
 “Mijn duim bleef zweven boven de verzendknop. Ik las 
het berichtje aan Guido nog eens na. Het is vrijdag, 
het weekend moet gevierd worden. En jij vraagt het 

niet, dus doe ik het maar: samen eten vanavond? 
Er klonk een stemmetje in mijn hoofd: Lulu, je doet het weer! 
Je bent al tien minuten met Guido aan het appen en je hebt 
duidelijk laten merken dat je vanavond niets te doen hebt. Als 
hij had gewild, had hij jóú wel uitgenodigd!
Zuchtend wiste ik het berichtje. Ik trok mijn bureaula open en 
gooide mijn telefoon erin. Geef hem de ruimte, Lulu, zei ik te-
gen mezelf. 
Werken lukte niet zo best meer die dag. Ik keek steeds op mijn 
telefoon om te zien of er misschien toch een uitnodiging van 
Guido was gekomen. Moest ik hem niet toch gewoon zelf mee 
uit vragen?
Ik vroeg het aan mijn collega Pleun, die tegenover me zat. 
‘Pleun, zal ik Guido vragen voor vanavond?’
‘Nee!’ reageerde ze meteen. ‘Ben je die vorige twee relaties van 
je vergeten? Wat zei die laatste ook alweer? Het ging hem toch 
te snel of zoiets?’
Beschaamd keek ik weg. ‘Hij zei dat hij het te overweldigend 
vond, te veel ineens.’
‘Denk daaraan!’ zei Pleun streng. ‘Ga vanavond naar de bio-
scoop, op bezoek bij je moeder, weet ik veel. Maar ga niet thuis 
op hem zitten wachten!’
Ze had gelijk, dat wist ik diep vanbinnen ook wel. Maar ik wilde 
zo graag bij Guido zijn! Het liefst het hele weekend.
Ik dacht na over wat ik op datinggebied allemaal had 

meegemaakt sinds mijn scheiding drie jaar eerder. Nadat ik me 
had aangemeld bij Tinder, had ik de ene na de andere date en 
ik maakte van alles mee. Na een maand of negen kwam ik Eelco 
tegen en de vonk sloeg over. We konden geen genoeg van elkaar 
krijgen, tot hij na vijf weken plotseling zei: ‘Het gaat niet wer-
ken, Lulu.’ Zonder verder nog iets te zeggen, verdween hij en hij 
reageerde nauwelijks meer op mijn berichtjes. 
Ik dacht dat ik nooit meer iemand zou tegenkomen die ik zo 
leuk zou vinden, maar op een dag stond Lesley voor mijn neus. 
Er was direct een sterke aantrekkingskracht tussen ons. Meteen 
was het dik aan. Toch was ook dat plotseling over. Het leek wel 
alsof Lesley opgelucht was toen hij het had uitgemaakt en de 
deur van mijn appartement achter zich dichttrok.
In eerste instantie begreep ik er niets van. Het was toch fijn om 
bij elkaar te zijn? Als je eenmaal die kriebels voelt, dan is dat 
toch wat je wilt? Maar hoe meer ik er met mijn vriendinnen 
Nicole en Lisa over praatte, hoe meer ik in de gaten kreeg dat 
ik me te veel had opgedrongen. 
‘Liet je die mannen weleens het initiatief nemen om je uit te 
nodigen? Deed je weleens iets zonder hen?’ vroeg Lisa, terwijl 
ze me indringend aankeek. 
‘In de weken dat je iets met Eelco en Lesley had, hebben wij je 
amper gezien!’ vulde Nicole aan.
Ik nam me voor om het bij een volgende liefde anders aan te 
pakken. Als ik die ooit nog zou vinden. 
Ik vond hem vier weken geleden: Guido, leuker dan Eelco en 
Lesley bij elkaar. Sinds ik hem heb ontmoet, duren de werk-
dagen veel te lang en smacht ik naar het weekend, waarin we 

allebei volop tijd hebben om elkaar te zien. Doordeweeks ap-
pen we, soms tot diep in de nacht. Ik vind hem zó leuk, dat ik 
gewoon buikpijn krijg bij het idee dat ik ooit zonder hem zou 
moeten. Daarom wil ik het deze keer goed doen en niet weer 
dezelfde fout maken, maar dat vind ik zó moeilijk!
Guido nodigde me dus niet uit afgelopen vrijdag. De hele avond 
keek ik om de haverklap op mijn telefoon, met Netflix op de 
achtergrond. Geen enkel teken van leven… De volgende dag 
hield ik het tot tien uur ’s ochtends vol, toen ben ik naar hem 
toe gegaan met verse broodjes. Met een slaperig hoofd deed hij 
de deur open. Hij kuste me, maar het enthousiasme spatte er 
niet bepaald van af. 
‘Gisteren liep de werkborrel nogal uit,’ verklaarde hij de ra-
diostilte en zijn ochtendhumeur. ‘En ik heb niet lang de tijd, 
mijn zus is jarig en geeft een feest.’ Ik beet op mijn tong, om te 
voorkomen dat ik mezelf zou uitnodigen. Hij moest mij maar 
vragen, dacht ik, maar hij vroeg niks. Tot en met zondagmiddag 
heb ik een rotweekend gehad. Toen stond hij ineens voor mijn 
deur. Niet helemaal uit zichzelf, dat moet ik toegeven. Ik had 
hem geappt dat ik hem miste, omdat het ons eerste weekend 
zonder elkaar was. 
Ik word onzeker van al die toestanden. De drang om bij hem te 
zijn is zo ontzettend sterk. Vindt hij het nu wel of niet leuk als 
ik hem verras, moet ik hem wel of niet appen, moet ik mezelf 
wel of niet uitnodigen? Ik wil er alles aan doen om te voorko-
men dat ik weer plotseling aan de kant word gezet, maar wat ik 
dan precies moet doen en laten - ik heb geen idee! Ik word er 
zo onderhand wanhopig van.”L Te
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In de liefde loopt Lulu (31) altijd erg hard van stapel en dat heeft haar al meerdere relaties gekost. Nu is ze Guido tegen het lijf gelopen  
en hij zou weleens de ware voor haar kunnen zijn. Maar hoe voorkomt ze dat ze ook hem afschrikt met haar enthousiasme?

‘IK WIL NIET WÉÉR
DEZELFDE FOUT MAKEN!’

Lulu loopt in relaties altijd veel te hard van stapel


