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Tanja Jess

Met een griepje en een  
dekentje zit ik op de bank te scrollen 
op Netflix. De meeste van mijn guilty 
pleasures deelt mijn lief helaas niet met 
mij; talentenjachten vindt hij te lang-
dradig, romantische kerstcomedy’s vindt 
hij kitsch en voor reality programma’s 
heeft hij ook geen geduld. Wanneer 
Charly heel lief bij me komt zitten met 
een kopje thee, wil ik hem dan ook niet 
te lang vermoeien met de Australische 
reality-serie Back with the Ex waar ik 
inmiddels in ben blijven hangen. Als 
ik wil zappen roept hij: “Wacht, ik 
vind dit interessant!”. Ik kan mijn oren 
niet geloven. Is het heus waar, gaat dit 
écht gebeuren?! Ik kruip lekker tegen 
hem aan. Het ultieme genieten kan 
beginnen... Vier ex-koppels gaan het 
nog eens met elkaar proberen. Wij zijn 
het meteen roerend met elkaar eens; 
Kate & Cam, highschool sweethearts 

die 3 jaar geleden uit elkaar zijn gegaan 
vanwege Kate’s slippertje maken nog 
wel een kans, want het zijn puppy’s dus 
daar zitten nog groeimogelijkheden. 
Eric van Lauren is een lul. Met onze 
huis-tuin-en-keuken-psychologische-
analyse krijgt hij de diagnose  
‘narcistische griezel’. Lauren moet 
vooral bij hem weg blijven. Ik bedoel, 
als je je vriendin voor haar verjaardag 
10.000 euro geeft (ja, nu klinkt het 
nog leuk, maar wacht...) voor een 
borstvergroting (!!!), dan ben je gewoon 
een naarling, toch? Wat Meg & Jeremy 
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doet ze het wéér”, roept Charly, “ze 
had beloofd niet meer weg te lopen.” 
“Ze loopt niet weg van Jeremy, maar 
van zijn vrienden”, ageer ik. C: “Ja, 
maar hij komt nu achter haar aan  
en nu loopt ze wéér weg.” Ik: “Maar 
ze komt ook weer terug om het goed 
te maken en nu wijst hij haar af.”  
C: “Hèhè, een uur te laat!” Ineens  
is het een stuk minder genieten op  
de bank. Charly vindt opeens dat 
Lauren ook issues heeft. “Dus het  
is haar eigen schuld dat Erik engerd 
haar zo in de greep heeft?!”,  
confronteer ik hem. C: “Nee, maar 
zij ‘faciliteert’ wel zijn gedrag.” Ik  
geloof dat ik bijna ontplof. “Wááát?! 
Nu is het háár fout? Moet ze maar 
niet zo onzeker zijn?!” En dat met 
die borstvergroting heeft -ie volgens 
Charly vast ook niet zo lullig  
bedoeld, “maar ‘jullie’ vatten altijd 
alles zo dramatisch op”. Net op het 
moment dat ik ergens mee wil gaan 
gooien, zijn we weer bij Peter &  
Diana. Diana zit nog wat te pruilen, 
maar Peter trekt haar plots op zijn 
schoot en mompelt zwoel “you’re 
still mine”. Ze beginnen hevig te 
zoenen. Charly en ik kijken elkaar 
aan... Plots trekt hij mij op zijn 
schoot, mompelt met Barry White 
stem en Aussie accent: “En jij bent de 
mijne”. Ik zap de tv uit... ;-). 
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betreft, zijn we er nog niet uit. Charly 
ziet ‘iets labiels’ in haar ogen, maar 
ik vraag me af hoe standvastig híj 
eigenlijk is, want híj heeft haar  
destijds verlaten voor een wereld-
reis. Verder met Diana & Peter; het 
meest veelbelovende koppel uit deze 
reeks. 28 jaar geleden hadden zij een 
vurige vakantieliefde. Helaas lukte 
het niet om een lange afstandsrelatie 
(zij woonde in de V.S.) te laten  
slagen en verwaterde het contact. 
Nu, beiden een huwelijk, kinderen 
en een scheiding verder, willen ze 
nog een kans wagen. We zien ze  
afzonderlijk in beeld, zich voor- 
bereidend op de 1ste ontmoeting  

na 28 jaar. De spanning 
stijgt. Zou de ‘sparkle’ 
er nog zijn? En dan de 
apotheose: ze vallen  
elkaar smachtend in de 
armen. Dit móét goed-
komen, concluderen wij. 
Ze lijken voor elkaar  
gemaakt en goede seks 

is een bijzonder effectief oplosmiddel 
voor irritaties. Dat dat wel goed zit, 
blijkt. Tijdens een ontmoeting met 
de andere mannelijke kandidaten 
klapt Peter (met iets te veel bier op) 
uit de school over zijn spannende 
wastafel-avontuur met Diana... 
Oeps! Als Diana de beelden hiervan 
ziet, is ze op z’n zachts gezegd ‘not 
amused’. Wordt dit de dealbreaker? 
Terug naar Meg & Jeremy. Meg 
wordt het vuur aan de schenen  
gelegd door een peloton vrienden 
van Jeremy en ze loopt weg. “Nou 
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