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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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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.

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.
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‘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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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.
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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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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.
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‘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.

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.
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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?

www.hanneki.nl

