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''Richard harl urrgebreld gckookt.

Vol ongeloof staarde Lotte
(3o) naar de zwangerschapstesï. Was dit haar
straf omdat ze een afÍaire
had meï de beste vriend
een gelrouwde man noïa
bene van haar vader?
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«mqÍèssion

kunr ahrjd met nc praten. ,ciikbesrityol.

tcn. dronken r'1n en nestclJenons op de

\!e

uaren een open boekvoor cllaar.

blnkvooreenspnnn.ndeIilm Rirhàrd§as
aljaren dc beÍeÍidid1'rn mtn ialden

tl!

qist ook alles van dc foute mann.n

rllc «eeds

reoop

mrjn parl kuamen.

sinds kort ookeen goed. \riend van mu. UIe
gingen regelmaligstatpen ch hadden de
grooLste lol. lk hocfgeen urln neer. iÍant ik

!.r.lient

mo.i zo naarhuis rlden. zei iktr,.n Ri.hard
§ilde brtschenken l)rn blijfle toch s1àpen:
Ik schuddc nrjn hooÍd.ïth «honhhrt
nrln glasrol. lc kunt n de logcokamer'
$rcifcl.nd dronk ik miin slas leeg. $Ls het

omkleeddc, hlcethf

\erkeeÍd $àt ik deed? [cn uiendÍ] hal
làatst a]een\ hàarÈedenkingen geuit l.euk
{lar je sinds dle r.rjlardas ope.ns ,o goed

kunt opschieten met Ri.hard,
Felerg uak. \Vat vindt 2!

n

Dur hrjLelt

vrouN dar rranl'

Richard naakte het bed op in dc logeer

kameren galme een
bLr

'!e

noar

dt kale man narst me op

een

fshirt.Te \ijlrkme
narme krjken Z,ri

osen marktcn me ?enu$achtis. To.n

ikond.r

de deken kroop,

..ll m.k
l.nn.tiéli.llLm.uitllèd.n.llcr gebeurde
als in cen raas. I). volgende ochLcnd drong
ginrénondd mlin I$hlrt.n .1.

de

real,t.it, oDdanks,n!n bonkendc later,
Il<

lriend un mtln vader
vies en \.hu ldie \Àl,on

Z,jrvaren ccn weekend $cgen hadden gecn

had ik geen

gczclschap te hourlcn. Àlirn ogen glcrltn

rrn

lftien jaar oulldc nran
/rn
onaàntrekkeliikc
en blcv.d h.nsen op
bierbuiL Ío.h v{l.l.i}..n }í.b.lto.n hii
dc li,to tenrs no,r .lc \

m. di. .yo$d, n. tw.. fl.5tèÍ v.lin, .D..nt
,6h..rd. t. zo.6ën. Dit kun nen Be n irr
nraken. rci

ik

had sexgehod mct

cen getouude man. Een getnnNde man dic
ook nogeens de best.

rarlonre hod gehc[1om hem

naàst me

nict te zessen dat hrjres n,rcsrgaan Zells
fiet tóen hijme besón re zoenen. zljn h.nd.n

talcltlc ncast hem sLond een Íoto ncr rsee
lachendc meisjesen hun srulende n,oclld
idee dat hun

snrsh!

ligseD Op dcóéD olrndcrc manierJurlde ik

keihard tot nc door

Ikkeel

ltl

het allerhcsre, zei h,l

wasl I k vo.ldc me

nt

gezegdl

Ri.hard leekersc.n moeite mcc te hebben
Hij noemde nezelÈ /ln minnlres. Kon je
Iangs.lkheb de sauna al aansezet.' lmite hij
niet veel lntcr roen zijD rus er §eer nict

{!s \lijn r.riendin

had seliik.

hiisas nraar

lkpn,beerle hem te ncgeren, marroroal
sà,r lkwàs, dook RichlrJ op. In de stàd. brl

Ri.hard /uchlLc Je hebt

gelijk. maar hcr voeltzo venrcurvd Detjou
lc heni zolàntastisch nrooi lk luiícrde naar
hem Ldwijl hij

\ertuld. o\er de ru,i.s met

zrjn vn,u\r 'Het IijLt stlàlsolrÍe

elkus

raàl

niet meer sprcken. Eigenlttkrln we alleen
nog maar hlj elkààr voor de

k,ndd.n. lk

raelJ. ne behaoslijk b,jhen, opde hank. le

'l-r
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CCEN ONDER DE
DEKEN EN BECON
[,1F IE ZOENEN
I,1E L

confossion

mrjn werk, in de supermarkt. Toch betrapte

ikbezelferop dat ik zijn aandacht lijn vond.
Hijgafme het sevoeldatik de noo,stecn
leukste lrouir op aarde uas.
Een paar weken laterrertelde ik mijn

din uateruasgebeurd B.n.i.

vrien'

luli.td

,DE

'Dic han zuigi allc energic

ABORTUS(tIN EK
CAF N,]E EEN WEE(
BEDENKÏ ]D RCIARD
W ST NOC VAN N ETS,

!.iendin Nienke op

iksllkdc pil'lkdurfde haar niet

ik!l§ree wek

De uitslag

'un

n

ov.rtijd

'Hrjrindt

te

veÍellen

\echten. Rich!.d deeJ alsoferniets ras

n..kr. z.lft rr.pj.t

n.. glng!t.DD.i.n hÍ

ovë'

:ÍÍ .t

rlë 2..d. Dat

maalttc me drsel,jken ik zeidar h,jme met

íàarde iknaarhet blauwe kruisje. Dit

rust moest hten. lkhch tljd nodigon alles

verdlende. Ik voelde mc lamgcslagcn.

seen iJc. vàn hct litt.
ken datde abortus bhad achte.Eelaten.l\'lijn

Radeloos rertelde ikmijn oudersvan r1t

(iendinnen

z$rnserschap. Is het van Bich!Íd? !.oeg

cn

hln íràfcn

ik vond ergens dat ik het

mitn vader meteen.

lÍijn

adem «okte, maar

d!g. De affane

$€llijn

om van x\€e walletjes

ik

Hoe meer ikme

tetwijfelch Richdrd,ou wàaschijnlilknooit
een keus

nijn angÍ om in lverkelijkheid Verbijsterd
$as

hrn

daarvan berusr rerd, des te meerbesonik

gebeurd Hii vro.g ol lr

een ruangerschapstest zette

het

te eten, mompelde

op

was.

zei

duurde inmiddels eenjaaren lkwas kapot.

hem? vroeeze. Volsens mijniet,'zei ik. le
hebt het toch rcl veilig gedaan? 'Nee. maar
dat

een

u,tj.,

te,erilerken Hijhad

lh*as

zagen de

sallen onder mijnoeen

kilo's algevallen N'laar Richard

me niet met ru5t.

Hijble.fbcllen

liet

en smsen.

nahcn lc h.ht je leven

zell in de

hand, zeiNienke. \ie,nànd houdrje tegen,
zelis Richard niet. lk \!ist dat r. gelilh had
en ik rvas hetwachten beu II mo."st reer in
bcweging komen. I k leek te zrjn ltrseten hoe
rijkmijn leven sas Ikhrd liele ouders, geseldigerienden, een Íijne ba.rn.n een leuk

appartement.In plaais daarvan te genieten.

li.t

vallenlooréén hele ibuteman.

1kàlles

Die avond nam ik een rigoureus besluit. Zonder Richard op de hoogte te st.llcn. \!àni

ik

hij mochr her nier weten De schaamte was

'Ik kan niet zonder jou. schreelhij.

wilde niet\€er in zrjn laltrappen door net

!e sroo!. Zijn vncnd mctzrln blocd.igen
dochter. Je bent deatselopen maanden ar

op een dagstond hij als een hoopje ellende
voorh!n Ll.ur Ztnogen waren rood. zijn
onderliptrllde en met<je eerstc Íaa"uoeldc

hcm te gaan pratcn. I k blokkeerde z,jn num-

close met hem, zei mijn moeder achterdochtig.

mer,

ie

jdeÍde hem uit mln

\ricndenlijÍ

op Facebook en venolgens rertelde ik alles

Jullie kennen hem niet, he vas een
onc hjgh$rand,' loog ik Tranen rolden over

ikeen brokin mijn keel Deze arme man had

aan mijn oudes. Ondanks de schaamte

hier ook niet voor gekozen. Hrjkon er niets

voelde hct

mUn lvansen en ze slocscn hun armcnom

àan doen dat hrl van me hield. Zijn sralker-

te bevrijden. Ni,jn

sedÍagveÍb.rlde i[

Bl.h,rd

me heen. \Àre steunen je,

§atje ook beslist.

zei mrjn vader seruststellend.
De
dagging ik mei mrjn moeder

'olgende

als volledige

Als bij zo standvastigsas, dan moestl,et \!el
echte lielde zln. XIetdle lielde probeerde

abonusklinicl. Ih blcck zeren
rveken zlvàn8er!e zijn en kreeseen{eek

trchteÍgeldten. Zol.ng

bedenktrjd. Richard Ívist nosvan niets. Nlijn

ras. hoelile

vriendin Nienkevond dat ikhet nietaan

los te laten en te renverken.

naar ecn

ovcgav..

ik de leegteop

iI

Le

vullen die de abortus had

Rich!

in mijn leven

dlegebeurtenls niet helemall

iadersasiloesi

có

silde

iandoen m,arik hield hen
tegen Het r net zo goed mijn schuld.Ikhad
§t.rlt.r no.r.n ziin T,,ch srLrurde miinlader
hem een e mail. raarin hij schreefdat
iers

Richàrd nier lan-qerzrn vriend was.
nog één vihger nàar

d.rn

hem moest vertellen. Dan kom je helemaal

hecni;[om mczellvan die leugen

$.et ikjè

te

Ahje

mtn dochter uitsteekr,

linden,' Llreigd. h!. Ri.hard

mailde terugdit hijme niet meer

llstigr)u

neervah hem af.'zci,c. Toch wilde ik
d.t Richard het$ist. We hadden het srm.n
verooraakt. Ik ben zwanger,' snotterde ik

'wjhor.n

§ilde ik hem seloren. Hijsebruiktj€, pas

Danl,iidc írun

toen hij die arond binnenk$am. Richardviel

het commentaar van al mrjn vriendinnendie

den heb lkalles een plek kunnen

'r. mo.t ,.1í b!a.l.n
ik h.b ll.v.r d.t j. ft.t v.s

ik eroler verteld.. Nlaar ik geloofde hen nier.

De aflàre heeft me wakker geschud. Ik

Het duurde langvoorik me rcalneerde

ben gaan oefenen om directerte z1n Vooral

.í!t.rd.lÍ}.

hoe ik nrezelf§egcrjferde. Als ik t,jdens het

naàrmannen toe.ln her begin lond ikhet

«appen rerd aangesproken door manneo,

eng,

hem inde steekgelaten Stiekem hoopte ik
dat hij het kind rilde houden, hoe insesik-

z.i ik snel Ik hoor bij hem.' Richard trok dan

Sinds koÍtdate ik nret een

woest àan mijn arm, màar rhuis ksam de

heb het sevoeldat de toel,omst

kcld dat allcs ook zou maken

roede erpas echt uit. le hebt me\€rnederd.

Na de aboÍus loelde i k me diep b.{lrocfd,

je stond te flirtenlVuile sletl'Hij!vist het zo

omdat ikniet het lefhad om voor de babv te

tc brcngen dat ik ne schukligvoelde.

nier

een paar se.onden

r.tiëdoëi,

nr

l..r h.l.n,' ,.i

I'ij

Íil

zou alles goe.lkoncn, màar

Volgens hem

ikvoe[c

mc door

b,l clkdar Ikga s.heiden,

haar

vallen en daar heelt bijzich aan gehouden.

seel me de t,jd.'zeihij sleed§. Ui! alle macht
vàn mijn oudes envrien-

gotn

sàni ikrvilde niÈt ónaardig overkomen.
licvcjongen.lk
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