
We Love a Feelgood summer

Na ons etentje wandelen Ivo en ik van het stadscentrum naar de vesting-
wal. Het wonderlijke van Den Bosch is dat je vanaf de zuidelijke stadswal 
meteen op de weilanden en het water kijkt, die nu romantisch verlicht 
worden door de purperrode gloed van de avondzon. 
‘De zonsondergangen zijn hier vaak fantastisch mooi door die mysterieu-
ze nevel in de polder,’ prevelt Ivo en blijft met zijn handen in zijn zakken 
staan om ervan te genieten. 
Ik snuif diep appelbloesemgeur in en luister naar de slaapliedjes van de 
vogels. Het is een prachtige avond, maar toevallig wil ik bij een mooie 
zonsondergang altijd mannenarmen voelen. Het is een afwijking, ik weet 
het, maar één die niet te genezen lijkt. Brutaal steek ik mijn arm door die 
van Ivo en leun tegen hem aan. 
Niet flirten wanneer je het niet meent, Penny… smiespelt mijn innerlijke 
stemmetje.
O nee, heb je haar weer. ‘Ik flirt niet,’ antwoord ik. 
‘Toch handig dat je dat erbij zegt,’ reageert Ivo droog.
O, eend die ik ben! Blozend mompel ik wat onverstaanbaars terug en trek 
mijn arm uit die van hem. Langzaam slenteren we door naar de parkeer-
plaats, intussen profiterend van het uitzicht.
Terwijl de zon definitief achter de kim zakt, rijdt Ivo ons terug naar Donck, 
soepel en zeker. Ah, wat is het toch sexy als mannen goed kunnen rijden! 
Bij aankomst parkeert hij de Golf voor de woonboerderij en de ogen van 
kater Tinus lichten groen op in het schijnsel van de autolampen. 
‘Hij heeft op me gewacht.’ Ivo klinkt een beetje vertederd. 
‘Ja, je bent zijn mens en die heeft hij ’s avonds nodig om bij op schoot 
te zitten,’ grinnik ik. Plotseling moet ik aan de zoenpartij met Jack den-
ken. Zal Ivo me ook proberen te kussen of ben ik niet zijn type? Misschien 
zoent hij de vrouwen waar hij mee date niet… Mijn 
vragen blijven onbeantwoord, want het afscheid 
verloopt ronduit nuchter. Ivo stapt uit, pakt de wachtende 
meneer Tinus op zijn arm en loopt naar zijn 
voordeur. ‘Tot morgen, Penny!’ 
‘Welterusten.’ Met een zucht loop ik naar mijn 
eigen huisje en denk: 
O Romeo, my Romeo, why are you so slow? 
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Binnen gekomen besluit ik mezelf te trakteren op een uurtje lezen in bed. 
Maar eerst moet ik via de telefoon een gewillig oor aan mijn beste vrien-
din lenen. Ze heeft weer een echte Vivian story. ‘Pen, ik heb een auto ge-
kocht!’ jubelt ze door de telefoon. Ik kreun inwendig, want Vivians rijstijl 
is niet geweldig. Ze heeft haar rijbewijs met heel veel moeite gehaald en 
daarna bitter weinig rijervaring opgedaan. 
‘Wat voor één?’ vraag ik om positief over te komen. 
‘Een Smartje,’ verkondigt ze trots. ‘Een knalrode. Hij is pas ingeruild en 
nog zo goed als nieuw. O ik ben er helemaal verliefd op. Ik denk erover om 
er zwarte stippen op te plakken.’ 
Ik grijns, want ik zie het voor me: Vivian in een lieveheersbeestje. ‘Ben je 
niet bang dat je dan helemáál niet meer serieus genomen wordt op de 
weg?’ 
‘Helemaal niet meer?’ herhaalt ze. ‘Je lijkt die man wel, die me vanavond 
tegenhield toen ik mijn Smartje had geparkeerd. Hij hield een boos ver-
haal over mijn abominabele rijstijl, waar volgens hem een gorilla dread-
locks van zou krijgen.’ 
‘Wat deed je dan?’ vraag ik giechelig. 
‘Ik reed achteruit in plaats van vóóruit, door een eenrichtingsstraat. De 
Herengracht om precies te zijn. Maar ik ging wel de goeie kant op. Wat is 
daar nu verkeerd aan?’ 
Nu lach ik hardop. ‘De hele Herengracht?’ 
‘Nee, alleen een paar bruggen ver. Vervolgens parkeerde ik dwars, want 
daar heb je een Smart voor. Maar dat mocht ook niet van die gast, want 
dan stond zijn auto klem! En hierna stelde hij nota bene voor dat ik op-
nieuw ging lessen! Je begrijpt dat ik bijna uit mijn dak ging van veront-
waardiging. “Hoeveel lessen denk je wel dat ik nodig heb gehad om mijn 
rijbewijs te halen?” vroeg ik hem. En hij keek me ondeugend aan en zei:          
 “Ik denk héél, héél veel.” Nou ja, toen ontdekte ik pas dat hij er best goed 
uitzag en zo.’ 
Ik hum een keer veelbetekenend. ‘En zo...’ 
Nou ja, je weet wat ik bedoel. Donker krulhaar, plaagogen en een mooi 
lijf, of misschien leek dat maar door zijn sexy spijkerbroek en leren jack. 
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Hoe dan ook, plotseling vroeg hij of ik met hem wilde trouwen. Tróúwen, 
Penny! Hij stapte bijna naadloos van een scheldtirade over op een huwe-
lijksaanzoek.’ 
‘Zoiets kan alleen jou overkomen,’ antwoord ik met enige jaloezie, want 
ik ben nog nooit gevraagd en Vivian al minstens vijf keer. Ik zie de pittige 
Vivian tekeergaan tegen een ruwe bolster, blanke pit type, dat bij nader 
inzien op dokter McDreamy lijkt en vervolgens als was in haar handen 
wordt. ‘En wanneer luiden de huwelijksklokken?’ 
‘Niet. Het bleek dat hij iets geheim-administratiefs deed bij justitie. Daar 
ziet hij dagelijks allerlei boeventronies voorbijkomen op zijn beeld-
scherm.’ 
‘Hij lijkt me wel oké,’ is mijn positieve feedback, want deze man klinkt niet 
zo getikt als Vivians gebruikelijke lovers. ‘Iemand die je kunt vertrouwen.’ 
‘Ja, maar hij heet Freddy en hij rijdt in een Fordje. Dat kan echt niet, hoor,’ 
kreunt Vivian. 
‘Dan laat je hem toch in je Smartje rijden als jullie samen zijn?’ suggereer 
ik.
‘Ja, dat is een idee! En dan noem ik hem Ford, dat klinkt veel beter dan 
Freddy.’
‘Oké…’ zeg ik langzaam, want nu maakt ze het wel erg bont. ‘Laat me voor-
al weten hoe hij dáárop reageert.’
Nadat we het gesprek beëindigd hebben, denk ik: Het was een leuke 
avond, samen met Ivo. Maar om ongekust naar bed te gaan, dat voelt toch 
een beetje koud aan…
Zou je het dan leuk vinden om door Ivo gekust te worden? vraagt mijn 
tweede ik.
‘Hm… ik weet het niet. Misschien kunnen we het een keer uitproberen,’ 
antwoord ik. Verdraaid, ik moet écht ophouden om hardop tegen mezelf 
te praten! Ivo had het ook al in de gaten...


