
  
 

 
Dat bezoek was niet gepland… 
Thomas:  Vertel eens, Linda…  Over je eerste keer in je blootje.  Leuk, spannend, even wennen of meteen 
heel gewoon? 
Linda:  Haha, gênant  eerder…  Het was in 1986. Jan en ik hadden een huis gekocht in Heerhugowaard en 
wat waren we er blij mee. Het was gebouwd in 1972, dus er was gelukkig al een aardig dichtbegroeide tuin; 
geen kale boel die je in het geval van nieuwbouw zelf moest beplanten. De buren links, rechts en 
tegenover ons hoorde je af en toe wel, maar je moest best wel moeite doen om een glimp van ze tussen de 
struiken en houten schuttingdelen op te vangen, indien je dat zou willen.  Met het naturisme was ik 
eigenlijk nog nooit in aanraking gekomen. Jan wel in Frankrijk een keer, zei hij. En per ongeluk, verkeerde 
camping, als ik hem moest geloven, maar daar was geen enkel  fotobewijs van, haha! Buren kon je wel zien 
vanuit ons slaapkamerraam boven en Jan meldde na een paar weken op een zonnige zaterdagmiddag 
enthousiast dat buurvrouw Annet, links van ons, gewoon topless in de tuin zat. Dat vond-ie buitengewoon 
interessant, ja ja,  en hij probeerde me direct over te halen haar voorbeeld te volgen. Op dat moment, 
waarschijnlijk door mijn onbegrip en best preutse opvoeding, had ik daar totaal geen zin in. Mijn hoofd 
stond er gewoon niet naar en omdat Jan bleef zeuren en aandringen raakte ik geïrriteerd en kregen we 
zelfs woorden!  
De volgende ochtend vroeg, zondag , ging Jan tennissen. Hij was al een paar weken lid van de plaatselijke 
vereniging en vertelde vaak enthousiast over mensen die hij daar ontmoette.  Ik bleef nog een half uurtje 
lekker soezen in bed. Toen ik opstond en het gordijn opende zag ik dat het zonnetje al stralend scheen en 
ja, buurvrouw Annet zat al weer pontificaal aan de koffie met alleen een bikinibroekje aan.  
Ik nam een douche en liep in mijn ochtendjas naar beneden om koffie te zetten. Met mijn kop koffie ging ik 
lekker in de tuinstoel zitten.  Parasol open, maar al gauw bleek mijn badjas toch wel wat warm. Ik liep 
zachtjes door de tuin, gluurde en luisterde schijnheilig naar beide kanten en constateerde dat behalve 
Annet, die ik trouwens vanwege de schutting niet eens kon zien, er geen buren verder buiten zaten. 
Doodse stilte overal. Heerlijk! De uitgelezen kans dus om het dan ook maar eens te proberen;  dus de 
zonnebrand van binnen gepakt en de badjas uit. Tuinstoel een beetje meer plat en even lekker genieten 
van de zon op mijn lijf. Ik bedacht me opeens dat het wel leuk zou zijn om Jan als hij straks terugkwam 
eens op deze manier te verrassen. Niks topless waar hij de vorige dag nog over zeurde,  maar meteen mijn 
hele hebben en houwen open en bloot. Ik zou wel eens laten zien dat ik dit best durfde en dan ook 
duidelijk maakte dat IK degene was die bepaalde of ik daar wel of niet zin in had. 
Tja…  het was warm en heel stil.  En loom door het lekkere zonnetje viel ik in slaap. Gelukkig had ik me 
goed ingesmeerd tegen de zonnebrand, maar minder leuk was het dat ik een kwartier later niet hoorde dat 
Jan van het tennissen terugkwam en tegen drie clubgenoten zei:  “Ha, er is al koffie gezet. Ik kijk even 
boven of Linda al toonbaar is. Lopen jullie maar vast door naar de tuin…”.   
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