DE GEVOELENS VAN MARIANNE VOOR
HAAR EX-BUURMAN BLEKEN WEDERZIJDS
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‘EINDELIJK! IK HEB
ZO VAAK OVER JE
GEDROOMD’

“Vijf maanden geleden liep ik mijn vroegere
buurman Marcel tegen het lijf. Ik had hem
niet meer gezien sinds zijn verhuizing acht jaar
eerder. Hij was kaal geworden, maar ik herkende
hem meteen. Hij had nog steeds dezelfde pretogen en stoere uitstraling. Dat kale hoofd stond
hem zelfs erg goed. ‘Hé, Marcel’, riep ik opgetogen.
Ook hij bleek blij om mij te zien en stopte meteen
voor een praatje.
Toen we nog buren waren, hadden we een goede
band. Onze kinderen speelden vaak met elkaar
en Marcel en zijn vrouw kwamen geregeld bij
mij en mijn toenmalige man borrelen. Dat had ik
altijd erg gezellig gevonden. Eigenlijk iets meer
dan gezellig: ik vond Marcel mega-aantrekkelijk
en genoot van zijn droge humor. Hij dook dan
ook geregeld op in mijn gedachten. In mijn
fantasieën droomde ik mijn man en zijn vrouw
weg, en wij tweeën in bed. Soms masturbeerde
ik bij dat soort gedachten. Ja, ik was absoluut
een beetje verliefd.
Toch kwam het nooit in me op om er iets mee
te doen. Hoewel het met mijn man zowel in bed
als daarbuiten niet meer zo spannend was, zag
ik mezelf als gelukkig getrouwd. We runden ons
gezin prima en dat wilde ik niet op het spel zetten.
Ik wist ook helemaal niet of mijn gevoelens voor
Marcel wederzijds waren. Al vond hij me wel mooi,
dat las ik in zijn ogen. Ook had ik weleens het
gevoel dat hij me net iets te lang vasthield bij
een afscheid. Dat zorgde dan voor vlinders,

gescheiden was. Maar wie weet wilde hij niets
meer dan bijpraten...
We hebben de hele avond om elkaar heen
gedraaid. We praatten en praatten, dronken het
ene wijntje na het andere, maar bleven netjes en
vriendschappelijk. Om twee uur werden we de
laatste kroeg uitgezet en stonden we twijfelend
op straat. En toen ondernam Marcel eindelijk
actie. ‘Doen we nog een afzakkertje bij jou thuis?’
vroeg hij. Inwendig juichte ik.
En met recht: we hebben de woonkamer niet
eens gehaald. Toen ik de deur opendeed, doken
we op elkaar en begonnen als bezetenen te
zoenen. We deden het in de hal, daarna op de
trap en later in bed. ‘Eindelijk, eindelijk’, zei Marcel
op de trap. Pas in bed vroeg ik wat hij daarmee
bedoelde. ‘Ik heb hier zo vaak over gedroomd,’
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voor een extra opleving van
mijn fantasieën, maar daar
bleef het bij.
Toen Marcel en zijn gezin
verhuisden, was het voorbij.
Ze vertrokken naar een andere
stad en het contact verwaterde.
Soms dacht ik nog weleens aan
mijn stille liefde, zeker toen mijn
huwelijk misliep. Maar ik was
nooit op het idee gekomen om
contact op te nemen.
Stom, ontdekte ik, nu ik hem op
straat trof: ook hij bleek namelijk
gescheiden! ‘Eigenlijk zat het
na de komst van onze tweeling
al niet goed meer tussen ons’,
bekende hij. ‘We gingen apart
slapen en er was geen enkele
intimiteit meer. Dat houd je als
man niet eeuwig vol.’ ‘Als vrouw
ook niet, hoor’, antwoordde ik.
Een van de redenen waarom
het tussen mijn ex en mij stuk
was gegaan, was namelijk dat
er in bed niets meer gebeurde.
Marcel schoot in de lach toen
ik dit zei. En nodigde me uit voor
een etentje.
Wat was ik ongelofelijk nerveus
voor die avond. Was dit een
date? Of toch gewoon een
ontmoeting van oude vrienden?
Mijn gevoelens voor hem waren
op slag teruggekomen. Sterker
dan ooit zelfs, nu ik wist dat hij

vertelde hij, ‘zeker als we elkaar net gezien hadden.
Wist je dat niet, dat ik verliefd op je was?’
We zijn nu een half jaar verder en hebben een
innige relatie. In bed is het fijner dan ik in mijn
stoutste dromen had kunnen verzinnen. Ik ben
superverliefd en geniet van elk moment. Elke dag
als ik Marcel zie thuiskomen, denk ik: hij is eindelijk
van mij!”
VRIENDIN•NL
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