
Over mijn kinderen en die andere. 

 

“Dikke zoen van mama! En voor jou ook natuurlijk een dikke zoen! Veel plezier op school, grote 

jongen! Veel plezier bij (onthaalmoeder) Christa, kleine vriend!” 

De auto, gevuld met twee kleine jongens en één grote jongen, ook wel echtgenoot genoemd, rijdt 

weg. Ik zwaai, ik lach, heb alleen maar oog voor die twee ventjes op de achterbank die vrolijk 

terugzwaaien. Als ik zelf naar mijn werk vertrek realiseer ik me: “Ik heb mijn man geen zoen 

gegeven…” Hetzelfde tafereel ’s avonds: wie onstuimig naar me komt toegelopen krijgt een knuffel 

en een zoen. Dat de echtgenoot in een hoekje staat te draaien, valt me niet eens op.  

En dan komen de verwijten, de beschuldigingen. Hij laat me niet genoeg vrouw meer zijn, ik ben 

niets meer dan de poetsvrouw, de moeder, de organisator, diegene die zorgt dat het huis nog 

rechtstaat. Ik heb geen tijd om me mooi te maken, er zijn belangrijker dingen te doen.  

En zo leef je naast elkaar, je vertelt nog wel en je lacht nog wel. Maar dat lachen doe je door je 

kinderen, als ze gekke fratsen uithalen, als ze een zoveelste nieuw woord uit hun mond geduwd 

krijgen, als ze elkaar doen lachen. Praten doe je ook nog wel: over ’t werk, over wat hij nog moet 

doen, wat jij nog moet doen. En dan denk je: “Is dit het nu? Ik ging het toch anders doen? Ik zou toch 

niet in dezelfde valkuil als zovelen trappen? Er staan toch genoeg tips in de boekjes over babysits, 

avondjes uit, sexplanning, … Ik kan toch wel beter?” Nee, blijkbaar kan ik niet beter. Maar ik weet 

wel beter: dit gaat over, dit moet overgaan, dit is geen reden om de handdoek in de ring te gooien, 

dit is slechts een fase. En ik heb geduld, en ik moet gewoon leren om die man van me ’s morgens en 

’s avonds al dat kleine zoentje te geven. Om hem te knuffelen, liefst in het bijzijn van de kinderen. Zo 

ben ik een goede moeder want ik leer ze dat het oké is om mensen te knuffelen en lief te hebben en 

ben ik een goede vrouw, want ik geef die man van me zijn vitamines en mezelf ook. Van time-

management gesproken! 

Mijn tip: geduld.  

   

 

 

 

 

 

 

 


