


Stel je voor: Het is dinsdagavond, je bent aan het koken en de bel 
gaat. Er staat een man voor de deur die zegt; “Hoi ik ben Henk, en 
ik ben sinds één dag je nieuwe buurman.”
Henk zegt dat hij je graag eens wil leren kennen maar dat hij nu 
eigenlijk alleen voor een kopje suiker komt. 
Je loopt naar de keuken, geeft hem een kopje suiker en Henk zegt: 
“dank je wel en tot ziens.” en je doet de deur weer dicht. 
Teruglopend naar de keuken denk je: “leuke vent die Henk, eens 
een biertje mee doen om hem te leren kennen…”

Nu een andere mogelijkheid: 
Je staat te koken, de bel gaat, daar staat Henk. De rest van het 
verhaal ken je, Henk komt voor een kopje suiker. Zelfde verhaal, 
behalve dan, op het moment dat je de deur weer dicht wilt doen… 
Op dat moment zet Henk zijn voet tussen de deur en zegt:”Eigenlijk 
zou ik het leuk vinden je NU te leren kennen.” Hoe reageer je 
daarop? Hoe voelt dat in je buik? (als je jezelf er niets bij voor kunt 
stellen, denk dan eens aan een Jehova’s Getuige, die op 
zondagmorgen aanbelt.)
Je krijgt ter plekke weerstand! Je hoeft die hele Henk niet meer en 
je baalt van je nieuwe buurman.

Logisch verhaal en normaal gedrag. Als we een kopje suiker gaan 
lenen bij de buren zetten we onze voet niet tussen de deur… toch 
maken veel mannen deze fout als ze een vrouw ontmoeten. Ze 
zetten spreekwoordelijk hun voet tussen de deur en beginnen zich 
op te dringen of minimaal aan te dringen op een volgende 
ontmoeting. Ik hoor de meest bizarre verhalen van vrouwen over 
mannen die niet meer weg te slaan zijn! Ze blijven aandringen, 
sms’en, bellen of gewoon staan, terwijl zij duidelijk aangeeft dat ze 
er nu even geen tijd, zin of behoefte aan heeft.

Jehova’s getuigen zijn enorm vasthoudend omdat ze ervan 
overtuigd zijn dat ze je kunnen redden van de hel. Mannen zijn 
enorm vasthoudend omdat ze geloven dat hun DNA de verlossing 
brengt voor elke vrouw… Beidde aanpakken werken NIET

De boodschap van deze keer… Wees geen Jehova’s Getuige!

Groet,

Tijn 

 

AGENDA

• 30/7 
workshop 
Den Haag 

• 10/9 
workshop 
Den Haag 
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