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Ruben is al een half jaar bij haar weg, toch hoopt Isabel 
dat hij met Kerst weer thuiskomt. Maar dan neemt haar 
leven een onverwachte wending...

“De pop is al opgehaald.” 
Isabel kijkt naar de vrouw met  
de morsige joggingbroek in  
de deuropening. 
“Hoe bedoelt u?” 
“Gewoon. Opgehaald. Foetsie.”  
De vrouw wuift met haar hand ten 
teken dat Isabel moet vertrekken. 
Teleurstelling haakt zich in Isabels 
ingewanden vast alsof het klauwen 
heeft. Vijf maanden zoekt ze nu al 
naar Daisy, de pop waar Myrthe 
haar zinnen op heeft gezet.  
Ein-de-lijk stond er een op Markt-
plaats en nu zegt dat mens dat hij al 
weg is. Ze wil de vrouw vertellen 
hoe onbeschoft het is dat ze Isabel 
elf kilometer voor niets heeft laten  
fietsen, maar de voordeur is al  

net rond van haar eigen salaris. Dan 
maar een vest aan. Dat helpt ook.  
Ze kijkt op haar horloge. Over  
twintig minuten moet ze Myrthe 
van school halen. Vlug zet ze van 
het gebruikte theezakje een tweede 
kop thee en scrolt staand tegen  
het aanrecht door de nieuwe  
Marktplaats-advertenties op haar  
telefoon. Een schok golft door haar 
heen. Er staat een nieuwe Daisy op, 
in precies de goede jurk en tegen elk 
aannemelijk bod! Isabel snuift.  
De verkoper zal vast wel weten wat 
zo’n pop tegenwoordig opbrengt, 
dus dat ‘aannemelijk’ is ruim te  
interpreteren. Toch waagt ze een 
kans en tikt haastig een bericht.  
Wat vraagt u voor deze pop? Mijn 
dochter zou er zo blij mee zijn! 
De keukenklok slaat. Ze moet  
opschieten. Pas bij het schoolplein 
ziet ze kans om haar berichten  
te controleren. 
U mag hem halen voor vijf euro. 
Wat een geluk! Vanmiddag nog zal 
ze Daisy ophalen. Langer kan Isabel 
niet wachten. Wie weet is het een 
truc of is ze straks toch weer te laat.
Leunend op haar fiets denkt ze aan 
de vakantiefoto van zichzelf naast 
Ruben en Myrthe. Alles leek nog zo 
anders, haar leven was stabiel en 
veilig. Nu ploetert ze maar door en 
hoopt ze dat Ruben zich snel  
bedenkt. In het fotolijstje heeft  
ze een entreekaartje voor Het  
prinsessenkasteel verstopt, de  
musical waar Myrthe het nu al een 
jaar over heeft. Prinses Daisy speelt 
de hoofdrol. Op Myrthes kamertje 
hangen twee posters van de prinses, 
en van Sinterklaas kreeg Myrthe al 
de lipgloss uit de omvangrijke  
serie merchandise die van Het  
prinsessenkasteel wordt verkocht. 
Isabel had van Sinterklaas vijftig 

euro gekregen. “Voor je boodschappen”, had haar 
moeder met een knipoog gefluisterd. De volgende 
dag bestelde Isabel het eerste entreekaartje voor 
Het prinsessenkasteel: de musical die op Kerst-
avond zou spelen. En ook al nam ze zich meteen 
plechtig voor om door te sparen voor een tweede 
kaartje, zodat ze samen met Myrthe naar  
Scheveningen kon: het was niet gelukt. Ineens  
waren daar die lekke fietsband en het gat in 
Myrthes winterjas. Ruben had gezegd dat hij niets 
voor haar kon doen. “Dit huisje is niet gratis, Isa. 
Al mijn salaris gaat op aan huur. Ik heb wifi nodig. 
En boodschappen. Ik kan je echt niet helpen.” 
Sindsdien speurt Isabel dagelijks op Marktplaats. 
Zestig euro sparen voor een tweede kaartje gaat 
nooit lukken, maar wie weet lukt het haar nog om 

ergens een pop te vinden voor een zacht prijsje. 
Dan verkoopt ze het eerste entreekaartje zodat ze 
kerstboodschappen kan doen. Myrthe is al  
dolgelukkig met een Daisy-pop met afgeknipt 
haar en een arm met een deuk erin. 

Blijdschap
Isabel schat de man voor haar net zo oud als zij. 
Hij heeft een doorsnee-uiterlijk, niets bijzonders, 
op die felblauwe ogen na. Ze lijken door haar heen 
te boren als hij lacht. 
“Ik ben Marc. En jij komt voor de pop!” Hij zet 
een stap naar achteren en toont dan Prinses 
Daisy, splinternieuw in de doos. Isabel twijfelt. 
Een pop van vijftig euro voor nog geen tiende van 
de prijs. Hier zit vast een addertje onder het gras. 
Misschien is die vent wel een… 
“Hallo, aarde aan Isabel?” 
Weer die fantastische ogen. Mooi gebit ook. Maar 
die kleding… Zo vorige eeuw! Hij ziet haar staren. 
Vlug slaat ze haar blik neer en reikt naar de doos. 
“Ik had deze pop voor mijn nichtje gekocht. Maar 
toen belde mijn zus dat mijn wispelturige nicht 
opeens in de paardenfase zit. Het prinsessenkasteel 
heeft voor haar compleet afgedaan.” 
“Mijn dochter is Daisy’s grootste fan. Maar de pop 
is overal uitverkocht.” Isabel zegt er maar niet bij 
dat ze eerder nooit de vijftig euro kon opbrengen. 
Heeft deze man soms een typefout gemaakt? Een 
vijf getikt in plaats van vijftig? Aarzelend geeft ze 

hem het biljet van vijf. Hij pakt het 
aan. Glimlacht. 
“Dank je wel. De pop is van jou.” 
Isabel wil juichen. Wat zal Myrthe 
blij zijn als ze haar kerstcadeau uit-
pakt. Ze kan de man wel omhelzen 
van blijdschap. In plaats daarvan 
bedankt ze hem en bindt Daisy 
voorzichtig met doos en al onder 
haar snelbinders. Zodra ze de hoek 
om is, gilt ze hardop van plezier.

Verbondenheid
Nog net voordat Myrthe door de 
keukendeur stormt, legt Isabel  
snel de rol inpakpapier op de  
kledingkast. Daisy duwt ze vlug  
onder een rits jurken en rokken. 
“Dag monster!”  
Isabel bukt en voelt de knokige 
armpjes van haar dochter om haar 
schouders. Koude lippen op haar 
wangen. De dinosauruskus. Het is 
hun eigen ritueel, ooit verzonnen 
door Ruben. 
Dit jaar heeft ze het huis voor het 
eerst in misschien wel tien jaar  
zonder hem versierd. Dennengroen. 
Geurkaarsjes. Een boom vond ze te 
kostbaar, maar Isabel moet  
toegeven dat de woonkamer er 
sfeervol uitziet. Ze appt Ruben: Kom 
je chocolademelk met ons drinken? 
Het antwoord komt meteen. Geen 
tijd. Ander keertje. Het voelt alsof 
ze een stomp in haar maag krijgt. 
Ze staat op en verwarmt in de  
keuken twee mokken chocolade-
melk. 
“Denk je dat papa ons meeneemt 
naar de musical? Ik wil zooooo 
graag op de foto met Daisy.”  
Het woordje ‘zo’ eindigt in  
een dinosaurusgrom. 
Een glimlach doet Isabels lippen 
krullen. Met Daisy op de foto zal 
niet lukken, maar de pop zal zo 
veel goed maken! Het binnenpretje  
verwarmt haar nog meer dan de 
chocolademelk. Isabel klikt haar  
telefoon open. Een nieuw bericht  
op Marktplaats. Vast die vent van 
daarnet, dat hij de verkeerde prijs 
heeft berekend. Als hij extra geld 
wil, dan bekijkt hij het maar.  

gesloten. Isabel laat haar schouders zakken. Dan 
maar weer dat hele eind terug, zonder Daisy. 
Sinds de pop uit de handel is genomen, is er een 
ware stormloop op. 
Op de fiets snijdt de wind om Isabels oren. Haar 
oorschelpen doen zeer. Maar als ze aan Myrthe 
denkt, trapt ze dapper door. Misschien is er dit 
jaar wel een witte Kerst. 
Ineens schiet haar iets te binnen, Moet ze Ruben 
bellen? Hem lukt het vast om zo’n pop te  
bemachtigen. In dat vakantiehuisje houdt hij  
gegarandeerd meer tijd over dan toen hij nog 
thuis woonde. Een pijnscheut trekt door Isabel 

heen. Ruben. Negen jaar is ze nu met 
hem getrouwd, ze hebben samen een 
prachtige dochter van zeven, en dan 
gooit hij de handdoek in de ring.  
“Ik ben niet meer verliefd op jou, 
Isabel.” Het kwam zo onverwacht, 
dat ze het eerst niet geloofde. Pas 
toen hij zijn koffers pakte en naar 
dat trieste vakantiepark vertrok, 
drong het door. Isabel pinkt al 
zwabberend een traan weg. Die rot-
wind ook. Ruben zal na dat half jaar 
zonder haar en Myrthe nu vast wel 
weten wat hij mist. Met Kerst is hij 
weer thuis. Daar gelooft ze heilig in. 
Zij en Ruben horen bij elkaar. Dat 
zal hij zelf snel beseffen. 

Wat een geluk
Thuis parkeert ze haar fiets in de 
schuur en zet een kop thee. Het is 
koud binnen, maar Isabel zet de  
verwarming liever niet hoger. Ruben 
betaalt al vier maanden geen  
hypotheek meer en ze komt maar 

Dan gooit Ruben de 
handdoek in de ring. 
‘Ik ben niet meer  
verliefd op jou, Isabel’ 

Weer die fantastische 
ogen. Mooi gebit ook. 
Maar die kleding… 
Zo vorige eeuw!
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Ze opent haar berichtenbox.  
En bevalt Daisy’s nieuwe huis? Ik vond 
de aankoopbon en het garantiebewijs 
nog. Als je jouw adres geeft, stuur ik 
ze op! 
Isabel twijfelt. Is dit wel verstandig? 
Dan zet ze zich over haar achter-
docht heen. Met de bon kan ze  
terug naar de winkel als er iets  
stukgaat. De man was vriendelijk. 
Wat kan hij voor kwaad aanrichten? 
Ze appt hem haar adres met een 
smiley. 
Het is wel een rage, dat Prinsessen-
kasteel, nietwaar? Een nieuw bericht 
van de verkoper.  
Ze herinnert zich zijn vriendelijke 
ogen. Ziet dan ineens het verouderde 
model heupbroek en de veel te hippe 
trui voor zich. Die heeft hij zich vast 
ergens laten aanpraten. Het maakt 
een soort kattenmannetje van hem. 
Vooruit dan maar. Een beetje  
vriendelijkheid kan geen kwaad zo 
vlak voor Kerst. Ze tikt een bericht 
terug. Mijn dochter droomt al een 
jaar van Het prinsessenkasteel.  
Ze wil naar de musical, maar de 
kaartjes zijn schrikbarend duur.  
Die pop maakt onze Kerst méér  
dan goed!

Niet eerlijk
Volgens mij ben jij een supermoeder. 
Hopelijk vindt je man dat ook! 
Isabel staart naar het scherm. Zit 
Kattenman nou te vissen? Waar  
bemoeit hij zich eigenlijk mee? 
Haar eerste ingeving is om hem  
stevig op zijn nummer te zetten, 
maar iets in haar houdt haar tegen. 
Vrede op aarde, nietwaar? Naast 
haar prikt Myrthe met open mond 
met een pincet roze kralen in de 
jurk van Daisy van de Diamond 
Painting-set die ze van Ruben kreeg. 
Mijn man en ik zijn tijdelijk uit  
elkaar. Shit. Waarom stuurt ze een 
wildvreemde nou zo’n bericht?  
En waarom is ze niet eerlijk over die 
blondine van de tennisclub? Al was 
het maar tegen zichzelf. Het was 
slechts één keer gebeurd, zei Ruben. 
Nu had hij tijd nodig om na te  
denken over hun toekomst.  

Meer niet. En nu vertelt ze deze Marc doodleuk 
dat haar relatie niet meer lekker loopt. Stommeling 
die ze is! Ze gaf hem verdorie nog geen drie  
minuten geleden haar adres! Resoluut sluit ze  
het gesprek af. 
Isabel voelt tranen branden. Ze had zich deze 
Kerst zo anders voorgesteld, Samen met Ruben 
op de bank. Of beter, in de theaterzaal. Myrthe 
tussen hen in, in een prachtige prinsessenjurk. 
Eerlijk gezegd mist ze Ruben steeds minder. Ze is 
boos om zijn affaire. Had hij het haar ooit verteld 
als ze hem niet op die parkeerplaats had betrapt? 
Het is het gevoel van samenzijn, van verbonden-
heid, dat zo in haar snijdt als een bot mes.  
”Mama gaat koken”, zegt ze en ze staat op.

Beter leren kennen
De aardappelschijfjes garen in de pan. Twee  
gekookte eitjes liggen al klaar als ze de salade 
wast. Nu nog wat rozijntjes en tomaat erbij en 
dan heeft ze weer een prima maaltje. Isabel prikt 
met een vork in de aardappel. Nog heel even. 
Waarom voelt ze zo’n rare tinteling in haar maag? 
Is het opwinding dat ze het perfecte kerstcadeau 
voor Myrthe scoorde? Of komt het door die man 
met de felle ogen? Marc. Ze opent haar mailbox 
weer. Misschien heeft hij nog gereageerd. 
Ik zou je best beter willen leren kennen. Maar flirten 
op Marktplaats is natuurlijk een no-go, nietwaar? 
De vreemde kriebels in haar maag zijn er weer. 
Laten we dat maar niet doen, typt ze terug. 
Een nieuw bericht. Zou Marc ook naast de pannen 
wachten tot het eten klaar is? 
Misschien wel beter. Anders blijf ik maar aan  
je denken. 
Een brandlucht trekt door haar neusgaten. Isabel 
veert op en het lukt haar om de aardappels net op 
tijd te husselen. Met haar vork prikt ze twee  
geblakerde schijfjes uit de pan en wipt ze in de 
pedaalemmer. Verward legt ze haar telefoon weg. 
Dit slaat nergens op. Wat als Ruben morgen  
beslist dat… 
Ze dekt de tafel en roept Myrthe. Er moet gewoon 
gegeten worden. Een kind in bed gestopt.  
Voorgelezen. Ze heeft écht geen tijd voor  
deze flauwekul. 

Weggegooide jaren
In de brievenbus ligt de volgende ochtend een 
grote envelop. Als Isabel hem opent, vindt ze  
het garantiebewijs van Daisy, de aankoopnota  

(65 euro!) en… een chocoladereep. 
Met haar hand tast ze over het  
papier. Geen briefje. Is het raar dat 
ze nu teleurgesteld is? 
In haar winterjas fietst ze een paar 
uur later het bospad af. Myrthe zit 
achterop, haar voeten op de steunen. 
“Denk je dat papa verrast zal zijn?” 
“Ik weet het wel zeker.”  
Isabel klopt op haar fietstas waar de 
zelfgebakken appeltaart in zit. Het 
moet maar eens over zijn met dat 
gedoe. Ruben zal na een half jaar 
toch wel weten wat hij wil?  
Hij reageert al de hele week niet op 
haar berichten. Over drie dagen is 
het Kerst. Het wordt tijd dat hij 
naar huis komt. Ze vinden samen 
wel een oplossing. Dat kan niet  
anders. Elf jaar samen gooi je toch 
niet zomaar weg? 
Ze remt af voor nummer acht.  
Rubens auto staat er niet. Binnen 
brandt geen licht. Myrthe wipt van 
de fiets en rent naar het woonkamer-
raam waar ze haar handen in de 
vorm van een verrekijker tegen het 
glas duwt. 
“Papa heeft geen kerstboom.” 
Isabel parkeert haar fiets. Ruben 
kocht vast geen boom omdat ook 
hij op zijn gezin rekent. Dat moet 
haast wel. Voorzichtig tilt ze de 
taart omhoog. Hij ruikt naar kaneel. 
“Hij is er niet hoor!”  
Een rokerige vrouwenstem schalt 
door de takken. Als Isabel opkijkt, 
ziet ze een bejaarde dame achter 
een helverlicht rendier. De vrouw 
wijst naar Rubens voordeur. 
“Hij is bij zijn vriendin. Die blonde, 
met die Ford Fiesta.” 
De appeltaart kantelt in haar hand. 
Isabel kan hem nog net redden.  
Ruben kent maar één vrouw met 

een Fiesta. De tennistrut. 
“Daar is hij eigenlijk altijd.”  
De vrouw moet haar verwarring  
gezien hebben, want ze haalt haar 
schouders op en kijkt bedremmeld 
naar Myrthe. 
“Is die van hem?” 
In Isabels hoofd woedt een storm. 
Ze tilt haar dochter op haar bagage-
drager. De taart gooit ze tegen een 
boom. Stukken appel vallen op de 
grond, Myrthe kijkt haar met grote 
ogen aan. Met haar zonnebril op – 
Myrthe mag haar tranen niet zien - 
fietst ze terug naar huis.

Geappt en gebeld
Ze heeft de scheidingspapieren  
aangevraagd en ook alvast ingevuld. 
Het kostte haar bijna een emmer 
vol tranen. De hufter. Verscholen in 
zijn vakantiehuisje was Ruben alvast 
begonnen aan zijn nieuwe leven 
met dat mens. Was hij te laf om  
Isabel netjes te vertellen dat hun  
relatie over is? Met zijn ‘Ik ben niet 
meer verliefd.’ Wat een eufemisme. 
Al die tijd hield hij haar achter de 
hand voor als zijn nieuwe relatie 
toch niet zo geweldig was. Gaf hij 
haar een proeftijd tot de Kerst? Als 
Ruben maar niet denkt dat zij op 
hem gaat zitten wachten. Ruben 
heeft zijn keuze gemaakt. Dat zegt 
Marc ook. 
Nog steeds schaamt Isabel zich  
ervoor, maar op de dag van de  
kapotgesmeten appeltaart had ze 
Marc weer geappt. Ze hebben zelfs 
twee keer gebeld. Al haar verdriet 
van het afgelopen jaar kwam er in 
één keer uit. Wat is ze een rund  
geweest om erop te vertrouwen dat 
Ruben niet met zijn jongeheer, maar 
met zijn verstand zou beslissen. 
Marc had een fijne stem. Ook hij 
was ooit bedrogen en ze proefde 
herkenning in zijn troostende 
woorden. Het laatste gesprek was 

ontspannen geweest. Isabel lachte zelfs toen hij na 
haar hint over zijn studentikoze trui opbiechtte 
dat hij wel wat kledingadvies kon gebruiken. 

Gulle gever
Morgen is het Kerst en alles lijkt in drie weken 
tijd totaal veranderd. Isabel kijkt om zich heen. 
Het schemert buiten. In de koelkast staan lekkere 
hapjes voor Myrthe en haar. Kerstavond wordt 
fantastisch. Tijd om de kaarsjes aan te doen. 
Zodra ze de gordijnen wil sluiten, komt hij  
aanrijden. Een gigantische limousine: wit en wel 
acht meter lang. Ze wil lachen. Wie in de straat 
heeft dat gekke ding nou besteld? Haar hand 
haakt in het gordijn als de limousine voor haar 
eigen huis stopt. Vooraan klapt een portier open. 
Een man in chauffeurspak loopt over haar tuinpad 
en belt aan. “Bent u prinses Isabel?” 
Ze lacht. Wat moet ze zeggen? Maar de man gaat 
verder voordat ze kan reageren. Om haar  
bovenbenen voelt ze twee warme handen.  
Ze ruikt haar dochters shampoo. 

“Ik ben hier voor prinses Myrthe en prinses  
Isabel. Als u wilt instappen? Dan breng ik u naar 
de Prinsessenburcht.” 
“Het Prinsessenkasteel!” Myrthe staart naar de 
man met de zwarte pet op zijn witte haar. 
“Ja, in Scheveningen. Ik heb opdracht om u op te 
halen voor de voorstelling.” 
“Heeft Ruben u gestuurd?” Op het moment dat 
Isabel het vraagt, hoopt ze dat het niet zo is.  
Ze blijft die prachtige blauwe ogen maar zien  
in haar dromen. Ze hoort zelfs Marcs stem als  
ze strijkt. 
De chauffeur trekt een envelop uit zijn binnenzak 
en tovert twee entreekaartjes tevoorschijn.  
“Dit zijn tickets voor de kerstvoorstelling. En ik 
ken geen Ruben, prinses Isabel. Dus, dames…” 
Zijn blik is vriendelijk. “Zeggen jullie het maar?” 
Voor Isabel het weet, rent Myrthe de stoep al af. 
Als zij de deur van de limousine opent, hoopt  
Isabel heel even op een derde passagier.  
De limousine is leeg. 
“Kom je mama?” Myrthe zwaait naar haar in haar 
nieuwe gouden kerstmaillot die ze per se vandaag 
aan wilde. 
“Maar waarom bent u hier? Wie heeft u  

gestuurd?” Isabel hoort zichzelf 
hakkelen. 
“Laten we het houden op een gulle 
gever. Iemand die u dit gunt. En 
die weet hoe graag prinses Myrthe 
naar juffrouw Daisy wil.” 
“Ik begrijp het niet?” Terwijl ze de 
woorden uitspreekt, voelt Isabel 
haar telefoon trillen. Ze glimlacht 
als ze Marcs naam ziet staan. 
Je hebt geluk! Dit waren de laatste 
twee kaartjes die nog beschikbaar 
waren. Veel plezier! 
De chauffeur strekt zijn arm en wijst 
naar de wagen. “Na u, mevrouw.” 
“Eén klein momentje.”  
Isabels hoofd tolt als ze haar hand-
tas van de bank grist en haar sjaal 
om haar nek rolt. In de spiegel  
controleert ze zichzelf. Ze ziet er 
prima uit voor een foto met prinses 
Daisy. Dan loopt ze met een grote 
glimlach op haar gezicht naar het 
fotolijstje, legt het op z’n kop en 
trekt het kartonnen kaartje van de 
achterzijde. Haar hakken tikken 
vrolijk op de ijskoude stoep als ze 
in de uitgerekte auto stapt. Er is 
plek genoeg. 
“Chauffeur”, wenkt ze. De kriebels 
in haar maag zijn weer terug. Alles 
tintelt heviger dan ooit als ze aan 
Marcs blauwe ogen denkt.  
Ze houdt het losse entreekaartje 
omhoog. “Denkt u dat we nog tijd 
genoeg hebben om één extra  
passagier op te halen?” 

Ook Marc was ooit  
bedrogen en ze proefde 
herkenning in zijn  
troostende woorden
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