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VOORWOORD

Relaties zijn ingewikkeld schrijft men. Relaties zijn moeilijk te onderhouden 
naar het schijnt. Relaties schijnen zelfs van belang te zijn op hoe gezond een 
mens is. Relaties hebben verschillende soorten van betekenissen, zoals 
arbeidsrelaties, zakelijke relaties, vriendschapsrelaties, sportieve relaties en nog 
een bladzijde vol. De overeenkomst van een relatie zal wel onderhoudend zijn, 
maar misschien ook wel verbindend van aard.
Waar er honderden onderwerpen zijn beschreven over relaties zal er 1 toch flink 
er bovenuit steken, met kop en kont zou men kunnen zeggen.
LIEFDE, wat als er liefde komt kijken in een relatie!

Wat heeft men er voor over, voor de liefde? Wat doet het met een persoon in een 
relatie,liefde? Wat gebeurt er als de liefde over is, of over dreigt te gaan?
Hoever gaan mensen om de liefde te krijgen, te zoeken? 
Kan men radeloos worden als men het ontbreekt aan liefde? Zelfs in het 
dierenrijk heb je de Agapornis, een ‘lovebird’ die als 1 van de weinige vogels 
een warme relatie met mensen aanknopen. Mensen hebben ook warme relaties 
met dieren, generaties lang. Relaties met de dieren gaan soms heel diep, mede 
omdat dieren niet vaak de mens zullen teleurstellen in de liefde.
Het verwachtingspatroon van de mens is vaak onvoorwaardelijke liefde, maar 
dat is natuurlijk onmogelijk, eerlijk is eerlijk.
Dieren daarintegen voldoen, of komen wel het dichtste bij van het geven van 
onvoorwaardelijke liefde.

Mensen hebben er in sommige gevalen alles voor over om maar liefde te 
krijgen. Vaak ook tegen beter weten in.
Mensen kunnen natuurlijk misbruik maken van deze gevoelens, denk aan de 
mooie woorden die een persoon wil horen.
Je hebt natuurlijk allerlei soorten van liefde, denk aan de eerste meest 
ingrijpende liefde, buitenechtelijke liefdes of relaties, liefdes binnen de 
familiesfeer! Liefdes die dus maatschappelijk gezien niet door de beugel 
kunnen, niet maatschappelijk geaccepteerd zijn, en waarschijnlijk ook nooit 
geaccepteerd zullen worden!
Wat kunnen mensen doen om de begeerde liefde te krijgen? Welke stappen is 
men bereid te nemen om antwoorden te krijgen op hun vragen waar toch de 
liefde blijft? In sommige gevallen worden zelfs helderziende of paragnosten 
geconsulteerd. Waarzeggers verdienen er goed aan. 
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Maar je hebt Mediums of Tarotisten/Kaartenleggers, Heldervoelenden die hun 
gave gebruiken om antwoorden te geven die verbluffend goed van aard kunnen 
zijn! En je hebt de categorie waarzeggers die lekker hun zakken vullen met 
allerlei onzin verhalen. Want eerlijk is eerlijk, op een moment dat je een 
antwoord wil hebben over de liefde, of die er gaat komen, hoe die er gaat komen 
is men bereid flink de knip te trekken! Als de waarzegger maar zegt wat men zo 
graag wil horen! En eerlijk is eerlijk, zijn we allemaal niet een beetje 
nieuwsgierig omtrent waarzeggers? Nooit op een kermis geweest bij een 
zigeunerin die even naar de toekomst kijkt voor jou? En ach, je weet vaak dat 
het onzin is, of kan zijn, maar je gaat toch!

Men is zelfs bereid om te betalen voor de liefde. Mannen als vrouwen zijn er op 
leeggelopen! De liefdeslessen zijn zeer duur betaald! Kijk maar naar misdaad 
programma’s en tot op de dag van vandaag, ondanks alle waarschuwingen, 
trappen mensen er nog steeds met open ogen in! Liefde maakt blind is weer eens 
goed onderbouwd. Liefde is, maar kan ook cultureel bepaald zijn. De gevoelens 
zijn universeel, maar de invulling ervan cultuur bepaald.
Vroeger werd je uitgehuwelijkt, de ouders en familie zochten de liefde voor je 
uit, de liefde werd gebracht, en de liefde voor elkaar moest groeien. Je zou er nu 
niet aan moeten denken, maar het gebeurt nog steeds.
Soms moet men een bepaalde status hebben om verliefd te zijn op elkaar, de 
relatie is geld en vermogen, of macht, de gevoelens hebben weinig met liefde te 
maken, of men moet de liefde voor geld voor ogen hebben.

Uiteraard zijn er ook verschillen in opvatting over de liefde en de invulling 
ervan. Ieder heeft zo zijn eigen eisen op dat gebied.
Natuurlijk ook het verschil tussen man en vrouw, de gevoelens zullen 
ongetwijfeld ver uit elkaar liggen.
Hoe komen we daar nu achter? Hoe gaan we dat nou onderzoeken? Hoe gaan we 
dat beschrijven?
Ik ben geen onderzoeker, geen wetenschapper, geen journalist, dus zou dat een 
hels karwei worden?

Ik ga het proberen, te beschrijven wat liefde is, wat het doet, wat men er voor 
over heeft. Hoe?
Alles beschrijven, van Paragnosten tot vrouwen van verschillende culturen tot 
gewone huisvrouwen.
Maar we beginnen natuurlijk bij mijzelf en mijn relatie! Ik zal proberen een 
vragenlijst te beschrijven die de personen gaan beantwoorden, en ach, het blijft 
een onbeschrijfbaar moeilijk onderwerp: LIEFDE, een relatie lang.
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Olav & Ayada
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Ik heb zelf een relatie die al 18 jaar lang duurt. Het hangt er misschien van af of 
je in je 1e relatie zit, of er al meerdere hebt gehad.
Ik heb meerdere relaties gehad, van zowel langere duur of wat korter. Ik ben 
absoluut geen ‘player’ of  ‘womaniser’ maar de omstandigheden deden mij vaak 
de beslissing nemen om de relatie te doen beeindigen. In een enkel geval 
speelden de kinderen mee in de reden. Daar had niet elke dame ‘zin’ in, 
kinderen van een ander. Ook een balangrijk punt om ‘mee’te overwegen om aan 
een relatie te beginnen. In het begin spatten de vonken er vanaf natuurlijk, maar 
daarna breng je weer de vuilniszakken weg, en moet je verder met elkaar. De 
kinderen kunnen daar geen speelbal van zijn!
Maar hoe is de relatie tot stand gekomen? Liefde op het 1e gezicht, of was het 
opbouwend van aard? Zeg maar een beetje lang de kat uit de boom kijken?
Lust en uiterlijke kenmerken spelen natuurlijk ook een rol, maar daarna moet je 
ook weer verder met elkaar, de geestelijke personen moeten ook matchen zullen 
we maar zeggen.
Ervaringen, de leuke en minder leuke, heftige en minder heftige, spelen 
natuurlijk mee, je kent de klappen van de zweep zullen we maar zeggen!
Heb je er geen lering uit getrokken, doe je misschien iets verkeerd...
Maar wie ben ik omdat te zeggen, of daarover te oordelen.
Sommigen dingen zijn misschien een karaktereigenschap van een persoon, en 
niks is moeilijker dan het veranderen van een karaktereigenschap. Je zou dan 
wel eventueel gebruik kunnen maken van het spreekwoordelijke op ieder potje 
past een deksel.

Mijn huidige vriendin heeft ook meerdere relaties gehad. Ik vond dat geen 
probleem, juist een meerwaarde. Haar naam is Ayada Benkacem. De 1e keer was 
ze getrouwd, dat liep helaas uit op een scheiding. Daarna heeft ze nog een relatie 
gehad maar liep ook op niets uit. Dat we bij elkaar matchte was natuurlijk ook 
omdat we beiden al eerder ervaringen hebben opgedaan uit onze relaties. Ik had 
kinderen, en zij kon ermee omgaan omdat ze de wetenschap had dat een man 
met een eerdere relatie kinderen kon hebben uit die eerdere relatie.
Het was bij haar meer liefde op het 1e gezicht dan bij mij. Niet om de macho uit 
te hangen van mijn kant gezien, maar gewoon, ik had wat heftigere situaties 
moeten doorstaan. Door deze heftige ervaringen, was ik in elk geval wat 
voorzichtiger met het aangaan van een nieuwe relatie, ook in verband met mijn 
toen nog kleine kinderen. Er was wel een chemie tussen ons, iets wat ook 
belangrijk kan zijn in een relatie.
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Hoe is de ‘kijk’ of verwachting van de relatie? Zijn de meegenomen ervaringen 
mede van invloed hoe je dat gaat invullen? Stel je de eisen bij, die je eerder 
nastreefde?
Ik had eigenlijk nooit een bepaalde eis in een relatie, ik hield het vaak simpel, 
eenvoudig, dan was het makkelijk na te streven. Een relatie moest lopen, 
klikken, was dat er niet in het begin, zal dat er ook niet zijn in het midden van de 
relatie was mijn gedachtengang. Maar dat zal wel te maken hebben met mijn 
achtergrond denk ik. Ayada had ook niet zoveel eisen, maar wat wel duidelijk 
was in het begin, dat we de relatie aangingen vangen zeg maar, dat het geen 
‘One Night Stand’ zou worden of zijn. Als dat de insteek van mij zou zijn, kon 
ik er beter meteen mee stoppen! Duidelijk, helder standpunt dus!
Ik had meer andere verwachtingspatronen, denk aan je afspraken nakomen, even 
bellen als er iets mis gaat, dat soort kleinigheden. En een vrouw moest niet 
zeiken en zeuren, dat zou een grondslag kunnen zijn voor te stoppen van mijn 
kant. Met zeuren en zeiken bedoel ik, dingen erger maken die niet erg hoeven te 
zijn! Maar ‘Keep it Simple’werkte dus het beste voor mij!

Ik had het grote geluk geen of nauwelijks contact te hebben met mijn familie. 
Ayada daar integen had een warme band, een hechte band met haar familie. Dat 
merkte ik ook in de omgang met haar, ze was een warme lieve persoonlijkheid.
Maar ze had ook een vader en een moeder die dat overbrachten op een 
natuurlijke manier. Haar ouders waren zeer hulpvaardig, hielpen iedereen in 
nood en gaf voedsel aan iedereen. Dat zie je als kind, en dat blijft bij je, je 
ouders zijn het voorbeeld zeg maar. Ayada haar karakter is mede ook daarom zo 
gevormd.
Ik had precies het tegenover gestelde, maar bood wel vaak de helpende hand aan 
een persoon in nood, maar dat zal wel een andere insteek hebben. Meer van deze 
ellende kan ik je helpen besparen misschien.
Wat mij betreft kan familie me dus gestolen worden en loop er dus met een 
grote boog omheen!
Ayada had een stille wens ooit een man te ontmoeten zonder familie of 
familiecontacten, en zie hier, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk gebleken!
In een relatie moest ik dus rekening houden met schoonfamilie, en Ayada met de 
wetenschap dat ik geen familie had. Leuk zou je kunnen denken, maar voor haar 
misschien een zaak om uit te leggen aan haar familieleden waarom er nooit 
familie van mij over de vloer kwam! Dat zou een raar beeld kunnen scheppen bij 
diezelfde familie, vooral omdat je dan kennelijk niet in het normale 
gezinsplaatje paste, lijken in de kast? En als je niks vertelde, gingen mensen dat 
zelf wel invullen voor je! Extra gezeik in mijn ogen, maar geen grondslag om de 
relatie te doen stoppen.
En hoe zouden we dat in moeten vullen met feestdagen? Ik was een meester in 
het ontlopen van dat soort familie aangelegenheden, maar je kon niet altijd nee 
zeggen natuurlijk! Het is water bij de familiewijn doen!
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Zouden de werkzaamheden een probleem kunnen vormen in een relatie, en 
vooral de liefde? Het is een kwestie van vertrouwen en inzichten volgens mij.
Ik was werkzaam als horecaportier, persoonsbeveiliger, maar had ook een eigen 
taxivergunning. Ayada was werkzaam bij de gemeente, een degelijke nette 
maatschappelijk geaccepteerde baan. Ook had ze bij de politie gewerkt dus 
allemaal heel netjes! Zij had wel het volste vertrouwen in mij dus dat was het 
probleem gelukkig niet. Als horecaportier sta je bloot aan allerlei vrouwelijk 
schoon zullen we maar zeggen. Maar mijn argument sloeg ook altijd wel aan als 
Ayada op de man af vroeg hoe wij, dus ook mijn collega’s met dit omgingen ...
Ik vond het meest gevaarlijk juist kantoor. Je zit daar met z’n alle gezellig op 
een kamer. Meer dan 8 uren per werkdag spendeer je daar, en ik geloof niet dat 
er alleen gewerkt wordt. Er worden natuurlijk ook zeer vertrouwelijke dingen 
besproken van en in een relatie. Maar er onstaat ook al gauw een huiselijke 
sfeer. Je leest eerder een romance van een secetaresse met de directeur, dan een 
directrice met een horecaportier zal ik maar zeggen. Het is dus logisch dat je 
meer buitenechtelijke relaties aan zal treffen bij kantoorpersoneel, dan bij andere 
beroepsgroepen, maar dat is mijn mening.

Bovendien tref je in het uitgaansleven een ander soort mensen aan, vrijgezellen 
die lekker uit hun dak gaan, stellen die de bloemetjes buiten zetten of gewoon 
levensgenieters. Op kantoren tref je natuurlijk de fatsoenlijken, die leven 
volgens het burgerlijke boekje, en daar tref je dus de juiste partner, 
uitzonderingen daar gelaten. Is dat verschil in beroepen dus te combineren in 
een relatie? In ons geval dus wel, duidelijk een kwestie van vertrouwen!

Waar zou dan de relatie bestand tegen moeten zijn, kunnen zijn?
Dat verschilt per relatie natuurlijk. Elke relatie heeft zijn dieptepunten toch?
Wij hebben niet veel ruzie, en als er ruzie is, of erger een behoorlijk conflict 
vloeit dat voort uit het gedrag van anderen. Ayada en ik houden allebei niet van 
ruzie, je zou bijna denken van wie wel. Ik ben zelf wel een type dat niet teveel 
investeer in ruzie’s. Ik zal er alles aan doen om het te voorkomen, maar als het 
teveel gezeik is, stap ik liever op! Laf, de boel ontlopen? Absoluut niet, van mijn 
kant gezien dan. Ik geef genoeg waarschuwingen, onderbouw mijn stelling 
altijd, zodat ik ervan overtuigd ben dat de boodschap goed overkomt. Het is dan 
ook in mijn ogen niet een kwestie van mijn gelijk krijgen of halen. De dan 
daaruit voorgekomen ruzie of conflict, had dus in mijn ogen voorkomen kunnen 
worden. Ik kan dan wel erg koppig zijn en volharden in mijn stelling. Ayada is 
daarintegen weer meer van het bemiddelen, het lange uitpraten, en dat is ook 
wel de reden dat we nog bij elkaar zijn denk ik! 
Een beslissing die ik heb genomen draai ik 99% niet terug, ook al heeft het in 
het verleden mij dat veel verdriet gekost. Ayada is veel tactischer, ik zou kunnen 
zeggen menselijker. Dus onze relatie is bestand tegen conflicten!
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Ayada is ook vaak zonder mij op vakantie gegaan, lekker met een paar 
vriendinnen. Ook ging ze vaak stappen met vrienden en vriendinnen. Ik had een 
hekel aan stappen en uitgaan. Een gezellig etentje okay, lekker winkelen prima, 
dagje strand helemaal goed, maar waar ik een hekel aan heb, wil niet zeggen dat 
je je partner moet uitsluiten of verbieden dat te doen. Dat gaat op den duur 
zwaar tegen je werken! Het vergt misschien veel van het vertrouwensvermogen, 
maar wel een noodzaak. Water bij de wijn doen dus. Zou ik dat niet doen, zou 
het onbewust een heel vervelend spelletje kunnen worden. Zij niet uit? Ik niet 
mijn andere dingen doen! Ik train veel, investeer in mijn lichaam, boksen, 
MMA,fietsen en af en toe Fitness. Dat kost ook veel tijd. Als Ayada moeilijk 
zou doen daarover, is het 1e conflict al geboren! Geven en nemen dus.
Sommigen hebben daar hun vraagtekens bij natuurlijk. Ben je niet bang dat ze 
vreemd zou gaan als ze alleen op vakantie is? Mijn antwoord op deze vraag 
wordt vaak als schokkend ervaren, terwijl dat niet zo bedoeld is natuurlijk. Het 
is alleen mijn ongezouten mening, of het tactisch is, laten we maar even buiten 
beschouwing. Ik vindt het ook niet zo’n tactische vraag of ik mijn vriendin 
vertrouw, of dat zij te vertrouwen zal zijn! Dat is iets geheel tussen ons toch?
Mijn antwoord op zo’n vraag is dan; ze hoeft echt geen 3000 kilometer te reizen 
om een potje te neuken. Dat kan ze ook hier in Amsterdam doen, en scheelt een 
hoop geld en reistijd!

Ayada kan zich er ook wel in vinden, alleen had mijn mening misschien een 
ietsje anders geformuleerd kunnen worden!
Wat zou een absolute No Go zijn in een relatie?
Ik liet het al een beetje doorschemeren, gezeik & gezeur!
Ayada heeft een totaal andere kijk op een No Go! Maar daar ben je dan ook man 
en vrouw voor.
Vreemd gaan bij Ayada is einde oefening, klaar!
Ik kijk daar heel anders tegen aan. Ik ga er vanuit dat het een ieder een keer kan 
overkomen, ik zou het haar 1 keer kunnen vergeven! Ik dan, bij Ayada is het 
einde oefening! De enigste trouwe wezens op aarde die elkaar eeuwig trouw zijn 
en blijven zijn zwanen, en de mens heeft niet veel weg van dit edele dier met 
zijn edelste gedragsnormen.

Zijn er wel eens momenten geweest dat er vermoedens waren van een bepaalde 
aantrekkingkracht naar een ander? Natuurlijk haden we dat, ik zou liegen als het 
niet zo was, of zou zijn. Maar door erover te praten haal je veel uit de lucht!
Helderheid en vertrouwen zijn zeer belangrijk in een relatie! Als een vrouw 
zegt; ik kijk nooit naar andere mannen, gelul, tuurlijk kijkt ze, andersom ook, 
misschien een beetje meer! Maar het moet helder blijven, elke dag verliefd zijn, 
onzin, houden van is een ander stadium, HOUDEN van, een relatie lang!
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Zo dat was dus mijn relaas van een relatie en de liefde erin. Sommigen zouden 
kunnen denken; das een vreemde verstanhouding zeg. Maar ieder heeft zo zijn 
eigen invulling van hun relatie. 
Het aangaan van een relatie is dus verschillend, maar hebben natuurlijk altijd 
wel wat overeenkomsten. 
Hoe zouden die overeenkomsten er dan uit kunnen zien? Zou het interessant zijn 
om te onderzoeken? Vast wel, en de wetenschappers zullen er veel werk aan 
besteed hebben.
Maar wat is er misschien leuker dan dat verschillende mensen vertellen hoe ze 
aan hun relatie begonnen zijn?
Geen onderzoekers die wetenschappelijk aantonen hoe de liefde in een relatie tot 
stand komt in procenten, om te kijken of u tot welke percentage kan behoren.
Of een indrukwekkende grafiek die aangeeft op welke leeftijd u het meeste 
risico loopt om in de problemen te raken, uw relatie in een sleur komt.
Veel gehoord is natuurlijk, na 7 jaar komt er een gigantische crissis in je relatie!
Je zou maar net een groot feest hebben gepland na 6 jaar en 11 maanden!
Zullen we dat wel doen?, want we gaan wel het 7e jaar in he? Oh ja, laat maar, 
we kijken wel na die 7 jaar, en het 8e jaar gaan we het wel weer vieren, onzin 
natuurlijk toch?

Het zijn natuurlijk allemaal zeer handig en nuttige boeken als het u aangaat.
Ik kan me zo voorstellen dat als een vrouw belazerd is door haar man, ze dan 
wel met interesse wil weten hoeveel andere vrouwen het ook is overkomen, en 
misschien ook wel op welke leeftijd hen dat ook is overkomen. Gedeelde 
beschreven ervaringen kunnen dan troost bieden. Of je het gevoel geven; ik ben 
dus niet de enigste die het is overkomen.
Maar hoe gaan we om met een relatie dat op de klippen is gelopen?
Vrouwen schijnen het meer op hunzelf te betrekken, terwijl mannen juist meer 
iets krijgen van; ik moet nu zoveel mogelijk andere vrouwen scoren!
Een gemeenschappelijke deler is misschien dat er soms naar de drank wordt 
gegrepen, de ellende doen vergeten. Vrouwen misschien anoniem thuis, mannen 
in de kroeg met lotgenoten, allemaal terug te vinden in wetenschappelijk 
onderbouwde boekwerken.

Hoe gaan we op zoek naar de nieuwe eventueel vervangende liefde? Liefde is 
erg belangrijk in het leven van de mens, we kunnen niet zonder. Zonder de 
liefde vereenzaamt een mens kennelijk.
Wat hebben we er voor over? Ook dat zal wel een onderwerp zijn van 
onderzoeken! Het is natuurlijk een onderwerp dat een beetje in de taboesfeer 
ligt.
Daarom iedereen zijn verhaal, elke leeftijd, iedereen aan het woord!
De ouderen hebben meer ervaring opgedaan, en willen dat graag met u delen, 
een relatie lang!
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Perfect evenwicht en het belang van in evenwicht zijn in de liefde in de Tarot
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Balans is misschien wel een heel belangrijke factor in een relatie. Heb je die 
balans nog niet gevonden bij jezelf? Zou je dan wel aan een relatie moeten 
beginnen?
In het verleden moest je eerst een scheiding verwerken, was je uit balans voor 
een langere tijd. Wilde je iemand ontmoeten, dan kon je een advertentie plaatsen 
in een krant. Het koste aardig wat geld, dus je moest zeker weten wat je ging 
beschrijven over jezelf en je verwachtingen.
Kort bondig, en vooral heel veel geduld, het was werken aan, en investeren in.
Na het plaatsen van de advertentie moest je een aantal dagen wachten, en de 
eventuele reacties moesten eerst via een tussenpersoon naar jou box worden 
verstuurd. De tegenpartij moest zogezegd ook aan het werk. Die moest bijna 
hetzelfde traject door. Maar ook vooral schrijven en vooral afwachten. Vol 
verwachting klopt ons hart.
Vroeger moest je naar de kroeg, vroeger ging men naar vrijgezellenpartys, je 
moest je echt presenteren!
Je ging het gesprek met elkaar aan, hopend dat er een vervolg zou komen, het 
was echt werken!
Paste men niet bij elkaar, matchte het niet? Men noemde het vroeger ‘éen 
blauwtje lopen’

Nu is dat wel even anders! Binnen 2 minuten kan je een heel menu door, met 3 
dimensionale foto’s. Kinderen van 13 jaar fotoshoppen je even bij, met de beste 
resultaten! Oogverblindende schoonheden komen voorbij, in alle soorten outfit.
Hoe men er letterlijk figuurlijk uit ziet? Zoals u wilt, zoals u wenst, zoals de tijd 
het aangeeft, u eist, fotoshop levert!
Ook krijgt men een pikant inkijkje in de slaapkamer, en meer!
Facebook, Tinder, noem maar op is de ‘Place to Be’ voor de mooiste verhalen 
en de heetste dates.
Waar men vroeger lange ietwat romantische brieven zou moeten schrijven, nu 
even binnen 1 minuut naar Messenger, even zwaaien, en hup de discussie kan 
aanvangen. Bevalt de discussie niet? Blokade erop en wegwezen!
Geen Audi, BMW of Benz? Wegwezen, we filteren wel op deze kenmerken wie 
dat bezit! Of het een leasebak is en men droog brood vreet, men bezit een dikke 
bak, dan is het goed!
Althans als de verhalen een beetje overeenkomen met de waarheid!
Wat is de realiteit van Social Media in vergelijking met de afspraakjes van 
vroeger? Het geduld? De presentatie van jezelf?
Maar kan men wat men vroeger een ‘blauwtje’ noemde nu ook overkomen?
Ik denk het wel, meer zelfs, want de manier van daten is sneller en vooral 
bedriegelijker. Verlegen mensen worden ‘Keyboard Warriors’, vrouwen 
verslinders, prinsen op spier witte paarden. 
En dan delen mensen hun verhalen, maar vooral de blunders, die we vroeger 
‘Blauwtje’ noemde, het nadeel van snelle media dates ...
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HOUDA Z.

Houda is een opgeruimde vlotte vrouw. Ze ziet er goed uit en de kleding geeft 
aan dat ze klasse heeft. Haar kleding geeft niet alles bloot, maar je hoeft geen 
specialist te zijn met superogen om te zien dat er een mooi figuur in gehuld is. Je 
hoeft niet echt te fantaseren. 
Ze heeft gestudeerd en 3 kinderen in de volwassen fase, ze eten zelfstandig zou 
men als dierenarts kunnen zeggen.
Houda is wel een type vrouw met codes van de oude garde zeg maar. Mannen 
kunnen gezellig met haar praten, maar er is wel een bepaalde ‘afstand’en daar 
bedoeld ze mee, geen andere gedachtes of meer.
Dat moet bij Houda duidelijk zijn, als dat duidelijk is, heb je een gezellige dame 
aan haar. De kinderen studeren nog en doen het goed op school.
Het zijn geen uitgaans types, maar Houda heeft daar wel een belangrijk aandeel 
in. 
Spelen en studeren gaan niet samen, je kan leuke dingen ondernemen, maar 
studeren en je toekomst opbouwen geniet de voorkeur, een opgeruimde 
opvoeding dus!

Haar man is een hardwerkende ondernemer. Meehelpen in de huishouding is 
niet echt zijn ding, iets met ‘dat is echt voor vrouwen’.
Je kan er als vrouw een ontzettend punt van discussie van maken, maar je kan 
het ook spelenderwijs leren, zijn gedachten daarover een beetje bij te stellen.
En dan zo dat het natuurlijk niet zijn ego aantast. Daar moet je een echte vrouw 
voor zijn om dat te kunnen bereiken. Mannen zijn uiteindelijk ook maar grote 
kinderen, en als we heel eerlijk zijn.Aan het eind van het verhaal hebben 
vrouwen het voor het zeggen, het bekende laatste woord, de vuilniszakken ga jij 
toch buiten zetten!
Verder waren er niet veel ruzies of zaken die een goed huwelijk in de weg 
konden of zouden staan.

Het was niet echt liefde op het 1e gezicht, ze groeide naar elkaar toe zullen we 
maar zeggen. Houda was al jong getrouwd en wist dus ook niet veel beter.
Haar ouders gaven het haar mischien wel een beetje ‘mee’. Ga trouwen, de man 
zorgt voor je, krijg kinderen en ondehoud je gezin.
Het was dus een rustig voorpelbaar leventje, een relatie die niet uiteen spatte van 
liefde, maar meer houden van.
Maar aan het voorspelbare hangt een tegenligger, net als een magneet.
Ze was de perfecte huisvrouw met een opleiding, je kon met haar lachen, een 
goed gesprek voeren, de kinderen waren goed opweg, wat kon er nog misgaan?
Dat gaan we beschrijven dus, Houda weet wat er mis kon gaan!
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Vrouwen hebben een soort ingebouwde genetisch bepaalde sensor. Een 
alarmsysteem wanneer er een andere vrouw op de loer ligt! Niet heel vaak gaat 
dit systeem voor niks af! Er is dan wat aan de hand, of gaat er komen.
Houda kwam wat eerder terug van vakantie en het huis was ‘anders’, hoe 
anders? De foto’s waren van de wand, de foto’s waar Houda en haar man op 
stonden lagen in een la andersom, vreemd heel vreemd.
Het bed was ook vreemd opgemaakt en zag er ‘beslapen’uit. Ook trof ze er 
allerlei vrouwendingen aan zoals make-up tas en wat ondergoed.
Zou haar zus dan hier slapen om voor hem te zorgen? Maar dan zouden de 
foto’s toch gewoon aan de wand hangen? Dan zou het bed toch gewoon 
hetzelfde eruit zien als toen Houda wegging? Ze zou maar 5 dagen weg zijn!
Nou 4 dan, er kwam onverwachts wat tussen. Niks ernstigs hoor. Daardoor was 
ze dus een dagje eerder teruggegaan.

Wat kon er dan aan de hand zijn? Een ietwat vage vriendin had Houda wel eens 
gewaarschuwd over nogal wat vreemde chatsessies van haar man op Facebook.
Facebook? Wat was dat nou voor een naam? Haar man op Facebook en chatten?
Ze had het allemaal weggewimpeld, Facebook, wat een onzin! Maar Facebook 
was reizende, Facebook werd het nieuwe tijdperk ingeschoten, Facebook werd 
het nieuwe hotste Digitale Cafe van Nederland, het Cafe waar iedereen elkaar 
kon ontmoeten en gezellig met elkaar chatten, digitaal schrijven naar elkaar dus! 
En het was helemaal gratis! Alleen hoefde je maar een account aan te maken, 
een foto erop plaatsen en go. Er waren natuurlijk wel wat regeltjes, maar veel 
had het niet om handen. En wie controleerde allemaal of het wel echt was wat je 
plaatste? Of je wel echt vrijgezel was? Of je wel echt de beschreven miljonair in 
de dop was? Of je echt wel die directeur van die multinational was? Juist, 
niemand! Zolang er maar grote bedrijven bereid waren te investeren met 
reclame op Facebook, men er geen porno op plaatste vond Facebook het 
allemaal prima. De persoon die het gesprek aanging, moest zelf maar conroleren 
of het allemaal waar was wat er werd geplaatst! Iets van; wat te mooi is om waar 
te zijn; is ook zo!

Houda had het dus allemaal wat weggewimpeld. Weggedaan als vrouwen 
kletskoek, zeker van een vage vriendin die nog niet getrouwd was! Maar ze had 
toch wel beter attentie kunnen geven aan deze goedbedoelde waarschuwing!
He, wat was dat nou? Zijn telefoon nog op tafel? Dat was ook wel heel appart! 
Hij was nooit vergrendeld, dus Houda kon er zo in! Ze voelde zich wel een 
beetje bezwaard, haar geweten verbood dat gewoon, niet in andermans spullen 
loeren! Maar op de 1 of andere manier rechtvaardigde dit het doel en Houda 
begon te zoeken. Wat zou dat chatten nou toch zijn? Ze was niet dom, maar had 
zich gewoon nooit verdiept in deze materie! En bovendien, ze had er niet eens 
de tijd voor. 
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Haar kinderen zag ze wel steeds vaker op een ‘Smartphone’ turen, en ze vond 
het belachelijk dure apparaten, en vooral groot van afmeting! Vroeger werd je 
compleet uitgelachen, iets van ‘koelkast’ en meer van dat soort termen. Maar de 
kinderen waren er zoet mee op de bank, prima dus! 
Ze belde snel een vriendin op en vroeg een beetje meer info over chatten en dat 
rare fenomeen genaamd Facebook. Ze kreeg een spoedcursus hoe door de 
chatsessies van Facebook te gaan, maar vooral de geschiedenis door te nemen. 
Zo kon je lezen wat er allemaal geschreven was, maar belangrijker, de tijden, 
plaatsen alles stond erop vermeld. Facebook was niet zo zuiver op de graad wat 
controle betreft hoe de accounts werden geplaatst met de inhoud, maar verder 
vermelde het alles, dan waren de geheimen opgelost en werden blootgegeven 
voor een ieder die erin geinteresseerd was!

Ze trof een account aan van haar man. Had hij meerdere namen? Was hij van 
adel? Nee natuurlijk niet! Haar man had een account aangemaakt, was vrijgezel, 
had een aantal goedlopende bedrijven en een Audi loge pronkte op de 
achtergrond als aas! De vissen hoefde alleen maar te happen. Niet op zijn 
profielfoto, nee, op het welbekende Audi logo! En wat zag hij er jong en fris uit 
zeg! Dat was thuis wel even anders! Maar goed, hij had dus een andere naam, en 
was kennelijk vrijgezel. Er hapte behoorlijk wat vissen zo aan de omstreden 
chatsessies te zien! Maar 1 spande wel de kroon!
Het deed haar natuurlijk niks die Audi, wat waren dat voor rondjes? Had hij aan 
de Olympische spelen meegedaan? Nee joh, het deed haar werkelijk niks die 
Audi, dat hij directeur was van meerdere bedrijven! En kinderen? Die zou hij 
wel willen, maar dat harde werken he, geen tijd, welke vrouw zou nou een man 
willen die alleen maar werkte, een dikke Audi had, en alleen in de duurste 
retaurants moest eten? En bij zeer grote toeval was zijn overhemd een beetje 
naar boven gerold, en toen de foto genomen werd, zag je zijn peperdure Rolex, 
heel vervelend allemaal, beslist niet de bedoeling!

De vrouw had toegehapt, naar zijn chatverhalen geluisterd, hoe eenzaam het 
was, je wilde als man graag in de luxe delen, graag lange romantische ritten 
maken in de dikke Audi, alleen eten in die restaurants, daar paste best een vrouw 
bij. En deze jonge dame kon zijn vrouw worden. Zij zou wel naar hem willen 
luisteren. Zij zou wel het leer warm houden in de dikke Audi, alleen zijn was 
een keuze! Kijk hetzelfde verhaal in een Opel kadett A 1.1 zou ze natuurlijk met 
verve hebben overgeslagen, maar die Audi he!
Het was duidelijk een jonge dame met weinig ervaring! Ze trapte erin met boter 
en suiker! Het doel was bereikt, de jager had zijn prooi binnen, een Gold Digger 
die moest gewoon belazerd worden, daar vroegen ze om kennelijk!
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Het hotel werd een leuk mooi ingericht huis. De restaurants werden gewone 
eethuisjes, en de koele zakenman was een ietwat nerveuse ‘om zich heen 
kijkende’neuroot gebleken. Wat alleen met de waarheid overeenkwam was de 
.... juist, Audi. Als jonge dame zag ze wel dat het huis ‘te netjes en gezellig’was 
ingericht, dat kon gewoon nooit mannenwerk zijn, maar ze had het maar 
genegeerd. Hij moest snel weer op zakenreis, over 4 dagen wel te verstaan, dus 
ze kon gewoon bij hem thuis overnachten. De jonge dame had ook wel wat 
vragen over het nogal snelle geheimzinnige binnentreden van het huis, net of ze 
niet samen gezien mochten worden. Maar omdat deze meervoudige directeur zo 
vermogend was, zou dit wel zo moeten kennelijk. Ontvoeringen lagen op de loer 
bij deze vermogende zakenmensen toch? En wie kon je nog vertrouwen? Je 
buren? Die opzeker niet, ze zouden hem maar zien binnenkomen met een 
jongere dame toch? Dat hij gewoon getrouwd was kon deze jonge dame niet 
weten immers. Ze vond het wel een beetje vaag allemaal, maar goed, het was 
ook wel spannend he, en die alles overheersende dikke Audi he!
En als je zo op Facebook met haar aan het chatten was geweest, dan zat het wel 
goed kennelijk, Facebook was niet zomaar een site, het was opkomend, de trend, 
en leende zich niet voor zakenmensen die geen zakenmensen waren, die reden 
immers geen dikke Audi toch?

Houda las de chat sessies en werd woest zoals alleen een vrouw woest kon zijn, 
maar vooral worden! Hoe kon hij, hoe dufde hij! De slet, een jonge slet die met 
haar man aan het aanpappen was! Ze belde haar beste vriendin Ajaat, er moest 
een kop rollen, 2 als het kon.
Maar Ajaat had zich als een echte vriendin getoond en haar aangehoord! Ze had 
ook aan haar kinderen moeten denken immers! En niet vergeten, die jongedame 
kon er ook niet veel aan doen, ze had begrepen dat hij vrijgezel was, klaar! Ze 
maande Houda tot kalmte en gewoon op de bank te wachten wat er komen zou! 
En dat is wat Houda deed. Wachten tot de meervoudige ‘directeur’thuis zou 
komen!
Ze hadden een mooie hoekbank van spierwit leer Houda had de foto’s prominent 
teruggehangen op de plek waar ze ooit hingen. In de gang bij binnenkomst hing 
ze ook prominent de foto met Houda, haar man, en de kinderen, je kon er echt 
niet omheen deze keer!
De deur zwaaide open en een beetje kinderlijk gelach was hoorbaar in de gang. 
Haar man was de Audi nog even aan het inparkeren en de boodschappen aan het 
pakken. De restaurants waren zeker dicht! Het gelach hield abrupt op en ze bleef 
kennelijk in de gang staan! Ze had dus ook de sleutels. Houda hoorde haar man 
nog vrolijk zeggen ; loop maar door lieverd, maar bij binnenkomst werd het ook 
heel erg stil! Ze leken stil te staan bij de foto’s in de gang, prominent stond hij 
daar met zijn vrouw en kinderen! Had hij verkeerde pillen geslikt? Iets 
verkeerds gedronken? Spoken? Zwarte Magie? De Duivel? Nee hoor, zijn eigen 
vrouw Houda, zittend met een kopje thee op de spierwitte lederen bank!
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Kom binnen schat, wil je ook een kopje thee? Ga zitten lieverd!
Houda had een pot thee op tafel. De stoom die er vanaf kwam was niet van de 
thee zullen we maar zeggen, meer van de ingehouden pure vrouwelijke woede!
Ik zal me even voorstellen schat, ik ben Houda Z, de vrouw van die naast je 
staat, de moeder van onze 3 kinderen, en jij?
De gebruinde man die haar echtgenoot moest voorstellen zag zo wit dat als hij 
op de bank zou zitten, niemand hem meer zag! De jonge dame wist zich 
duidelijk geen houding aan te meten, en Houda kreeg toch een beetje medelijden 
met haar! Ze wist duidelijk niet dat hij getrouwd was, zoals haar beste vriendin 
Ajaat al zei!
Ehhhh zou jij je persoonlijke spullen even uit de slaapkamer willen halen zoals 
je ondergoed en make-up? Dan heb ik even een gesprek met deze meneer! 
Echtgenoot kon ze niet meer uit haar mond krijgen!
De jonge dame pakte snel haar spullen, rood van schaamte!
Haar echtgenoot, of wat er voor door ging brak. Hij ging op zijn knieen voor 
haar zitten, een huwelijksaanzoek? Als een echte man begon hij te huilen! Echte 
tranen, La Coste krokodillentranen kon je het niet eens noemen, dat was teveel 
eer.
Het was absoluut niet wat ze dacht! Het was een vage vriendin, een slet, ze was 
alleen maar met hem omgegaan om zijn Audi, echt, als hij een Opel had, was ze 
nooit hier geweest! En de weggehaalde foto’s dan? probeerde Houda nog! Die 
waren echt weggehaald omdat hij haar wou helpen met schoonmaken, de foto’s 
moesten eraf dan toch? Al met al een zeer zielige vertoning!
En die account op Facebook dan? De chatsessies met haar en al die ander 
vrouwen? En al die bedrijven waar hij directeur van was? Houda wist er niks 
van.

Nu werd de echtgenoot wel een beetje boos! Hoe durfde ze zomaar in zijn 
telefoon te gluren? Had hij geen rechten dan?Dat was een oneerlijke daad!
Misschien probeerde hij te zeggen; als je die nooit gelezen had, was je er nooit 
achter gekomen! Maar het had allemaal niks te maken met Facebook of 
chatsessies, ze was onverwachts eerder thuisgekomen en de rest was ‘bijvangst’.
Huilen had dus geen zin meer voor deze echte man! De jonge dame kon 
vertrekken. De man ook. Hij had gegokt en gelogen,nu moest je als een echte 
man je verlies nemen! En ach, een meervoudig directeur kon toch in vele hotels 
terecht! Hij mocht de Audi ook meenemen. Die was van hun allebei, maar 
Houda had slechte ervaringen met Audi nu, maar vooral het Sociale Medium 
Facebook. Zou dat nu echt zo leuk zijn, of zitten er alleen maar bedriegers en 
directeuren? Ze had een slechte eerste ervaring met Facebook, maar eerlijk is 
eerlijk, het had haar nieuwsgierigheid gewekt! 
Facebook werd een magisch digitaal sprookjespark, met echte prinsen op het 
witte paard, of dikke Audi’s, en Facebook liet horen wat elke vrouw wilde 
horen!
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Houda was in totale chock, logisch, en haar relatie was natuurlijk over!
Haar beste vriendin Ajaat hielp haar waar ze kon in deze moeilijke tijden. Ze 
kon ook vreselijk lachen met Ajaat, en dat is wat ze nu nodig had! 
Het was natuurlijk een nieuwe situatie waar Houda in was terecht was gekomen. 
Onvrijwillig, dat dan weer wel, men zou dat technisch, ‘uit de comfortzone’ zijn 
benoemen. Maar daar had Houda dus geen boodschap aan, aan de technische 
formuleringen waarin ze nu terecht was gekomen. Het was aanpoten, in fysiek 
als zowel in geestelijke vorm. De man stapt meestal op, maar Houda had 
natuurlijk ook de zorg voor de kinderen. Die hadden er ook niet om gevraagd, 
maar hadden wel zo hun vraagtekens! Allemaal extra taken die Houda erbij 
kreeg!
Natuurlijk had Houda wel over scheidingen gehoord en de daarbij horende 
ellende en liegpartijen, ze leefde immers niet onder een steen! Ook in de 
nabijheid zoals familie of vriendinnen, iedereen komt het tegen in zijn 
leefomgeving! Maar nu overkomt het jezelf! 

Vrouwen zijn natuurlijk veel sterker in geestelijk opzicht in het verwerken en 
vooral doorpakken na een scheiding.
Je hoort mij niet zeggen dat vrouwen het makkelijker hebben of ervaren, 
integendeel, maar vrouwen zijn toch meer oplossingsgericht!
Daar waar mannen meteen aan een andere vrouw of relatie denken, of soms ook 
handelen, zijn vrouwen dat wat minder. Niet dat ze geen gevoelens hebben, 
maar het is volgens mij een andere manier van plannen. Misschien zou je zelfs 
voorzichtig kunnen spreken van meer verantwoordelijkheid!
Mannen hebben dan ook vaak een ander en gaan verder.
Hoe zit het met de vrouwen, de liefde, de te verwerken teleurstellingen? Gaan ze 
nog verder om een nieuwe relatie aan te gaan?
Uiteindelijk kwam Houda ook in een andere categorie terecht, de categorie 
gescheiden vrouwen. Dat is weer voor sommige vrouwen een teken aan de wand 
om ietsje ‘anders’met Houda om te gaan kennelijk. Sommige hebben kennelijk 
een andere opvatting over gescheiden vrouwen, dat ze slechte huisvrouwen zijn 
of waren, dat daarom de man een andere vrouw ‘moest’ nemen en meer van dat 
soort achterlijke meningen, heel vervelend allemaal, maar vooral schijnheilig.
Houda was niet het type die zielig in een hoekje ging zitten. Ze pakte goed en 
flink door. De kinderen werden steeds meer onafhankelijker en kregen ook 
andere bezigheden. Zeg maar; de tijd van thuiszitten was een beetje over. Ze 
gingen bij vrienden studeren en eten of andere leuke dingen, anyway, er kwam 
wat meer vrije tijd.
Houda dacht toch heel voorzichtig dat het wel weer eens leuk zou zijn om met 
een man wat te eten, of gezellig een drankje doen, geen vunzigheden, maar 
gewoon gezellige dingen doen.
Nou was dat natuurlijk een heel gevoelig punt, want de meeste mannen kennen 
het verschil (nog) niet tussen eerst gezellige dingen doen en meteen sex!
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Ze kwam wel eens op feestjes bij vriendinnen, en eerlijk is eerlijk, aan 
mannelijke aandacht, nee daar schorte het echt niet aan!
Ze kreeg wel eens wat vreemde blikken, maar dat kon je beter uitleggen als 
jaloerse blikken van de andere vrouwen. Houda zat er ook niet altijd echt op te 
wachten dat mannen haar aanspreken. Maar als je als vrouw je uiterste best deed 
om bij een man in the picture te komen, alle zeilen bijzet, en Houda komt 
gewoon langs en dezelfde man smelt en wringt zich in de meest onmogelijke 
bochten om maar een beetje aandacht te krijgen van Houda ...
Dat geeft wel eens een gespannen sfeer zullen we maar zeggen, een gespannen 
sfeer waar Houda totaal niet op zat te wachten, maar het was nu eenmaal niet 
anders!

Hoe kon Houda dat probleem nou tekkelen? Gewoon niet dat eeuwige gezeik 
van die jaloerse vrouwen die je altijd schat noemde maar ondertussen je bloed 
wel konden drinken omdat een man haar ongevraagd aandacht gaf! Hoe kon ze 
dat vermijden? Er moest toch iets zijn dat op deze vraag een passende oplossing 
bood? 
Ze had het er wel eens over met haar vriendin Ajaat. Ajaat was ook altijd 
omringd met veel vrienden en had een vreselijk groot netwerk. Iedereen kende 
Ajaat, overal waar ze kwam of liep, van supermarkt tot cafe, overal groete wel 
iemand Ajaat!
Ze was dan ook wel een warme gezellige persoonlijkheid, dus dat was ook wel 
een reden om met Ajaat een vriendschap aan te gaan.
Ajaat zat ook te vertellen over allerlei groepen en chatrooms, en ja toch weer dat 
Facebook! Daar had Houda natuurlijk vreselijk negatieve ervaringen mee.
Maar eerlijk is eerlijk, het was niet Facebook dat haar teleurstelde, maar haar ex-
man via Facebook, dat is natuurlijk een heel andere insteek toch?

En vrouwen kunnen lekker kletsen, lekker dingen vergelijken, gewoon lekker de 
feiten op een rij zetten en dan rustig 4 uur verder zeggen; jeetje wat gaat de tijd 
snel.
Ajaat vertelde dus honderd uit over de groep op Facebook, en gaf een beetje een 
inkijk hoe je om moest gaan met het social media Facebook.
Die vaardigheden bestonden over hoe mensen zich konden opstellen op 
Facebook, maar ook wat er vooral nep kon zijn!
Daar hoefde Houda niet zoveel over te leren, het was immers haar eerste 
ervaring met het sociaal medium Facebook!
Ajaat en Houda hadden qua karakter eigenschappen veel gemeen. Ajaat was ook 
niet zo’n mannenverslindster of een vrouw die zich bezighield met dat soort 
zaken. Ze had wel veel mannen onder haar vriendenkring, maar die wisten heel 
goed, geen geintjes of verkeerde gedachten bij haar. Dat gebeurde ook echt 
nooit! Maar Ajaat was wel wat vlotter met het aangaan van vriendschappen.
Maar de gemeenschappelijke overeenkomst was; geen onzin, klaar.
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Tijdens een gezellige avondje lekker kletsen kwam het weer ter sprake, 
Facebook. 
Houda ging dit keer wel mee in het verhaal Facebook en maakte een account 
aan! Leuk, spannend.
Niet om meteen te daten, maar gewoon, kletsen in een cafe waar Houda nooit 
zou komen, maar nu dus wel, een digitaal cafe, Facebook.
Houda plaatste natuurlijk niet meteen een foto met haar gegevens. Het werd een 
beetje discreet opgezet, bij een eventuele match zou ze wel verder kijken in 
hoeverre er meer gedeeld kon worden.
Een goed plan en meteen zag Houda het resultaat. Vele vriendschapsverzoeken 
werden er geplaatst en Houda kon gewoon kiezen of ze het accepteerde of juist 
niet. Ze kon Ajaat altijd om advies vragen. Maar langzaam maar zeker werd ze 
het Facebook machtig, Houda wist zich staande te houden en werd leergierig, en  
toch wel heel grappig dat Facebook!

Ook kwamen er vriendschapsverzoeken binnen van oude vrienden en bekenden 
die ook wat wilde afspreken. Houda werd een beetje meer overtuigd dat 
Facebook ook andere gezichten had. Je kon er kennelijk ook normale mensen 
ontmoeten! Maar niet meteen treuren, Facebook was in oprichting!
Er kwamen vele mensen voorbij, en met sommige ging Houda chatten. Heel 
normaal, geen gedoe, en vooral geen onzin chat! Houda filterde nog steeds de 
foute chatters eruit. Je kon ze kennelijk blokkeren, dan konden ze ook geen 
berichten meer sturen, maar ook niet meer lezen!

Houda dacht steeds vaker aan die ene man, zou je die ook kunnen ontmoeten op 
Facebook? Ze ging de chat steeds intensiever gebruiken en er viel haar een man 
op die kennelijk aan de verwachting van een normaal persoon zou kunnen 
voldoen. Hij was niet opschepperig, gebruikte vrij normale taal en de 
onderwerpen waren niet echt spectaculair, Murat was zijn naam.
Murat had een zeer rustig leventje en uit zijn verhaal kon je afleiden dat hij zich 
kennelijk financieel niet zo druk hoefde te maken. Dat is natuurlijk niet het 
belangrijkste in of van een relatie, maar het geeft wel aan dat hij serieus leefde. 
Ook had hij geen kinderen of lastige ex vrouwen die achter hem aanzaten.
Uit verhalen bleek hij ook geen wilde uitgaansverhalen te beschrijven.
Je las ze wel eens in de chats, stoere wilde verhalen over het stappen en de 
bijbehorende geneugten. Of ze op waarheid berusten laten we even buiten 
beschouwing, maar het geeft dan wel weer een beeld over hoe iemand zijn 
avond/nacht invuld. 
Houda raakte in gesprek met Murat. Het was een fijne relaxte man, althans, zo 
kwam hij over. 
Hij was wel en beetje vaag, maar laten we eerlijk zijn, misschien was Houda het 
ook wel. Misschien was Murat wel de prins op het witte paard of Audi, en dan 
wou Murat natuurlijk geen Gold Diggers achter zich aan. Logisch, heel logisch.
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Murat sporte veel, en Houda was al weer en maand of 3 met Murat aan het 
chatten. Het waren nog steeds geen wild west verhalen geworden, en Murat was 
een keurige man gebleken. Nooit een onvertogen woord of aantijging, altijd 
netjes en beleefd, waar vond je dat nog, op Facebook misschien?
Ze zou natuurlijk nooit thuis afspreken, Houda had kinderen thuis wonen 
immers.
Toch was haar interesse gewekt. Ze wou wel de stap wagen. Na 3 maanden 
serieus gechat te hebben, allerlei onderwerpen de revue passeerde, Murat een 
sportjongen was gebleken, en van sportjongens weet je die leven in de regel 
gezond, en zijn vaak gezond van geest!
Om nou alle afmetingen te vragen vond Houda nou ook niet echt netjes, dus ze 
besloot een afspraakje te maken. Gewoon even een kopje koffie, overdag en 
kijken of wat er op de chat geschreven werd, ook overeenkwam met de praktijk!
Houda had een ruime inlevingsvermogen, en het uiterlijk speelde ook wel een 
beetje mee, maar mocht niet meetellen of hoofdzaak zijn van een liefde, dan 
spreken we van lust! Maar dat is de theorie.

Het chatten ging gezellig, maar vooral netjes door, en wat Houda dacht, deed 
Murat. Heel voorzichtig omschreef hij zichzelf, een ware Adonis, gespierd zou 
hij zichzelf niet willen noemen, maar ver van een gebeeldhouwde held lag het 
niet! Houda liet haar fantasie eindelijk eens op de loop! Zie je wel, vaak als 
mensen zo bescheiden zijn, zich ook zo opstellen, dan zijn het ook vaak 
Adonissen! Die schreeuwerige types die vertelden dat ze elke dag op een 
sportschool hingen, daar was meestal niks van waar! Ze had een jackpot, een 
Adonis, en ze moest haar enthousiasme bekoelen. Ze wou niet laten blijken dat 
ze op zijn uiterlijke kenmerken zou vallen! Dat moest een bescheiden 
meerwaarde zijn! Over zijn auto zei Murat niet echt veel, maar vaag liet hij 
doorschemeren dat het een zeldzaam exemplaar zou kunnen zijn! 
Zie je wel dacht Houda, het maakt me geen reet uit waar hij in rijd, maar ach, 
een exclusieve auto, en dan zo bescheiden! Mannen schepte vaak meteen op wat 
een dikke bak ze hadden, of deden voorkomen in hun huurauto dat ze 
vermogend waren, dit terwijl vrouwen het vaak niet eens interessant vinden of 
weten hoe een auto eruit ziet! Ooit een vrouw gezien met een nette schone auto? 
Nou dan, die enkele daar gelaten!
Maar goed, Murat hakte de knoop gelukkig door en vroeg of Houda het leuk zou 
vinden om een keertje vrijblijvend iets te gaan drinken.
Maar natuurlijk zei Houda en noemde meteen een leuk gezellig romantisch 
cafetariaatje op de Willemsparkweg in het sjieke Amsterdam Zuid, vlak achter 
de bekende PC Hooftstraat.
Het was aan de openbare weg, en je liep er zo het Vondelpark in, wat zou er 
leuker zijn, een bakje koffie, een klein etentje, kon ze meteen zijn eetmanieren 
zien, en dat afsluiten met een wandelingetje in het Vondelpark!


