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Hoe vaak heb ik niet verzucht dat
ik in een volgend leven kinderloos
en smetteloos in een eeuwig opge-
ruimd huis zou leven, toen de kin-
deren nog klein waren, autootjes in

de video propten en pindakaas aan de muur
smeerden? Ik zou nooit meer struikelen over
speelgoed, mijn ko�e nooit meer koud laten
worden, op zaterdag inmijn ochtendjas de vuist-
dikke krant helemaal uitlezen, en al die andere
dingen doen waar ouders van kleine kinderen
veel te weinig aan toe komen...
Maar ik hoef niet te wachten tot ik reïncar-

neer. Want ze zijn inmiddels groot geworden.
De oudste van 21 (meisje) woont op kamers en
de jongste van 18 (jongen) heeft in juni zijn
schooldiploma gehaald. Het zit er zo’n beetje op,
dat opvoeden. En het zijn hele leukemensen ge-
worden.
Begrijp me niet verkeerd, ik heb ondanks alle

vermoeienissen altijd genoten van het vader-
schap. Ik had geen fase willen missen. En dat
geldt minstens zo hard voor mijn echtgenote.
Maar waar eerdere kinderstadia altijd naadloos
in elkaar over liepen (kruipen, lopen, luier, wc,
brabbelen, praten, straattaal, bier drinken),
dient dit nieuwe hoofdstuk zich veel abrupter
aan: het lege nest.Waarvan jewel eens hoort dat
je er een heus syndroom aan over kunt houden -
een enge ziekte dus!

Helemaal leeg is het nest nog niet, want onze
jongen woont nog thuis. Maar met ons mee op
vakantie – nee, daar is geen sprakemeer van.Vo-
rig jaar konden we Dochter en Zoon nog verlei-
den met een spectaculaire abseil- en klimvakan-
tie in het noorden van Spanje, maar deze zomer
zouden ze toch echt hun eigen plan trekken.
Waarmeewe alweer een forse stap hebben gezet
in de richting van de categorie ‘ouder echtpaar’.
Alweer?
Inderdaad, ja. Sinds een tijdje zijn we zelf vol-

ledig ouderloos. Werd ons tot voor kort het
vooruitzicht op onze eigen bejaardheid nog be-
nomen door mijn 90-jarige moeder – nu zij er
niet meer is staat er niemand meer tussen ons
en de herfstige horizon in.We are next...

Zonder de kinderen op vakantie. Niet echt
voor het eerst, natuurlijk. We deden heus af en
toe wel een stedentripje. Maar de vanzelfspre-
kendheid om er zomers als gezin op uit te trek-
ken is zomaar ineens weg. Voortaan zijn wemet
z’n tweeën. Net als toen we kinderloos waren.
Toen we samen de wereld ontdekten en elkaar
zo leuk begonnen te vinden dat we zelfs kinde-
ren wilden.
In dat kinderen krijgen schuilt eenmerkwaar-

dige contradictie. Het ouderschap komt voort
uit de overtuiging dat je samen verder wilt. Te-
gelijkertijd vergen kinderen zoveel aandacht dat

datgene wat je bindt juist op de achtergrond
raakt. Er wordt niet meer doorgezakt tot het
ochtendgloren. Je zwerft nietmeermet een rug-
zak weken achtereen door Azië of Afrika. En
vree je in het begin tot de stukken er vanaf vlo-
gen, in een gezin met kleine kinderen mag je
soms al blij zijn als je aan een vluggertje toe-
komt.Wat je bindt zijn voor een steeds belang-
rijker deel de kinderen.
Zeker, ze worden groter, en gaandeweg krijg

je steedsmeer vrijheid terug. Er komt zelfs weer
tijd vrij voor ambachtelijke seks. Het risico dat
ze je slaapkamer binnenstuiven wordt steeds
minder. Maar toch ben je samen nog steeds
voornamelijk ‘de ouders van’.
En zo dient zich na een status quo van meer

dan twee decennia plots een dreiging aan: dat de
kinderen de voornaamste legitimatie van je rela-
tie zouden zijn. Misschien zelfs van je bestaan.
Natuurlijk, er zijn vrienden, passies en werk
waardoor je altijd meer bent geweest dan alleen
maar ouder. Maar die relatie – wat is daar nog
van over nadat die 22 jaar lang in het teken heeft
gestaan van het project ‘kinderen’?
Ik ga het missen, dat gezinsleven. Dat weet ik

nu al. Niet de schoenen en jassen die door de ka-
mer slingeren. Niet de afwas op het aanrecht, of
de openstaande bestanden op mijn computer.
Niet het ongevraagd lenen van mijn fiets, de
bulkconsumptie van handdoeken.�
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Wat als de kinderen niet meer meegaan

op vakantie? Hoe leuk is het nog met

zijn tweeën, zonder die prettige

dwangbuis van het gezin?

Help! Ik gametmijn vrouw op reis

dwalen



Mijn hemel, wat kunnen dat soort dingen mij
ergeren. Ik zou de lijst eindeloos lang kunnen
maken.
Wat ik zal missen is de muziek waarnaar ze

luisteren, de absurde grappen die ze maken, de
vrienden die ze meebrengen en de taal die ze
spreken. Van wie anders dan mijn zoon zou ik
gehoord hebben hoe een collega-vakkenvuller
bij de Appie vertelde dat hij ‘kanker-sexy gespie-
geld had’ (vertaling: de artikelen heel netjes in
het schap op een rij had gezet).
En wie anders laat mij het verschil horen tus-

sen goede en foute hiphop? Ik zal het uitleggen
van een nieuw akkoord op de gitaar missen, of
hoe je een band plakt of een ei bakt. Praten over
strubbelingenmet leraren, vrienden en verliefd-
heden. Eigenlijk alles wat alleen bijna-volwasse-
nen aan je leven kunnen toevoegen. Aan die ter-
loopse, maar voortdurende aanvoer van verfris-
sende elementen komt een einde omdat wij als
opvoeders overbodig worden.We zullen zelf op
zoek moeten naar een passende vervangende
functie.
Vroeger, toen we nog kinderloos waren, wa-

renwe zelf die ‘verfrissende elementen’, jong als
wij waren, nieuwsgierig naar elkaar en naar de
toekomst. Zijn wij nog steeds in staat om elkaar
te blijven boeien, nu we de meeste toekomst al
versnoept hebben? Ofwordenwe zo’n verzuurd
paar dat te bang is om te scheidenmaar elkaar ei-

genlijk niks meer te melden heeft. Je ziet ze wel
eens zitten op terrasjes. Zwijgend, ieder een an-
dere kant op starend.

Ze zeggen dat samen op vakantie gaan de ul-
tieme test is voor iedere relatie. Geen dagelijkse
beslommeringen, geen bezoek: alleen maar el-
kaar. Als dat lukt, dan kan de relatie tegen een
stootje. En dan hebben we het natuurlijk niet
over een stedentrip. Parijs, London, Venetië, ja –
kunst! Daar valt zo’n waslijst aan bezienswaar-
digheden af te vinken dat het wel erg moeilijk
wordt om ruzie te krijgen.
Hoewel, Venetië... Ik herinner mij dat Echtge-

note graag naar het glasblazerseiland Murano
wilde, en ik naar het Grand Hotel des Bains op
het eiland Lido. Voor beide tripjes was geen tijd
meer. We hadden namelijk twee dagen ver-
speeld doordat onze oude hond de avond voor
ons vertrek in Amsterdam een hersenschudding
had opgelopen door tegen een lantaarnpaal aan
te rennen. ‘s Ochtends naar de dierenarts, vlieg-
tuig gemist, anderhalve dag later met de trein
naar Keulen vanwaar alsnog een low-cost-vlucht
naar Venetië genomen voor de resterende drie
dagen.
Omdat ik op vakantie altijd degene ben die

zegt ‘zullen we dit of dat doen’, vroeg ik na het
ontbijt: wat zou je er van zeggen als we de vapo-
retto (bootbus) naar het Lido nemen? Je schijnt

er fietsen te kunnen huren, er is een strand, en
er is dat voorname negentiende eeuwse hotel
waar Thomas Mann Dood in Venetië schreef,
bladibladibla....
Dus wij op een zonnige oktoberdag over de

blauwe lagunemet de boot naar dat Lido. Ik vind
het meteen al leuk. Maar de fietsenverhuur
sloot eind augustus, en het Grand Hotel (dertig
minuten lopen) blijkt een afgetimmerd verbou-
wingsproject met triplex voor de ramen. Zelfs
het strand is domein van bulldozers en bouw-
hekken. Op dat hele fokking Lido hebben wij
niets te zoeken. Wel is er in het stadje nog een
fatsoenlijke capuccinomet een citroentaartje.
‘Lekker taartje! En Murano? Lukt dat nog?’,

vraagt Echtgenote.
‘Eh, moeilijk. Tegen de tijd dat we terug zijn is

de dag zo’n beetje voorbij, enmorgen vliegenwe
naar huis.’
‘Wat doenwe dan hier?’
‘Kan ik er wat aan doen...’
‘Maar ik wilde toch naarMurano?’
‘Waarom zei je dat niet vanochtend?’
‘Omdat ik geen idee had dat dit klote-eiland

de hele dag zou kosten...’
Maar een rijkelijk bedeelde stad als Venetië

kan zo’n echtelijk wrijvinkje wel velen. Of
neem Sevilla, waar we waren tijdens de Semana
Santa, in deweek voor Pasen.Ook bestand tegen
kinderloosheid. De hele dag rare Puntmuts-op-
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‘Wat ik zal missen is de muziek
waarnaar ze luisteren, de absurde
grappen die ze maken, de vrienden die
ze meebrengen, de taal die ze spreken.’
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dwalen

tochten in de straten met wijnfestijnen op de
stoep. Flamenco-theater, romantische pleintjes
in de schaduw van sinaasappelbomen, en op Eer-
ste Paasdag het allereerste stierengevecht van
het seizoen in het stierenvechtersmekka van
Spanje (fantastischemuziek, een prachtig stadi-
on en (ieuw!) runderen martelen). Ik bedoel
maar – thrill-seeking kan zelfs het saaiste huwe-
lijk nog oppeppen.
De kaartjes voor dat stierengevecht hadden

we overigens voor veel geld (70 euro p.p) ge-
kocht op de zwartemarkt. Met kinderenwas dat
veel te duur geweest en hadden we dat nooit ge-
daan. Zonder kinderen is alles de helft goedko-
per! Bovendien hadden we dan discussies gehad
of het ethisch wel verantwoord was. En had ik al
opgemerkt dat je zonder kinderen niets meer
met schoolvakanties te maken hebt? Ook pret-
tig.

Goed dan. Zomer 2012.DKC (deDefinitief Kin-
derloos Challenge). We hebben het uitgepro-
beerd. Een huisje op het Spaanse platteland,
veertien dagen. Dus zonder een ‘to-do-list’. In
een niet-spectaculair heuvellandschap bekleed
met kurkeiken. Er is geen dorp. Het dichtstbij-
zijnde restaurant is 15 minuten met de auto. De
supermarkt is op een half uur inGirona.
Om het extra moeilijk te maken heb ik toeval-

ligerwijs inNederland al een gebroken pols opge-

lopen, waardoor ik niet kan fietsen. Een belang-
rijke attractie valt af.
Eigenlijk doen we niks anders dan anders. Of

misschien toch wel: we maken nauwelijks plan-
nen, terwijl we wel van alles doen.We zien wel.
Gaan we naar het strand, dan stoppen we onder-
weg net zomakkelijk om eenmiddeleeuws stad-
je in te lopen. Als we willen koken gaan we toch
in een restaurant eten en andersom. Eenwande-
ling wordt onderbroken als we onderweg koeien
willen tekenen in onze schetsboekjes. Niemand
zegt dat we nou ‘s op moeten schieten. En we
kunnen zelfs vrolijke ontucht plegen zonder
pottenkijkers. Totale onthaasting. Af en toe
sms’en we met de kinderen. De jongste past op
het huis en op de hond. Hoewelwe ze er graag bij
hadden gehadmissen we ze niet.We hebben het
leuk samen.
Dan gaat mijn mobiel. De Amsterdamse die-

renambulance aan de lijn. De hond staat aan een
paal vastgebonden in de De Vlugtlaan. Al uren.
Bovendien is het heet en heeft hij geenwater. Ze
hebben zijn id-chip gescand.Of ie nog steeds van
ons is, vragen ze. En wat ze met hem moeten
doen. Ik bel u zo terug, zeg ik.

De schrik slaat ons om het hart. Als iemand
Hond heeft meegenomen kan dat alleen maar
betekenen dat er is ingebroken. Misschien ligt
Zoon wel met ingeslagen schedel in de tuin. Hij

neemt niet op. Reageert niet op sms’jes.We bel-
len Dochter. Ze zit vast op haar werk (ze bezorgt
maaltijden met een bakfiets). We bellen een
vriendin die dichtbij woont. Ze zal naar ons huis
gaan om Hond in ontvangst te nemen en god
weet wat aan te treffen.
Dan belt zoon. Hij hijgt. Hij is aan het rennen.

Naar z’n fiets, die verderop staat in het park.
Zoonwas samenmet Hond naar de fietsenma-

ker gegaan om z’n fiets af te halen. Via de achter-
uitgang was hij de zaak uitgefietst om in het
park te gaan ‘chillen’. Hij was moe, want hij had
de hele dag achter de vuilniswagen aangelopen.
Hij had die week zijn debuut gemaakt als ‘bela-
der’ bij de reinigingsdienst. Zelfs toen zijn zus
hem belde om te zeggen dat Hond op straat was
gevonden, was hij vergeten dat hij nota bene zelf
degene was die Hond daar had achtergelaten. To-
taal van de wereld.
Gelukkig was hij er zelf ook van geschrokken.

Hij werd die avond zelfs op het politiebureau
ontboden om tekst en uitleg te komen geven. En
wij daar in Spanje maar bellen en regelen. Nee,
zo kinderloos ga je dan ook weer niet op vakan-
tie.

Een kortstondig stressje ter afsluiting van
een verder vrolijke, ontspannende vakantie. En
we hebben niet een keer zwijgend op een terras
voor ons uit zitten staren. So far so good…�

Niemand zegt dat we nou ‘s op
moeten schieten. En we

kunnen zelfs vrolijke ontucht
plegen zonder pottenkijkers.

Totale onthaasting



16

Jeroen Kramer is tv-presentator (‘het Klokhuis’), inspreekstem en
muzikant.

ZATERDAG 25 AUGUSTUS 2012


