kijkt op haar mobiel.
Het is een bericht van Ron:
 

Dag Kim,
Wil je donderdag met me uit?
Dat lijkt me zo leuk.
Het wordt tijd, vind je ook niet?
Ron
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Ik moet het even verwerken.’
‘Ik kan het begrijpen als je wilt ophangen’, zegt Kim.
‘Nee, nee, het is goed’, zegt Petra rustig.
‘Eh, ik moet even bijkomen, maar ik wil graag met 
je afspreken.’
Kim en Petra spreken meteen de volgende dag af.

Kim stopt met strijken.
Dat kan morgen ook wel.
Ze belt meteen Lotte of ze wil oppassen.
Lotte kan en is blij voor haar.
Geregeld.

‘s Avonds zoekt Kim het telefoonnummer van Petra.
In een oude agenda staat haar nummer.
Nu maar hopen dat het nog hetzelfde nummer is.
Voor ze belt, denkt Kim nog na.
Wat ga ik tegen haar zeggen?
Ik voel me met haar verbonden.
Maar ik heb ook seks gehad met haar ex!
Zit ze wel te wachten op mij?
Kim twijfelt ineens.
Toch wil ze bellen.
Ze wil Petra steunen.
Petra neemt gelukkig op.
Ze herkent Kim meteen en is blij.
‘Ja, ik hoorde van je scheiding en ook waarom’, 
vertelt Kim.
Petra is even stil.
Dan begint Kim te ratelen.
Ze vertelt Petra hoe het met haar en Ron gaat.
Wat ze met Max heeft gedaan.
En wat Max daarna deed.
‘Ben je daar nog, Petra?’ vraagt Kim als het stil blijft.
‘Ja, ja, ik ben er nog.



92 93

Het blijft even stil.
Dan vraagt Kim hoe lang Petra al problemen had.
‘Veel te lang. 
Jij hebt het beter gedaan, Kim.
Ik had veel eerder hulp moeten zoeken.
Die reclame klopt.
Het houdt niet op. 
Niet vanzelf.’

Dan gaat de telefoon van Kim.
Het is de juf van Marco.
Kim kijkt hoe laat het is.
‘Oh, zo laat!’ schrikt Kim.
Ze zijn allebei de tijd vergeten.
Kim neemt snel afscheid van Petra.
‘Ik betaal de volgende keer.
We gaan vaker afspreken!’
Petra lacht en zwaait.
‘Komt goed.’
Tot snel.’

21. Kim en Petra spreken elkaar

Woensdag 6 november

Ze hebben in het winkelcentrum afgesproken.
Petra zit er al, als Kim bij de koffietent binnenstapt.
Petra staat op en spreidt haar armen.
Ze omhelzen elkaar.
‘Ben je niet boos op me?’ vraagt Kim.
‘Ik vind het stom van je, maar Max is mijn man 
niet meer.’
Ze bestellen koffie.
Petra vertelt dat de politie haar had gebeld.
Ze zeiden dat ze nog een klacht hadden gekregen 
over Max.
Natuurlijk wist ze niet dat het Kim was.
‘Hij wordt heel goed in de gaten gehouden.
Je zult geen last meer van hem hebben.’
Kim vertelt over Max en Ron:
Max zei tegen Ron dat hij in therapie moest gaan.
‘Gek, hè? 
Zelf niet gaan en het een ander aanraden.’
‘Is er toch nog iets goeds gebeurd’, zegt Petra een 
beetje triest.
Ze zuchten allebei.
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Ik ga met papa uit vanavond!’ vertelt Kim.
Cindy komt erbij staan.
‘Oh, maar waarom ben je dan zenuwachtig?’ 
vraagt ze verbaasd.
‘Het is zo lang geleden.
Het is toch een beetje spannend.
Hij komt om zeven uur.
Dan kan hij jullie nog naar bed brengen.’
Ze beginnen te springen!
Dan vraagt Cindy:
‘Papa kan toch best weer bij ons komen wonen?’
Kim glimlacht.
Daar had ze zelf ook al aan gedacht.
Toch wil ze het stapje voor stapje doen.
Laat het eerst maar allemaal goed gaan.
Vanavond en ook zondag als Ron hier komt.
‘We doen alles heel rustig. 
Dan komt het echt goed’, antwoordt Kim. 
Cindy haalt haar schouders op.
Dat is moeilijk te begrijpen voor haar, denkt Kim.
Voor mezelf soms ook, denkt ze erachteraan.

Het is zeven uur.
Marco staat in zijn pyjama in de gang te wachten.
Even later belt Ron aan.
Marco doet meteen open.
‘Zo, jongen, dat is snel!’ grapt Ron en tilt Marco op.
Cindy komt er ook bij.

22. Ron en Kim gaan uit

donderdag 7 november

Kim is zenuwachtig.
De dag duurt veel te lang.
Ze heeft niet veel geduld met Marco bij een spelletje.
‘Kom, jij bent aan de beurt Marco. 
Schiet eens op.’
‘Nou, ik moet nog denken’, antwoordt hij.
Kim staat op.
‘Speel maar met Cindy. 
Het gaat me veel te langzaam.’
Cindy heeft geen zin in het spelletje.
Marco gaat zeuren.
Kim snauwt naar hem: ‘Nee, zei ik toch!’
Hij begint te huilen.
‘Nou doe je net als pappa vroeger!’ zegt hij boos.
Daar is Kim even stil van.
Hij heeft gelijk.
‘Oh Marco, sorry, ik ben zenuwachtig en dan ben 
ik sneller boos.’
‘Moet je naar de tandarts?’ vraagt Marco.
Kim schiet in de lach.
‘Nee, ik ga iets heel leuks doen. 
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Ze knikken allebei.
Marco schuift nog dichter bij Ron.
Zo is er ook plaats voor Kim.
Ron gaat verder met voorlezen.
Cindy en Marco beginnen te gapen.
Dan is het boek uit.
Marco is in slaap gevallen.
Ron staat voorzichtig op en tilt Marco op.
Hij legt hem in bed.
Dan gaat hij naar Cindy.
Ze doet net of ze slaapt.
Hij tilt haar ook op.
Cindy kijkt hem met kleine ogen aan.
Ron geeft haar een kus op haar neus.
Kim blijft in de slaapkamer en hoort ze giechelen.
Dan komt Ron naar Kim.
‘En is hier nog een slapend meisje?’ speelt Ron.
Hij doet net of hij zoekt.
‘In de kast? Nee.’
‘Achter de spiegel? Nee.’
‘Op bed? 
Ja, daar ligt een heel mooi meisje te slapen.’
Hij buigt zich over Kim heen.
Kim draait zich op haar rug.
Ze legt haar handen op haar buik en sluit haar ogen.
Nu is ze net Sneeuwwitje.
‘Hier is de prins die u wakker komt kussen’, 
fluistert Ron.

‘Waar is mama?’ vraagt Ron.
‘Boven, ze staat zich nog op te tutten. 
Ze kon niet kiezen wat ze aan wilde doen’, 
vertelt Cindy.
Ron moet lachen.
Zelf heeft hij een nieuw overhemd aan.
Ook hij had lang voor de spiegel gestaan!
Dan komt Kim naar beneden.
Ron knipoogt naar Cindy.
‘Ga je vanavond uit, Kim? 
Met wie dan?’ plaagt hij.
‘Met de leukste man van de hele wereld’, 
grapt Kim terug.
Cindy lacht.
Dan roept Marco: 
‘Papa, verhaaltje lezen in het grote bed.’
Hij trekt Ron de trap op.
Cindy loopt ook mee.
Kim ruimt de keuken nog even op.
Dan gaat ze ook naar boven.
Ze blijft bij de deur van de slaapkamer staan.
Ron ligt met Marco en Cindy op het grote bed.
Marco heeft zijn duim in zijn mond.
Cindy wijst plaatjes aan in het boek.
Ron kijkt blij op, als hij Kim ziet staan.
‘Kijk, daar is jullie mooie mama ook. 
Zullen we vragen of ze er ook bij komt?’ 
vraagt Ron aan de kinderen.
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In de auto vertelt Ron zijn plannen.
Eerst eten en dan naar de film.
‘Ik vind alles goed’, zegt Kim blij.
Ze gaan naar een Grieks restaurant.
Binnen krijgen ze meteen een glaasje sterke drank.
Ron bedankt ervoor.
Kim kijkt verbaasd en vraagt:
‘Geen alcohol?’
‘Nee, al twee maanden niet meer.
Ik dacht dat het moeilijk zou zijn om te stoppen.
Maar het valt me mee.’
‘Dat wist ik niet’, zegt Kim.
‘Je weet wel meer niet, Kim’, antwoordt Ron.
‘Maar nu eerst kiezen. Wat neem jij?’
‘Zullen we een grillmenu nemen?
Dan hebben we van alles wat’, stelt Kim voor.
‘Goed idee en wat brood vooraf, want ik heb heel 
erge honger.’
Ze lachen.
Bij het eten praten ze over het werk van Kim, 
haar moeder en de kinderen.
Kim vertelt dat ze het opvoeden in haar eentje 
soms best moeilijk vindt.
Gelukkig kan ze er met Tina over praten.
Die geeft haar goede tips.
Dan vraagt Kim:
‘En, wat weet ik allemaal niet, Ron?
Wil je me daar iets over vertellen?’

Hij geeft haar een kus op haar mond.
Kim knippert met haar ogen.
Dan doet ze haar ogen toch weer dicht.
Ron geeft haar nog een kus.
Dan doet ze haar ogen wijd open.
‘Oh, mijn prins.’
Ron rolt lachend naast haar.
Zo liggen ze een tijdje.
Ze zeggen niks.
Allebei bang om dit moment te verstoren.
Dan horen ze iemand op de voordeur kloppen.
‘Oh, dat is Lotte’, roept Kim.
Ze staan allebei op.
Een beetje verlegen doet Kim open.
Ze voelt zich betrapt.
Lotte zegt ook nog lachend:
‘Stoor ik?’
‘Nee hoor, helemaal niet’, zegt Ron.
Hij geeft Lotte een knipoog.
‘Hoe gaat het met jou?’ vervolgt Ron.
‘Heel goed en met jou?’ 
‘Vandaag kan het niet beter!
Maar, serieus, ik heb veel geleerd de laatste 
maanden’, zegt Ron ernstig.
Lotte knikt en kijkt hem warm aan:
‘Wat fijn om te horen, Ron.’
‘Zullen we dan maar?’ vraagt Kim.
Jassen aan en weg zijn ze.
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Het toetje wordt gebracht.
Kim laat de hand van Ron los.
Ze genieten van het ijs met veel te veel slagroom.
‘Er is meer, Kim. 
Mijn agressie kwam ook door het werk.’
‘Vertel, ik luister’, zegt Kim.
‘Je weet, anderhalf jaar geleden, kreeg ik een 
nieuwe baas.’
Kim knikt.
‘Nou, dat ging steeds slechter tussen hem en mij. 
Hij controleerde alles.
Hoe laat ik bij een klant was.
Hoe laat ik weer weg ging.
Hoe vaak ik een pauze nam.
Mijn collega, Sanchez, gaf alles door.
Die twee maakten ook altijd stomme opmerkingen.
Over mijn schoenen, mijn haar, mijn werk.
Ik reageerde niet, maar van binnen was ik woedend.
Ik wilde ze rammen, met hun koppen tegen de 
muur’, eindigt hij.
Kim gaat achterover zitten.
‘Ja, sorry, ik wil je niet laten schrikken. 
Maar als ik erover begin, word ik weer boos.’
‘Nou, ik schrik wel, maar wat erg! 
Is dat nog steeds? 
Waarom heb je niks gezegd?’ vraagt Kim.
‘Bij therapie zeiden ze dat het niet normaal was. 
Ik moest met iemand gaan praten op het werk.’

Ron zegt:
‘Heel graag, maar ik vind het best moeilijk.
In de groep bij therapie heb ik veel over mezelf 
ontdekt.
Over mijn jeugd bijvoorbeeld.
Mijn vader was altijd zo streng.
Ik kon niets goed doen in zijn ogen.
Ik ben naar hem toegegaan.’
Kim kijkt verbaasd:
‘Echt waar? Hoeveel jaar is dat geleden?’
‘Zeker acht jaar. 
Hij is oud geworden.
Toen hij me zag, kreeg hij tranen in zijn ogen.
We hebben allebei staan janken.’
‘Wie had dat ooit gedacht?!’ zegt Kim.
‘Ik heb hem over ons verteld.
Dat vond hij heel erg.
Hij zei dat hij veel fout had gedaan als vader.’
‘Wat bijzonder’, zegt Kim met natte ogen.
‘Hij zei ook nog dat hij trots op mij is.
Prima werk, leuke vrouw en mooie kinderen.
Ik had hem foto’s laten zien van Cindy en Marco.
Hij wil jou ook graag weer ontmoeten.’
Kim pakt de hand van Ron.
‘Ellende kan ook iets goeds brengen’, zegt Kim 
ontroerd.
Ze denkt even aan Petra die gister bijna hetzelfde zei.
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‘Laten we daar op proosten’, zegt Kim en tilt 
haar glas op.
‘Proost, op onze toekomst’, zegt Ron en kijkt 
haar diep in de ogen.

Even later staan ze buiten.
‘Ik hoef niet meer naar de film.
Ik heb zo veel gehoord,’ zegt Kim.
Ron stelt voor om een stuk te lopen.
Ze wandelen door het donkere park.
Hij pakt haar hand vast.
Bij de vijver staan ze stil.
Ze draaien naar elkaar toe.
Ron strijkt langs haar wang met zijn vinger.
‘Wat ben je toch mooi en... lekker’, zegt hij zacht.
Nog zachter: ‘Ik heb zin in je.’
‘Ik ook in jou’, fluistert Kim terug.
Ze zoenen.
‘Kom ga mee, maar niet de hele nacht blijven. 
Afgesproken?’
‘Afgesproken’, zegt Ron en doet alsof hij een 
kleine jongen is.
Ze lachen en rennen naar de auto.

Thuis brandt er licht.
Oh ja, Lotte past op de kinderen.
‘Die moet maar snel naar huis gaan’, lacht Ron.
Binnen tikt Lotte op haar horloge.

‘Heb je dat gedaan?’ vraagt ze.
‘Ja, Mehmet van personeelszaken heeft me heel 
goed geholpen. 
Ik was niet de enige, zei hij. 
Ze hebben mijn baas zelfs ontslagen!’ lacht Ron. 
‘Echt waar?! 
Wat goed! 
En Sanchez?’ vraagt Kim.
‘Die kwam later zijn excuses aanbieden. 
Hij wilde het helemaal niet doen.
Maar de baas dreigde met ontslag.
We zijn nu vrienden en gaan vaak samen poolen.’

Kim is er stil van.
‘Wat is er veel gebeurd met jou’, zegt ze.
‘En er gaat nog veel meer gebeuren.
Maar dan wel samen met jou en de kinderen. 
Goed?’ vraagt Ron.
Kim glimlacht.
‘Heel graag, Ron, maar rustig aan. 
Ik denk dat dat goed is.
Ik vind het best veel: wij, de kinderen, ons werk. 
Nu krijgen we nog hulp.
Straks niet meer.’
Ron luistert echt naar Kim. 
Hij knikt.
‘Oké, ik heb geen haast.
Als ik maar weet dat we weer een gezin worden.’
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Nog één kus.’
Het wordt een heel lange zoen.
Dan kleedt hij zich aan.
Beneden nemen ze afscheid.
‘Tot zondag, onze testdag!’ zegt Kim.
‘Testdag?’ vraagt Ron.
‘Ja, dan komt Tina ook en maakt ze een video 
van ons.
Wist je dat niet?’
‘Ik weet nergens van.’
‘Vreemd, Tina zou je mailen’, zegt Kim.
‘Ik kijk bijna nooit op mijn mail. 
Maakt niet uit. 
Ik ben benieuwd.
Tot zondag dan.’
Ze houden elkaar nog één keer vast.
Dan is hij weg.
Kim slaapt die nacht als een roos.

‘Jullie zijn vroeg terug’, zegt ze.
Ron en Kim staan als twee pubers in de kamer.
‘Ik snap het al. 
Ik ben al weg’, zegt ze en kijkt ondeugend.
Als ze weg is, zegt Ron:
‘Waar waren we gebleven? 
Ik weet het weer.’
Hij trekt Kim naar zich toe.
Langzaam kruipen zijn vingers onder haar bloes.
Kim kneedt zijn billen.
Ze zoenen weer.
Dan gaan ze naar boven.
Het is alsof ze voor de eerste keer vrijen, denkt Kim.
Ze blijven daarna nog een tijd in elkaars armen 
liggen.
‘Kom’, zegt Kim ‘tijd om te gaan.’
‘Ik wil niet.’
‘Je hebt het beloofd.’
‘Ja maar, ik wil niet.’
Hier was ze dus bang voor.
Dit gaat zo meteen fout.
‘Ron, ik wil echt niet dat je blijft. 
Als Cindy en Marco jou morgen zien, willen ze 
dat je blijft. 
Daar ben ik nog niet aan toe. 
Toe, ga nou.’
‘Oké, oké, ik snap het.
Ik zal gaan. 
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‘Snijd jij hem aan, Ron?’ vraagt Kim.
‘Nee, ikke’, roept Marco.
Ron staat op en zegt:
‘Kom, dan doen we het samen.’
Ron wil de taart in even grote stukken snijden.
Marco denkt daar heel anders over:
‘Papa krijgt een groot stuk.
Tina een klein stuk, want die is te dik.’
Kim kijkt Tina aan.
Die houdt haar lachen in en speelt alsof ze 
boos wordt:
‘Wat zeg jij daar? 
Ben ik te dik?’
Marco knikt.
Hij is nu toch een beetje verlegen.
Ron zegt: ‘Marco, dat is niet zo aardig van je.’
Marco kijkt naar Kim.
Zijn ogen vragen om hulp.
Kim zegt niks.
Ze kijkt wat er gaat gebeuren.
Tina helpt:
‘Marco, je hebt helemaal gelijk, maar ik denk 
dat de taart heel lekker is.’
Marco zegt: ‘Dan krijg jij ook een groot stuk, 
maar niet zo groot als papa.’
Cindy wijst zelf aan hoe groot stuk ze wil.
‘Zullen we mama ook een groot stuk geven?’ 
vraagt Ron.

23. Testdag

zondag 10 november

Als Ron aanbelt, is Tina al bezig met de camera.
Cindy en Marco helpen haar mee.
Kim doet open.
Ron en Kim hebben allebei een glimlach op 
hun gezicht.
Ze kussen elkaar.
De kamerdeur gaat open.
Betrapt!
Tina glimlacht en steekt haar duim op.
Ze gaan aan tafel zitten.
De camera staat in de hoek.
Kim schenkt koffie en sap in.
Ze hebben ook taart.
Tina legt uit dat ze tot drie uur alles filmt.
Daarna gaat ze weg.
Vanavond bij het naar bed brengen, komt ze 
terug.
‘s Avonds zal ze met Ron en Kim naar de video 
kijken en erover praten.
Een lange dag dus.
Maar nu eerst taart.



108 109

‘Volgens mij is de racebaan in deze kast’, zegt Kim.
Ze doet de kast open.
Inderdaad.
Marco en Cindy pakken samen de grote doos.
Ron helpt ze met naar beneden dragen.
In de kamer beginnen ze met bouwen.
Ze maken een lange baan met aan het eind een 
bocht.
Marco staat te trappelen van ongeduld.
Eindelijk kan de eerste auto rijden.
‘Papa, kijk, die rode auto. 
Die wil ik. 
Die gaat hard.’
Cindy kiest een gele auto.
Ze doen een wedstrijd: welke auto vliegt het 
eerst uit de bocht?
Het is druk in de kamer, maar wel gezellig.
Ron staat op en gaat naast Kim op de bank zitten.
Hij slaat een arm om haar heen.
‘Gaat het goed of gaat het goed?’ grapt hij.

Om de beurt spelen ze nog een tijdje met de 
kinderen.
Dan merkt Kim dat Marco moe wordt.
Ze stelt voor om naar buiten te gaan.
‘Marco, jij op de fiets, wij lopen.’
Marco rent al naar de keukendeur.
‘Ho, ho’, roept Ron, ‘eerst schoenen en jas aan.’

‘Tuurlijk, want mama is de liefste mama van de 
hele wereld!’

Kim staat op om Marco te knuffelen, maar hij wil 
taart.
Dan bedenken ze samen wat ze gaan doen vandaag.
Ze gaan de racebaan van zolder halen.
Dan gaan ze naar buiten en daarna broodjes met 
knakworsten eten.
Tina pakt de camera om naar boven te gaan.
Cindy is als eerste boven.
‘Ik ben lekker eerder’, zegt ze tegen Marco.
Marco geeft haar een stomp.
‘Mama, Marco slaat me’, roept Cindy.
Kim zegt: ‘Cindy, doe niet zo flauw.’
Kim loopt meteen verder om de racebaan te zoeken.
Cindy geeft Marco een stomp terug.
Ze gaan vechten.
‘Hou daarmee op’, roept Ron hard.
Te hard.
Ze schrikken en stoppen meteen.
Ze kijken naar Kim.
Kim kijkt naar Ron.
Tina filmt.
Wat moet ik nu doen?, denkt Kim.
Wat is het beste?
Ze weet het echt niet.
Ik doe net of er niks is gebeurd, bedenkt Kim.
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‘Hoe kwam dat?’ vraagt Tina door.
‘Kim zei dat ik streng was en loste het op.’
‘En hoe voelt dat?’
‘Lullig’, zegt Ron.
‘Snap je dat?’ vraagt Tina aan Kim.
Kim kijkt een beetje verbaasd.
‘Zo heb ik er niet naar gekeken’, zegt ze.
‘Ik had het liever zelf willen oplossen’, zegt Ron.
‘Precies’, zegt Tina.
Kim knikt en kijkt naar de grond.
‘Wat is er?’ vraagt Tina.
‘Zie je wel, ik kan het gewoon niet’, antwoordt Kim.
Haar lippen trillen.
‘Kim, je bent aan het leren’, zegt Tina.
‘Kim, je doet het hartstikke goed’, vult Ron aan.
Hij slaat een arm om haar heen.
Tussen haar tranen door, lacht Kim.
‘Goed, goed, gewoon doorgaan’, zegt Kim vooral 
tegen zichzelf.

Het is koud buiten.
De kinderen hebben nergens last van.
‘Zullen we tikkertje doen?’ stelt Tina voor, 
‘dan krijgen we het wel warm.’
Kim stopt na een tijdje en loopt weg. 
Ze roept: ‘Over een kwartier zijn de broodjes klaar!’
Tina blijft bij Ron.
Kim zet thuis alles klaar.

‘Hoeft niet’, roept Marco.
‘Marco, kom eens terug’, zegt Ron rustig.
Marco blijft staan.
‘Marco, ga je schoenen maar halen. 
Dan help ik ze aandoen’, gaat Ron door.
Marco blijft bij de keukendeur staan.
Hij schudt zijn hoofd.
‘Nee’, roept hij brutaal.
Ron blijft staan en gebaart dat hij moet komen.
Kim zegt: ‘Papa is wel erg streng, hè. 
Ik haal je schoenen wel.’
Ze gaat naar de gang en komt met zijn schoenen 
en jas terug.
Marco laat zich aankleden.
Trots kijkt hij Ron aan.
Ron schudt zijn hoofd.
Hij kijkt naar Tina en haalt zijn schouders op.

Ze gaan naar het speelplekje in de wijk.
Cindy en Marco spelen met twee kinderen uit 
de buurt.
Tina stopt met filmen, want ze wil even praten.
‘Kim, daarnet met Marco. Hoe vond je dat gaan?’ 
vraagt ze.
‘Wel goed, het werd geen ruzie’, zegt Kim tevreden.
‘En jij, Ron?’ vraagt Tina.
‘Niet goed. 
Marco kreeg zijn zin en ik had niks te vertellen.’
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Met Tina, maar ook met elkaar.
Daar is ze niet meer bang voor.

’s Avonds laat Tina wat opnames zien.
Ze vraagt telkens aan Ron en Kim wat ze zien 
gebeuren.
Wat ze daarvan vinden en of ze het anders kunnen 
doen.
Het gesprek gaat heel rustig.
Ron en Kim leren er veel van.
Maar ze ontdekken vooral dat ze het best goed 
doen! 
Tina glimlacht.
‘Ik wil nog een keer met de camera erbij afspreken. 
Vinden jullie dat een goed idee?’ vraagt ze.
Ron en Kim kijken elkaar vragend aan.
Dan knikken ze allebei.
Kim zegt: ‘Kom als Ron weer echt thuis woont. 
Ik bel wel voor een afspraak. Goed?’
Tina vindt het prima.
Bij de voordeur bedanken ze Tina voor al haar hulp.
‘Graag gedaan en ik geloof in jullie!’

Als de voordeur dicht is, omhelst Ron haar meteen.
‘Wat zei jij daar: als Ron weer thuis woont?!’ zegt 
hij blij.
Kim giechelt.
‘Ja, dat heb ik toch gezegd.’

Na een half uur zijn ze nog niet terug.
Kim doet haar jas aan en loopt naar het speeltuintje.
Daar ziet ze Marco bovenaan op de glijbaan zitten.
Cindy en Ron zitten te kletsen op het bankje ernaast.
Tina staat te filmen.
Wat is er aan de hand?, denkt Kim.
Ze blijft op een afstand staan kijken.
Dan ziet ze Marco naar beneden glijden.
Hij loopt langzaam naar zijn fiets.
Met zijn fiets gaat hij naar Ron en Cindy.
Dan leunt hij even tegen Ron aan.
Ron zegt iets tegen hem.
Dan staan ze op en zien Kim staan.
‘Ja, ik dacht, waar blijven ze nou?’ legt Kim uit.
Tina gebaart achter Ron: ssstt.
Kim vraagt niks meer.
Thuis maakt ze de worstjes nog een keer warm.
Ron zorgt voor de kinderen.
Schoenen en jas uit, plassen en handen wassen.

Na de worstjes pakt Tina haar camera in en gaat: 
‘Tot straks, nog veel plezier!’
Die middag blijven ze thuis.
Ron geniet, ziet Kim.
Zijzelf ook, ook al is het soms nog wel spannend 
en vindt ze Ron soms echt te streng.
Maar ze laat hem.
Later kunnen ze daar nog wel over praten.
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24. Ron komt thuis

vrijdag 29 november

Vandaag is de grote dag.
Ron komt weer thuis wonen.
Kim had geen spijt gekregen van haar voorstel.

Marco en Cindy rennen heen en weer tussen de 
auto en het huis.
Telkens nemen ze iets mee naar binnen.
De auto zit best vol.
Als Cindy en Marco naar Ron gingen, namen ze 
vaak speelgoed mee.
Dat komt nu allemaal terug.
Rons gereedschap voor het werk halen ze morgen.
Eerst moet de schuur weer opgeruimd zijn.
‘Zo, de auto is leeg’, zegt Ron als hij de voordeur 
dicht doet.
Hij doet zijn schoenen uit en zet ze in de gang.
Nu staan er weer vier paar schoenen naast elkaar.
Hij kijkt ernaar en glimlacht.
Kim ziet het ook.
Ze gaan meteen het speelgoed opruimen.
Dan bellen de ouders van Kim aan.

‘Wanneer, wanneer?’ vraagt Ron enthousiast.
‘Eh... eind van de maand?’ stelt Kim voor.
‘Daar hou ik je aan!’ zegt Ron en trekt haar naar 
zich toe.
Na een tijdje maakt Kim zich los uit Ron z’n armen.
‘Ik heb zin in een wijntje’, zegt ze.
‘Eh... een sapje, sorry’, zegt ze erachteraan.
Op de bank vraagt Ron later:
‘Misschien wil je er toch nog over nadenken, over 
hier weer komen wonen. 
Het ging wel snel daarnet.’
Kim kijkt hem aan.
‘Wat lief van jou, maar volgens mij is het goed. 
Als ik er morgen anders over denk, laat ik dat wel 
weten. Goed?’
‘Afgesproken.’
Het blijft even stil, dan vraagt Ron zachtjes:
‘Eh... zal ik vannacht blijven? 
Dan ga ik om zes uur weg. 
Cindy en Marco merken er dan niks van.
En, bedenk ik me nu, ik heb mijn werkkleren niet 
bij me.’
Kim kruipt bij Ron op schoot.
‘Heel graag, lieverd.’
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Misschien kunnen ze van de zomer wel gaan 
kamperen. 
Of in een huisje aan zee.
‘Wat zit je te denken?’ fluistert Ron in haar oor.
Ze heeft helemaal niet gemerkt dat hij achter haar 
is komen staan.
‘Oh, plannetjes’, lacht ze ‘die vertel ik vanavond wel.’
‘Plannen over ons?’ vraagt Ron.
‘Tuurlijk over ons.’
 

‘Opa, oma’, roept Marco en rent naar de voordeur.
‘Oma heeft appeltaart’, roept hij in de gang.
Lachend komen ze binnen.
Haar vader geeft Ron een hand: ‘Wat fijn dat je er 
weer bent.’
Ron zegt: ‘Ja, en heel erg bedankt voor al die 
maanden in het zomerhuis.’
Haar moeder geeft Ron een kus en zegt: 
‘Het is hier zeker veel warmer dan in het zomerhuis?’
Ron lacht: ‘Ja, zeker, maar vooral met Kim naast me.’
Hij slaat een arm om Kim heen en kijkt trots.

Even later zitten ‘de mannen’ op het kleed met 
auto’s te spelen.
Cindy wil puzzelen met oma.
Kim kijkt om zich heen.
Ze denkt aan de komende tijd.
Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw.
Allemaal feesten waar ze samen zullen zijn.
Ze wil Lotte uitnodigen voor Kerst.
Petra misschien ook.
En op bezoek gaan bij de vader van Ron.
En als Max toch nog moeilijk doet, is ze veilig bij Ron.
En ze wil Tina een lieve nieuwjaarskaart sturen.
Tina heeft haar gezin zo goed geholpen.
En Tina heeft beloofd om nog een paar maanden 
op huisbezoek te komen.
Dat vindt ze erg fijn.
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Samenvatting per hoofdstuk

1. Jarig
Kim is jarig en ze gaat samen met haar man, Ron, 
en haar kinderen, Cindy en Marco, naar de Efteling. 
Het is een gezellige dag, maar er is ook spanning. 
Ron wordt snel boos op de kinderen en Kim. 
Kim merkt dat ze niet zo gelukkig is en ze denkt 
dat Ron dat ook is.

2. Doe normaal
Een week later komt Ron laat thuis. 
Als hij binnenkomt, is de sfeer meteen slecht. 
Hij is streng tegen de kinderen en doet Cindy pijn. 
Kim reageert koud. 
Ze brengt de kinderen naar bed en waarschuwt 
daarna Ron: ‘Nog één keer agressief gedrag en je 
komt er niet meer in!’ 
Ron heeft spijt, maar dat heeft Kim al vaker 
gehoord.

3. Toch weer
Twee weken later stelt Kim ‘s avonds voor om 
de vakantie met haar ouders in het zomerhuisje 
te logeren. 
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 6. Spullen halen
Ron komt wat spullen halen om bij een collega 
te logeren tot de vakantie. 
Ron, Kim en de kinderen vinden het moeilijk.

 7. Vakantie en praten met Tina
Kim en de kinderen gaan naar het zomerhuisje. 
Ze hebben vakantie. 
Kim geniet van de rust, maar ze is ook erg moe. 
Ze heeft een fijn gesprek met Tina.

 8. Zonder zijwieltjes
In de vakantie hebben Ron en Kim geen contact. 
Tina vraagt in een brief of Ron wil komen praten 
over de toekomst. 
Kim wil graag dat Ron de kinderen elke zondag ziet. 
Cindy leert zonder zijwieltjes fietsen. 
Ze zijn blij en trots. 
Kim is ook verdrietig, want Ron is er niet bij.

 9. Terug naar huis
De vakantie is voorbij. 
Kim en de kinderen gaan naar huis. 
Nu gaat Ron in het zomerhuisje wonen. 
Kim heeft elke week een gesprek gehad met Tina. 
Ze voelt zich sterker en is tevreden over haar 
beslissing. 
Ze ziet dat het ook goed gaat met de kinderen.

Ron wil dat niet. 
Hij wordt agressief naar Kim en Cindy wordt er 
wakker van. 
Cindy gaat naar hun slaapkamer en dan stopt Ron. 
Kim troost Cindy. 
Ron slaapt die nacht beneden op de bank en 
Kim weet niet wat ze moet doen.

 4. Praten met Lotte
Kim brengt de kinderen naar school en belt 
daarna bij de buurvrouw, Lotte, aan. 
Ze vertelt wat er gisteravond is gebeurd. 
Lotte luistert goed. 
Kim beseft dat het al heel lang slecht gaat. 
Er moet iets gebeuren. 
Lotte geeft een telefoonnummer en zegt dat ze 
op internet moet gaan kijken voor hulp.

 5. Kim zoekt hulp
Kim vindt op internet veel informatie over 
huiselijk geweld. 
Ze belt voor hulp. 
Ze spreekt met Tina af voor therapie. 
Tina wil graag dat Ron ook meekomt, maar Ron 
wil dat niet. 
Kim regelt ook dat zij en de kinderen naar het 
zomerhuisje gaan. 
Ron blijft de hele zomer in hun huis.
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Zo zijn de kinderen veilig en zien ze hun vader toch. 
Ze nodigt Lotte uit om die avond te komen eten. 
Lotte en Kim kletsen gezellig. 
Kim vertelt ook dat ze Ron mist.

13. Zondag gaat goed
Kim brengt de kinderen die zondag naar 
‘De Speelplaats’. 
Tina blijft bij Ron en de kinderen. 
Kim gaat boodschappen doen. 
Bij het winkelcentrum ontmoet ze Max, een 
buurman van vroeger. 
Ze drinken samen wat. 
Kim vertelt over Ron. 
Max vertelt dat hij gescheiden is. 
Hij belooft om met Ron te praten. 
Max zegt ook dat hij Kim heel leuk vindt. 
Kim wordt verlegen, maar ze vindt hem ook leuk.

14. Toch wel
Tina belt naar Kim. 
Ze vertelt dat Ron toch in therapie wil. 
Dat kwam door het gesprek met Max. 
Kim is heel blij en omhelst Ron als hij die zondag 
de kinderen komt halen. 
Toch denkt ze die middag ook aan Max. 
Maar ze belt hem niet!

 10. Alles begint weer
Kim brengt de kinderen naar school. 
Marco gaat voor het eerst naar school. 
Als Kim naar haar werk fietst, moet ze huilen. 
Haar baas, Mike, ziet het aan haar en praat met haar. 
Ze mag iets minder werken nu ze alleen voor de 
kinderen moet zorgen. 
’s Avonds belt Ron over de eerste bezoekdag. 

 11. Papa-dag
Die zondag komt Ron de kinderen halen voor 
een dagje samen. 
Kim slaapt bijna de hele dag. 
Ron blijft in de auto zitten, als hij Cindy en Marco 
weer terugbrengt. 
Als hij weg is, vertellen ze dat Ron boos werd 
op Marco en hem een klap gaf. 
Kim wordt ook boos en scheldt op Ron. 
De kinderen schrikken van haar. 
’s Avonds belt ze met Lotte. 
Kim besluit om de volgende dag Tina te bellen.

 12. Hoe verder?
Kim vertelt Tina dat Ron agressief werd tegen de 
kinderen. 
Tina regelt dat ze de volgende zondag erbij zal zijn. 
Kim is blij. 
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Hij bedreigt haar. 
En na het boodschappen doen staat hij voor 
haar huis. 
Hij is boos. 
Ze stuurt hem weg, maar ze is bang. 
Twee dagen later komt Max weer. 
Hij scheldt. 
Kim belt de politie. 
Dan ontdekt ze dat de politie Max al kent. 
Hij was ook agressief naar zijn ex-vrouw, Petra, 
haar buurvrouw van vroeger!

 19. Praten bij Tina
Kim en Ron hebben een afspraak met Tina. 
Kim zegt sorry. 
Ron is heel verdrietig. 
Toch wil Ron dat ze doorgaan. 
Ze spreken af dat Ron twee zondagen thuis op 
bezoek komt. 
Tina zal daar ook bij zijn. 
Na therapie bedankt Kim Ron voor zijn rustige 
reactie. 
Ze willen allebei dat het goedkomt.

 20. Ron wil uit
Kim reageert niet op berichten van Max. 
De politie rijdt soms door haar straat. 
Het blijft rustig. 

 15. In therapie
Ron en Kim zijn voor het eerst samen in therapie 
bij Tina. 
Ron vertelt over zijn strenge vader en dat hij wil 
veranderen. 
Ze spreken af dat hij dat in een groep gaat leren.
 
 16. Stom, stom, stom
De kinderen gaan voor het eerst bij Ron een nacht 
logeren, want het gaat erg goed. 
Kim is het weekend alleen en ze wil graag uit. 
Dan krijgt ze een bericht van Max. 
Hij vraagt haar uit. 
Ze gaan uit eten en het is erg gezellig. 
Kim neemt Max mee naar huis. 
Ze vrijen, maar daar heeft Kim meteen veel spijt van.

 17. Kim vertelt het
Kim vertelt aan Tina dat ze met Max naar bed is 
geweest. 
Kim wil het Ron ook vertellen, maar ze is bang dat 
hij boos wordt. 
Ze spreken af dat Kim het aan Ron vertelt met Tina 
erbij. 
Ze gaan dan ook praten over thuisbezoeken.

 18. Max doet moeilijk
Als Kim thuiskomt, ligt er een briefje van Max in de bus. 
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Tina maakt een video. 
Ze spelen en gaan naar buiten met z’n allen. 
’s Avonds bekijken ze samen met Tina de video. 
Ze leren veel over samen opvoeden. 
Ron blijft slapen, maar gaat weg voordat de kinderen 
wakker worden.

 24. Ron komt thuis
Ron komt weer thuis wonen. 
De ouders van Kim komen ook. 
Tina is er niet bij die dag, maar ze gaat Kim en Ron 
nog een tijd helpen. 
Kim is erg gelukkig met haar gezin en maakt plannen 
voor de toekomst.

Dan vraagt Ron haar uit! 
Kim wil dat heel graag. 
Ze vraagt Lotte of ze kan oppassen. 
’s Avonds belt ze Petra op om af te spreken.

 21. Kim en Petra spreken elkaar
Kim en Petra drinken samen koffie. 
Petra is niet boos op Kim, ook al had ze seks met 
Max, haar ex-man. 
Ze begrijpen elkaar goed, want ze hebben hetzelfde 
meegemaakt.

 22. Ron en Kim gaan uit
Ron komt Kim halen om uit te gaan. 
Eerst brengen ze de kinderen samen naar bed. 
Dat is erg gezellig. 
In het restaurant vertelt Ron over zichzelf. 
Hij is na acht jaar weer eens op bezoek gegaan bij 
zijn vader. 
Dat was erg goed. 
Hij vertelt ook over pesten op het werk. 
Dat is nu voorbij. 
Het is een mooie avond. 
Ron en Kim vrijen samen, maar Ron blijft niet slapen. 
Dat is beter voor de kinderen, denkt Kim.

 23. Testdag
Die zondag zijn ze voor het eerst met z’n vieren thuis. 
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Over de auteur

Hanneke van der Werf (1962) loopt warm voor taal.
Wat haar opvalt, boeit, raakt of te binnen schiet, zet 
ze om in taal. Dat kan in een zin, gedicht, verhaal, 
app of een boek. Zij draagt graag bij aan leesplezier 
en levensvreugde van iedereen.

Van Hanneke van der Werf verschenen eerder 
boeken in eenvoudige taal:

Daan-dagen, mijn eerste kind (1996)
Een nieuwe liefde voor dokter Hans (2008)
Boer vindt vrouw (2010)

Stichting lezen en schrijven
www.lezenenschrijven.nl

Informatie huiselijk geweld
www.veiligthuis.nl
www.slachtofferwijzer.nl

. . . ;)



www.hanneki.nl

. . . ;)

Dit boek is geschreven in 
eenvoudige taal voor wanneer 
lezen meer moeite kost.

Kim heeft een man en twee 
kinderen.
Een gelukkig gezin of toch niet?
Haar man is snel boos.
Hij doet dan agressief naar haar 
én de kinderen.
Kim voelt zich niet meer veilig.
Dat moet ophouden, maar hoe?
Ze zoekt hulp.
Zou het Kim lukken om weer 
een gelukkig gezin te krijgen?


