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December 2017 

Uitslapen 

Het is een doordeweekse ochtend. Ik ben vrij vandaag en mag van mezelf blijven 

liggen tot de overige gezinsleden vertrokken zijn naar werk en school. Tot die tijd 

echter bevinden die gezinsleden zich in de keuken die grenst aan onze slaapkamer. 

Terwijl ik de verontwaardigde bromstem van 1 en de geïrriteerde stem van wederhelft 

probeer te negeren gaat de deur open. Junior 2 komt binnen met zijn schoenen in 

zijn hand. “M’n schoenen zijn nog een heel klein beetje nat, bij de tenen” meldt hij 

me. “Ja” verzucht ik geïrriteerd, “wat nu?” Moet ik zeeven droogtoveren?” Twee vindt 

het niet grappig en druipt af. 

 

Dan komt wederhelft binnen. Hij neemt plaats op het bed om zijn schoenen aan te 

doen. Ondertussen praat hij me uitgebreid bij over zijn recente twist met junior 1 die 

ik evenwel net woordelijk heb kunnen volgen. En terwijl ik lig te schommelen 

vanwege zijn bewegingen blijf ik me krampachtig ontspannen. Als hij weg is haal ik 

opgelucht adem. 

Even maar want dan stormt junior 1 binnen. “Ik had al lang die spullen moeten 

inleveren, iedereen heeft dat vorige week al ingeleverd”, tiert hij beschuldigend op 

luide toon terwijl hij het licht van de zaklamp op zijn telefoon over mijn gezicht 

laatschijnen. “”Die spullen” slaat op zijn identiteitsbewijs en zorgpas die hij blijkbaar 

had moeten inleveren in verband met een studiereis die over 7 (!) maanden plaats 

gaat vinden. Ik sus hem en zeg dat het allemaal wel goed komt en al 

mopperend druipt hij af. 

En dan, eindelijk, hoor ik een deur slaan. 

Gevolgd door stilte. Het is tijd om op te staan. 

Bianca 

 

 November 2017 

Krantenwijk 

De koopkracht van junior 1 holt danig achteruit. De wekelijkse toelage die hij van zijn 

ouders ontvangt blijkt niet aan te sluiten bij zijn koopbehoefte en hij acht de tijd dan 

ook rijp voor een baantje. Samen met vriend S. heeft hij besloten folders te gaan 

bezorgen. 

In verband met mijn toegeeflijke karakter ben ik de aangewezen persoon om hier 

toestemming voor te verlenen. 

Helaas voor hem geef ik niet toe. Zijn agenda is iedere dag gevuld en ik vertel hem 

dat ik geen ruimte zie voor een extra activiteit. Als hij mij langdurig op andere 

gedachten probeert te brengen kies ik voor de makkelijkste weg, ik verwijs hem naar 

zijn standvastige vader. Tot mijn verbijstering geeft wederhelft direct toe, wel met de 

toevoeging “Als ik er maar geen last van heb”. 1 Verdwijnt en we horen er niets meer 

van. 



 

Totdat vriend S. twee weken later voor de deur staat met de mededeling dat de 

kranten op dinsdag geleverd worden en uiterlijk op woensdag gevouwen en bezorgd 

moeten worden. Helaas zijn zowel de dinsdag als de woensdag van 1 tot laat in de 

avond gevuld met school, voetbalactiviteiten en huiswerk dus wederhelft en ik zien 

ons genoodzaakt te assisteren. 

Dus ondanks dat ik het er niet mee eens was en wederhelft “er geen last van wilde 

hebben” hebben wij nu een krantenwijk. 

Mocht u ’s avonds laat iets horen klepperen naast uw huis, excuus, grote kans dat wij 

dat zijn. 

Bianca 

 

Oktober 2017 

Onbereikbaar 

In een vlaag van gezondheidswaanzin zet ik een stappenteller op mijn mobiele 

telefoon. De teller zal al mijn stappen tellen en bij een gemiddelde van 10.000 

stappen per dag wordt mij een leven lang gezondheid beloofd. Hoewel al snel 

duidelijk wordt dat 10.000 veel te hoog gegrepen is blijf ik geobsedeerd mijn eigen 

stappen volgen. Om geen stap te missen houd ik de telefoon dan ook angstvallig aan 

mijn zijde. Waar ik ook ga of sta, de telefoon blijft in mijn zak. Tenminste, dat is de 

bedoeling. 

Want, op een onachtzaam moment duikelt de telefoon uit mijn broekzak zo de 

toiletpot in. 

De telefoon blijkt niet bestand tegen een dompeling in het met urine aangelengde 

water uit het reservoir van onze toiletpot en eenmaal opgedroogd weigert het toestel 

tot leven te komen. Zo ben ik ineens hermetisch afgesloten van de buitenwereld. 

En van mijn stappenteller. 

Gelukkig hebben wij alle risico’s die ons gelukkige leven eventueel zouden kunnen 

bedreigen verzekeringstechnisch stevig afgedekt en de voorwaarden van mijn polis 

leren mij dat mijn telefoon naar de maker mag. 

De daaropvolgende dagen is het verpletterend stil… of eigenlijk… heel stil…of… 

nogal stil…stil… of beter nog: aangenaam stil. 

En na drie heerlijk rustige weken komt het verlossende woord: de telefoon is definitief 

kapot en ik krijg een nieuw toestel. En als het toestel dan eindelijk in mijn bezit is 

overweeg ik heel even om de telefoon in het doosje in de kast te zetten. Maar… dat 

duurt slechts heel even. Want, ik moet door, ik doe weer mee, 

ik ben godzijdank WEER BEREIKBAAR! 

Bianca 

 

 September 2017 

Anna Lyticus 

Het valt niet mee om mij als vrouw te handhaven in mijn door mannen gedomineerd 

gezin. Zeker wanneer het over voetbal gaat tel ik niet mee. Terwijl ik toch best wat 



weet van voetbal en de competitie ook redelijk volg. Als begin twintiger bracht ik zelfs 

met vriendin I. de lokale FC regelmatig een bezoekje. En zoals het een goede 

supporter betaamt sprongen wij op zodra er gescoord werd om uit volle borst het 

clublied mee te zingen. 

Op zaterdagavond gingen wij pas naar het café nadat we voetbal hadden gezien op 

tv, we wilden er niets van missen. Gek genoeg geeft dit mij geen enkel aanzien 

binnen mijn gezin. Waar wederhelft vroeger nog bewonderend mijn kant opkeek 

wanneer ik mij uitliet over de gespeelde competitieronde vang ik tegenwoordig bot. 

Vooral junior 1 en 2 bespreken het spelletje slechts met hun vader en bekijken mij vol 

minachting als ik het woord voetbal alleen al in de mond neem. 

Laatst zaten we samen in de kamer, de tv stond aan er was voetbal op. De sfeer was 

goed, er stond een hapje en een drankje op tafel en zelfs over het spel viel geen 

onvertogen woord. Toen werd ik echter overmoedig. Ik begon mee te praten met de 

heren. En bij een gemiste penalty durfde ik op te merken dat deze zeer slecht was 

ingeschoten. 

Junior 1 en 2 keken eerst naar elkaar, toen naar wederhelft en barstten vervolgens in 

hoongelach uit. “Ze wil ook meepraten hoor!” hoonde 1 naar 2. “Ja” beaamde 2, “ze 

denkt dat ze er verstand van heeft”. Vernietigend keek ik naar wederhelft die zich 

wijselijk stil hield. Dat was verstandig van hem. Ik denk dat ik de komende wedstrijd 

van junior 1 en 2 ook maar eens oversla als supporter, dat zal ze leren! 

Bianca 

 

Juni 2017 

Ballenbeschermer 

Sinds thondje kennis heeft gemaakt met teefje O is hij verliefd. Of verliefd… beter 

gezegd: hij verkeert in een permanente staat van opperste opwinding. Hij wenst O. 

die veel te groot (en te oud) voor hem is voortdurend te bestijgen en niets zal hem 

daarvan weerhouden. Na een uiterst gênante wandeling waarbij de gierende 

hormonen thondje en vooral mij parten spelen is de maat vol. 

Eenmaal thuis bel ik de dierenarts en ik vertel hem dat ik een afspraak wil maken 

voor permanente verwijdering van de aanstootgevende ballen van thondje. De 

dierendokter zwijgt even voordat hij mij onderwerpt aan serie beschuldigende vragen. 

Waarom ik dat wil en wat ik ermee wens te bereiken wil hij weten, want het is 

helemaal niet gezegd dat sexueel of dominant gedrag verandert na castratie. 

Ik stamel dat ik de stuitende sexuele driften van thondje wens te beteugelen en dat ik 

dacht dat dit de juiste manier was. Maar mijn argumenten zijn te mager en het is 

duidelijk dathij thondje, of eigenlijk mij, niet wenst te helpen. Uiteindelijk stem ik 

gedwee in met zijn voorstel om het eerst maar eens met een prikje te proberen.  

Ik verbreek de verbinding en staar verbijsterd voor me uit. 

“Was zeker een man” briest collega die ik het verhaal vertel. Haar (vrouwelijke) 

dierendokter had al lang geleden korte metten gemaakt met de ballen van haar hond. 

Toch haal ik een dag later braaf de injectie voor thondje en bij het verlaten van de 

praktijk verbeeld ik me dat ik thondje zie knipogen naar de dokter. 

Bianca 

 



Mei 2017 

Gloriemomentje 

Een mooie bijkomstigheid van het hebben van kinderen is dat ze je nu en dan 

vervullen met een gevoel van trots. Vooral wanneer het kind iets buitengewoons 

presteert in gezelschap ervaart de gemiddelde ouder een buitengewoon prettig 

gevoel van trots. Hoe groter het gezelschap, hoe intenser het trotse gevoel. 

Zoals menig ouder ben ook ik trots op allebei mijn kinderen om heel verschillende 

redenen. Toen junior 2 dan ook vertelde dat hij zijn eigen geschreven gedicht mocht 

voordragen bij een lokale herdenkingsplechtigheid was ik apetrots. De herdenking 

vond plaats in de open lucht, bij het oorlogsmonument. “Dat schrijftalent heeft hij van 

z’n moeder”, zei ik bescheiden tegen wederhelft. “Ik kom wel even kijken hoor” 

deelde ik 2 mede. 

Twee dacht daar nogal anders over. Hij maakte mij duidelijk dat mijn aanwezigheid 

niet gewenst was. Ik diende thuis te blijven en aldus geschiedde. 

Een aantal weken later was het 4 mei en kwam mij ter ore dat een klasgenootje van 

2 haar gedicht had mogen voordragen tijdens de lokale herdenking. “Hé”, riep ik 

verontwaardigd naar 2, “V mocht haar gedicht voordragen tijdens de herdenking!” 

“Oh ja”, zei 2 onverschillig, “ze hebben mij ook gevraagd, maar ik heb nee gezegd. 

Dat ga ik toch ECHT niet doen…” Verbijsterd keken wederhelft en ik elkaar aan. 

Hadden we daar toch even mooi de sier kunnen maken. 

Gelukkig kan ik het hier nog kwijt. Maar dat is toch niet helemaal hetzelfde. 

Bianca 

 

April 2017 

Hobbyboer 

Sinds we verhuisd zijn voelen we ons hobbyboer. We hebben immers een kat, een 

hond en een goedgevuld kippenhok. Als echte boerenkleindochter bevalt dit 

boerenleven mij uitstekend. Klein nadeel is dat het leven als hobbyboer gepaard lijkt 

te gaan met dierenartsbezoeken. Wederhelft heeft geen hekel aan de dierenarts, wel 

aan zijn tarief. 

Op een dag hebben we een manke kip. We zien het even aan, maar na een week 

kan ik dat niet meer en ik bel de dierenarts. Gelukkig kunnen we diezelfde avond al 

terecht. “WAT?!” roept wederhelft als ik het hem vertel. Maar in ferme bewoording 

maak ik hem duidelijk dat er geen weg terug is, de afspraak is gemaakt. 

Omdat ik wederhelft er doorlopend aan herinner een echte boerenkleindochter te zijn 

vindt hij het niet meer dan logisch dat ik de kip uit het hok haal. “Tuurlijk!” roep ik 

stoer en slikkend ren ik achter de manke kip aan het hok door. Uiteindelijk krijg ik 

haar te pakken en even later bevinden we ons in de wachtkamer van de dierenarts. 

De aldaar aanwezige hondenbezitters gluren met een scheef oog naar onze 

kakelende doos. 

Gelukkig zijn we snel aan de beurt. De kip heeft een ontstoken heup en met een prik, 

een kuurtje en een rekening van 36 euro staan we twee minuten later weer buiten. 

De zeven dagen daarna spuiten we dagelijks het medicijn in de snavel van de kip en 

voelen we ons heel verantwoordelijke pluimveehouders. 



Ja, dat hobbyboeren gaat ons heel goed af. Binnenkort moeten we maar eens op 

zoek naar een schaap. Of een koe… 

Bianca 

 

Maart 2017 

Zaterdagochtend 

Twaalf autootjes staan op een rij. De leider staat vooraan want hij weet de weg. Als  

het dertiende autootje zich achter in de rij aansluit zet de rij zich in beweging. Dertien  

autootjes vliegen over de snelweg, op weg naar het hoge noorden. Plaats van  

bestemming is deze week Aol Pekel, of op z’n Gronings Oal Pekel. Na zo’n drie  

kwartier bereiken we de bestemming en de autootjes worden geparkeerd. Terwijl de 

jongens en meisjes zich naar de kleedkamer snellen zetten wij, de chauffeurs, ons 

neer in de kantine.  

Eén van ons haalt koffie. We wachten en praten over onze kinderen, het weer en de 

toestand in de wereld. Na een half uur komen we in beweging om naar het veld te 

gaan. De wedstrijd begint. We juichen, mopperen en moedigen onze kinderen aan.  

Rust. Wederom bewegen we ons naar de kantine. “Koffie, koffie, thee, koffie?” wordt 

ons aangeboden, dit keer door een andere ouder. We bespreken de wedstrijd, onze 

kinderen en nog maar eens de toestand in de wereld.  Na zo’n tien minuten draaft 

een klein geel legertje voor het raam langs en zetten we ons weer in beweging. We 

juichen, mopperen en kletsen ons door de tweede helft heen en na een klein half 

uurtje is het klaar.  

Nog een laatste keer schuifelen we terug naar de kantine waar we zonder koffie de 

wedstrijd bespreken, onze kinderen en de toestand in de wereld. En als dan eindelijk 

onze fris gewassen kinderen er weer zijn, is het tijd.   

We stappen weer in en dertien autootjes rijden terug over de snelweg naar huis.  

Bianca 

 

Februari 2017 

Zen(satie) 

Het is woensdagochtend, de ochtend van mijn wekelijkse yoga-les. Het is spitsuur in 

huis. Wederhelft is net vertrokken, junior 1 en 2 maken zich klaar  om naar school te 

gaan. “Maaaaaaaaaaammm!”, hoor ik het zoetgevooisde stemgeluid van 2 van 

boven  komen. Ik weet wat dat betekent en hoewel ik vind dat 2 zijn eigen problemen 

moet oplossen kan ik het niet laten in te grijpen en ik gebied 1 op te houden.  De 

onherkenbaar zware stem van 1 (wiens keel onlangs bezet lijkt te zijn door een 

baard) antwoordt op luide toon dat hij ALTIJD de schuld krijgt maar dat 2…. 

Een paar minuten later ontdek ik sporen van 1 in de douche, toiletpot, de hal en op 

de trap. Met schelle stem beveel ik 1 voor mij te verschijnen. Tergend langzaam, met 

zijn blik op zijn telefoon waar ook nog eens keiharde ***muziek uit komt, sloft hij naar 

me toe. Ik ontsteek in woede en maan hem op luide toon de muziek uit te doen. 

Daarna wijs ik hem op de puinhopen die hij heeft achtergelaten en ALTIJD 

achterlaat.  “Zó” durft hij te roepen, “wat doe je bóós ja!” wat me nóg bozer maakt. Ik 

stamp bij hem vandaan om af te koelen. 



Wanneer ik in de keuken kom barst uiteindelijk de bom. Een dikke vette klodder  

chocopasta bevuilt mijn ongelezen krant.  “KOM ‘NS HIER” schreeuw ik met 

inmiddels een zere keel waarna onze woordenstrijd in alle hevigheid losbarst. En 

terwijl ik net lekker op stoom kom, bijt 1 me toe dat hij naar school moet. Even later 

zie ik hem met verbeten gezicht wegfietsen door de sneeuw.  

Ik kijk hem na en slik. Dan pak ik m’n spullen en vertrek naar m’n  yoga uurtje. 

Hier krijgt de yoga-juf vandaag nog een zware dobber aan. 

Bianca 

  

Januari 2017 

Stukje stress 

Ik moet iets doen en dat iets moet voor een bepaalde datum af zijn. Net als tijdens 

mijn schooltijd, stel ik het uit. 

Had ik op de middelbare school een proefwerk dan leerde ik pas op het allerlaatste 

moment. Waardoor wel de stress opliep maar het hoofd lange tijd leeg bleef. Na de 

middelbare school ging ik een vervolgopleiding doen. Inmiddels woonde ik op mezelf 

en waar mijn ouders me eerder nog wel eens aanspoorden was er nu niemand meer 

die mij aan het werk zette. 

Bij een tentamen wachtte ik vaak met leren tot de dag voor het tentamen. Op die dag 

keek ik dan eerst langdurig televisie, ging ik koffiedrinken, belde ik een vriendin, ging 

ik uiteindelijk stofzuigen, dweilen, boodschappen doen, maakte ik wat te eten, zette 

ik een kopje thee en blies ik daartussendoor nog een rol boterhamzakjes kapot 

vanwege de hyperventilatie. Pas ’s avonds begon ik dan te leren waardoor er niets 

anders op zat dan tot diep in de nacht door te gaan. Gebroken zat ik dan de 

volgende dag aan het tentamen. En hoewel ik mezelf erom vervloekte bleef ik het zo 

doen. 

Inmiddels ligt mijn schooltijd ver achter me maar soms heb ik weer een opdracht die 

ik voor een bepaalde datum af moet maken. En net als vroeger doe ik niets. Terwijl 

de datum langzaam nadert maak ik schoon, doe ik nutteloze spelletjes, bak ik een 

taart en maak ik het kippenhok schoon. Ondertussen slik ik een zware pijnstiller 

tegen de opkomende hoofdpijn en uiteindelijk, als uitstel echt niet meer mogelijk is, 

ga ik er toch mar even voor zitten. 

Zo. Klaar. 

Bianca 


