
 

Toeval bestaat niet 
Door Saskia Oudshoorn 

 

Vanochtend vroeg 

 

Verbaasd kijk ik naar mijn mobiel. Ik balanceer op één pump, de andere heb ik 

nog in mijn hand.  Er komt een bericht binnen van een onbekend nummer. 

Normaal gesproken open ik nooit berichten van afzenders die ik niet ken, maar 

sinds gisteravond is niets meer zoals het eerst was. 

Mijn nieuwsgierigheid wint het van mijn gezond verstand. In gedachten zeg ik 

een schietgebedje en hoop niet dat ik zojuist opdracht heb gegeven om mijn 

telefoon met een of ander onbekend virus te infecteren zodat een hacker in 

Gambia ongestraft mijn rekening leeg kan trekken. Mijn hele leven speelde zich 

de laatste tijd - tot gisteren in ieder geval - zo’n beetje ín het apparaat af.  

De profielfoto verschijnt. Mijn adem stokt in mijn keel. 

Het eerste bericht opent zich.  

 
Had ik je gisteren ook verteld dat ik een fotografisch 

geheugen heb? 

 

Het tweede bericht is een screenshot van een bevestiging van een reservering 

in Maxim’s.   

Het derde een screenshot van een bevestiging voor een boeking van een suite 

in “Hôtel Ritz”.  

 

Ik druk mijn mobiel tegen mijn borst. Mijn hart maakt een salto in mijn 

borstkas. Ik laat mezelf op de  onderste traptrede zakken. Ik ben bang dat mijn 

trillende benen mijn gewicht niet meer kunnen dragen. 

Het is echt.  

Hij is echt. 

 

Wat er eerst gebeurde 

 

Ik zat sinds kort op Tinder. Althans, ik was zelf niet actief op de datingsite 

- overtuigd van het enige doel waarop mensen daar zichzelf in de etalage 

gooiden -  maar mijn vriendinnen vonden het hoog tijd dat ik aan de man 

gebracht werd. Een lol dat ze hadden toen ze tijdens een van onze 



 

tweewekelijkse etentjes mijn profiel aanmaakten met foto’s van ons gedeeld 

verleden! Blijkbaar was mijn leven een aaneenschakeling van hilarische 

momenten. Ze knipten en plakten de foto’s, haalden ze door een filter en 

vulden mijn datingprofiel.  

Lichtelijk beschaamd plukte ik de zompige champignons van mijn pizza en zakte 

onderuit op de bank, hopend dat ik op magische wijze uit de pizzeria kon 

verdwijnen. Net zoals ik deed toen ik klein was. Mezelf onopvallend tussen de 

bank en de tafel laten glijden en aan de wandel gaan. Zo grappig vond ík het 

allemaal niet. Ik was niet graag het lijdend voorwerp. Lijdend in alle 

betekenissen van het woord. 

Van volwaardig lid van de ‘Spice girls’ – we noemden ons zo sinds de 

middelbare school omdat we vonden dat we allemaal wel heel in de verte iets 

weghadden van een van de vijf dames – was ik gereduceerd tot een ‘project’. 

Evy, Lucy, Jasmijn en Dorien. Ze hadden allemaal min of meer een vaste relatie. 

Behalve ik. Anneloes. Loe – de Sporty Spice.  

 

Drie maanden geleden maakte Emiel het uit. Zo maar, zonder waarschuwing of 

voorteken. Na twee jaar dikke verkering.   

‘Anneloes, ik moet je iets vertellen.’  

Het was een zondag in april, de tennisbaan was net geopend en we hadden 

twee sets gespeeld. Onder het genot van een koud drankje puften we uit op 

het terras. De lucht was scherp en had precies de goede temperatuur om uit de 

wind al zonder jas te kunnen zitten, de vogels die in de ontluikende bomen 

rond het park verstopt zaten, zongen dapper hun lied. Ik sloot heel even mijn 

ogen en genoot van het zonlicht dat op mijn bleke wintergezicht scheen. Naast 

me klonk een kuchje, hij sprak mijn naam luid en nadrukkelijk uit: An-ne-loes en 

ik wist het.  

Normaal noemde hij me Loe of schatje of liefje. Mijnheer vond dat hij te 

gebonden was, hij wilde de wereld nog gaan ontdekken, bla bla bla. De loser. Er 

was niets te bespreken, de beslissing was al genomen. Ik had hem nog wel de 

tenniswedstrijd laten winnen om zijn mannelijke trots niet al te zeer aan te 

tasten.  

Beter had ik een bal tussen zijn benen kunnen smashen.  

 

Ik haatte mezelf dat ik het me zo aantrok. Het liefst had ik zijn spullen die nog 

bij mij in het appartement stonden in de vuilniscontainer gedumpt – beter nog, 

in de ondergrondse container voor het plastic want dan werd de boel gelijk tot 

pulp vermalen - een geluid dat mijn machteloze woede misschien enigszins zou 



 

bevredigen. Keurig meisje als ik tot de laatste snik zou blijven, had ik alles netje 

ingepakt, klaar gezet en tot op de euro overgeboekt wat er op onze 

gezamenlijke rekening stond en aan hem toebehoorde.  Met mijn mooiste jurk 

aan, vers van de kapper en uitgebreid in de make-up had ik Emiel met mijn 

stralendste gezicht ontvangen.  

‘Ja, ik heb een afspraakje,’ had ik nonchalant geantwoord toen hij me met 

grote ogen aankeek, maar nadat de deur voor de laatste keer achter hem in het 

slot was gevallen, zakte ik als een zielig hoopje mens ineen. De tranen die ik zo 

dapper had binnengehouden welden op. Bleven stromen totdat mijn huid ruw 

was van het zilte vocht. De veel te dure mascara was verre van waterproof. Ik 

voelde me afgewezen en vooral héél erg zielig. En lelijk – het hielp niet mee dat 

ik er als een verlepte pierrot uitzag. 

 

Sinds die dag bleef ik ver uit de buurt van mannen. Ik was er klaar mee. Geen 

polonaise aan mijn lijf. Geen gedoe. Geen gezeur. Geen teleurstellingen. Geen 

valse verwachtingen. Maar na een paar weken had ik zo’n beetje alle 

vrouwenseries op Netflix er doorheen gejaagd. De keuken en de badkamer 

waren van boven tot onder gesopt – (voor wie eigenlijk - er lagen geen 

baardharen meer in de wasbak en ik was de enige die er nog kwam), het 

kruidenrek stond op alfabetische volgorde en mijn boeken waren op kleur 

gesorteerd. Ik had mijn kledingkast uitgezocht en opgeruimd, de kleding die ik 

niet meer nodig had vriendelijk bedankt voor de bewezen diensten voordat ik 

ze in een vuilniszak propte en de rest netjes opgerold en in de kast gelegd. Ja, 

ook de serie van Marie Kondo had ik op Netflix helemaal gekeken. 

Ik geef het toe.  

Een mens kan ook te veel vrije tijd hebben.  

 

De overige leden van de Spice Girls konden het niet meer aanzien. Het plan om 

mij aan de man te brengen was geboren. Of ze beleefden via mij hun stiekeme 

verlangen om gezellig op een datingsite rond te snuffelen - wie zal het zeggen. 

Avonden lang swipeten ze naar hartenlust van links naar rechts en van rechts 

naar links, luidkeels het mannelijk vlees dat voorbij kwam keurend.  

Af en toe vroegen ze om mijn mening, maar toen ik een stuk of twintig foto’s 

gezien had van mannen met ontblote bovenlijven die tegen cabrio’s leunden of 

die stoer met een Hardrock Café T-shirt aan op een Harley Davidson zaten 

(volgens mij heeft geen enkele twintiger een Harley Davidson en ik haatte 

hardrock), liet ik de keuze maar aan hen over.  



 

Om van het gezeur af te zijn, zegde ik een afspraakje toe. Eentje. Meer niet. Een 

uurtje in een bar of een andere openbare gelegenheid zou ik moeten kunnen 

overleven. Hopelijk lieten ze me daarna weer een tijdje met rust zodat ik lekker 

verder kon zwelgen in zelfmedelijden.  

‘We hebben een etentje voor je geregeld.’ Evy, Posh Spice, keek naar haar 

felgekleurde gelnagels die ze net had laten doen en die perfect bij haar nieuwe 

jurk pasten, en kon een glimlach niet onderdrukken. 

‘Een etentje?’ Ik verslikte me in mijn Pink Gin Tonic. De aardbei rolde in een 

spray van roze druppels over tafel en het blaadje munt bleef als een groene 

baard aan mijn kin hangen. De afgelopen weken had ik mezelf naast 

opruimdeskundige ook tot Gin Tonic expert bekwaamd. Zo’n beetje elk recept 

op YouTube had ik uitgeprobeerd. Dit vond ik een van de lekkerste. Met een 

beetje alcohol op, waren de avonden alleen een stuk beter te behappen en lag 

ik bovendien geen uren te woelen voordat ik de slaap kon vatten. Win-win.  

‘Ik had meer een kop koffie ergens in gedachten.’ 

‘Nee. Komt niets van in. We hebben een etentje geregeld. Een openbare 

ruimte. Je loopt geen enkel risico.’  

Dorien keek me meewarig aan en schudde haar hoofd. ‘Loe, je moet jezelf wel 

een beetje opknappen.’ Het klonk als een bevel. Daarom heette ze ook Scary 

Spice. Soms waren we allemaal een beetje bang voor haar. Met een vinger 

draaide ze een rondje ter hoogte van mijn gezicht. ‘Ik regel wel wat voor je.’ 

Ik keek naar haar zwaar aangezette wenkbrauwen die me soms meer aan een 

vrouwelijke Bert uit Sesamstraat deden denken dan aan Scary Spice. Of 

noemden we haar nou zo vanwege die wenkbrauwen? Ik wist het niet meer en 

nam nog maar een slok uit mijn glas.  

‘Neuh, hoeft niet hoor,’ probeerde ik dapper. 

‘Jawel. Het is tijd dat Sporty Spice verandert van een saaie Russische 

kogelstootster in een gracieuze kunstrijdster,’ beaamde Evy. 

Mijn hand streek over mijn buik. ‘Ik ben maar een kilo of twee aangekomen,’ 

antwoordde ik beledigd. Zo onopvallend mogelijk schoof ik de zak M&M’s naar 

de zijkant van de tafel. 

‘Schat, die twee kilo staan je beeldig, maak je geen zorgen. Het is de rest die 

wel een upgrade kan gebruiken. Je hebt je nu lang genoeg in zelfmedelijden 

gewenteld.’ Evy, de slankste van ons allemaal  en met een vriend die van de 

mannen van mijn vriendinnen het meest op Beckham leek of de meeste 

tatoeages had – dat kon ik me na de derde Gin Tonic ook niet meer herinneren 

– viel haar bij en keek me indringend aan.  



 

Jasmijn knikte instemmend. ‘Emiel is een lul. Maar je kunt hem niet de schuld 

geven van hoe jij je voelt. Jouw gevoel is van jou en jij bent er verantwoordelijk 

voor. Niemand anders.’ Jasmijn - Ginger Spice - was de verstandigste van ons 

clubje. En ze had het mooiste rode haar dat je ooit gezien had.  

Mijn glas bleef even in de lucht hangen. De woorden drongen tot me door en 

op slag voelde ik me een stuk nuchterder. ‘Je hebt gelijk.’ Ik keek naar mijn 

versleten joggingbroek, de sweater die ik niet aan Emiel had teruggegeven en 

de badstof sokken met antislip zool waar ik tegenwoordig zo’n beetje in 

woonde. ‘Oké. Eén afspraak. Eén etentje.’  

En dan bepaal ik zelf weer wat ik ga doen. 

Lucy gaf Evy, Dorien en Jasmijn een high five. ‘Morgen ga je naar de kapper. En 

je wenkbrauwen laten doen. Dorien koopt een jurk voor je. Jullie hebben 

dezelfde maat. Ons vervroegd verjaardagscadeautje voor jou. We zien je 

daarna in Cornelis voor een borrel en dan ga je gezellig een hapje eten met je 

date.’ 

Morgen.  

Ik kreeg acuut pijn in mijn buik.  

‘Morgen? Kan dat niet over een weekje ofzo?’  

Lucy was onverbiddelijk. Ze schudde haar hoofd. ‘Dan ga je alleen maar 

uitvluchten verzinnen. Je hebt mórgen met hem afgesproken,’ zei ze met een 

iel, hoog stemmetje. De bijbehorende staartjes droeg Baby Spice al lang niet 

meer. 

‘Júllie hebben met hem afgesproken, bedoel je.’ Ik keek opzij en probeerde 

mijn wenkbrauwen zo recht mogelijk te houden toen ik naar het korte rokje 

van mijn vriendin keek. Baby Spice. Ik slikte. ‘En Dorien koopt een júrk voor 

me? Ik heb nog wel wat hangen in de kast.’  

‘Lieve schat, je gaat geen jurk dragen die je hebt aangehad bij een uitje met 

Emiel. Marie Kondo zou ook vinden dat er geen goede vibes meer in de stof 

hangen. Hij sparkelt geen joy meer.’  

 

De volgende dag had ik moeite om me op mijn werk te concentreren. ‘Focus,’ 

zei ik tegen mijzelf en met mijn hoofd tussen mijn handen staarde ik naar het 

computerscherm waar de cijfers in het Excelsheet tussen de kolommen heen 

en weer dansten. Waar ze ook heen bewogen, de verkoopcijfers waren 

knudde. Ons laatste ‘innovatieve pareltje’ zoals Sanne van de 

marketingafdeling het project had genoemd, was lang niet zo aangeslagen als 

we hadden gehoopt. Ik had voorspeld dat de luxe bonbons, met stukjes 



 

karamel erin die hard in je mond knetterden niet zouden aanslaan bij de 

doelgroep, maar wie was ik? Ik had alleen verstand van M&M’s.  

Ieder uur keek ik op mijn horloge. De uren kropen vandaag voorbij. Om acht 

uur zou ik mijn Tinderdate ontmoeten. Als ik geen voorgerecht nam, kon ik 

rond tien uur weer in mijn bed liggen. 

Alleen.  

Mijn hart sloeg een slag over toen Lucy een klap op het rapport gaf en ‘Laatste 

woord!’ zei. ‘Jezus, Luus. Ik schrik me rot.’ 

‘Hop, computer uit en meekomen.’ Ze lachte vriendelijk en stak haar hand op 

naar mijn baas die vanuit zijn glazen hok - het aquarium - nieuwsgierig naar ons 

keek. 

Van de Vlist schikte zijn stropdas en ik kon van achter mijn bureau zien dat hij 

rechtop ging zetten en zijn buik inhield.  

‘Vijf uur moet je bij de kapper zijn. Melanie maakt je op.’ Ze hield een tasje 

omhoog. ‘Je jurk. Een panty. En killerheels. Bonuscadeautje van de meisjes.’  

De meisjes? Inmiddels waren we allemaal al aan de verkeerde kant van de 

twintig beland.  

De boze stiefzusters die Assepoester naar het bal stuurden, bedoel je.  

Ik prevelde een snel gebedje dat de jurk meer stof bevatte dan de verpakking 

deed vermoeden. ‘Ik kan toch ook gewoon dit aanhouden?’ Ik vond de donkere 

jeans, het topje en het zwarte jasje best leuk. Ze hadden Marie Kondo’s test 

glansrijk doorstaan. En niet alleen omdat ik de jeans van Emiel had gekregen en 

het jasje nog naar zijn Hugo Boss rook. Ik had mijn vriendinnen niet durven 

bekennen dat ik een flesje van zijn favoriete eau de toilette had 

achtergehouden en daar af en toe een pufje van in mijn kledingkast spoot.  

Ze hadden al medelijden genoeg met me zonder dat pathetische gedoe.  

Ik snapte er zelf niet eens wat van. 

‘Dat kan, maar dat doe je niet. Saai. Heb een beetje vertrouwen. We gaan je 

heus geen “Pretty Woman” laten naspelen.’ 

Oh mijn god! Ik hapte naar adem en sloot mijn mond weer. Ik was Julia Roberts! 

Nou ja, dat was op zich niet zo erg – als er maar een man die enigszins op 

Richard Gere leek hier in Rotterdam te vinden was. Niet dus. Alleen wanhopige 

mensen zitten toch op datingsites? Met maar één voornemen? Althans, de 

mensen die niet op een date gingen om hun vriendinnen een tijdje het zwijgen 

op te leggen... 

Tien voor vijf stapten we de kapperszaak binnen. Lucy gaf me het tasje en met 

een hand in mijn rug duwde ze me het keukentje binnen. Tussen de wc-rollen 

en pakken haarverf hees ik me in het zwarte jurkje dat ze voor me gekocht 



 

hadden. De stof reikte gelukkig tot net boven mijn knieën. De voorkant was 

hooggesloten, de soepele stof op de rug viel als een waterval precies boven de 

rand van mijn bh.  Gelukkig was ik vanochtend zo wakker geweest om een net 

setje ondergoed aan te trekken.  Over mijn schouder keek ik naar mijn 

spiegelbeeld. ‘Niet slecht,’ mompelde ik en streek over de gladde stof. Het 

sporten dat ik mijn hele leven gedaan had, had nog steeds een positief effect 

op de vormen van mijn lichaam, al waren er de laatste weken her en der wat 

meer rondingen ontstaan.  

Lucy’s mond scheurde bijna, zo breed was haar glimlach. Natasja, de kapster, 

waste mijn haar, knipte het snel in model en draaide het op grote rollers. 

Terwijl ik onder de droogkap zat, epileerde ze met haar tong uit haar mond 

mijn wenkbrauwen. Ik durfde mijn ogen niet te openen. Tijdens het opmaken 

viel ik met de warmte op mijn hoofd en het zachte gezoem in mijn oren bijna in 

slaap. Ik schrok op toen de eerste krulspeld uit mijn haar gehaald werd. Natasja 

bracht de krullen in model, toupeerde het een heel klein beetje op mijn 

achterhoofd en zette met een klemmetje met glimmende steentjes een klein 

plukje haar vast. Als een graffitiartiest spoot ze zorgvuldig wat haarlak hier en 

daar erop. Ze draaide me naar de spiegel. Ik hield mijn adem in.  

De echte Loe was terug!  

Wat zeg ik: Loe 2.0 was geboren! 

Aan de buitenkant… 

 

Van de borrel in Cornelis kan ik me niet veel meer herinneren, behalve dat ik 

waarschijnlijk een Gin Tonic te veel besteld had. Ik had mijn zenuwen niet meer 

in bedwang. De laatste keer dat ik op een date geweest was - in het pre-Emiel 

tijdperk - kon ik me niet meer herinneren.  

‘Wat zeg ik als we helemaal geen klik hebben? Wat moet ik doen als ik van 

ellende geen hap meer door mijn keel krijg?’  

Dit was echt een heel slecht plan. 

‘Kom op Loe, doe eens niet zo gestrest,’ zei Evy, ‘het wordt vast heel gezellig. Ik 

kan niet wachten op je verhaal.’ 

Dorien pakte mijn mobiel van tafel. ‘Even kijken of je je noodoproep aan hebt 

staan. Wat is de code om het scherm te ontgrendelen?’ 

‘Noodoproep? Jezus, alsof ik al niet nerveus genoeg ben!’ Ik trok mijn mobiel 

uit haar handen en tikte de cijfers in.  

Dorien pakte mijn telefoon weer terug en veranderde de instellingen. ‘Better 

safe than sorry. Als er wat is, dan druk je drie keer snel op de aan-uit knop, wij 

ontvangen je locatie en binnen een paar minuten hijgen er vier Spice Girls in 



 

zijn nek.’ Ze maakte een beweging met haar handen alsof ze mijn date een 

rechtse directe op zijn neus verkocht. 

‘Een hele geruststelling. Misschien moet ik dat gelijk melden.’ Ik stopte de 

telefoon in mijn handtas. ‘Hoe ziet hij er eigenlijk uit?’ 

‘Zwart haar. Beetje gemiddelde lengte volgens mij. Leuke man. Als je zijn foto’s 

op Tinder moet geloven,’ antwoordde Jasmijn en trok haar ene mondhoek 

omhoog. 

‘Pfff. Jullie maken het wel erg aantrekkelijk allemaal.’ In gedachte zat er al een 

man van middelbare leeftijd met witte sportsokken in open sandalen, een 

sleutelbos aan een ketting aan zijn wijde spijkerbroek en grote zweetplekken 

onder zijn armen van het synthetische overhemd puffend op mij te wachten. Ik 

drukte drie keer op de startknop en mijn vriendinnen grepen bijna synchroon 

naar hun mobieltjes die luid piepend de tafel over trilden.  

‘Even testen,’ grinnikte ik en nam een laatste slok van mijn cocktail. 

 

De lucht buiten zinderde nog van de warme zomerdag die achter ons lag. In het 

kantoor zette Van de Vlist de airco steevast op 21 graden, en met mijn benen in 

een lange broek tegen de kou gestoken, gingen de meeste mooie dagen 

ongemerkt langs me heen. De stenen van de gebouwen in de stad hielden de 

hitte vast en zorgden na zonsondergang voor een warme avond. De zwoele 

lucht streek langs mijn blote benen en het was voor het eerst sinds lange tijd 

dat ik me weer bewust werd van enige lichamelijke sensatie. Uit open 

balkondeuren geurden heerlijke etensluchtjes uit alle keukens van de wereld 

en er klonken verschillende muzieksoorten - de bewoners al dan niet mee 

blèrend. Ik hield van de zomer - wanneer het leven zich voor een groot deel 

buiten afspeelde en iedereen in een beter humeur en geduldiger leek te zijn. Ik 

had meteen al spijt dat ik al twee kostbare maanden binnen verspeeld had.  Ik 

zoog de lucht diep in mijn longen, rechtte mijn rug en stapte het restaurant 

binnen.  

Eerst even dit varkentje wassen.  

Ik was als eerste binnen.  

Als het maar niet wanhopig overkwam.  

De ober glimlachte vriendelijk naar me en wees naar een vrij tafeltje achter in 

de zaak. Ik ging met mijn rug naar de muur zitten zodat ik goed zicht had op de 

deur. Het restaurant was nieuw en bijzonder elegant ingericht. Industrieel, hip 

maar zeker niet kil. Veel donkere kleuren, een bar van glimmend hout met 

overwegend roestvrijstalen accenten. Op de tafels stonden kleine lampjes die 

een warm, net-echt flikkerend licht rondstrooiden. Verspreid stonden prachtige 



 

olijfboompjes in lichtgevende potten. Aan de muren smaakvolle foto’s van 

vrouwen die op aluminium platen waren afgedrukt.  

Op de achtergrond klonk een jazzy sound uit onzichtbare speakers, zacht 

genoeg om een warme deken van geluid te vormen en toch een gesprek te 

kunnen voeren. Het restaurant was net geopend en er had al een artikel over in 

de krant gestaan. De journalist was lovend geweest. Mijn vriendinnen hadden 

smaak, dat moest ik toegeven. Een dure smaak, dat dan wel. 

Ik bestelde een witte wijn om de zenuwen te kalmeren. Met een bibberende 

vinger veegde ik over mijn scherm toen een lichte vlaag van paniek me overviel. 

Ik was helemaal vergeten zijn naam te vragen! Op het moment dat ik Whatsapp 

opende en in de Spice-Girls-appgroep een bericht wilde typen, raakte iemand 

mijn schouder aan. “HOE HEET MIJN…” 

Ik klapte snel mijn telefoonhoesje dicht en draaide me om.  

 ‘Hi, ik ben Julien.’ 

‘Hoi Julien… ik ben Loe. Uh, Anneloes,’ stotterde ik. Mijn hart sloeg een tel 

over. Voor me stond een bijzonder goed gelukt mannelijk exemplaar. Geen 

witte sokken, geen synthetisch overhemd. Leren veterschoenen, slank 

gesneden kostuum, al zijn eigen haar nog.  

Zijn vinger bewoog van zijn borst naar mij en weer terug. ‘Hebben… jij en ik… 

een afspraakje?’ 

Ik knikte. Ik vertrouwde mijn stem niet. 

‘Dan is het goed.’ Hij boog voorover en drukte een zachte kus op mijn wang.  

Julien rook fris en mannelijk. Naar de wax die zijn dikke haar in model hield en 

een eau de toilette die ik niet gelijk herkende. Geen Hugo Boss, wel ontzettend 

lekker. Puntje erbij voor Julien. Veel te lang had ik mijn neus niet in een 

mannenhals gedrukt en de bedwelmende geur opgesnoven.  

Een beter voorspel was er niet.  

‘Gezellig.’ Hij lachte een regelmatig, natuurlijk wit gebit bloot.  

‘Ik hoop het.’ 

Kom op Loe, kun je echt niets beters verzinnen? 

Behalve aangename tintelingen in de streek onder mijn navel schoot er van 

alles door me heen.  

Zulke mannen hoeven niet op Tinder.  

Jij zit er ook op, antwoordde hetzelfde stemmetje.  

Hij gebaarde naar de barkeeper. ‘Voor mij graag hetzelfde wat de dame ook 

drinkt.’  

Julien trok de stoel naar achter en hing zijn colbert over de rugleuning.’ Hij 

wreef een lok van zijn dikke, zwarte haar naar achter en vroeg: ‘Je lust alles?’ 



 

Ik knikte verlegen, kon me toch niet op de kaart concentreren. 

Julien riep de ober en bestelde het verrassingsdiner. ‘Geen schaaldieren of 

orgaanvlees.’ 

Hij kwam hier vast iedere week. 

Zijn vaste pick-up point. 

Julien was een uitstekend gastheer, totaal niet verlegen met de situatie. Hij 

deed dit ongetwijfeld vaker. 

Beetje slijmen, lekker royaal met de wijn schenken, de galante heer spelen, een 

paar keer met die donkere slaapkamerogen van hem knipperen en vervolgens 

toeslaan. Dan kende hij Sporty Spice nog niet! Game on. 

Ik ging overeind zitten maar kon niet voorkomen dat mijn gedachten 

afdwaalden naar wat er zich onder het op maat gemaakte kostuum zou 

bevinden. Een bescheiden plukje donkerbruin borsthaar piepte tevoorschijn 

toen hij zijn das afdeed, in zijn zak propte en zijn overhemd een stukje open 

knoopte. ‘Warme dag vandaag. Veel te heet voor een pak.’ 

Gebiologeerd keek ik naar het plukje haar dat in de opening van zijn shirt 

meedanste op de bewegingen van zijn borstkas. Hij strekte zijn arm om een 

broodje te pakken en het verdween. Hij reikte me het broodje aan en – hoi! – 

daar was het weer.  

Ik knikte en dwong mijn ogen omhoog om hem aan te kijken.  

Hij kauwde een hapje brood weg en pakte het wijnglas dat de ober voor hem 

had gezet bij de steel op. Het bodempje vloeistof draaide rond in het glas, hij 

stopte zijn neus erin en snoof. Toen ham hij een klein slokje dat hij door zijn 

mond liet rollen.  

Ik keek gebiologeerd naar het schouwspel. 

‘Lekker wijntje. Ik hou van witte wijn. Goed uitgezocht.’ Hij gebaarde en de 

ober schonk zijn glas vol.  

‘Eerlijk gezegd adviseerde de ober dit.’ 

Hij glimlachte en ging achterover zitten. ‘De meeste vrouwen zouden nu een 

hele spreekbeurt over wat ze allemaal van wijnen weten opdreunen. Wat ben 

jij lekker nuchter.’ 

Nou, eigenlijk niet.  

Hij wenkte de ober. ‘Wil je ons een fles Villa Blanche brengen?’ 

De jongen boog als een knipmes, snelde weg en was binnen een minuut terug 

met de fles. 

‘Je moet deze eens proberen. Mooi vol, rond, fruitachtig. Een vleugje noot en 

anijs. Een wijn om verliefd op te worden.’ 

Niet alleen de wijn was om verliefd op te worden. 



 

Niet doen, Loe!  

‘Je hebt verstand van wijnen zo te horen. Wat je zonet zei klonk meer als een 

poëtische lofzang dan een beschrijving van een glas platgetrapte druiven.’ 

Zei ik dat echt?  

Jezus, Loe, beheers je! 

Dat wijntje had je beter kunnen laten staan. 

Hij keek me geamuseerd aan. ‘Een beetje.’ Hij hief zijn glas. 

Ik spiegelde het gebaar. 

Hij tikte mijn glas aan en zei: ‘Je moet elkaar aankijken als je proost anders heb 

je zeven jaar ongeluk.’  

Ik keek hem verlegen in zijn prachtige, donkere ogen en probeerde erin te 

lezen wat hij dacht. Een onmogelijke opgave.  ‘Santé!’ 

‘Mijn collega’s hebben dit voor mij geregeld. Ze vinden dat ik te hard werk.’ 

‘Mijn vriendinnen voor mij. Zij vinden… laat maar.’ Ik maakte een 

wegwerpgebaar met mijn hand. 

‘We gaan dan maar proberen onze vrienden niet teleur te stellen. Waar houd jij 

van, Anneloes?’ 

Ik schrok. De meeste mannen vertelden liever over zichzelf. Thuis had ik een 

paar vragen bedacht  om in ieder geval een half uur zonder stiltes vol te kunnen 

maken.  

Toch een soort spreekbeurt. 

Ik nam een slok van het koude water dat Julien had ingeschonken en bad dat 

het blaadje munt dit keer in het glas bleef zwemmen in plaats van dat het op 

mijn kin belandde of aan een voortand bleef plakken. ‘Tennis. Reizen. Uit eten 

gaan. Muziekconcerten bezoeken.’ 

‘Vier uit vier. Dat gaat goed.’ Hij grijnsde en een kuiltje op zijn kin kwam 

tevoorschijn.  

Wat schattig!  

‘Wat is je favoriete stad?’ 

‘Parijs. Zonder twijfel.’ 

‘Je meent het! Die van mij ook. Een paar keer per maand ga ik er voor zaken 

heen.’ 

Ja, ja. 

Ik vertelde het verhaal over het Ritz in Parijs. Hoe we als vijf vers afgestudeerde 

jolige studentes de nerveuze ober gek hadden gemaakt met ons uitgelaten 

gedrag. En hoe we ondanks onze bescheiden bestelling van vijf thee en een 

schoteltje macarons een maand studielening van een van ons erdoorheen 

hadden gejaagd. Ik bekende hem mijn stiekeme droom: wanneer ik de 



 

volgende keer in Parijs kwam en genoeg geld had, wilde ik uitgebreid in 

Maxim’s dineren. Als ik tenminste daar ooit een plek wist te reserveren. Het 

zou vast weer een half maandsalaris kosten, maar iedere euro waard zijn. 

Hij leunde achterover en legde zijn handen in zijn nek waarbij de mouwen van 

zijn overhemd strak over zijn biceps heen spanden. Maakte grapjes. Ik lachte. 

Realiseerde me hoe wanhopig ik de laatste weken naar een normaal, 

volwassen gesprek had verlangd. Julien stelde me nog veel meer vragen. (Ja, 

mijn ouders waren nog samen – die van hem ook, ik had een broer en een zus - 

hij twee zussen. Onze favoriete acteurs waren niet heel verschillend – Robert 

de Niro en Al Pacino en we deden een wedstrijdje wie de meeste films met zijn 

idool kon benoemen. Ik won.)  

Ik vroeg hem dingen (zijn favoriete actrice was Renée Zellweger en toen ik een 

afkeurend gezicht trok en mijn tong uitstak bekende hij lachend dat hij dat 

alleen maar zei omdat het misschien mijn favoriete actrice was. Nee dus. Als ze 

ging praten met dat babystemmetje kreeg ik de rillingen zei ik, en daar moest 

hij dan weer om lachen).  

Hij hield van alle soorten spaghetti en ik van de lasagne die mijn moeder 

maakte dus dat beet elkaar ook niet. Hij zei dat hij graag een keer mijn 

moeders lasagne wilde proeven en ik smolt, want wie zegt er nou zulke dingen 

als je elkaar een uur kent?   

Ik ontspande. Hij voerde me een hapje en vertelde uitgebreid wat het was. Ik 

opende als een jong vogeltje mijn mond en at braaf uit zijn handen.  

Mijn telefoon kon terug in de tas.  

Geen levensbedreigende situatie.  

Ik zag nog dat er meer dan tien berichten in de groepsapp stonden, maar ze 

konden voorlopig op het antwoord wachten.  

Hun welverdiende straf.    

‘Ik had geen idee wat ik moest verwachten. Ik dacht dit wordt vast weer zo’n 

avond met een vrouw die alleen maar met zichzelf bezig is. Hoe ze eruit ziet en 

hoe ze zichzelf het beste kan verkopen.’ 

Ik voelde het bloed naar mijn wangen stijgen. En niet alleen door de wijn. ‘Dat 

vat ik dan maar als een compliment op.’ 

‘Zo was het ook bedoeld.’ Hij knipoogde en ik vergat even te ademen. ‘Ik vind 

het ook fijn dat je gewoon eet. Geniet van wat er op je bord ligt.’ 

Ik trok een wenkbrauw omhoog. 

‘Je wil niet weten hoeveel vrouwen het eten alleen een beetje van links naar 

rechts op hun bord heen en weer schuiven. Allergisch zijn voor vet, gluten, 

koolhydraten en weet ik veel meer. De lol gaat er dan wel vanaf.’ 



 

‘Dit is veel te lekker om te laten staan.’ 

‘Zo is het. Als je iets lekkers gepresenteerd krijgt, mag je het niet verspillen.’ 

Ik depte mijn mond met het servet en probeerde mijn rode wangen te 

verbergen.  

Zat hij nou zo opzichtig te flirten of had hij het echt over eten?  

Ik was veel te lang uit dit dating gedoe.  

Julien nam een hapje van zijn gerookte zalm en veegde zijn lippen met het 

damasten servet af. Hij schraapte zijn keel. Net als Emiel toen.  

Nu gingen we het krijgen.  

Hij legde het servet op tafel. 

Boog voorover. 

Ik zette me schrap.  

Hij was zo dichtbij dat ik zijn adem over mijn huid kon voelen strijken.  

Zo’n normaal iets - iedereen ademt tenslotte - maar de uitwerking die het op 

mij had, was niet normaal.  

‘Ik vind het heel gezellig. Het heeft wat moeite gekost om me hier te krijgen, 

maar ik heb geen spijt.’ 

‘Ik ook. Ik ook niet, bedoel ik,’ stamelde ik opgelucht.  

Waar bleven mijn gevatte opmerkingen die ik thuis geoefend had voor deze 

date? 

Hij legde zijn hand op mijn hand en streelde mijn vingers. ‘Voor het 

hoofdgerecht krijgen we Wagyu beef.’ 

‘Hoe weet jij dat?’ Ik trok mijn wenkbrauwen op. ‘We kregen toch het 

verrassingsmenu?’ 

Dat me hier ongetwijfeld ook een half maandsalaris ging kosten. 

‘Ik kom hier vaker,’ antwoordde hij glimlachend.  

‘Dat is toch dat vlees van koeien die ze masseren?’  

Ik probeerde niet te denken aan zijn lange, slanke vingers die míjn vlees 

masseerden. 

‘En ze laten ze naar klassieke muziek luisteren en bier drinken.’ 

‘Echt?’ 

Julien grijnsde. ‘Die mythe gaat, maar ik geloof er niet in. Het is wel een heerlijk 

stukje mals vlees. Het glijdt zo naar binnen. Dat beloof ik.’ 

Ik slikte.  

Zei hij expres van dat soort dingen? 

Het hoofdgerecht was inderdaad zo mogelijk nog lekkerder dan de twee 

voorgerechten. Er lagen groenten op het bord die ik niet herkende, maar de 



 

heerlijke smaken die elkaar perfect aanvulden, streelden mijn smaakpapillen. 

Er stond een sublieme kok in de keuken.  

Na het hoofdgerecht excuseerde ik me. Julien stond hoffelijk heel even op. Met 

knikkende knieën liep ik naar de toiletruimte. Zachte, Oosters klinkende muziek 

vulde de sfeervolle ruimte. Er stonden bamboe geurstokjes die een subtiele 

geur verspreidden op de natuurstenen wastafel, een mand met kraakwitte 

katoenen handdoekjes en Rituals handzeep. Alles ademde luxe uit. Ik leunde 

met mijn handen op de wastafel en keek naar mijn spiegelbeeld. Op mijn konen 

stonden blosjes. Met mijn vinger streelde ik over mijn lip. Ik zuchtte.  

Anneloes.  

Doe normaal. 

Je mag niets voor deze man gaan voelen.  

Denk aan Emiel.  

Mannen willen maar één ding. 

Als ze genoeg van je hebben, dan zetten ze je als oud vuil aan de kant.  

Ik stapte opzij en opende de deur naar het toilet. Voordat ik begreep wat er 

gebeurde, stond Julien achter me. Met zijn kont duwde hij de deur dicht.  

Mijn tasje met mijn mobiel hing nog aan mijn stoel.  

Hij stak zijn hand naar me uit. Ik zette een klein stapje opzij. Hij keek me aan, 

alsof hij toestemming zocht en stak nog een keer aarzelend zijn hand uit. Ik 

bewoog niet meer. Julien streek met een teder gebaar het haar uit mijn nek.  

Ik rilde door de vederlichte aanraking. Als een gewillige prooi boog ik zonder na 

te denken mijn nek en bood mijn ontblote huid aan. Het leek wel of mijn 

lichaam een eigen leven leidde en niet meer luisterde naar de waarschuwingen 

die mijn hersenen probeerden te sturen.  

Hij zoende me zachtjes in het kuiltje van mijn hals en zijn andere hand gleed 

langs mijn heup, over de stof van mijn jurk naar beneden en toen hij bij de 

zoom gekomen was, weer omhoog, over de blote huid van mijn bovenbeen, 

mijn dij, omhoog, omhoog… 

De haartjes in mijn nek richtten zich op toen het puntje van zijn tong nauwelijks 

mijn huid beroerend een kietelend, brandend spoor van mijn oor naar het 

kuiltje mijn sleutelbeen trok en me daar kuste en likte. De vingers van zijn 

andere hand streelden de zachte huid aan de binnenkant van mijn arm en 

klemden zich om mijn pols. Hij tilde mijn arm op, drukte zijn neus nu tegen mijn 

pols en snoof. ‘Je ruikt precies zoals ik in gedachte had. Zoet. Vanille. 

Verleidelijk. Sexy.’  

Deze man gebruikte al zijn zintuigen.  

Hij proefde me, rook me en het belangrijkste: hij zág me.  



 

Ik draaide me om. ‘Luister Julien,’ klonk het veel te schor naar mijn zin. Ik 

schraapte mijn keel en deed een poging beslist over te komen. ‘Zo ben ik niet. 

Zijn wijsvinger volgde de contouren van mijn gezicht en stopte onder mijn kin. 

Hij drukte mijn hoofd omhoog. Met de blik in zijn ogen leek hij míj nu op te 

willen eten. Het leek alsof hij dwars door mij heen keek. Kippenvel rolde als een 

vloedgolf van mijn nek tot aan mijn stuitje. 

Hij leunde naar voren. Zijn adem was warm en veel te dichtbij. ‘Hóe ben jij 

niet?’  

‘Dit.’ Ik gebaarde om me heen. ‘Op een eerste date.’ 

Zijn ene mondhoek krulde omhoog. ‘Ik denk echt niet dat jij zo’n vrouw bent. 

Geloof me, ik maak er ook geen gewoonte van vrouwen op het toilet op te 

zoeken. Maar ik moet zo weg. Ik wil niet vertrekken zonder te weten of er nog 

een volgende keer komt Of je me een kans geeft.’ Hij wierp een vluchtige blik 

op zijn horloge en haalde zijn schouders in een machteloos gebaar op. ‘Ik ging 

ervan uit dat ik het om een uur of tien wel gezien zou hebben. Ik moet zo echt 

ergens zijn.’  

Je vrouw zeker?  

Door de schuldbewuste, jongensachtige blik in zijn ogen moest ik onbedoeld 

giechelen. ‘Ik had bedacht om negen uur al thuis te zijn.’ 

‘Deze avond is heel anders dan we allebei van tevoren bedacht hadden.’ Hij 

legde zijn handen om mijn gezicht en boog naar voren.  

Niet toegeven.  

Morgen voel je je gebruikt.  

Goedkoop. 

Ik plaatste mijn handen tegen zijn borst. ‘Niet doen,’ smeekte ik. Het klonk 

alsof ik meer moeite moest doen om mezelf te overtuigen dan hem.  

‘Waarom mag ik je niet kussen? Waarom wachten met iets dat goed voelt?’ 

‘Ik had jou niet uitgezocht. Dat hebben mijn vriendinnen gedaan.’ Ik sloeg mijn 

ogen neer.  

Hij zette een stap naar achteren. De blik in zijn ogen liet mijn maag 

samenkrimpen.  

‘Ik val tegen. Je vindt mij niet leuk.’ 

‘Jawel. Juist wel.’ 

Een flauwe lach gleed over zijn gezicht. Hij haalde in een gebaar van onmacht 

zijn hand door zijn haar. Een groot litteken kleurde de grens tussen zijn 

voorhoofd en haargrens wit. ‘Ik snap het niet.’ 

Ik stak mijn hand naar hem uit, wilde de beschadigde huid met mijn 

vingertoppen lezen. Aarzelend zakte mijn arm doelloos naar beneden. Het 



 

gebaar zou te intiem zijn. Ik had hem net niet al te subtiel afgewezen. ‘Mijn 

vriendinnen hebben me op deze date gestuurd om mijn vorige relatie te doen 

vergeten. Ik… het deed nogal pijn, zie je.’ 

Hij leunde met zijn goed gevormde achterwerk tegen de wastafel en sloeg zijn 

armen over elkaar. Zijn ogen bestudeerden mijn gezicht. ‘Je past jezelf in je 

herinneringen aan bij het beeld dat je van jezelf hebt. En dat versterkt zich. 

Maar je hebt zelf de keuze om daarin te blijven hangen. Voel jij je een 

slachtoffer?’ 

Ik sloot mijn ogen en dacht na. ‘Ja. Dat denk ik wel.’  

Hij verdiende een eerlijk antwoord. 

‘Nou, als je daar nu eens mee stopt. Zie jezelf als iemand die leert van wat er is 

gebeurd. Laat het je sterker maken.’ Hij tilde zijn haar op en wees naar het 

litteken dat dwars over zijn voorhoofd liep. ‘Ik ben ook niet ongeschonden door 

het leven gekomen. Wees kritisch, maar niet te hard voor jezelf.’ Zijn blik 

dwaalde af, heel even leek het alsof hij ergens mee worstelde en mijn bestaan 

totaal vergeten was. Ik wilde weten wat er met hem gebeurd was, maar het 

ging te ver om dat hier op het toilet te bespreken.  

Hij draaide zijn hoofd naar me toe, leunde voorover en boorde zijn ogen in de 

mijne: ‘Toeval bestaat niet.’ 

Ik zette een stap in zijn richting. ‘Dus jij denkt dat het geen toeval is dat jij en ik 

elkaar hier vanavond hebben ontmoet?’ vroeg ik zacht. 

Julien schudde zijn hoofd. ‘Nope. Ik geloof in het lot.’ 

Spring, Anneloes, riep ik tegen mezelf. Dezelfde woorden die mijn vader 

schreeuwde toen ik zes jaar oud was en bij het afzwemmen verstijfd aan de 

rand van het zwembad stond. De rest van de kinderen was al halverwege het 

bad. Ik was ervan overtuigd dat ik zou verdrinken met mijn kleren aan. Ik deed 

mijn ogen dicht en sprong. En natuurlijk verdronk ik niet. Ik kwam gewoon 

boven en haalde mijn zwemdiploma.  

Hij sloeg zijn armen om me heen. Drukte zijn heupen tegen mij aan. Dit keer 

hield ik hem niet tegen. Voorzichtig verkenden zijn lippen mijn gezicht. Ze 

vlinderden over mijn wang. Kuste het hoekje van mijn mond. Ik ontspande in 

zijn omhelzing. Zijn hand verplaatste zich naar mijn nek, zijn vingers vlochten 

zich in de krullen van mijn haar. Hij trok mijn hoofd naar zich toe. ‘Je bent zo 

fucking mooi,’ mompelde hij tegen mijn lippen.  

Ik zuchtte en kuste hem terug. 

Er werd op de deur geklopt. 



 

‘Merde.’ Julien liet me met tegenzin los. ‘Momentje, s’il vous plaît. We maken 

het toilet voor u in orde,’ zei hij tegen de dichte deur zonder zijn blik van mij af 

te wenden.  

Ik giechelde. Hij boog weer naar me toe. Zijn tong dwong gulzig tussen mijn 

lippen door, eiste mijn mond op. Ik proefde de wijn. Zacht kreunend leunde ik 

tegen hem aan, bang dat mijn knikkende knieën me niet zouden houden. Het 

was veel te lang geleden dat een man me zo zoende. Misschien was ik wel 

nooit op deze manier gekust…  

Mijn hand gleed over zijn overhemd, langs de tailleband van zijn broek naar 

beneden. De kus liet hem duidelijk niet onberoerd.  

Julien hield mijn hand tegen. Hij legde zijn voorhoofd tegen het mijne en blies 

zijn adem hard tussen zijn lippen door. ‘Niet hier. Zorg dat je dit weekend vrij 

bent,’ fluisterde hij. Hij pakte mijn hoofd tussen zijn handen en kuste me teder 

nog een keer. ‘Ik moet echt weg. Het spijt me. Ik zie je snel, Loe. Mag ik Loe 

zeggen?’  

Ik knikte. ‘Graag.’ 

Hij tikte me speels op mijn neus en zijn gezicht bestond uit een grote glimlach: 

kuiltje op zijn kin, schattige rimpeltjes naast zijn twinkelende ogen, gekrulde 

lippen. ‘Wat is je mobiele nummer?’ 

Ik noemde de nummers, ervan overtuigd dat ik hem nooit meer zou zien. Hij 

sloot zijn ogen en noemde de nummers hardop nog een keer op. Zachtjes 

drukte hij nog een laatste kus op mijn lippen. Voordat ik me realiseerde wat er 

gebeurde, was hij weg.  

Toen ik terug kwam in het restaurant was het tafeltje leeg. De rekening was 

voldaan. ‘Er staat een taxi voor u voor,’ zei de ober met een glimlach en gaf 

mijn handtasje aan. ‘Hij is al betaald.’ 

Assepoester.  

Hij had geen glazen muiltje meegenomen.  

Ik rechtte mijn rug, sloeg mijn handtas om mijn schouder en liep zo galant 

mogelijk het restaurant uit. Het schemerde buiten, de temperatuur was iets 

gedaald maar nog steeds aangenaam. Met een beetje geluk werd het een 

lange, warme zomer.  

De taxichauffeur hield de deur voor me open en ik liet me zakken in het koele 

leder van de Mercedes. Voor de deur van mijn appartement stopte hij, opende 

galant weer de portier en stak zijn hand uit om me uit de auto te helpen. Het 

was dan wel geen koets gemaakt van een pompoen, maar dit… de hele avond 

voelde toch als een sprookje.  

Ik kon hier wel aan wennen. 



 

Ik danste bijna over het paadje naar de deur, drukte mijn neus in de bloemen 

van de stokroos naast de voordeur en inhaleerde de heerlijke geur. De tere 

blaadjes wreven zacht en vochtig langs mijn neus. Opeens leek de struik volop 

in bloei te staan. Of zag ik het gewoon nu pas?  

De halve nacht lag ik wakker, woelend in het bed, mijn lijf tintelend en mijn 

hoofd verward van wat er die avond was gebeurd. Ik besloot dat ik dankbaar 

moest zijn, omdat een bijzondere man als Julien mij een paar uur de moeite 

waard had gevonden. Ook al zou ik hem nooit meer zien, een grote stap op het 

pad terug naar de oude, zelfverzekerde Anneloes die zin had in het leven, was 

gezet.  

Dat kon niemand me meer afnemen. 

 

Vanochtend 

 

Ik druk mijn mobiel tegen mijn borst. Mijn hart maakt een salto in mijn 

borstkas. Ik laat mezelf op de  onderste traptrede zakken. Ik ben bang dat mijn 

trillende benen mijn gewicht niet meer kunnen dragen. 

Het is echt.  

Hij is echt. 

Ik pak mijn mobiel en stuur eindelijk een berichtje terug naar mijn vriendinnen. 

Er staan er nu al een stuk of vijftig in de app. Gisteravond heb ik niet 

gereageerd. De avond met Julien moest nog even van ons samen blijven. De 

magie mocht niet verbroken worden door flauwe grapjes en opmerkingen. 

Maar als ik nu niet snel reageer, komen ze vast naar me toe om te kijken of 

alles goed met me is.  

Het is meer dan goed. 

 

Ik heb een geweldige avond gehad ♡ ♡ ♡  

Jullie geloven het vast niet - ik kan het zelf bijna niet 

geloven.  

We gaan van het weekend samen naar Parijs!  

Naar MAXIM’S!! 

 

De antwoorden stromen gelijk binnen. 

 
Je meent het! 

OMG!!! ♡ 

You go, girl! 

Nee!! Je neemt ons in de maling. 



 

??????? Grapje zeker. 

Maxim’s? Je verzint het.  

 

Hartjes, zoenende poppetjes, een aubergine, verbaasde gezichtjes, het duizelt 

voor mijn ogen, zo snel volgen de berichtjes elkaar op. 

 
Vertel! 

 

Ik bloos als ik terug denk aan de heerlijk avond. Ik antwoord:  

 
Hij is fantastisch. Aantrekkelijk, galant, een echte heer, een 

topavond - dankzij jullie!  

 

Ik twijfel. Zal ik het vertellen?  

Ach, ze hebben er zo op gehoopt, wat kan mij het schelen. 

 
En hij is nog super sexy ook… Julien kan héél erg lekker 

zoenen… 

 

Het blijft een paar seconden stil. Dan reageert Dorien. 

 
Julien??  

 

Waarom vraagt ze dat - ze hebben de date zelf geregeld? 

 
Ja, Julien. Julien le Grand. 

 

Dan beginnen ze allemaal tegelijk te typen. Het bericht van Lucy komt als 

eerste binnen: 

 
Julien le Grand?????  

Dat is de stinkend rijke Franse eigenaar van het nieuwe 

restaurant waar je gegeten hebt! 

We hadden een date met Wim voor je geregeld!  

Schilder Wim de Wit! 

 
© Saskia Oudshoorn 


