
Nog geen vrouw, nog steeds niet. 
 
Drieënveertig jaar was Jan al. Hij woonde niet meer thuis, nee dat niet. Tien jaar geleden 
was hij verhuisd naar een koopappartement, net buiten het centrum. Aan de rand van een 
industrieterrein. Een kleine flat met één slaapkamer. Nou ja, ook een woonkamer en een 
keuken en een badkamertje. Maar hij was eigenlijk liever thuis blijven wonen bij zijn ouders. 
Dat was best wel gezellig en dat vonden zijn ouders ook. De dagen waren allemaal hetzelfde 
en dat waren de weekenden ook. Geen eenzaam gevoel op de zaterdagavond, gewoon tv 
kijken met zijn moeder, vader sliep al snurkend in de stoel. Het was knus, het was 
vertrouwd. Tegen zijn collega’s zei hij dat zijn tijd nog wel zou komen. 
Nu in de flat, mist hij zijn ouders. En zijn ouders missen hem. Hij weet dat hij wat moet gaan 
ondernemen nu. De weekenden zijn moeilijk voor hem. Hij kan toch niet èn vrijdagavond èn 
de hele zaterdag èn de hele zondag alleen thuis blijven? Maar aan de andere kant: hij kan 
toch niet iedere zondagmorgen naar vader en moeder gaan en dan blijven eten: sla en 
gebakken aardappelen en een varkenshaasje. Dat kende hij nog van vroeger: sla en en 
gebakken aardappelen en een varkenshaasje. 
Zijn collega’s verwachten wat van hem nu hij op zichzelf woont. Zo iets als uitgaan en 
vrienden ontmoeten en uiteindelijk toch wel een vriendin treffen. Dat zouden vader en 
moeder ook wel fijn vinden: een vriendin voor Jan. Diep in hun hart hadden ze het veel 
mooier gevonden als Jan thuis was blijven wonen. Jan was vertrouwd en door Jan redden ze 
het ook wel samen. Niet dat ze nog veel tegen elkaar zeiden, dat niet. Vader en moeder 
hadden eigenlijk geen vrienden en de meeste familie woonde ver weg. Eigenlijk net als Jan: 
geen echte vrienden en verre familie. 
Zoon Jan ging op zichzelf wonen omdat er nou eindelijk eens een vrouw in zijn leven moest 
komen. Gewoon een vrouw die lekker kon koken en in slaap viel voor de tv. En die hem, op 
zaterdagavond, ook knuffelde in bed. Verder gebeurde er niet zo veel in bed, Jan had lage 
bloeddruk. En dan lukt dat vrijen niet zo goed. Ook dacht Jan, bij het knuffelen, aan zijn 
moeder. Dat vond hij zo erg, dat hij eigenlijk ook niet meer wilde vrijen met zijn vriendin die 
hij niet had. 
Gelukkig was Jan niet homo. Nee, Jan hield van vrouwen, lieve vrouwen met wie hij op 
zaterdagavond in bed het goed had. Vroeger had Jan een vriend die wel erg veel bij hem 
wilde zijn. Ook toen Jan ging studeren en zich eenzaam ging voelen in die grote stad. toen 
wilde die vriend in het weekend naar die stad komen en bij Jan, in zijn kamer, op een 
luchtbed blijven slapen. Jan had geen luchtbed en zijn vriend ook niet. Daarom zei Jan die ie 
maar niet moest komen. Dat vonden ze allebei jammer. Heel jammer, nu nog steeds. 
Jan woont nu in zijn tweekamer appartement. Hij heeft via facebook die vriend van vroeger 
opgespoord. Hij weet nu dat die vriend zelf een vriend heeft. Hij ziet een foto van hun 
samen, lachend en ietwat ondeugend elkaar vasthoudend. Toch heeft hij zijn jeugdvriend 
zijn telefoonnummer doorgegeven. 
Op een zaterdagavond gaat de telefoon. Zou dat misschien……? Dag Jan, met moeder. Papa 
en ik zouden het leuk vinden als je morgen hier komt eten, net als vroeger. We hebben sla 
en gebakken aardappelen en een varkenshaasje. Daar hou jij toch zo van. Kom maar wat 
vroeger, anders zitten we ook zo lang alleen. Jan gaat de volgende morgen naar zijn moeder, 
vader ligt die dag in bed, hij voelt zich niet zo goed. 
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