
 “Op de dag nadat Michael mij een aanzoek deed, 
raakte mijn telefoon bijna overbelast, zo veel 
apps kreeg ik. Gefeliciteerd! Zo jaloers op jou! 

stuurde mijn beste vriendin. Els, wat romantisch! Ik 
mag toch ook wel op je huwelijksfeest komen, hè? vroeg 
mijn buurmeisje. Iedereen was in de zevende hemel. 
De enige die niet zo opgetogen is met het huwelijksaan-
zoek dat ik kreeg, ben ik. Ik ben in de war. 
Ik stond samen met mijn vriendinnen Liza en Teun 
tijdens het decemberfeest bij de tennisvereniging op 
de dansvloer uit mijn dak te gaan op Dua Lipa, toen 
ik tussen de dansende massa mijn vriend Michael op 
me af zag lopen, terwijl hij mijn blik niet losliet. In 
plaats van een drankje had hij iets anders voor me in 
zijn handen, zag ik. Ik stopte met dansen en wachtte 
tot hij bij me was, zodat hij me kon vertellen waarom 
hij zo vastberaden op me af kwam lopen. Dat deed hij 
niet. In plaats daarvan ging hij op zijn knieën en liet 
hij me zien wat het was wat hij vasthield. Het was een 
doosje dat hij open klikte. Een prachtige, blinkende 
ring met een fonkelende steen werd zichtbaar. De mu-
ziek werd zacht gezet en een gejuich steeg op. Ik weet 
nog dat ik het in een seconde tijd enorm warm kreeg 
en dat was niet alleen van de spot die ineens op me 
gericht was. Ik legde mijn handen op mijn wangen. 
‘Wow, Michael!’ stamelde ik. 
‘Els… Wil je met me trouwen?’ vroeg hij luid en dui-
delijk, nadat het gejuich om ons heen was verstomd. 
De seconden die toen verstreken, leken wel eeuwen 
te duren. Ik was blij dat ik werd verlost door het ap-
plaus dat opsteeg. Mensen begonnen al te klappen en 

te juichen, nog voordat ik antwoord had gegeven. Mi-
chael stond op, drukte een kus op mijn mond en pakte 
mijn hand om de ring om mijn vinger te laten glijden. 
Dat ikzelf feitelijk geen antwoord had gegeven, vond 
hij blijkbaar een te verwaarlozen detail. En ik was te 
overdonderd om hem daarop te wijzen. Zo kon het ge-
beuren dat iedereen in de veronderstelling was dat ik 
enorm blij was met het aanzoek dat Michael mij had 
gedaan. Ik werd werkelijk overspoeld met berichtjes 
en gelukwensen. Na een halve dag piekeren besloot ik 
alle berichtjes te beantwoorden met een nietszeggend 
tegenberichtje en even goed na te denken over wat ik 
nu precies wilde. En daar ben ik nu druk mee bezig, 
met een fles wijn binnen handbereik.”

Twijfels
“Ieder meisje dat ik ken zou het fantastisch vinden om 
op die manier te worden gevraagd door haar vriend, 
maar ik niet. Waarom heb ik niet meteen volmondig 
‘ja’ geroepen, vraag ik mezelf af. Ik hou heus van Mi-
chael, dat zeker, maar ik heb in hem nooit de man 
gezien met wie ik ook oud wil worden. Hij kwam een 
paar jaar geleden op mijn pad en ik vond het een ge-
zellige vent. We deelden weleens het bed en voordat 
ik het wist, trokken we steeds meer met elkaar op en 
werden we gezien als een stelletje. En ineens waren 
we een paar jaar verder. Maar ik ben nooit tot over 
mijn oren verliefd geweest op hem. Ik flirt soms met 
andere mannen en heb er zelfs wel een keertje bij 
iemand op aangestuurd om met me mee naar huis te 
gaan. Het is er niet van gekomen, maar dat lag niet 

aan mij. Ik was een beetje aangeschoten, maar als 
ik eerlijk ben, had ik Michael zo ingeruild voor hem. 
Eigenlijk denk ik: als je écht van iemand houdt, als 
iemand echt je ware liefde is, dan gebeurt dat niet. 
Toch? 
Ik besloot mijn zus te bellen om er met haar over te 
praten. Zij woont al een tijdje op zichzelf en is een – 
bewust – alleenstaande moeder. 
‘Joh, dat gelul over ware liefde, dat is toch zo over-
schat!’ riep ze toen ik mijn twijfels op tafel gooide. ‘Je 
hebt het toch goed met Michael?’
‘Ja,’ zei ik naar waarheid. ‘Het is gezellig en prima. 
Maar niet groots en meeslepend, niet vol passie.’ 
‘Moet dat dan? Dat je elkaar na twee weken vakantie 
de tent nog niet uitvecht en lachend terugkomt, dat 
zegt al heel wat,’ zei mijn vrijgevochten zus stellig. 
‘Het zegt ook heel wat dat je na zo’n lange tijd nog 
bij elkaar bent. En mocht het niet werken: je kunt 
ook altijd nog scheiden, toch?’ Ze lachte hard om haar 
laatste opmerking. 
Dat is een punt, dacht ik opgetogen, maar even later, 
toen ik de telefoon opgehangen had en ik haar woor-
den liet bezinken, kwam ik daar toch weer op terug. 
Ik kan toch niet met Michael trouwen met in mijn 
achterhoofd dat ik altijd nog wel zou kunnen schei-
den? Of wel? Ik pieker me suf en weet niet wat ik 
moet doen. Is het niet gewoon bindingsangst? Moet 
ik het gewoon aangaan en kijken wat ervan komt, of 
zijn mijn twijfels een signaal dat ik er niet aan moet 
beginnen en dat ik dringend in gesprek moet gaan 
met Michael?”  L

Els weet niet of ze wel oud wil worden met Michael

‘ZIJN AANZOEK BRENGT ME AAN HET TWIJFELEN’
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Els (26) is door haar vriend in het bijzijn van al haar vrienden ten huwelijk gevraagd, tot grote vreugde van iedereen. Ze heeft 
niet officieel ja gezegd, maar dat detail lijkt iedereen onbelangrijk te vinden. Els weet helemaal niet of ze wel oud wil worden 

met Michael, dus moet ze er wel aan beginnen?


