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Kat in het bakkie
illustratie Jan vd Pijpekamp,Ede
Wie op zoek is naar een nieuwe partner omdat de oude is gedumpd of jijzelf aan de kant
bent gezet, heeft vele wegen te gaan. Ben je van het ouderwetse soort dan wacht je op
de toevallige ontmoeting in de trein, de groepsreis of op een geënsceneerd dinertje door
vrienden. Een oude jeugdliefde opduikelen wil ook nog wel eens werken.
Meest populair zijn echter de relatiesites op internet. Aangemoedigd door een
opsomming van geslaagde matches wordt de zoekende verleid om in te loggen en te
betalen voor het medium dat mogelijk jouw prins op het witte paard komt leveren. Een
voordelige foto (minstens 10 jaar jonger) en een aantrekkelijke tekst over jezelf, alles
met roze bril opgesteld, moet het bijtje lokken.
Hoog opgeleide dames, die weten wat ze willen en met eigen inkomen, hebben het
zwaar. Al gauw denkt de potentiële kandidaat dat hij zo iemand niet aankan. Alleen de
mannen, die al een vrouw achter zich hebben gelaten, die al alles voor hen deed,
reageren verheugd.
Zo kreeg Janine eindelijk naar lange tijd op de door haar verkozen relatiesite een
enthousiaste mail op haar beschrijving. Ze werd er helemaal warm van. Er had nog
nauwelijks iemand gereageerd dus dan wil je wel eens wat.
Ja, een vrouw die zelfstandig ondernemer was, sprak hem wel aan. Hij was thuis in de
financiële wereld en net gescheiden. Alles was nog een puinhoop thuis en zijn kinderen
waren ook heel boos op hem.
Fijn, zo’n frisse meid te ontmoeten, dacht hij bij de eerste aanblik. Een stevige klap op
haar bil moest het ijs maar meteen breken. “Een beetje merkwaardig” dacht Janine om
zo het gesprek te beginnen bij de eerste kennismaking. Welke politicus had ook al weer
deze gewoonte?
Zijn dikke buik en doofheid vormde wel een contrast met haar atletische figuurtje en
scherpe zintuigen. Sportief was hij wel, maar oh zo traag bleek later.
“Ik moet loslaten”, hield zij zich ferm voor bij de eerste vakantie met hem. Ze wilde
allang zo graag naar die plek in Frankrijk, dus beter met z’n tweeën dan alleen. “Niet
ergeren dat hij weer wat vergeten is en niets heeft geregeld, sprak zij zichzelf steeds
vermanend toe”. Haar vingers jeukten om het zelf toch allemaal maar te doen. Maar ja, in
haar vorige relatie deed zij dat ook altijd en daar wilde ze nou net vanaf. Wat word je
moe van al dat inhouden.
“Jeetje, hij praat alleen maar over zichzelf. Hallo, ben ik nog in beeld vroeg zij zich na een
paar afspraken af? “ En op de golfbaan, leek haar zo leuk, had hij er ook lak aan dat hij de
boel behoorlijk ophield.
“ Janine”, sprak de vriendinnengroep haar later toe. “Je moet je verlangen beter
verwoorden op de site, want zo wordt het nooit wat. Blijf gewoon lekker regelen, maar
benadruk wat je zoekt zodat de balans beter is. Ja, het gaat om de balans in je relatie,
sprak de oudste van hen. Weeg op dat aspect dat voor jou het allerbelangrijkste is en
vergeet de rest. Wat een man aan kwaliteiten heeft te bieden past veelal in een
luciferdoosje, terwijl de vrouw aan één schoenendoos vol nog niet genoeg heeft. Als je
dat voor ogen houdt dan wordt deze zoektocht een kat in het bakkie.

