
Ik leerde Dick kennen toen ik twintig was, in de plaat-
selijke discotheek. Hij stond bij een groepje vrienden 
met een glas whiskey-cola in zijn hand. Ik vond hem 

stoer, zoals hij daar relaxt om zich heen stond te kijken. Ik 
knoopte een gesprek met hem aan en na een tijdje vroeg 
ik of hij me naar huis wilde brengen. Hij bracht me ach-
terop zijn fiets tot aan de voordeur, waar ik hem als dank 
uitgebreid kuste. Een paar dagen later achterhaalde ik zijn 
telefoonnummer en belde ik hem op om mee uit te vragen. 
Het was het begin van onze relatie. 
Als ik dat allemaal niet had gedaan, weet ik niet of wij 
ooit bij elkaar waren gekomen. Het is namelijk tekenend 
voor onze relatie: ik regel het allemaal en Dick laat het 
zich aanleunen. Als ik niets doe, gebeurt er ook niets. Nu 
pas wordt dat zichtbaar voor mij. 
Dick en ik trouwden toen ik op mijn eenentwintig-
ste zwanger bleek van Marieke. We waren nog jong en 
wisten niets van het leven. Die eerste jaren waren best 
moeilijk voor ons. Tegen de tijd dat Marieke naar de 
kleuterschool ging, hadden we onze draai pas een beetje 
gevonden. Dick had een baan als buschauffeur met wis-
selende diensten en ik werkte bij als kapster aan huis, 
in de avonduren. Toen Marieke zeven jaar was, wilde ik 
graag een tweede kindje. Marieke had me niet zo veel 
meer nodig en ik miste het om te zorgen. Ik raakte snel 
zwanger van Johan. Johan was nog niet van de borst af, 
of mijn buik groeide alweer. Baby Mathilde maakte ons 
gezin compleet. 
Wat was het toen druk voor me! Ik zorgde, regelde en 

wanneer ik kon, werkte ik bij als kapster. Want kinderen 
zijn duur, dus al het geld dat ik extra kon binnenbrengen, 
was welkom. Dat is al die jaren zo gebleven, totdat de kin-
deren het huis uitgingen. Deze zomer was het zover. Jo-
han en Mathilde zijn ongeveer tegelijkertijd vertrokken, 
voor werk en voor studie. In nog geen week tijd zwaaiden 
Dick en ik onze jongste kinderen uit. Ik wist natuurlijk 
dat die dag eraan zat te komen en het was prima. Het was 
tijd voor hen om op eigen benen te staan. 
Die eerste avond met zijn tweetjes ging ik zitten in mijn 
luie stoel. Dick zat op de bank, te kijken naar een pro-
gramma over diepzeevissen. Peinzend keek ik naar hem. 
Zijn buik ging op en neer en ik hoorde zijn zware adem-
haling. Uit zijn oor stak een haar. Ineens kwam het bij me 
binnen. De komende jaren was het Dick en ik, samen! 
Wilde ik dat wel? 
Wat hadden wij nu nog samen, behalve het ouderschap 
en een hypotheek? Ik kon me niet herinneren wanneer 
we voor het laatst samen iets leuks gedaan hadden, of 
samen hadden gelachen. Lachen doet Dick sowieso niet 
veel, hij is meer van het mopperen. De seks is ook al 
jaren niet meer dan ongeveer eens per maand iets plicht-
matigs en samen op vakantie, dat doen we al jaren niet 
meer. Ik maak graag stedentrips met een vriendin en 
Dick gaat graag vissen met een maat van hem. 
‘Gek, hè, dat de kinderen nu niet meer binnen kunnen 
lopen?’ liet ik vallen. 
Dick nam de moeite niet om me aan te kijken. ‘Ach’,  
zei hij. 

‘Wat wil je morgen eten?’ probeerde ik toen. ‘Iets feeste-
lijks, om ons lege nestsyndroom te verzachten?’
Hij bromde wat. ‘Stil in huis blijft het toch, wat je ook op 
tafel zet. Kijk maar.’
Zo verliep de eerste poging om een gesprek aan te gaan. 
Ik vroeg me af: was hij daar wel toe in staat, een goed 
gesprek? Nee, bedacht ik me. Ik had dat nooit gehad met 
hem, maar ik had het altijd zo druk gehad dat ik dat niet 
miste. Bovendien denk ik dat hij het ook echt niet kan. Ik 
was op hem gevallen omdat hij relaxt was, nu weet ik dat 
hij relaxt léék, omdat hij gewoon nooit initiatief neemt 
en nergens over nadenkt. Hij heeft geen kwade bedoelin-
gen, maar hij wil niet veel en kan niet veel. Hij weet bij 
wijze van spreken niet eens hoe je een belastingaangifte 
moet doen. Daarom komt er heel veel op mij neer: bood-
schappen doen, koken, administratie, dingen regelen en 
ga zo maar door. Want iemand moet het toch doen?
Nu de kinderen uit huis zijn, is er tijd om over dit soort 
dingen na te denken en de laatste tijd schiet steeds vaker 
het idee van een scheiding door mijn hoofd. Wat zou het 
heerlijk zijn om het rijk echt voor mezelf alleen te heb-
ben! De gedachte laat mij niet los, omdat ik mij realiseer: 
ik heb niks aan Dick, en ik heb ook eigenlijk niks mét 
hem. Ik denk eerlijk gezegd ook niet dat het nog gaat 
komen, het is er gewoon nooit geweest. Dat komt nu pas 
echt goed naar boven. Maar kan ik het wel maken om 
Dick nu aan zijn lot over te laten? Ik denk dat hij red-
deloos verloren zal zijn zonder mij, maar dat moet toch 
geen reden zijn om bij iemand te blijven… L

Barbara heeft niets meer met haar man

‘MOET IK UIT MEDELIJDEN BLIJVEN?’
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Barbara (51) had heel andere verwachtingen van haar huwelijk met Dick, maar ziet pas in wat ze allemaal mist nu haar 
kinderen uit huis zijn. Haar man toont weinig initiatief en laat het zich allemaal maar aanleunen en Barbara weet niet of ze 

dat nog jaren volhoudt…


