
We Love a Feelgood Kerstverhaal

Door Stefanie van Mol
Een nieuwe start

Verhuis, zeiden ze. 
Het zal je goed doen, zeiden ze. 
Welnee. Toen mijn vriendinnen me aanmoedigden om die nieuwe stap in 
mijn leven te zetten, hadden ze duidelijk niet voor ogen dat dit is waar ik 
zou eindigen. Ik kijk rond in het kleine studiootje dat ik huur. Het was het 
enige wat ik me op dit moment kon permitteren.
Ik ben net klaar met ontbijten en zet de vuile vaat in de gootsteen, ik ren 
snel naar de slaapkamer en trek mijn joggingsbroek en shirt aan, klaar 
voor mijn dagelijks hardlooprondje in het park. Omdat ik nu eenmaal 
geen vuile vaat kan zien, besluit ik om eerst nog even de afwas te doen.
Zodra ik de hendel van de kraan omhoogtil, breekt die af en het water 
spuit in alle richtingen. Ik geef een gil en probeer met mijn ene hand het 
water tegen te houden en met de andere grijp ik naar de keukenhand-
doek die aan het haakje hangt. Als ik die eenmaal beet heb, leg ik hem 
bovenop de kraan in de hoop dat hiermee de waterstroom zal minderen. 
Alsof dat veel zal helpen.
Om het allemaal nog erger te maken, wordt er op de deur geklopt. Nou, 
geklopt is niet helemaal het juiste woord, er wordt gebonkt op de deur. 
Ik kijk nog even naar de gehavende kraan en besluit dat ik hier toch niet 
veel meer aan kan doen. Wie weet kan de persoon aan de deur me even 
helpen.
Ik ren naar de deur en zonder te kijken door het kijkgaatje wie het is, doe 
ik de deur open. Oh jee, ik was niet voorbereid op de persoon die aan de 
andere kant van de deur staat. Mijn blik dwaalt naar beneden, naar zijn 
blote voeten. Daarboven draagt hij een jeansbroek die losjes op zijn heu-
pen hangt. Om het allemaal nog erger te maken, draagt hij geen shirt en 
kan ik elk vakje van zijn sixpack duidelijk zien. Als ik verder naar boven ga, 
zie ik de grijns op zijn gezicht. Oh jee, ik voel mijn wangen rood worden 
als duidelijk is dat hij doorheeft dat ik hem zit te begluren.
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‘Probleempje?’
Probleempje? Oh ja, shit, mijn keuken staat op het punt om te overstro-
men en hier sta ik te gapen naar mijn knappe, mysterieuze Italiaanse 
buurman die me sinds de eerste dag in de ban houdt. En mij niet alleen, 
maar elk meisje dat hier in het gebouw woont.

‘Ja, de kraan in de keuken is afgebroken en ik heb geen idee hoe ik dat 
moet fiksen.’
Hij wijst in de richting van de keuken. ‘Zal ik even voor je kijken?’ Ik doe de 
deur verder open om hem binnen te laten. 

‘Absoluut, voor ik het appartement van Josefien onder water zet.’
Josefien is mijn gepensioneerde onderbuurvrouw die heel het apparte-
mentenblok terroriseert. Ze kan echt niks verdragen van niemand, dus 
het laatste wat ik wil is op haar zwarte lijst terechtkomen.
Ik volg hem richting de keuken. Zonder veel zoekwerk opent Giovanni, de 
buurman, het keukenkastje onder de gootsteen en vindt de hoofdkraan 
die hij meteen dichtdraait. De stroom van water stopt onmiddellijk en hij 
draait zich om en kijkt me aan. 
Als ik dacht dat hij er daarnet al goed uitzag, dan was ik mis. Nu is hij ook 
doorweekt en het water druppelt over zijn borstkas naar beneden. Mijn 
God, wat zou het zalig zijn om nu met mijn tong die waterdruppeltjes op 
te likken. Wanneer ik terug naar hem opkijk, heeft hij duidelijk door dat 
ik hem opnieuw aan het aanstaren ben. Mijn God, wat moet hij wel niet 
van me denken?
Hij steekt zijn hand naar me uit. ‘Hoi, ik ben Giovanni’.
Ik neem zijn grote, warme hand aan. ‘Hoi, Giovanni, ik ben Manon en be-
dankt. Je hebt net mijn leven gered.’

‘Graag gedaan,’ hij geeft me een knipoog waardoor ik het warm krijg. 
‘Ik zou niet willen dat je verdrinkt in je eigen keuken.’

Zijn blik dwaalt vluchtig door mijn studiootje. Opeens fronst hij en kijkt 
me terug aan. ‘Waarom heb je geen kerstboom?’

‘Ik vier nooit Kerstmis, zeker dit jaar niet.’
Hij gaat nonchalant tegen het aanrecht staan en kijkt me onderzoekend 
aan. ‘Waarom zou je het niet vieren?’
Ik haal onverschillig mijn schouders op. ‘Ik heb dit jaar niet echt veel om 
te vieren. Nadat ik mijn vriendje, waar ik by the way pas mee ging samen-
wonen, in bed betrapte met ons nieuwe buurmeisje, ben ik niet echt in de 
kerststemming.’

‘Het spijt me, dat klinkt inderdaad niet echt als de beste kerststemming.’
Ik haal onverschillig mijn schouders op. ‘Het is wat het is, liever nu dan 
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over een paar jaar.’
Als ik terug naar Giovanni kijk, zie ik dat zijn blik veranderd is. Ik slik de 
zenuwen door, het gebeurt me niet elke dag dat iemand zoals hij bij mij 
op bezoek is. 

‘Wil je soms iets drinken?’
Hij grijnst. ‘Graag, heb je cola?’

‘Tuurlijk.’
Ik stap naar de kast en ga op mijn tenen staan als ik een glas van het schap 
probeer te nemen en dan is wanneer ik het voel. Giovanni komt achter 
me staan. Zijn naakte borstkas tegen mijn rug. Zijn hand glijdt van mijn 
heup naar mijn natte T-shirt dat hij langzaam omhoogtrekt. Zijn warme 
lippen kussen me in mijn hals. Ik blijf als verstijfd staan. Droom ik dit? Of 
is het echt? 
Als ik me omdraai, zie ik zijn verhitte blik. Dit is echt, ik droom niet. En 
dan denk ik bij mezelf: Fuck it! Wat heb ik te verliezen? Ik breng mijn han-
den in zijn haar en trek zijn gezicht naar het mijne tot onze lippen elkaar 
raken. De kus is wild en vurig en alles wat ik ervan verwacht had. 
Hij verbreekt de kus even, enkel om mijn T-shirt over mijn hoofd te trek-
ken, en dan is zijn mond weer op de mijne. Zijn tong streelt over mijn lip-
pen en ik open mijn mond gretig voor hem. Zijn warme tong streelt over 
de mijne, terwijl zijn handen op verkenning gaan over mijn buik, verder 
naar mijn borsten. 
Hij streelt mijn tepels door de natte stof van mijn bh heen, waarna hij 
me optilt, tot ik met mijn achterste op het aanrecht zit. Als hij de kus ver-
breekt, zijn we beiden buiten adem. Maar Giovanni aarzelt geen seconde. 
Hij kust me verder langs mijn hals tot aan mijn borsten. Met zijn duim, 
doet hij de cup van mijn bh omlaag en kust mijn tepel. 
Zijn warme mond op mijn naakte huid voelt hemels. Ik plaats mijn han-
den achter me en duw mijn borsten schaamteloos dichter tegen hem 
aan. Hij gniffelt even, en bijt vervolgens zachtjes in mijn tepel. Vuurwerk 
schiet door me heen en ik voel het verlangen verzamelen in mijn binnen-
ste. 

‘Oh God, dat is... dat voelt hemels.’
Giovanni zet een stap achteruit. ‘Het gaat zo meteen nog veel beter wor-
den.’
Hij haakt zijn vingers in mijn joggingsbroek en trekt ze samen met mijn 
slipje naar beneden. Hij doet de knoop van zijn jeansbroek open en be-
vrijdt zijn erectie uit zijn benarde positie. Uit zijn broekzak haalt hij een 
condoom en doet die om. 
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Als hij terug naar voor stapt, opent hij mijn benen en duwt zijn penis in 
één stoot bij me naar binnen. 

‘Ooooooh.’
Zijn lippen vinden opnieuw de mijne en hij blijft me kussen, terwijl hij 
een genadeloos tempo inzet. Als hij daarbij ook nog eens met zijn duim 
over mijn klitje streelt, ben ik verloren. Het orgasme overvalt me en zorgt 
ervoor dat kleine sterretjes fonkelen achter mijn ogen. Giovanni verhoogt 
het tempo nog en een paar stoten later, gromt ook hij zijn plezier uit. 
Hier zit ik dan, op het aanrecht van mijn keuken, hijgend na de meest in-
tense seks ooit met mijn nieuwe buurman. Misschien was verhuizen dan 
toch niet zo een slecht idee. Dit wordt in elk geval een kerst die ik nooit 
meer zal vergeten.




