
 “Een winterzonnetje scheen door de ramen. Voor de 
tweede keer die zondagochtend bladerde ik de krant 
door. Ongeduldig keek ik op de klok. Elf uur en Lam-

bert lag nog steeds op één oor. Het was waarschijnlijk weer 
laat geworden de avond ervoor, tijdens de stapavond met zijn 
‘toervrienden’. Om middernacht was ik naar bed gegaan, ik had 
hem niet horen thuiskomen. 
Het liep tegen twaalf uur toen hij in zijn boxershort slaperig 
de keuken kwam binnenstrompelen. Hij kwam op me aflopen 
en kuste me in mijn nek, terwijl hij zijn handen over mijn lijf 
liet glijden. 
‘Goedemorgen mooierd,’ gromde hij.
Een bedwelmende alcohollucht drong mijn neus binnen. Ik 
duwde hem zachtjes van me af. 
‘Laat geworden?’
‘Kun je wel zeggen, ja,’ geeuwde hij. Hij liep naar het aanrecht. 
‘Ook koffie?’
‘Nee, ik ga een wandeling maken. Ik heb op jou gewacht, om-
dat ik dacht dat je misschien wel mee wilde. Maar ik vermoed 
van niet, als ik je zo zie. Langer op je wachten, daar heb ik 
geen zin in. Tot zo.’ Ik stond op en liep naar buiten, de frisse 
lucht in.
Terwijl ik luisterde naar het gekwetter van de vogeltjes, stapte 
ik flink door en liet mijn gedachten de vrije loop. Wat was er 
aan de hand met mij en Lambert? Het was al de zoveelste keer 
in de afgelopen maanden dat ik op hem had zitten wachten, 
voor niets.
‘Nog even met de jongens weg,’ dat was een van zijn meest 
gebezigde uitspraken van de laatste tijd. Ik gunde hem zijn 

nieuwe hobby en de gezellige vriendenclub, maar op de meest 
ongewenste en onverwachte momenten sprak hij ineens met 
hen af. Zonder aan mij te vragen wat mijn plannen waren. 
Alsof ik er verder niet toe deed. Behalve dan als hij seks wilde, 
over aandacht op dat vlak had ik sinds de kinderen de deur uit 
waren niet te klagen. 
Hij kleedde zich ook anders, realiseerde ik me. Normaal ge-
sproken droeg hij simpele overhemden, nu waren het ineens 
hippe exemplaren met printjes geworden. En gympen in plaats 
van zijn Italiaanse designschoenen. Hij had bakkebaarden la-
ten staan en ging nooit meer de deur uit voordat hij een lekker 
luchtje op had gedaan. Hartstikke leuk vond ik, al verwon-
derde deze omslag me wel. Ik zuchtte diep. Wat was dat toch? 
Ineens flitste door mijn hoofd: een ander, er moest een ander 
in het spel zijn! Toch niet weer hè, dacht ik er moedeloos ach-
teraan.
Na een minuut of twintig wandelen ging ik maar weer terug 
naar huis, waar Lambert op de bank lag, verdiept in zijn te-
lefoon. Zie je wel, dacht ik. Hij zit nu natuurlijk met háár te 
appen. 
Die avond bracht ik het onderwerp ter sprake. ‘Je gaat de laat-
ste tijd wel erg vaak de deur uit.’ Ik probeerde niet te zeurderig 
te klinken.
‘Het is gezellig met die mannen. En nu de kinderen de deur uit 
zijn, is het ook allemaal wat makkelijker, hè.’
Zou dat het zijn, dacht ik, voelt hij de vrijheid? ‘Het zou dus ook 
makkelijker moeten zijn om meer met elkaar te gaan doen,’ 
merkte ik op. Maar daar heb je blijkbaar geen behoefte aan, 
dacht ik erachteraan. Ik zag dat Lambert zijn wenkbrauwen 

even fronste. Een antwoord kreeg ik niet, zijn telefoon ging en 
hij wist niet hoe snel hij moest opnemen. Ik ben er niet meer 
op teruggekomen. 
We hebben een jaar of tien geleden - de kinderen waren toen 
elf en dertien - een flinke huwelijksdip gehad. Jaren hadden 
we ons in dienst gesteld van de kinderen en langzaamaan 
merkten we dat we wat meer vrijheid kregen. Allebei maakten 
we daar gebruik van, maar niet met elkaar. Met twee vrijgezel-
le vriendinnen liep ik alle feesten in de buurt af en Lambert 
kreeg in die periode gevoelens voor een vrouw van de sport-
school. Van haar kreeg hij de aandacht die hij van mij niet 
meer kreeg, zei hij. Ik weet niet of er tussen hen iets gebeurd 
is, dat doet er ook niet toe. Dat hij die gevoelens had, zegt 
genoeg. We waren een fractie verwijderd van een scheiding, 
maar we besloten er samen voor te vechten. Na veel gesprek-
ken en hard werken, waren we hechter dan ooit. 
Nu voel ik weer een verwijdering ontstaan. Ik gun hem zijn 
avondjes met zijn vrienden, maar het lijkt alsof hij een leven 
heeft naast het leven met mij. Het voelt net als toen, alleen 
dan omgedraaid. Ik weet niet of ik nog een keer zo’n periode 
wil doormaken, ik weet niet of onze relatie dat aankan. 
Ik kan twee dingen doen. Het laten, mijn eigen plan trekken 
- dus ook meer op stap met vriendinnen - en hopen dat het 
overgaat. Misschien moet hij gewoon even uitrazen en komt 
de rust vanzelf weer terug. Of een stevig gesprek met hem 
voeren, met het gevaar dat ik dingen hoor die ik helemaal niet 
wil horen. Misschien ben ik inderdaad niet interessant genoeg 
meer voor hem. Ik vraag me echt af: hoe zorg ik ervoor dat we 
niet weer in een crisis belanden? L

Judiths man gaat steeds vaker alleen op stap
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Judith (47) maakt zich zorgen over haar huwelijk. De laatste maanden leidt haar man Lambert (51) 
steeds meer een eigen leven, zonder rekening te houden met haar. Dreigt er weer een verwijdering zoals vroeger? 

En wat kan ze doen om dit te voorkomen?

OP EEN RELATIECRISIS?
‘DRAAIT DIT WEER UIT


