
43DSM M A G A Z I N E 7 juni 2008

M / V
door jelle van riet

Ons droomhuis
Enkele maanden geleden hebben mijn geliefde en ik een huis 
gekocht. Dat ging als volgt: we stapten de inkomhal binnen, keken 
eerst omhoog en daarna naar elkaar en riepen toen eenstemmig 
‘we nemen het!’. We schudden handen, kusten elkaar en vlogen 
toen als twee verliefde vogels door de rest van ‘ons’ huis, om ter vro-
lijkst kwetterend van het souterrain tot de zolder. In gedachten zet-
ten we er al het bed, de piano en de boekenkast neer, we bedachten 
waar we de lakschoenen en de rode laarzen kwijt konden, waar we 
de fietsen gingen stallen. We stelden ons de kelder gevuld met wijn 
voor en beleefden in ons hoofd al een eerste bacchanaal met vrien-
den. Ons nieuwe huis was perfect. Had iemand op dat moment het 
tegendeel beweerd, we hadden erop geslagen. 
Diezelfde week nog knipte ik de navelstreng met mijn oude huis 
door en verkocht het aan de meest erudiete en brutaalste onder 
onze vrienden, zijn dansende muze en zijn heerlijk bijdehante 
kind. Het voelde juist: hij zou binnenkort mijn lege boekenrekken 
opnieuw volstouwen, zij zou sierlijk over de plankenvloer zweven 
en het kind zou zoet tussen de bloemen in de tuin dartelen. We lie-
ten de champagne stromen, klonken op onze naar boeken, muziek 
en rozen geurende toekomst en bespraken een snelle sleutelesta-
fette. Zeker, ook zij konden nu op hun beurt hun oude huis van de 
hand doen, want tegen de zomer zouden mijn lief en ik op onze 
hemelse nieuwe plek resideren en zou ik mijn dierbare huis voor 
hen hebben leeggemaakt. Af en toe is het leven gewoon simpel.
Dat was tot de dag dat wij de sleutel van ons nieuwe, inmiddels 
lege kasteel in handen kregen. Op die onvergetelijke middag 
stonden wij wederom als twee verliefde vogeltjes in de inkomhal, 
paraat om blij kwetterend door ons volmaakte huis te vliegen. De 
pret duurde slechts één kamer, namelijk de inkomhal, want nau-
welijks hadden wij de deur naar de bel-etage geopend of we waren 
alweer geland, op onze bekjes welteverstaan. Dit keer sleepten wij 
ons voort als slakken, alles ziend wat wij tijdens die eerste vrolijke 
vlucht niet hadden gezien, van vochtplekken tot verrot houtwerk, 
van druppende kranen tot lekkende zonnedaken. Had iemand 
op dat moment over een droomhuis gesproken, wij hadden erop 
geslagen.
Soit, mijn geliefde en ik, al bij al van een flink ras, hebben onze 
ruggen gerecht en zijn bij de geestigste en geniaalste architect 
onder onze vrienden om hulp gaan smeken. Zodra hij het huis had 
bestudeerd, soms oei, soms wow mummelend, en vele wilde plan-
nen had getekend, waren mijn lief en ik weer om ter vrolijkst. Niet 
alleen heeft de architect een uitweg gevonden voor al wat drupt en 
lekt, hij heeft ook plaats voorzien voor de piano en de boeken, voor 
het bed en de fietsen, voor de lakschoenen en de rode laarzen, voor 
de wijn en de champagne. Het eerste bacchanaal is op papier al 
een feit, want op een kruk bij de wijnbar is een figuur getekend die 
verdacht veel op de geestigste en geniaalste architect onder onze 
vrienden gelijkt.
Af en toe is het leven gewoon simpel. Dat was tot de dag dat we 
de timing van de werken onder ogen kregen. Een mens moet niet 
gestudeerd hebben om te begrijpen wat daar stond: deze zomer 
is ons nieuwe huis nog lang niet klaar, mijn oude al wél bewoond 
door mijn erudiete en brutale vriend, zijn muze en zijn kind. Vrij 
vertaald: mijn geliefde en ik zouden ons na de sleutelestafette tot 
de Orde der Landlopers mogen rekenen. We zijn nog diezelfde 
memorabele dag op zoek gegaan naar een tussentijds onderdak in 
de stad, een plek op fietsafstand van ons droomhuis-in-wording 
waar we de lakschoenen en de rode laarzen droog kunnen houden. 
Ze zullen van pas komen als we straks dat eerste bacchanaal hou-
den ter ere van droge muren, zwijgende kranen en de simpelheid 
van het leven.
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Het geluk 
met vijftig
Iris (58) was heel lang getrouwd met een moeilijke man 
die zeer impulsief en jaloers was, en ook vaak dreigde 
met zelfmoord. ‘Meer dan eens belde hij me op om te 
zeggen dat hij klaar stond om zich te verhangen in de 
kelder. Op een bepaald moment hingen er daar perma-
nent een paar touwen gebruiksklaar.’ Na haar schei-
ding begon ze een relatie met een gehuwde collega die 
al jaren stiekem op haar verliefd was. Omdat bleek dat 
de man niet wou weggaan bij zijn echtgenote, liep hun 
verhouding spaak. 
Iris had het moeilijk, alleen leven is niets voor haar. 
Daarom besloot haar dochter haar in te schrijven bij 
een datingsite van internet. ‘Ik was 51 en kreeg verschil-
lende reacties. Zelf nam ik nooit initiatief. Nooit. Op een 
dag ontving ik een bericht van een man uit Antwerpen. 
We begonnen te mailen en dat liep zo goed dat ik na 
zes weken intensief mailcontact toestemde in een 
afspraakje.’ Haar verwachtingen waren hoog gespan-
nen, maar het werd een afknapper. De man was slordig 
gekleed, hij zag er niet uit. Omdat hij lief, vriendelijk en 
attent was, gaf ze hem toch een kans. Maar de fysieke 
afkeer groeide en ze maakte een einde aan de relatie.
Via vrienden leerde ze vervolgens Sam kennen. ‘Hij was 
helemaal mijn type en de vlam sloeg meteen in de pan. 
We konden ontzettend goed praten met elkaar. Maar 
Sam bleef hangen in het verdriet om zijn vorige vriendin. 
Hij was een man die ervan hield zich ellendig te voelen. 
Bovendien kon hij geen knopen doorhakken, ook wat 
mij betreft. Onze relatie werd dus steeds moeilijker en 
uiteindelijk heb ik er een einde aan gemaakt. Met pijn in 
het hart weliswaar.’
Intussen heeft Iris een relatie met Jean, een man die ze 
van op het werk kent. Hij zag dat ze het soms moeilijk 
had en bood een luisterend oor. ‘Ik ging er niet op in. 
Ook niet toen ik op een bepaald moment mijn keuken 
een opknapbeurt wilde geven en Jean zijn hulp aan-
bood. Maar hij gaf het niet op. Na twee maanden stemde 
ik toe in een babbel. Waarna we een poos vriendschappe-
lijk met elkaar omgingen. Ten slotte kwam er een relatie 
van, we wonen zelfs al samen. Ik heb het mij nog geen 
moment beklaagd.’ Ze zijn tegenpolen, maar vertrou-
wen elkaar. Iris zegt dat ze door de relatie opnieuw haar 
evenwicht en zelfrespect heeft teruggevonden. ‘Mijn 
eerste liefde was moeilijk, mijn late liefdes waren dat 
evenzeer. Het was vallen en weer opstaan. Gelukkig heb 
ik net op tijd Jean ontmoet. Het is een geschenk waar-
voor ik het leven dankbaar ben.’
(Uit ‘Late liefde’)

Waar blijft 
de liefde?
Yves (60) is gescheiden en teleurgesteld in de liefde. Na 
32 jaar zette zijn vrouw een punt achter hun huwelijk. 
De problemen in zijn huwelijk sleepten al langer aan, 
maar kwamen in een stroomversnelling terecht toen hij 
met 55 met brugpensioen ging. ‘Plots waren we allebei 
thuis en liepen elkaar voortdurend voor de voeten. Elk 
akkefietje was goed voor een woordenwisseling. Zelfs de 
keuze van een tv-programma of het eten. Samen een uit-
stap maken, lukte ook niet, omdat onze interesses totaal 
verschillend waren.’ Uiteindelijk zette zijn vrouw na 32 
jaar een punt achter hun huwelijk. Na twee jaar had ze 
al een nieuwe relatie.
Yves bleef vier jaar alleen. Tot hij op een avond voor sin-
gles Rosa leerde kennen. ‘Ik was niet echt op zoek, maar 
begon toch een relatie omdat ik het alleen-zijn beu was. 
Rosa ziet er goed uit, maar mijn ex blijft voor mij nog 
steeds de mooiste.’ Met Rosa heeft Yves een latrelatie: 
living apart together. Anders dan zijn ex maakt ze geen 
bezwaar tegen zijn drukke sociale leven. De kinderen 
van Yves en Rosa aanvaarden hun nieuwe relatie en ook 
hun vriendenkring kan het met elkaar vinden. Toch zit 
het niet helemaal goed, Yves mist iets. Om te beginnen, 
vindt hij zo’n latrelatie maar niets, hij wil liever samen-
wonen. En dat is niet om een huishoudster in huis te 
halen, benadrukt hij: ‘Mijn huishouden doe ik nu ook 
volledig zelf.’
Het probleem is liefde. ‘We komen maar niet tot echte 
intimiteit, tot een band met ons tweetjes’, zegt Yves. ‘Ons 
seksleven stelt weinig voor. Ook bij mijn eerste vrouw 
was dat al een probleem. De seksuele kant van de zaak 
wil maar niet lukken bij mij, lijkt het. Mijn vrouwen 
houden afstand. Het hangt ook samen met de hoeveel-
heid liefde die een mens in zich heeft. Want wat je niet 
bezit, kun je niet geven.’
Zelf heeft Yves veel nood heeft aan liefde, steun en aan-
dacht en het is voor hem moeilijk te aanvaarden dat hij 
die niet vindt. ‘Nooit eerder waren er zoveel mensen sin-
gle in de middelbare leeftijd. Er zijn vrouwen genoeg, 
maar de juiste ontmoeten is een titanenwerk. Niet dat 
er geen kandidaten zijn, maar het moet klikken. Ik denk 
steeds vaker aan mijn vrouw terug. Van mijn zonen weet 
ik dat ze niet zo gelukkig is met haar relatie. Net als ik 
dus. Heeft ze raad nodig, dan komt ze bij mij zonder dat 
haar vriend het weet.’
Yves heeft zijn ex al voorgesteld om opnieuw te beginnen 
en het eens uit te proberen door samen een weekje weg te 
gaan. Maar ze twijfelt. Als het mislukt en als hun huidige 
partners er weet van krijgen, dreigen ze allebei opnieuw 
alleen te vallen. Yves twijfelt ook aan de oprechtheid van 
zijn ex, misschien toont ze vooral om financiële redenen 
interesse. ‘Toch zou ik dolgraag met haar herbeginnen, 
we kennen elkaars fouten en streken. Met wat goede wil 
kan eraan worden gewerkt. Het leven is zo verschrikke-
lijk kort. Zowel mijn eerste als mijn tweede relatie waren 
een tegenvaller. Maar als ik zou moeten kiezen, geef mij 
dan maar mijn eerste relatie.’’ 
(Uit ‘Late liefde’)
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