
 

De blinddate 
Door Marleen Ziemerink 

 

Ik was zenuwachtig. Het kwam zelden voor dat ik zenuwachtig was voor een 

date, maar dit was dan ook mijn eerste blinddate ooit. Floris, mijn beste vriend, 

had iemand geregeld, nadat mijn liefdesleven afgelopen jaar een nieuw 

dieptepunt bereikte. Niet dat ik ooit wel een liefdesleven heb gehad om over 

naar huis te schrijven, maar dit jaar gaat slechter de boeken in dan ooit 

tevoren. Zo kwam ik er vlak voor de kerst achter dat mijn toenmalige vriendje 

al maandenlang achter mijn rug om zijn collega neukte. Niet dat het de liefde 

van mijn leven was, maar erachter komen dat je wordt bedrogen is nooit een 

pretje, neem dan maar van mij aan.  

 

De jongen die ik daarna leerde kennen leek bijna uit een van mijn favoriete 

romans gestapt. Knap, lief en geen arrogante eikel. Uiteraard bleek hij te mooi 

om waard te zijn. Hij ging niet vreemd, zoals zijn voorganger, maar hij stal wel 

wekenlang al mijn geld uit mijn portemonnee. Tja, mijn keuze in mannen is - 

zoals gezegd – niet iets waar je trots op hoeft te zijn.  

 

Dus ja, ik was zenuwachtig voor deze date. Nadat ik de dief die ik een tijdje 

mijn vriendje had genoemd mijn huis uit had gezet, had ik mannen afgezworen. 

Samen met vriendinnen en mijn beste vriend maakte ik van het leven een 

feestje en leefden we langzaam richting de zomer. Totdat afgelopen week 

Floris plotseling voorstelde om weer te gaan daten. Hij kende wel iemand. Een 

leuke gast van zijn voetbalteam die al een tijdje een oogje op me had. Hij had 

geen naam willen noemen, aangezien het echt een blind date moest zijn.  

Uiteraard heb ik een tijdje tegengestribbeld, want een blinddate paste niet echt 

binnen mijn plan om mannen compleet links te laten liggen, maar Floris wist 

nou eenmaal hoe hij mij moest overhalen. Mocht ook wel na bijna veertien jaar 

vriendschap. Aan de ene kant voelde ik me raar bij het idee dat mijn beste 

vriend, de jongen die ik al sinds de basisschool stiekem een beetje leuk vond, 

nu een date voor mij had geregeld.  

En nu liep ik hier al tien minuten voor het restaurant te ijsberen en moed te 

verzamelen om naar binnen te gaan. Het was maar goed dat ik op stenen liep, 

want ik had een grasmat de afgelopen minuten compleet naar de Filistijnen 

geholpen, zelfs op mijn hakken van ruim tien centimeter. Het was een warme 



 

zomeravond en ik droeg een van mijn favoriete zomerjurkjes. Ondanks dat het 

absoluut niet koud was had ik mijn armen om mezelf heen geslagen.  

Even twijfelde ik of ik gewoon niet weg zou gaan. Ik kende de jongen die op me 

zat te wachten toch niet. Maar dat kon ik Floris niet aandoen. Ik zuchtte diep 

en stak de straat over. Ik had geen idee wie ik zo tegenover me zou treffen, 

maar een goede smaak qua restaurant had hij in ieder geval wel. Hij had een 

van de leukste plekjes van de stad uitgekozen: een restaurant met een 

uitgebreide menukaart en tafeltjes waar je rustig met elkaar kon praten, maar 

waar ook een fijne sfeer hing.  

Ik ademde diep in en uit voordat ik uiteindelijk de deur openduwde. Ik had veel 

slechte eigenschappen, maar te laat komen was er niet een van. Met een 

schuin oog op mijn horloge zag ik dat ik precies op tijd was en ik keek gelijk om 

me heen toen ik binnen kwam.  

In mijn ooghoek zag ik een ober aankomen, maar toen viel mijn blik op een 

tafeltje in de hoek. Ik had heel veel mensen verwacht, maar niet de persoon die 

daar met een halve glimlach op me zat te wachten. Ik zag hoe zijn ogen 

goedkeurend over mijn lichaam gingen. Mijn hart maakte een klein sprongetje, 

maar ik duwde het hoopvolle gevoel gelijk diep weg.  

‘Heeft u gereserveerd?’ hoorde ik naast me en ik trok met moeite mijn blik los. 

‘Eh, ja, maar ik zie mijn afspraak al,’ antwoordde ik en wees met een half 

gebaar richting de hoek.  

De ober knikte even vriendelijk en draaide zich toen om, mij achterlatend. Ik 

was nog steeds een beetje verbaasd, maar zigzagde langs de tafeltjes en 

eindigde uiteindelijk in de hoek.  

‘Wat doe je hier? Heeft je teamgenoot afgebeld?’ Ik plofte tegenover Floris 

neer en haalde mijn wenkbrauw op. Ja, ik was inderdaad zo’n persoon die die 

handeling geperfectioneerd had.  

Ik zag hoe Floris slikte, mijn jurkje bekeek en voor de eerste keer in al die jaren 

dat ik hem zag leek hij zenuwachtig.  

‘Ben jij nu hier omdat mijn blinddate me heeft laten zitten? Je had me ook 

gewoon af kunnen bellen, hoor. Ik kan heus wel tegen een stootje.’ Ik stak mijn 

tong uit.  

Floris leek zich met de seconde ongemakkelijker te voelen en hij schoof heen 

en weer in zijn stoel. Zijn blik landde even op mij waarna hij gelijk weer 

wegkeek.  

Ik begon medelijden met hem te krijgen en ik boog naar voren. Troostend legde 

ik een hand op zijn onderarm. ‘Hé, joh, het maakt niet uit, joh. Laten we 

weggaan en een filmpje kijken.’  



 

Uiteindelijk keek hij op en hij staarde me aan. ‘Er was geen blinddate,’ 

mompelde hij en ik moest moeite doen om hem te verstaan.  

‘Hè? Wat bedoel je?’ Ik keek hem verward aan en leunde achterover op mijn 

stoel.  

‘Je had wel een blinddate, alleen niet met een van mijn teamgenoten.’ Hij 

stootte een lachje uit, die allesbehalve grappig klonk. ‘Ik wil je absoluut niet in 

de buurt van die varkens hebben.’  

Hij slikte, schraapte zijn keel en boog voorover. ‘Ik ben je blinddate.’  

Ik snapte er niets van en had geen idee wat ik moest zeggen. Ik zag er 

waarschijnlijk als een of andere idioot uit, want mijn mond hing half open. ‘Wat 

bedoel je, dat jij mijn blinddate bent?’  

Floris beet even op zijn lip en zuchtte. ‘Fuck, dit is moeilijker dan ik had 

gedacht.’ Hij krabde aan zijn nek en keek even langs me heen. ‘Ik vind je leuk, 

leuker dan leuk zelfs. Ik heb me afgelopen jaar op zitten eten toen je al die 

losers om je heen had, maar ik had geen idee hoe ik je dit moest vertellen. Ik 

wist niet eens of ik zoveel jaar vriendschap op het spel wilde zetten. Maar ik 

kan er niet meer tegen, Robin. Ik ben verliefd op je.’  

Mijn mond viel open en klapte gelijk weer dicht. Floris was verliefd op me. Het 

was niet dat ik nooit op die manier aan Floris had gedacht, in tegendeel zelfs, 

want zelfs een blinde kon zien hoe knap, lief en eigenlijk perfect hij was. Ik 

vond hem al leuk sinds de dag dat hij in groep vier mijn knutselwerk redde van 

de ondergang. Ik had alleen nooit gedacht dat hij op die manier bij mij kon zijn. 

Ik had geen idee dat hij dat wilde.  

‘Je bent verliefd op me?’ fluisterde ik zachtjes.  

Hij knikte en keek me nauwlettend aan. ‘Ik ben verliefd op je,’ antwoordde hij 

net zo zacht. Het leek alsof hij nog iets wilde zeggen, maar we werden 

onderbroken door een serveerster. 

‘Kan ik iets te drinken voor jullie inschenken?’  

Ik was nog steeds compleet verbaasd door de bekentenis van Floris dat ik geen 

antwoord gaf. Floris leek te beseffen dat ik niets ging zeggen en ik hoorde hem 

voor ons allebei bestellen. Ik glimlachte even kort toen ik hoorde dat hij mijn 

lievelingscocktail bestelde. De serveerster noteerde onze bestelling en liep 

daarna weer weg.  

‘Wil je iets zeggen?’ vroeg Floris zacht en hij boog voorover. Ik zag hoe hij 

twijfelde, maar uiteindelijk legde hij zijn hand op mijn arm.  

‘Ik heb geen idee wat ik moet zeggen.’  

Hij knikte en liet zich achterovervallen. Zijn hand gleed tussen ons in op tafel en 

ik miste zijn aanraking op mijn huid. Hij keek me teleurgesteld aan, maar 



 

probeerde zijn emoties te verbergen. ‘Luister, ik wil niet onze vriendschap 

verpesten en ik snap volkomen dat dit een schok voor je is. Ik begrijp ook als je 

op die manier niet naar mij kijkt. Ik kom daar heus wel overheen.’  

Ik schudde mijn hoofd. ‘Het is een schok, dat klopt. Maar ik kijk wel op die 

manier naar je. Ik heb alleen geprobeerd om er nooit bij stil te staan, want ik 

dacht dat jij mij niet zo zag.’ Het was de eerste keer sinds de serveerster ons 

alleen had gelaten dat ik hem echt aankeek. In zijn ogen zag ik zoveel emoties, 

emoties die me nog nooit eerder waren opgevallen. Ik zag hoop en 

verwondering, en er flikkerde nog iets tussendoor, iets wat ik niet goed kon 

thuisbrengen. Zijn blik zakte af naar mijn lippen en ik voelde hoe mijn lichaam 

tot leven kwam. Opeens herkende ik de andere emotie in zijn blik. Het was 

opwinding, vermengd met lust.  

Ik was me opeens heel erg bewust van mezelf. Ik liet mijn hand naar zijn arm 

glijden en boog iets voorover. ‘Waarom nu?’ vroeg ik. 

Ik zag zijn adamsappel op en neer gaan toen hij slikte. ‘Ik weet het niet. Het 

voelde als het juiste moment na het rampzalige jaar dat je hebt gehad.’ Hij 

knipoogde en daarmee ontdooide de gespannen sfeer tussen ons een beetje.  

Ik stootte een lachje uit. ‘Dat is nogal een understatement, vind je niet?’  

Floris begon ook te lachen en op dat moment voelde het zoals altijd. Er hing 

geen rare sfeer en ik voelde me weer compleet op mijn gemak bij hem. Ik wist 

niet hoe het verder tussen ons zou gaan, maar ons kennende zou het vast 

goedkomen.  

 

Het etentje was voorbijgevlogen. Floris had een perfecte plek uitgekozen voor 

onze eerste date, hoewel het nog steeds vreemd voelde om met hem te daten. 

We hadden verhalen uitgewisseld met voorbeelden op welke momenten we 

ons aangetrokken voelden tot de ander en het bleek dat we allebei al heel lang 

onze gevoelens hadden onderdrukt.  

Het voelde een beetje onwerkelijk en vooral iets wat enkel in romans 

voorkwam. Ik was dan ook constant bang dat ik straks gewoon wakker zou 

worden en dat het gewone leven weer verder ging.  

We liepen naar mijn appartement in het centrum van de stad en we hadden 

sinds we waren vertrokken bij het restaurant geen woord meer gewisseld. Er 

hing een fijne stilte tussen ons in, zonder dat het ongemakkelijk werd. Ik voelde 

hoe zijn hand zacht langs de mijne streek en uiteindelijk verstrengelde hij zijn 

vingers met de mijne. Het voelde zo goed om zijn hand vast te houden, zo 

normaal, dat ik even in zijn hand kneep.  



 

De knetterende spanning die de hele avond al tussen ons hing bereikte nu een 

nieuw level en ik wierp een onopvallende blik opzij. Ik zag dat Floris’ ogen 

compleet gericht op mij waren en we bleven staan, midden op de stoep. Het 

was inmiddels al laat, dus er was niemand die we in de weg stonden.  

We staarden elkaar aan, mijn vingers nog steeds door die van hem gevlochten. 

Met een klein rukje trok hij me naar zich toe. Ondanks mijn hoge hakken wist ik 

mijn evenwicht te behouden, maar toch landde mijn andere hand op zijn 

borstkas. Ik keek naar hem op en voordat ik het wist voelde ik zijn lippen op de 

mijne.  

De kus begon zoekend, voorzichtig, maar al snel voelde ik zijn tong naar 

binnenglippen en was het alleen nog maar honger en passie en gevoel.  

Ik vlocht mijn vingers in zijn haar en mijn andere hand eindigde in zijn nek 

waarmee ik hem nog dichter naar me toe trok.  

‘Laten we naar huis gaan,’ mompelde ik, toen zijn lippen voor een paar tellen 

van mijn mond waren.  

Hij gromde even en trok me nog dichter tegen zich aan. ‘Misschien gaan we te 

snel,’ antwoordde hij, met zijn lippen op mijn kaak. Zijn adem kietelde mijn 

huid en ik bloosde.  

‘We hebben al zo lang gewacht, ik wil je nu gewoon in mijn bed. Ik wil in ieder 

geval een fijne nacht beleven, voordat dit morgen allemaal een droom blijkt te 

zijn.’ Mijn stem was niet harder dan een fluistering en ik keek naar hem op.  

‘Dit is allesbehalve een droom, Robin, maar ik ben van plan je de beste nacht 

van je leven te geven. Daarna probeer ik die elke nacht te overtreffen.’  

De blos op mijn wangen werd nog iets dieper en ik trok hem weer tegen me 

aan. De hete zomer die ons te wachten stond, bleek opeens nog iets heter te 

worden.  
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