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Iris
collega van Sonja

Bianca
vrouw waar Jan mee mailt

Moniek
vrouw die Jan leert kennen via internet

Joyce
vrouw die Jan leert kennen via Sonja

Marian
vrouw die Jan leert kennen via internet, haar
dochter (2 jaar) heet Vera en haar ex-man heet Leo

Wie-is-wie?

Jan
boer

Johan en Agnes
vader en moeder van Jan

Sonja en Klaas
zus en zwager van Jan, ze hebben een zoon (3 jaar) 
en een dochter (2 jaar)

Frans
beste vriend van Jan
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4. Frans op de koffie

vrijdag 20 april

Vandaag is het droog weer.
Tijd om te maaien.
Jan zit op de trekker te dagdromen.
Hij denkt aan het gesprek bij het ontbijt vanochtend.
Zijn ouders vertelden dat ze graag naar het dorp 
willen verhuizen.
Dichtbij Sonja en de kleinkinderen.
Dat zat er aan te komen, maar toch.
Jan was geschrokken.
Dan zou hij helemaal alleen komen te zitten op de 
boerderij.
Geen fijn vooruitzicht.

Aan het eind van het weiland draait Jan de trekker 
om.
Hij kijkt naar de boerderij.
Voor geen goud zou hij hier weg willen.
Als hij ooit een vrouw tegenkomt, moet ze bij hem 
komen wonen.
Anders hoeft het voor hem niet.
Dan ziet hij Frans het erf oprijden.
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Ik vind dat je moet gaan internetdaten.’

Jan kijkt Frans verbaasd aan.
‘Oh, vind jij dat’, zegt Jan dan afwijzend.
‘Ja, Jan, als je zo doorgaat, wordt het toch nooit wat.
Heb je dat programma gezien Boer zoekt vrouw?
Nou, daar zie je het toch.
Er zijn vrouwen genoeg die met een boer willen 
gaan.
Zeker zo één als jij.
Knappe kerel, mooie boerderij, klaar voor een 
gezinnetje.
Zo is het toch?!’
‘Jij zegt het.’
‘Ja, ik zeg het.

En ik ben niet de enige.
Je zus, je ouders, iedereen gunt jou een maatje.
Een vrouw om je leven mee te delen.
Maar je moet er wel wat voor doen.
Ik heb eens gekeken op internet.
Het valt best mee.
Je maakt een profiel van jezelf.
Gewoon een verhaaltje over jezelf.
Foto erbij. Klaar.
De reacties stromen vanzelf binnen.
Zul je zien!’
‘Nou, ik moet het nog zien!’

Frans stopt bij het hek en stapt uit zijn auto.
Jan rijdt ook naar het hek.
Hij zet de motor af en stapt uit de trekker.
‘Hee man, wat brengt jou hier?’
‘Ik had wel zin in koffie!’
Jan lacht en klopt Frans op z’n schouder.
‘Okee, even dan.’

Ze lopen naar de keuken.
Er is niemand.
Zijn moeder is met haar vriendinnen uit.
Zijn vader gaat dan altijd op bezoek bij zijn broer.
‘Wat is het hier stil’, zegt Frans.
‘Ja, dat kun je wel zeggen.
Mijn toekomst.
Mijn ouders willen echt naar het dorp verhuizen.
Nog een paar maandjes.’
Frans knikt.
Hij is stil vanochtend.
Jan schenkt koffie in.
Hij snijdt ook twee plakken peperkoek af.

Als ze zitten, zegt Jan:
‘Nou, wat heb je te vertellen?
Zo ken ik je niet.
Wat is er aan de hand?’
Frans zegt zo luchtig mogelijk:
‘Ja, ik zal het maar meteen zeggen.
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die een relatie willen.
Frans wordt enthousiast.
Er staan leuke vrouwen op.
‘Kijk Jan, zij is mooi!
Jammer dat ik geen boer ben!’
Jan knikt.
Het valt mee, denkt hij.

Ze lezen een paar profielen van boeren.
De profielen van de vrouwen kunnen ze niet 
bekijken.
Dan moet je eerst betalen.
En je moet zelf een profiel hebben.
Ze vullen samen een profiel voor Jan in.
Dat is nog best lastig.
Jan staat op.
Hij wil ermee stoppen.
Maar Frans wil daar niets van weten.
Zitten en doorgaan.

Dan moet er nog een foto bij.
Jan kan geen leuke foto vinden.
Frans pakt zijn mobiel.
Hij maakt een foto van Jan.
Hij bekijkt de foto, maar is niet tevreden.
‘Jan, je moet een beetje gel in je haar doen!’
Jan voelt zich niet op zijn gemak.
Al die aandacht is niets voor hem!

De mannen zitten tegenover elkaar en zwijgen.
Dat duurt niet lang.
Ongeduldig zegt Frans:
‘Nou, komt er nog wat van?’
‘Wat nou?’
‘Schiet op man, pen en papier.
Computer aan. 
Actie.’

Jan staat op en begint heen en weer te lopen.
‘Dat is toch niets voor mij, Frans.
Ik ben helemaal geen type voor zoiets.
Wat moet ik nou over mezelf vertellen?
Ik ben Jan, boer en zoek een vrouw.’
‘Goed begin’, reageert Frans.
Geïrriteerd slaat Jan met zijn hand op tafel.
‘Je neemt me helemaal niet serieus, man.’
‘Juist wel, daarom zit ik hier.’

Ze kijken elkaar boos aan.
Hij meent het echt, denkt Jan.
Jan doet zijn handen omhoog.
‘Okee, okee, laten we het dan maar proberen.’
Een grote lach verschijnt op het gezicht van Frans.
Hij maakt een vuist en gebaart ‘yes’.

Jan doet de computer aan.
Op internet bekijken ze de site speciaal voor boeren 
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Ze gaan naar buiten.
Frans zegt waar Jan moet staan.
Jan leunend tegen het hek.
Jan bij de koeien.
Jan op de trekker.
Jan in de keuken.
Jan op de bank.
Jan bij de Mustang.
Frans heeft er plezier in.
Jan ontspant.

Binnen kiezen ze de drie beste foto’s uit.
Het profiel is klaar.

Frans is tevreden:
‘Laat de vrouwtjes nu maar komen.’
Frans gaat naar huis.
Bij het afscheid kijkt Jan verlegen naar de grond.
‘Bedankt Frans, je bent een echte vriend.’

Even later zit Jan weer op de trekker.
Hij glimlacht.
Wie had dat gedacht!
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Over de auteur

Hanneke van der Werf (1962) loopt warm voor taal.
Wat haar opvalt, boeit, raakt of te binnen schiet, zet 
ze om in taal. Dat kan in een zin, gedicht, verhaal, 
app of een boek. Zij draagt graag bij aan leesplezier 
en levensvreugde van iedereen.

Eerder verschenen in de reeks Leesplezier:
Het houdt op (2020) van Hanneke van der Werf
Terug naar school! (2020) van Harm van Zutphen
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