
 “Meteen nadat we gesetteld waren in onze nieuwe 
woonplaats, zo ongeveer een jaar geleden, meld-
den we onze twee zoontjes aan bij de voetbalclub. 

Op de eerste wedstrijddag stonden Rick en ik langs de lijn en 
leerden we de andere ouders kennen. Ook Nancy en Martin. 
Na een kort praatje bleek dat we bij elkaar in de buurt woon-
den en zo was er al snel een mooie carpoolregeling geboren. 
Met Nancy klikte het en ook de mannen konden het goed met 
elkaar vinden, dus voordat de zomerstop zich aandiende, be-
sloten we om een avondje te gaan barbecueën met elkaar. Dat 
was het moment dat ik Martin echt leerde kennen. 
Bij aankomst renden de broertjes meteen langs me heen naar 
binnen en Nancy overhandigde me een prachtig boeket voor-
dat ze doorliep naar de woonkamer. Martin kwam daarna met 
uitgestoken hand naar me toe. Hij kwam dichterbij dan ik pret-
tig vond. Terwijl hij mijn hand vasthield, zei hij, langzaam en 
met diepe stem: ‘Gezellig, hoor, het wordt vast een fantastische 
avond.’
‘Ja, welkom!’ stamelde ik, terwijl ik mijn hand lostrok en een 
stapje opzij deed. 
Door die vreemde benadering van hem was ik wat in de war. 
Ging het nu wat ver of lag het aan mij? De rest van de avond 
was echter gezellig, dus het zou mijn verbeelding wel zijn.
Voor herhaling vatbaar, die avond, vonden we allemaal. Dus 
toen het nieuwe voetbalseizoen begon, spraken we weer af. 
Ook ging ik weleens alleen met Nancy iets doen. Een dagje 
naar de sauna, kaarten in de voetbalkantine. Rick en ik waren 
blij dat we zo snel aansluiting hadden gevonden. 
Toch bleef Martin me af en toe de kriebels bezorgen. Hij 

maakte weleens een opmerking met die ondertoon en dat hij-
gerige in zijn stem en dat te dichtbij gaan staan, daar bleef hij 
mee doorgaan. Het duurde allemaal nét iets te lang en hij was 
nét iets te opdringerig. Maar te subtiel om er echt iets van te 
zeggen. 
Een paar weken geleden maakte ik een opmerking tegen Rick: 
‘Ik vind Martin eigenlijk maar een smeerlap, helemaal niets 
voor Nancy.’
Natuurlijk wilde Rick weten wat ik er precies mee bedoelde, 
dus gaf ik hem de kleine, bijna niet aanwijsbare voorbeelden. 
‘Hij heeft een oogje op je, Natas. Het is een flirt.’ Hij trok me 
tegen zich aan en hijgde gekscherend in mijn oor: ‘En gelijk 
heeft hij, je bent nu eenmaal een lekker ding.’
Rick merkte nog op dat ik Martin misschien gewoon beter 
moest leren kennen en wat losser moest worden. We praatten 
er niet verder op door, want daarna trok een van de jongens 
onze aandacht. 
En we kwamen ook niet meer op het onderwerp terug, maar 
ik dacht nog wel aan wat Rick had gezegd. Ik zou het de tijd 
geven en wat er ook gebeurde: ik zou geen stapjes opzij meer 
doen als Martin te dichtbij zou komen. Misschien moest ik zelf 
ook maar iets losser worden.
Nou, die aanpak heeft dus helemaal averechts gewerkt. Me-
teen al. Zodra Martin die zaterdag op het voetbalveld de kans 
kreeg, schurkte hij achter me tegen me aan. 
‘Koud, hè?’ zei hij met die vreemde, diepe stem. 
‘Zeker’, zei ik. De seconden tikten tergend langzaam voor-
bij. Uiteindelijk nam Martin weer wat afstand, maar niet 
voordat hij met zijn hand mijn billen nog even aanraakte. Of 

verbeeldde ik het me nu? 
Die avond, we hadden afgesproken om bij Nancy en Martin 
te gaan eten, gebeurde er echter iets wat ik me echt niet ver-
beeldde. Vlak voordat Rick en ik naar huis gingen, ging ik naar 
het toilet. Nadat ik klaar was, stond Martin op de gang te wach-
ten totdat het toilet vrijkwam. 
‘Goh, moest je zo nodig dat je niet in de woonkamer kon wach-
ten?’ grapte ik. 
‘Ja, heel nodig’, zei hij, weer met die typische ondertoon. En 
terwijl hij dat zei, manoeuvreerde hij zich langs me heen en 
gleed zijn hand langs mijn borst. Heel even kneep hij erin 
voordat hij het toilet in glipte.
Per ongeluk? Ammehoela! Maar ik was te verbouwereerd om 
erop te reageren.  
Rick stond met de kinderen al klaar om naar huis te gaan, dus 
veel tijd om na te denken was er niet. En eenmaal thuis lagen 
we snel op bed. Rick sliep als een roos, maar ik heb nog lang 
wakker gelegen, piekerend over wat ik moest doen.
Ik weet het nog steeds niet. Ik durf het niet tegen Rick te 
vertellen, want hij zal het heus serieus nemen en misschien 
Martin wel gaan confronteren. Of slaan. Ik ben bang voor wat 
het met onze vriendschap zal doen. Moet ik dus maar gewoon 
doen alsof er niets gebeurd is en bij Martin uit de buurt blij-
ven? Of moet ik Martin confronteren en hem duidelijk maken 
dat ik dit nooit meer zal pikken? Bij het idee alleen al word ik 
kotsmisselijk. En Nancy? Verdient zij het niet om te weten hoe 
haar man tegen mij doet?
Ik wil er niet meer wakker van liggen, maar wat ik ook doe, het 
zal allemaal gevolgen hebben…” L

Hij zit steeds aan me

‘WAT DOE IK TEGEN ZIJN 
OPDRINGERIGHEID?
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In hun nieuwe woonplaats maken Natascha (34) en Rick (37) kennis met Martin (46) en Nancy (39), 
met wie ze af en toe afspreken. Dat Natascha soms de kriebels krijgt van Martin, negeert ze. Totdat de hand van Martin 

op een plek belandt waar hij toch echt  niet hoort…


