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isha van alsenoy

column isha werpt op

Isha is een enthousiaste wereldburger 

 met een hardnekkige schrijfmicrobe. 

Ze houdt van ontdekkingen en 

uitdagingen, blijft immer kritisch en 

verwonderd.

DAMN, I WISH I WAS  
YOUR LOVER*
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Maar tegen je 
beste vriend... 
't Praat soms 
moeilijker dan 
tegen een paar 
vreemde ogen.

JOPPE 
De vlinders in zijn buik waren dronken. Zijn lijf tintelde 
anticiperend op het weerzien met Sven. Het was exact 
een jaar geleden. Sven was alleen rond de wereld 
gereisd, met de rugzak. Al die tijd hadden ze geen 
contact gehad. Niet omdat Sven dat niet wilde. Joppe 
had het zelf voorgesteld. ”Wees maar gewoon daar 
waar je wil zijn. Denk maar niet te veel aan thuis. Zo 
leef je echt in ’t moment”, had hij gezegd. De ware 
reden was dat Joppe geen dag doorkwam zonder te 
fantaseren over Svens lijf. Hij was zeker dat hij het zich 
allemaal inbeeldde, dat Sven geen gevoelens had voor 
hem. Toen hij aankondigde 
een jaar op expeditie te 
vertrekken, wist hij het zeker. 
Sven zag niets in hem. Joppe 
had nog geprobeerd om het 
te zeggen, om zijn hart op 
tafel te leggen. Maar tegen 
je beste vriend… ’t Praat 
soms moeilijker dan tegen 
een paar vreemde ogen. 
Onbewust was er ook angst. 
Angst om hem te verliezen.  
Zou hij nu opnieuw vallen 
voor Sven?  

SVEN 
Terug. Gent voelde vreemd 
aan. De Vrijdagmarkt leek een decor uit een B-film, en hij 
een onderbetaalde figurant. Het terras van De Gulden 
Valk zat bijna vol, enkel in de hoek was nog een tafeltje 
vrij. Sven installeerde zich. Zou Joppe nog steeds dezelf-
de zijn? Hij was in ieder geval te laat. Dat was alvast niet 
veranderd. Zijn vraag om een jaar lang geen contact te 
hebben, had hij vreemd gevonden. De eerste maanden 
had hij Joppe erg gemist, ze waren echt beste maten. 
Een jaar was lang en hij had veel meegemaakt. Hoewel, 
nu hij er zo op terugdacht... Wat bleef het meest bij? De 
reisgenoten, de steden die hij gezien had? Het was het 
leven zelf, in al zijn complexiteit. Hij wist dat Joppe zou 
vragen naar de hoogtepunten, romances, avonturen. 
Die waren er. Er waren ook koffietjes aan de bar, alleen. 
Eentonige reisdagen. Afscheid een plek geven. Die 
dingen wilde Joppe niet horen.

JOPPE
Wat is hij veranderd. Zo vermagerd, en ergens ook, ja, 
verouderd. Reizen? Toch minder grip op het leven, en 
wat het met je doet. Iedereen is anders. Hij luisterde 
een hele avond naar Svens verhalen. Mexico, het Pana-
makanaal, een tocht door de Colombiaanse jungle… 
en toen… hij moest toegeven dat hij af en toe even 
indommelde. Er is niets mis met een huismus zijn, die 
af en toe zijn veren laat bijkleuren in Griekenland. Waar-
om zo ver? Soit, de andere vraag die door zijn hoofd 
cirkelde was: wil hij hem nog? Na de eerste Duvel wist 
hij het al. Eigenlijk niet. Of toch niet meer. Hij was zo 

ernstig, minder levenslustig dan 
vroeger. Ironisch dat hij net dat op 
reis was kwijtgespeeld.

SVEN
Wat leken zijn ogen blauw 
vanavond. Of lag dat aan zijn 
gebruinde huid? Terwijl hij een 
hele avond kon vullen met drie 
continenten, vertelde Joppe over 
Griekenland… Het contrast was 
groot. Toch voelde de avond 
op een vreemde manier aan als 
thuiskomen. Geruststellend, dat er 
zekerheden zijn als Joppe. Vroeger 
zag hij dat niet zo. Hij vond hem 
wat vastgeroest, verkleefd met 

Gent. Maar eigenlijk… Hij weet wat hij wil. Is stabiel 
en recht voor de raap. Ook best aantrekkelijk. Raar 
dat hij hem voor de reis zo niet zag. Misschien was hij 
uiteindelijk daarom vertrokken? Om Joppe met andere 
ogen te zien? Hoe zou hij erover denken? Hij en ik… 
misschien zit er wel iets in. Nu hij zijn reis had gemaakt, 
stond hen niets meer in de weg. Joppe en Sven. Zou 
het werken?

*liedje van Sophie B. Hawkins


