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Voorwoord

 

Dit boek schrijf ik niet, omdat ik op zoek bent naar een relatie. Nee, ik ben het zat om 

vrijgezel te zijn. Ik ben al een jaar lang celibaat, geen seks en het begint op mijn 

gemoedstoestand te werken. Vrijgezel klinkt zo leuk hoor ik sommige van mijn vrienden 

zeggen :Waarom wil je gebonden voelen,  geniet ervan. Hmmm it sucks! Volgens van Dale is 

de definitie van vrijgezel:1. man of vrouw zonder levenspartner;2 zonder levenspartner. Hoe 

kan vrijgezel dan leuk zijn? Het heeft wel zijn leuke kanten, maar ik ben eerlijk `s avonds 

alleen slapen is niet leuk en degene die beweren van wel, liegen. Het is toch leuk om naast 

iemand wakker te worden of dat die persoon je vast houdt terwijl je naar de film kijkt of voor 

je zorgt wanneer je je niet lekker voelt in je vel. Het vrijgezelle leven ben ik al te goed bekend 

mee.  Wat nog erger is dan het vrijgezelle leven, je vrienden die ook vrijgezel zijn en je hoofd 

vullen met hun behoeftes. Ze gebruiken je als een surrogaat partner. Werkt niet en het wekt 

alleen maar frustraties bij mij op. 

Ik vind het zo frustrerend als ik mensen hoor zeggen, het komt goed, heb geduld. Ik wacht al 

drie jaar bijna vier jaar. Zo lang terug was mijn laatste serieuze relatie. Mannen je kan niet 

met ze leven en je kan niet zonder ze leven. Niet dat ik na mijn ex geen kortstondige affaires 

hebt beleefd, ik bedoel ben gemaakt van vlees en bloed heb ook behoeftes, maar ja dat 

heeft mij ook in de problemen gebracht de afgelopen jaren daarom besloot ik dat ik weer 

celibaat zo zijn. Geen seks meer zonder dat ik de persoon goed leer kennen en dat er een 

toekomst in zit. Ik weet niet als het een dom besluit was of het beste dat mij overkwam. Het 

is nu iets langer dan een jaar terug. Wat een jaar, ik besef nu pas hoe zwaar het is een jaar 

zonder seks als je geen maagd bent klinkt het nog preuts. Het enige waarover je gaat praten 

is seks, vooral als je niets krijgt. Dit is helaas de tweede keer dat ik het doe. Hopelijk houd ik 

het dit keer echt wel vol.

Waarom schrijf ik? Ik moet schrijven anders maakt mijn vibrator overuren. Ja, ik heb een 

vibrator, een aantal zelfs, zonder mijn spelletjes zou ik echt niet celibaat kunnen blijven. Ik 

wil echt vlees voelen. Een man in mij voelen, niet het plastiek of rubber dat ik thuis hebt,  

maar ja eigen schuld ik had geen geloftes aan mezelf moeten doen. Het is heel frustrerend, 

ik houd mezelf in. 
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Ik wenste dat ik los kon gaan en dan besef ik dat een one night stand niets voor mij is, ook 

geen kortstondige affaires. Ik kan mijn emoties niet uitschakelen, ik verwar het continu met 

liefde terwijl het gewoon lust is, pure ongebonden lust. Ik applaudisseer de vrouwen die 

gewoon seks kunnen hebben met iemand zonder dat hun emoties een rol gaan spelen. Soms 

wens ik dat ik het ook kon doen, maar zo zit ik niet in elkaar. Ik wil los kunnen gaan met 

iemand waar mee ik me echt aangetrokken voel, iemand die ik lief hebt. Ik hoef niet te 

vrezen dat hij denkt dat ik compleet geobsedeerd bent door seks, want als ik nu iemand zou 

krijgen, zou ik de persoon `s  rug echt breken.

Anyway dit boek gaat over mijn vrijgezelle leven en die van de mensen om mij heen. Wat zij 

ook mee maken. Hoe het in werkelijkheid is om vrijgezel te zijn en niet de clichés van de 

films. Het eindigt wel goed als je vrijgezel bent. Dacht het niet! De realiteit, hoe is het om 

echt vrijgezel te zijn in de 21 eeuw.  Ik heb genoeg verhalen en stof dat ik zelf hebt 

meegemaakt en wat mijn vrienden mee maken wanneer ze vrijgezel zijn. Het is een kijk in de 

wereld van de vrijgezellen die het zat zijn om vrijgezel te zijn en niet met trots zeggen het 

komt goed. Nee wij klagen elke dag dat we vrijgezel zijn. Wij willen een partner en daarmee 

is er niks mis mee. 

Ik hoop dat degene die dit lees een belevenis meemaakt vrijgezel of niet dit boek geeft een 

leuke kijk op het leven van een de vrijgezel die opzoek is naar een ander. Iets dat ons 

dagelijks bezighoudt; liefde, seks , lust en andere hoofdpijn veroorzakende problemen. 

Welkom in mijn versie van het vrijgezellen leven  “á la Santana”. 
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Hoofdstuk 1 Vriend of Vijand

Vrienden zijn heel belangrijk wanneer je vrijgezel bent , je hebt mensen om je heen nodig 

om je niet alleen te voelen. Mijn oma Georgia zei altijd: je hebt mensen nodig , maar niet 

iedereen nodig! Ik begrijp haar woorden nu veel beter. Als vrijgezel verandert de verhouding 

tussen jezelf en je vrienden, maak je meer tijd voor hun omdat je vrijgezel bent of laat je het 

erbij. Je ziet wel wat er gebeurt,toen ik nog een relatie had maakte ik wel tijd voor mijn 

vrienden, dat moet je vind ik persoonlijk. Niet omdat iemand een relatie heeft moet je al je 

vrienden aan de kant schuiven. Zulke vrienden heeft wel iedereen in zijn of haar vrienden 

kring het moment dat ze een relatie hebben zijn ze je vergeten. Je hoort niets van ze tot het 

weer uit is en zij een schouder nodig hebben om op te huilen. Ik vind dat soort vrienden 

vermoeiend. Ik noem ze ook de sporadische vrienden. Je ziet ze nooit, je vindt ze wel aardig, 

maar het enige waarvoor ze je bellen is of om kennis te maken met hun nieuwe vlam of om 

je te zeggen dat het uit is en ze hebben een luisterende oor nodig. Je luistert omdat je het 

natuurlijk wel zielig vindt, maar deze vrienden die om te half verklap een vriend/vriendin 

hebben zijn in mijn boekje een beetje “pathetic”. Hun liefdes verdriet is meestal van korte 

duur, omdat ze niet alleen willen zijn of kunnen zijn.

Iedereen heeft wel zulke mensen in hun leven meegemaakt.

Scenario 1:

Vriendin: “Hey Santana, ik heb dit keer echt de ware gevonden, hij is echt niet zoals de rest! 

OMG,ik ben zo verliefd. Ik weet niet hoe ik dit moet beschrijven”.

Santana: “Ik ben blij voor je, je verdient iemand leuk, je bent snel weer aan de slag gegaan”.

Vriendin: “Ja, hij is zo anders, hij laat me zo voelen…. Bla bla bla. Ik wil graag dat je kennis 

met hem komt maken”.

Santana: “Is goed”.

In mezelf denk ik weer, dit wordt een leuk uitje, hoe lang gaat ze dit eigenlijk volhouden. Zal 

ik het diplomatisch aanpakken of gewoon eerlijk zijn. Bij deze soort vriendinnen, is het 

antwoord altijd diplomatisch, ga niet je werkelijk mening geven. 
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Ze vinden altijd dat je jaloers bent, omdat zij een relatie hebben en jij niet, dus om het netjes 

en geciviliseerd te houden zeg ik altijd: jullie zijn leuk samen. Een hele goede vriendin van 

mij ging een keer met een gozer, ik reken haar wel tot mijn intieme kring, maar mijn God wat 

was dat kind snel om in een relatie te springen. Ik heb haar nooit langer dan een paar 

maanden vrijgezel meegemaakt. Voor haar werkte het prima, maar volgens mij liep ze te 

hard van stapel.

Beau nummer 1: Was gespierd en grappig maar was niet slim genoeg voor. Hield van haar, 

maar zij niet van hem.

Beau nummer 2: was ook knap en atletisch, grappig, maar klaagde continu over haar 

gewicht. Niet nodig om te zeggen dat die het veld snel moest ontruimen.

Beau nummer 3: was knap, kort, slim, maar iets klopte niet. Ze was zo verliefd op nummer 

drie. Zoals zijn voorgangers had hij al kennis gemaakt met haar ouders, haar buren en 

iedereen die ze kende. En net zoals zijn voorgangers had mijn vriendin Irene haar zomer 

vakantie in Zuid-Frankrijk al in gedachte met haar nieuwe vriend. De eerste teken dat het mis 

moest gaan volgens mij, begon al bij zijn naam. DJANGO, in het Surinaams betekent het wild. 

Hij was slim, speelde gitaar en was gewoon een loser. Op haar verjaardag was ze tot haar 

oren verliefd, helemaal in haar eigen wereld met Django. Die jongen had niet eens een 

cadeau meegenomen. Zijn excuus dat ze pas de volgende dag in werkelijkheid jarig was. Hij 

zou haar verrassen. De volgende dag belde ik haar op. “En?” 

“Wel hij moest college gaan volgen”. Ik hoorde al aan der stem dat iets niet klopte dus ik 

stelde geen vragen verder. Een week later was het uit. Zijn verklaring dat hij haar niet zo leuk 

vond. Sneu, maar als ik helemaal al vanaf het begin de relatie moest analyseren, zij leerde 

hem kennen op één van zijn optredens, binnen no time belande ze in bed. Geen echte dates. 

Leuk knuffelen en seks. Op een avond gingen ze uit in een groep en iemand vroeg uit de 

groep wat Irene van hem was. Django beantwoordde: “Bij deze is het mijn vriendin”. Niet 

erg romantisch, maar Irene was in de zevende hemel toen ze het al hoorde. Hol ter de 

bolder verliefd. Het was nu uit, Irene wilde met mij afspreken, natuurlijk ging ik naar de 

afspraak. Een leuk etentje ga ik niet afslaan.

Ik wist dat ze het niet leuk vond, maar ik moest wel weten hoe het kwam dat deze relatie 

weer sneuvelde. Meneertje, had er blijkbaar genoeg van. Toen vroeg ik haar ,vorig week op 

je verjaardag was je in de hemel met deze vent, hij sprak zoveel lof over jou. 
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Ik wilde gewoon weten wat hij haar had gegeven voor haar verjaardag. Irene aarzelde om 

mij te zeggen. Ik dacht in mezelf zeg het, want ik kom er toch achter. Aan het cadeau van 

Django, kon je al merken dat deze relatie geen kans van slagen had, toen ik het hoorde, ging 

ik stuk. Ik kon mijn lach niet bedwingen. Ze bleef naar mij kijken met haar grote ogen 

helemaal in shock en ik bleef maar lachen. Hij had haar een klok gegeven, geen horloge, 

maar een goedkope shitty ass wandklok. Ik vroeg haar nog was het antiek is er een 

achterliggende romantische gedachte erachter. “Nee” was haar antwoordt. Vond het wel 

zielig voor haar, maar ik zei meteen sorry, maar dit zag je toch al aan komen. Een klok voor je 

verjaardag, niet dat het erg is of zo, maar het is niet wel bedacht. En de manier hoe hij zei 

dat jullie verkering hadden. 

Gelukkig is mijn vriendin niet iemand die te lang treurt om een gebroken hart. De week naar 

haar break-up met Django had ze al een date en aan aandacht ontbrak het haar niet. Wat 

wel was veranderd na Django is dat ze minder snel van stapel ging. Ze stopte haar energie in 

haar studie en stage. Ik was blij voor haar even geen drama of liefdessores. Lekker genieten 

van haar vrijgezellen bestaan.

Dat gold niet voor Olga, zij was miserabele vrijgezel. Begrijp me niet verkeerd, ik klaag ook 

over het feit dat ik vrijgezel bent maar zij spaant de kroon.

Ik leerde Olga kennen op mijn nieuwe opleiding, vanaf het begin hadden wij een goede 

band. Ze was net als ik best wel streng en we hebben beide een uitgesproken mening. Ik was 

de oudste in de klas en was gedreven om les te volgen en mijn studie met succes af te 

ronden. Zij kwam net uit de gevangenis. Nee, ze was geen crimineel, ze was sportinstructrice 

in de gevangenis. Twee jaar lang had ze voor justitie gewerkt en nu was het tijd voor een 

carrière switch. We gingen vaak huiswerk samen maken en samen studeren. We hadden het 

leuk samen, ik had nog een beetje liefdesverdriet over het feit dat het niets was geworden 

tijdens de zomer met iemand die ik leuk vond. Tussen haar en haar nu inmiddels ex was het 

ook pas uit.

 De opleiding was een goede afleiding. Je leert nieuwe mensen kennen. Het verdriet wordt 

minder en je leert beter om te gaan met je emoties als je tussen mensen bent die hetzelfde 

ook mee hebben gemaakt. Maar Olga had een grote minpunt, ze was extreem ontvlambaar. 

Je zou denken dat iemand met haar achtergrond, iets ingetogen zou zijn.
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 Ze trok zich te veel aan wat mensen van haar vonden en klaagde bijna elke dag dat ze niet 

begreep waarom ze vrijgezel was. Ik begreep het ook niet. Ze is een mooi kind, zelfs met 

haar allergische aandoening dat haar gezicht liet lijken alsof ze acne had. Met een heleboel 

make-up was haar probleempje verholpen. Ze was wel verzorgd, haar haar zat altijd goed, ze 

was altijd goed gekleed. Tot in de puntjes verzorgd.

Wat was er dan mis?

Zij wilde heel graag een relatie. Zij had een leuk groep vriendinnen, allemaal poppetjes. 

Leuke clubs, Vip treatments , champagne popping. Eind van de avond alleen naar huis. 

Lonely only. Ze zei: “Misschien staat het op mijn voorhoofd geschreven op zoek naar mijn 

future baby daddy”. Ik  moest ook lachen. Hoe langer en beter ik haar leerde kennen 

begreep ik wel waarom ze nog vrijgezel was. Ze had een lange verlanglijst, die heb ik ook, 

maar die van haar was, ja hoe moet ik het beschrijven.

Zij wilde een man die haar goed ging behandelen, dat wil een ieder denk ik. Hij moest haar 

een levensstijl kunnen aanbieden waarvan ze altijd van droomde. Luxe wilde ze hebben. Ben 

een keer met haar uit gegaan, ik vind luxe ook wel leuk, maar ik loop niet langs mijn 

schoenen en ik koop geen spullen die ik in werkelijkheid niet kan betalen of dat ik wel kan 

betalen, maar na een week ben ik blut. Anyway Olga wilde gewoon een rijke kerel. Niets mis 

mee. Wat er mis was, met Olga ze liep langs haar schoenen, bezocht de beste clubs met haar 

vriendinnen in de duurste tenten van  Amsterdam, na zo een avond stappen was ze meestal 

blut. Olga vond dat ze er goed uitzag en dat was ook zo. Ze wilde die man. In mijn  hoofd 

dacht ik die rijke kerels die je wilt hebben zijn ook niet op hun achterhoofd gevallen. Ze 

merken het ook wel dat je achter hun geld zit en niet voor wie ze zijn. Anyway Olga wilde 

luxe en dat liet ze ook wel merken. Liep met haar neus in de lucht alsof ze Cleopatra was en 

een miljoen volgers had op haar sociale media. Ik vind facebook ook leuk, maar ben niet de 

hele dag erop om te kijken wie wel of niet reageert om mijn posts. En toen gebeurde het de 

verklaring waarom Olga klaagde over mannen en waarom ze niet gelukkig was en niet los 

kon laten. Los laten? Ja, haar ex, haar geliefde ex had een nieuwe vriendin. 

Eerlijk is eerlijk als het uit is wil niemand dat zijn ex als eerst een relatie heeft. Ze was van 

streek, het was nieuw jaar en het was best wel zwaar voor haar. Ik had plannen met een 

goede vriend van mij genaamd Rudra. Ik ging eerst naar Olga om te kijken hoe het met haar 

ging. Ze was in tranen, ze vertelde dat haar ex een nieuwe liefje had. 
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Dat hij eindelijk zijn shit in orde had en het met zijn nieuwe liefje zou proberen. Tot nu toe 

begrijp ik haar pijn wat ze nadien vertelde leek meer op een stuk uit een triller van een film 

die naar mijn mening ‘Obsessed’zou moeten heten. Ik kon mijn oren niet geloven, toen Olga 

mijn vertelde over haar ex. Tussen  haar en haar ex was het al een dik jaar uit. Ze had wel 

opnieuw geprobeerd, maar haar ex was en bleef maar in haar gedachte. Sommige avonden 

als ze alleen was kon ze een beroep doen op zijn kunsten. Gebruik je fantasie, maar Olga was 

erg, ze was nog “bevriend”met haar ex, ze checkte regelmatig zijn facebook pagina, 

instagram en ze zocht vaak telefonisch contact. Daarbij hield het niet op ze bezocht elke keer 

clubs waarvan ze hoopte dat ze hem tegen zou komen. En dat deed ze niet sporadisch, maar 

elke week als ze uit ging met haar vriendinnen. Ze zei tegen me dat ze een vermoeden had 

dat hij al iemand anders had, omdat ze haar ex niet meer zag in het openbaar. Ik keek haar 

aan en zei meteen dat wat ze deed echt niet goed was. Ik voelde me al schuldig toen ik een 

bericht stuurde aan degene die ik leuk vond in de vakantie, vond het helemaal niet goed en 

ben meteen ermee gestopt. Nooit was het in mij opgekomen om naar zijn huis, werk of naar 

de clubs te gaan waar ik hem zou tegenkomen. Blijkbaar vond Olga het heel normaal, ze 

besefte zelf niet dat het wel op stalken leek. Haar stalken was niet het enige probleem, Olga 

was ook niet blij als andere mensen in een relatie hadden. Ze klaagde dan ook aan mijn oor 

over onze gezamenlijk vriend Ramon die tot zijn korte oren verliefd was op zijn vriendin. 

“Liever was hij vrijgezel dan had hij meer tijd voor ons”. Ik was het niet mee eens want 

Ramon kennende, als die liefdesverdriet heeft komt hij zijn bed niet uit. Zo lang hij gelukkig 

was, was er niets aan de hand. Dan had Olga heel veel commentaar over het seksleven van 

Jenny ook een gezamenlijke vriendinnen. Jenny was de vrouwelijke Don Juan, ze wist precies 

wat ze moest zeggen en doen. Jenny was een leuk en gezellig vrolijk kind, niets aan de hand. 

Maar Olga bleef maar klagen, hoe kan ze zich zo kleden, kijk naar haar vrienden, kijk naar de 

jongens waar mee ze date en de lijst ging maar door. Over mij kon ze niets zeggen want ja ik 

had al een jaar geen seks gehad en was ook niet in een relatie. Mijn doel was mijn studie en 

mijn lichaam in shape krijgen. Olga klaagde over alles en iedereen, de eerste resultaten van 

college waren echt slecht, dat ging niet goed, ze was vrijgezel, ze had niet de levensstijl die 

ze wilde, ze bleef maar klagen en straalde geen geluk uit. Ik weet dat vrijgezel zijn niet altijd 

leuk is, maar dit is een kans om te grijpen om je helemaal te focussen op jezelf en nieuwe 

dingen ontdekken. Want niemand is ooit dood gegaan, omdat die vrijgezel was behalve als 

die persoon zwaar depressief was, maar dat geldt niet voor de meeste vrijgezellen. 
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 Olga `s probleem was Olga zelf, ze had teveel agressiviteit in haar. Zij was te snel 

ontvlambaar en te snel op haar teentjes getrapt. En te onzeker over haar eigen leven. 

Ondanks alles vond ik haar een aardig kind en ging haar zelf bijles geven, tot ze haar gekte 

naar boven kwam, ze had niet verwacht dat ik Santana niet makkelijk bent en dat ik mensen 

hun shit echt niet pikt en dat ze met de verkeerde persoon ruzie zocht. Na een week niets 

van mij te laten horen wilde ze haar excuses aanbieden, maar het kwaad was als geschied. 

We  hebben het uitgesproken, maar ik ben op mijn hoede, het was niet haar eerste woede 

uitbarsting. Elke week had ze wel één woede uitbarsting. Ik zei tegen haar dat ze seksueel 

gefrustreerd was en kocht een vibrator voor haar, hopelijk zou het haar helpen. Maar nee ze 

heeft dieper liggende issues. Gelukkig ben ik geen psycholoog . Ik heb geen Oprah`s geduld. 

Hopelijk vindt ze een man die haar woede aanvallen aan kan. Ik ben haar vriend of man niet 

dus die shit ga ik niet tolereren.

Gelukkig zijn er nog mensen die met volle teugen genieten van hun vrijgezelle leven zoals 

Rudra en Jenny. Ik zal het eerst hebben over Jenny. OMG is het eerst dat bij mijn op komt als 

ik aan haar denk en daarna moet ik gewoon lachen over haar avonturen. Jenny leerde ik 

kennen op mijn opleiding Rechten. Ze was niet de typische studenten. Haar motto in leven 

was fuck it shit happens, move on. Ze was meestal laat, maakte nooit huiswerk, maar was 

wel een slim kind. Haar luiheid was haar minpunt.  Jenny en ik werden vrienden, ze was een 

stuk jonger dan ik. Waar ik me meer bezig hield met mijn studie, mijn eerste boek en de 

sportschool. Was haar wereld één groot feest. Het maakte haar niet uit dat we de volgende 

dag college hadden of niet ze ging uit. Jenny  was een feestbeest, dat was ik ook toen ik haar 

leeftijd had, nu was ik rustiger. Jenny, was half Iranees, half Nederlands. Leuk kind om te 

zien, ze was schattig en leek onschuldig alsof ze geen vlieg kwaad kon doen,maar schijn 

bedriegt dit kind was niet op haar mondje gevallen. Als Jenny uit ging wist ze precies wat ze 

wilde. Het was al een tijd uit tussen haar en haar ex. En zoals Jenny het zelf zei ze had 

behoefte aan lichaamswarmte. Jenny was een heel charmant kind, mannen waren duidelijk 

aangetrokken tot haar en dat wist ze ook. Zij maakte gretig gebruik van haar charmes om 

een man in bed te krijgen. Zij dacht wat een man kan, kan ik beter.  Jammer voor Jenny`s 

slachtoffers die meestal verliefd op haar werden. Jenny was zo charmant en wel besprak dat 

die man als een blok voor haar vielen. Alleen was zij niet geïnteresseerd in een liefdesrelatie, 

ze wilde gewoon een leuke avond met seks. 
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Daarna mag je het veld ruimen. Arme mannen, zei ik tegen haar. Haar reactie “hoe bedoel 

je?” Ze wilde seks en als je niet goed was, blokkeerde ze je nummer en kon je haar niet meer 

bereiken. Als je naar Jenny keek, zou je nooit denken dat ze een player is, ik noem haar geen 

slet want dat was ze niet. Zij was heel open over haar seksleven, ik zou het niet terecht 

vinden dat men haar een slet zou noemen. Want geen van die mannen weten van elkaar en 

volgens mij denkt iedereen dat ze een lief en aardig kind is, terwijl ze gewoon een seks freak 

is, maar Jenny had ook andere kwaliteiten, als ze het met je meende was ze een grote steun 

en toeverlaat. Jenny wist van mijn verleden en ik van die van haar. Zij was zo jong en ik was 

trots op haar dat ze het niet toe liet dat haar verleden een rol speelde in haar heden. Mij had 

het jaren gekost om los te laten. Jenny was jong en functioneerde als moeder voor haar 

eigen moeder. Iets dat mij diep raakte.  Ik ging Jenny beter begrijpen en toonde begrip voor 

haar attitude op school, ik vertelde haar wel dat het belangrijk was en dat ze meer moeite 

mocht doen. Jenny beloofde beterschap, nog steeds komt ze te laat, maar in ieder geval 

maakte ze haar werk af. Dat ze te laat is komt ook door het feit dat ze vaak ging reizen om bij 

haar mannelijke hobby’s te gaan. Trein reizen kosten tijd. Ik luisterde en moest echt lachen 

om haar verhalen. Haar grootouders woonden  in een dorp en Jenny had kans bij de jongen 

boeren. Ik vond het zo zielig voor die kerels, ze wisten niet dat ze met de zwarte weduwe te 

maken hadden. Waar die kerels dachten leuke meid uit de stad en dat ze hun toekomst op 

de boerderij zag met Jenny. Dacht Jenny leuke boer, nooit geprobeerd, kan ik het noteren in 

mijn zwartboekje. Het vrijgezellen leven vond Jenny wel leuk, maar die zou stoppen als haar 

ex zijn shit in orde had. Ik wist dat Jenny haar ex wel miste en hem terug wilde, maar ze 

waren beide zo jong. Af en toe spraken ze af en was ze dan super blij, die jongen was groter 

dan een Gorilla en Jenny was alleen bij hem super tevreden over haar seksleven, wat het iets 

gecompliceerde voor Jenny maakte, of beter gezegd Jenny had altijd een plan B, Plan C als 

haar ex niet kon voorzien in haar behoeftes. Ze had wel een schatje op speeddial, wat wel 

soms zorgde voor grappige scenario’s waar Jenny zich snel uit moest bevrijden. Haar ex was 

een avond bij haar thuis en Jenny was vergeten haar tel uit de doen, waarop een kerel uit 

het dorp van haar oma berichten voor haar stuurde.

 Jenny vond hem ook wel leuk en als haar ex haar niet gaf wat ze wilde kwam deze nieuwe 

kerel wel dichtbij in de buurt om Jenny`s behoeftes te bevredigen. 

Dus wat doet Jenny stuurt haar ex weg en gaat de hele avond tot in de late uurtjes met die 

nieuwe kerel flirten.  Haar excuus officieel is ze single, dus ze mag gaan met wie ze wilt. 
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Voorlopig is het voor haar het vrijgezellen leven tot ze een gorilla vindt met een grote lul en 

een goed hart. 

Nu over Rudra, één van mijn oudste vrienden. Rudra en ik zijn al heel lang goed bevriend. 

Deze jongen is alles wat fout is bij een man, om hem trap ik niet in de cheesy ass oneliners 

die mannen gebruiken. Rudra is de duivel en ik ben een engel. Hij is het duister en ik ben het 

licht. Ik denk rationeel, hij irrationeel, maar samen waren wij een goede duo, zelf als hij vaak 

op mijn zenuwen werkte en ik niet eens bent met zijn manier van omgaan met de vrouwen 

in zijn leven. Rudra leerde ik een paar jaar terug kennen op de Vrije Universiteit waarbij wij 

beide rechten studeerden na een paar maanden woonden Rudra in hetzelfde gebouw als ik, 

we werden vrienden. Hij kwam ook uit Suriname dus dat maakte onze band ook wel 

bijzonder. Hij was twee jaar jonger dan ik en een grapjas in de klas en “a ladiesman” op 

straat. Hij is alles wat je moeder je voor waarschuwt en toch vielen die meisjes op de 

Universiteit als een blok voor hem. Ik had al van hem gehoord in Suriname, hij was berucht 

dus mij kreeg hij niet te pakken. Rudra had charme en dat vond iedereen wel knap, in mijn 

ogen niet, maar blijkbaar wel in de ogen van anderen. Mijn vriendinnen vonden hem 

allemaal wel leuk, ik maakte ze duidelijk dat het geen goede keuze is, maar ja wie niet wilt 

luisteren moet voelen. Anyway wat maakte Rudra zo berucht niet het feit dat hij een player 

was,maar het feit dat Rudra met heel weinig woorden de vrouwen om zijn vingers kon 

winnen. Ik heb het zelf gezien en gehoord. Rudra is echt niet zo een smooth talker. Vrouwen 

vinden hem gewoon leuk en het maak niet uit welke leeftijd jong en oud, toen ik Rudra 

leerde kennen had hij een week menu, nee geen eten zoals de meeste mensen zouden 

denken, maar een week menu qua vrouwen.

Maandag: Voor dat de colleges begonnen even seks op de vijftiende verdieping van de 

Universiteit op de wc met een chick die echt dacht dat ze Beyonce was. 

Dinsdag: Seks met iemand uit zijn klas, ze was zeker niet moeder`s mooiste maar ze betaalde 

hem voor zijn diensten. Dat kind noemde ik Minnie mouse, ze had altijd een grote strik op 

haar hoofd.

Woensdag: Een leuke brunette uit Oud-Zuid, dat kind was stupid als Rudra niet met haar kon         

                    afspreken kocht ze dure cadeautjes voor hem, alleen dat hij langs zou komen.
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Donderdag: Any chick die hij maar tegen kwam tijdens de koopavond, niet dat het hem iets 

uit maakte. En als hij niemand kon vinden was er altijd noch een chick die we Amstelveense                                                                             

                      noemde die wel langs kwam om seks met hem te hebben.

Vrijdag: Dat was Rudra `s uitje dan hij ging naar Almere  bij een chick.

Zaterdag en zondag: Wie hij maar tegenkwam. Af en toe kwam Amstelveense hem verrassen 

door nog een chick mee te nemen naar zijn kamer. 

Alle aandacht dat Rudra kreeg steeg al jaren naar zijn hoofd, zijn respect voor vrouwen was 

op zijn zacht gezegd bijna nihil. Als hij seks met je had was je maar een stuk vlees. Geen chick 

maakte het voor hem moeilijk en er waren geen uitdagingen die hij niet aan kon, alleen met 

Pryanka en ik deed hij niets en probeerde hij niets. Als goede vriend, mattie was hij lief 

anders was het een gewoon verwend nest die dacht dat elke vrouw zijn voeten wel kon 

kussen. Ik heb maar één keer meegemaakt dat Rudra fysiek pijn had na dat hij seks had 

gehad met een vrouw. Het was koningendag en meneertje was naar Den Haag gegaan, daar 

had hij een iets oudere dame ontmoet. Hij ging met haar mee naar haar huis. Arme jongen 

hij kwam terug naar Uilenstede, elk bot in zijn lichaam deed hem pijn , de enige woorden die 

uit zijn mond kwamen waren die vrouw heeft me geneukt, mijn fucking benen doen me pijn. 

Ik lachte hem gewoon uit. Die jongen is gewoon erg, zelfs toen hij een vaste relatie kreeg, 

dacht ik deze jongen zal rustig worden, het tegendeel gebeurde hij veranderde en zijn 

gedraag tegenover vrouwen werd nog erger. Zal hij ooit veranderen, ik hoop van wel maar 

denk van niet. 

Zoals ik al eerder zei vrienden zijn belangrijk wanneer je vrijgezel bent , maar je hebt niet 

alleen vrienden in die periode van je vrijgezelle leven. Vijanden zijn ook op de loer en soms 

worden vrienden je vijanden, zonder enige waarschuwing en dat is het ultieme verraad in 

mijn boekje. 

Terug denkende aan de aan de maande voordat ik begon met mijn nieuwe opleiding. Moest 

ik het verhaal eerst vertellen van de zogenaamde vrienden die wij allemaal wel eens in ons 

eigen leven zijn tegen gekomen. Jammer genoeg kunnen wij niet om hun heen, de vijanden 

is schapen kleren.
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Vijanden, zijn meestal vrienden die je de ogen uit proberen te steken. Zo ook deze bitch 

Nafisha, grote tieten platte kont en een gezicht gebouwd á la Quasimido en een plamuur 

make up, ik had haar een paar jaar terug leren kennen toen wij beide surveillanten waren. 

Oké, laat mij maar eerst aardig zijn. Zij kwam ook uit Suriname en woonden niet ver van 

waar ik woonde. Suriname is klein, dus al snel kwamen wij erachter dat wij best wel veel 

mensen kenden. Ik vond haar grappig. Zij was echt een clown, rookte als een man. Haar wiet 

en hasj waren haar matties. Ze kwam uit een heel rijk gezien. Ik zelf ben niet van de Bob 

Marley afdeling. Anyway, er was een click we gingen vaak de stad in Amsterdam zowel in 

Rotterdam. Tijdens mijn vakantie in Suriname gingen wij zelf uit eten, naar de bar, gewoon 

lekker gezellig kletsen. Nu komt die ka, heb je het ooit meegemaakt. Je bent goed op twee 

mensen, je laat ze kennis maken met elkaar en plotseling willen zij zonder jou chillen. Oké, 

geen punt tot zo ver. Behalve als die bitch jouw plaats wil in nemen en leugens achter jouw 

rug begint te verspreiden.  Ik ging op den duur vaak met Nafisha uit voordat ik met deze 

opleiding was begonnen. Zo maakte ik op een dag kennis met haar zeer knappe neef Dan. Pff 

zijn lichaam, zijn ogen, gewoon om op te eten. Caramel sundae dat was hij gewoon. En een 

nog grotere flirt dan Rudra. Op een dag waren wij allemaal in de stad, Nafisha, ik en Rudra 

en nog een vriendin van Nafisha, Anjelie. Haar neef Dhan ad een oogje op Anjelie, dus bood 

hij aan om ons op te halen om naar het strand te gaan in Amsterdam Noord. Leek mij niet zo 

een goed idee, sinds ik net van de kapper kwam, toen ik hem zag, dacht ik fuck mijn haar. 

Jou wil ik wel hebben. Zijn ogen, daar in kon ik wel verdwalen. Hij begon te praten en ik 

dacht in mezelf, jou wil ik wel. Dhan was een moderne exotische Adonis, lang krullend haar 

en een perfecte glimlach en prachtige witte tanden. Voor mijn pech viel hij op Anjelie , lang 

zwart haar, klein van postuur, borsten die perfect bij haar silhouet paste, leuk kind om te 

zien en ook leuk in de omgang in het begin, maar schijn bedriegt. Dhan bracht ons naar het 

strand was gezellig, hij was grappig iedereen kon het goed met elkaar vinden. Vanaf die dag 

gingen wij als groep uit. Soms in Amsterdam dan een andere keer weer in Rotterdam. De 

lente was in volle gang, zomer was er bijna en Rudra en Nafisha zouden naar Suriname gaan 

voor de vakantie. Ik ging dit jaar niet, ik wilde geld verdienen tijdens de vakantie aangezien ik 

zou beginnen met een nieuwe opleiding. De zomer was niet zo saai, ik dacht ik ben vrijgezel 

en dat er niks zou gebeuren. Het tegenover gestelde gebeurde. Ik had mij voorgenomen om 

deze zomer te werken aan mijn body goals in shape en de toerist uithangen in Amsterdam. 

De ochtend beginnen met zwemmen en daarna naar het werk.



14

 In de middag de plannen met Dhan en Anjelie te bespreken als wij nog iets leuks zouden 

doen. Tussen Anjelie en Dhan ging het niet zo goed. Ik merkte het al de eerste keer toen ik 

hun samen zag. Anjelie was te ontvlambaar en Dhan was een plaaggeest. Geen goede 

combinatie, het interesseerde mij weinig. Ik wilde gewoon een leuke vakantie en mij geld 

verdienen.  Mijn nicht die ook Nafisha heette zou haar verjaardag vieren, dus dacht ik nodig 

Anjelie en Dhan uit sinds de rest van de groep weg was op vakantie. Dhan was de eerste die 

ik te pakken kreeg, hij wilde wel naar een leuk Surinaams feest gaan, maar zonder Anjelie. 

Blijkbaar hadden die twee al seks gehad en toen kregen ze ruzie, dus had hij geen zin in haar 

gezeur. Je bent laf zei tegen hem, dus wippen en daarna bedanken. ‘Nee’, zei hij ze is echt 

gestoord, geloof me maar!! Ja, ja, dat zeggen alle mannen wanneer ze het hebben gehad. 

‘Santana, geloof me dat kind is gestoord, ze heeft me nadien bedreigd dat als ik haar laat, ze 

aangifte tegen mij gaat doen’. Geschrokken hing ik op en belde Anjelie, ik vroeg haar wat 

aan de hand was en zei vertelde mij een andere verhaal, dat Dhan haar had verkracht. 

Geschrokken zei ik meteen, wij gaan naar de politie fuck hem. Anjelie, ze aarzelde..

 ‘Hmm, hij heeft mij niet verkracht, ik was gewoon dronken’. ‘Heeft hij je dronken gevoerd 

nee, wat is het dan. Als hij het heeft gedaan gaan wij nu naar de politie. Twijfel je? Ik hing op 

en belde Dhan op, je bent een fucking klootzak hoe kon je haar verkrachten? Vuile hond! 

‘Nee, Santana ik heb haar niet verkracht, dit bedoelde ik ze zei al dat jij haar zou geloven 

gezien jouw verleden’ . ‘Wat is er aan de hand Dhan’? Hij begon te snikken, dat mens wil mij 

gewoon kapot krijgen, ik zei tegen haar dat wij maar scharrels van elkaar zijn en zij wilde een 

vaste relatie, dus deze drama shit is een set up en wetende dat ik haar zou geloven? Dhan`s 

verhaal geloofde ik niet, ik dacht waarom zou Anjelie over zo iets ergs liegen. Ik belde Anjelie 

weer op.

‘Anjelie, wat is er aan de hand?’

‘Oké, gisteren waren wij beide dronken en nadien heeft hij mij thuis afgezet, toen wij klaar 

waren met de seks heeft hij gezegd dat hij geen relatie wilde en toen flipte ik. Want ik dacht 

aan al die dates en moeite die hij deed, hij zei dat hij twijfelde en niet die gevoelens voor mij 

had. Hij zei dat hij vaker snel verliefd werd en daarna doofde de vlam snel uit’.


