
Een echte vriendin begrijpt je, houdt je soms een 

spiegel voor, staat je bij wanneer je haar nodig hebt 

en laat je nooit in de steek, wat er ook gebeurt. 

Mijn Geheim sprak met drie vriendinnenkoppels. 

Willy (51) en Helma (51), Wendy (43) en Saskia 

(41), en Helen (47) en Ellen (52) vertellen over hun 

bijzondere vriendschap en leggen uit waarom deze 

zo uniek is.
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weleens: ‘Had ik maar tien pro-
cent van Willy’s karakter.’ Zij is 
zo sterk en standvastig, terwijl 
mijn onzekerheid me soms in 
de weg zit. Qua uiterlijk zijn 
we ook heel andere types. Als 
je ons samen ziet lopen, zou 
je niet denken dat wij de beste 
vriendinnen zijn.” 
Willy: “We kennen elkaar al 
heel lang, want onze moeders 
waren bevriend. Maar pas op de 
huishoudschool werden we echt 
goede vriendinnen. We waren 
altijd samen. Ik was ook heel 
beschermend naar Helma toe. 
Helma heeft het syndroom van 
Gilles de la Tourette en schudde 
in die periode met haar hoofd. 
Ik zag andere mensen weleens 
naar haar kijken, woest werd ik 
daarvan. ‘Kun je het zien?’ beet 
ik ze dan toe. Het heeft ook wel 
tot vechtpartijen geleid, hoor. 
Ik sloeg er gewoon op los als ik 
dat nodig vond.”
Helma: “Waar ik was, was Wil-
ly, en altijd kwamen we voor 
elkaar op. Natuurlijk gingen we 
ook met andere meiden om, 
maar wij trokken wel naar el-
kaar toe. Toen de stoerste mei-
den in de pauzes gingen roken, 
kozen Willy en ik ervoor om 
dat niet te doen. ‘Dan horen 
jullie er niet meer bij’, werd er 
gezegd. Nou, dan niet. Het kon 
ons niet schelen, wij hadden 
elkaar. We komen nog weleens 
een juffrouw van toen tegen. 
Aan mij vraagt ze dan altijd: 
‘Hoe gaat het met Willy?’ Zij 
vindt het geweldig dat Willy 

Helma: “Onze vriend-
schap is voor altijd, 
dat weet ik zeker. 

We hebben nooit ruzie, ook al 
zijn de verschillen tussen ons 
groot. Onze levens zijn ook 
heel anders. Willy werkt bij-
voorbeeld hele dagen, terwijl 
ik door verschillende lichame-
lijke klachten niet kan werken. 
Daarnaast hebben we ook heel 
verschillende karakters. Willy 
is veel zelfverzekerder dan ik. 
Ik ben heel erg onzeker en zeg 

en ik nog altijd met elkaar om-
gaan.” 

Kattenkwaad
Willy: “Voor mijn gevoel zijn 
we nooit uit elkaars leven ver-
dwenen, ook al hebben we dus 
heel andere levens. We waren 
tegelijkertijd zwanger, maar 
daar houdt de gelijkenis wel 
op. Deze ervaring heeft onze 
vriendschap wel nog veel hech-
ter gemaakt. We gingen samen 
naar zwangerschapsgym en 
hebben daar enorm gelachen 
toen we besloten om van man 
te wisselen. De andere deel-
nemers snapten er niets van. 
Wie hoorde nu bij wie? Helma 
haalt vaker dat soort grappen 
uit, het is altijd één groot feest 
met haar. Ze houdt van een 
geintje, van kattenkwaad, en ik 
kan daar echt van genieten. Ik 
hou ook van haar spontane ac-
ties, zoals bijvoorbeeld die keer 
dat ze me onverwacht koppelde 
aan mijn huidige vriend, Ben.”
Helma: “Ja, dat bedacht ik 
samen met mijn toenmalige 
partner, Rody. We zouden een 
avondje uitgaan in Amsterdam, 
en een vriend van Rody, Ben, 
ging mee. Dus we dachten dat 
het wel leuk zou zijn om Wil-
ly dan ook mee te vragen. We 
hoopten natuurlijk dat het tus-
sen die twee zou klikken.”
Willy: “Ik weet het nog goed. 
Om half twaalf ’s avonds kreeg 
ik een app van Helma met de 
vraag of ik mee wilde. Ik lag 
al lang en breed in bed, maar 

    Willy (51)         & Helma (51)

‘WE BESPREKEN ECHT ALLES MET ELKAAR!’
dacht: waarom ook niet? Dus ik 
stapte mijn bed uit, kleedde me 
aan en ben met ze meegegaan. 
Dat was een goede beslissing, 
want Ben en ik zijn nu alweer 
zes jaar bij elkaar. En hij is een 
blijvertje, dat voel ik.”
Helma: “Rody en ik zijn niet 
meer samen. Die relatie liep al 
een tijdje niet goed, maar toch 
was ik intens verdrietig toen hij 
uiteindelijk de knoop doorhak-
te. Omdat Rody een vriend van 
Ben is, zie ik hem nog wel. Ik 
kan het nog steeds heel goed 
met hem vinden, en mijn huidi-
ge man, Joep, gelukkig ook. Ik 
ben heel gelukkig met hoe mijn 
leventje er nu uitziet.”
Willy: “Ik denk dat Rody en 
Helma nog wel van elkaar hou-
den, maar ze maakten elkaar 
gewoon niet gelukkig. Ik had al 
eerder gezegd: ‘Sta op, ga eens 
leven! Kies voor jezelf!’ Maar 
Helma vond het heel moeilijk 
om dat te doen.”
Helma: “Ze heeft me inderdaad 
recht voor zijn raap gezegd dat 
ik voor mezelf moest kiezen, 
maar die stap moest ik wel zelf 
zetten. Willy kan zoiets wel, 
maar ik echt niet. Ik heb het er 
echt heel moeilijk mee gehad. 
Op dat moment had Willy denk 
ik niet zo goed door hoe erg ik 
daarmee zat. Ik had haar heel 
erg nodig, ik miste haar. Dat 
vertelde ik haar uiteindelijk 
ook.”
Willy: “Ik had het zelf heel druk 
met allerlei dingen en had het 
niet zo in de gaten. Toen ze 

aangaf dat ze me miste, heb ik 
er natuurlijk voor gezorgd dat 
ik er meer voor haar was.”
Helma: “Als Willy ziet dat ik 
niet gelukkig ben, vindt ze dat 
heel erg, dat weet ik. Dat is 
andersom ook zo. Ik voel het 
gewoon als het niet goed gaat 
met Willy en dan app ik haar 
meteen.”

Geheimpjes
Willy: “We kennen elkaar door 
en door en staan elkaar inder-
daad altijd bij als het nodig is. 
Zoals toen mijn vader overleed. 
Ik was heel erg met mijn fami-
lie bezig, maar Helma cirkelde 
op de achtergrond. En in au-
gustus 2014 was ze erbij toen ik 
mijn lieve hond Rocky moest 
laten inslapen. Rocky beteken-
de veel voor mij, maar ook voor 
Helma. Regelmatig maakten 
we lange wandelingen met de 
hond en dan praatten we over 
van alles en nog wat. Op een 
bepaald moment kreeg Rocky 
allerlei tumoren en ik besloot 
het beestje niet onnodig te 
laten lijden. Toen ik genoeg 
moed verzameld had, ging ik 
met hem naar de dierenarts en 
Helma ging mee. Zij is tot aan 
het einde bij Rocky gebleven, ik 
kon dat niet aan. Na afloop heb-
ben we met z’n tweetjes ontzet-
tend gejankt.” 
Helma: “Als zij me nodig heeft, 
ga ik erheen, hoe dan ook. Al 
moet ik lopen, al moet ik ren-
nen, ik zal er zijn. En niemand 
komt aan mijn vriendin, want 

dan komen ze ook aan mij! We 
appen veel met elkaar, maar 
zien elkaar ook regelmatig. Ik 
vind onze momenten samen 
heerlijk. Op mooie dagen rijd 
ik op mijn scooter naar haar toe 
en dan kletsen we met gemak 
de avond vol.”
Willy: “Ze appt dan van tevo-
ren: Ik maak het echt niet later 
dan half elf, hoor! Maar vaak 
wordt het ongemerkt toch weer 

later en later. En dan heb ik de 
volgende dag spijt als de wek-
ker gaat! We hebben elkaar ook 
zo veel te vertellen. We bespre-
ken echt alles en er zijn dingen 
die niemand anders van ons 
weet. Die geheimpjes gaan mee 
onze grafkist in.” 
Helma: “En ik roep dan altijd: 
‘Dat wordt dan echt een zware 
kist!’”

‘Als zij me nodig 
heeft, ben ik er, 

hoe dan ook. 
Al moet ik 

lopen, al moet 
ik rennen, ik zal 

er zijn’

2726

Vriendschap



waren wat rustigere types dan 
wij. Wij hielden juist van wat 
spanning en sensatie. Ik kan me 
de avonden op de camping nog 
goed herinneren. We deden dan 
net alsof we in onze tent gingen 
slapen. ‘Welterusten’, riepen we 
dan naar onze ouders, die in de 
tent ernaast aan het kaarten 
waren. Tegelijkertijd haalden 
we de rits van onze tent hard 
heen en weer, zodat zij zouden 
denken dat wij in onze tent kro-
pen. In werkelijkheid gingen 
we er samen vandoor, naar het 
strand of naar de disco.”
Saskia: “Een jaar of vier gele-
den hebben we dit aan onze ou-
ders verteld. Ze hadden er nooit 
iets van gemerkt en stonden he-
lemaal perplex.” 
Wendy: “Omdat ik twee jaar 
ouder ben dan Saskia, was ik 
nogal beschermend naar haar 
toe. Ik kan me nog een inci-
dentje herinneren waarbij een 
jongen Saskia kuste, terwijl zij 
daar niet van gediend was. Ik 
heb die jongen helemaal verrot 
gescholden.”
Saskia: “Als we hem daarna 
tegenkwamen op de camping, 
ging hij snel aan de andere kant 
van het pad lopen. Hij durfde 
niet meer bij ons in de buurt 
te komen! Doordat we vroeger 
al zo intens met elkaar optrok-
ken, kennen we elkaar door en 
door. Ons contact is wel even 
wat minder geweest toen Wen-
dy een Spaanse vriend kreeg 
en naar Spanje verhuisde. Een 
brief sturen of bellen is toch 

Saskia: “Wendy en ik 
woonden vroeger schuin 
tegenover elkaar in de 

straat. Mijn oudere zus is even 
oud als Wendy en Wendy heeft 
een zusje van mijn leeftijd. We 
speelden vaak met elkaar en 
onze ouders raakten bevriend. 
Toen we wat ouder waren, gin-
gen we een paar keer met el-
kaar op vakantie naar Spanje.”
Wendy: “Ondanks het verschil 
in leeftijd trokken we toch vaak 
naar elkaar toe. Onze zussen 

anders dan elkaar zien. Toen 
Wendy terugkwam naar Neder-
land, was het eigenlijk meteen 
weer als vanouds. Ontzettend 
hecht.”
Wendy: “Mijn relatie met die 
Spanjaard hield in Nederland 
geen stand, maar niet lang daar-
na kreeg ik een andere partner. 
Saskia en ik trouwden allebei 
en we waren ongeveer tegelij-
kertijd zwanger van onze twee 
kinderen. Dat maakte onze 
band nog hechter. We doorlie-
pen tegelijkertijd dezelfde fa-
ses.”

Scheidingen
Saskia: “Allebei zijn we nu ge-
scheiden. Tijdens onze schei-
dingen waren we er echt voor 
elkaar. Het is wel voorgekomen 
dat Wendy me midden in de 
nacht belde en vervolgens bij 
me kwam slapen. Geen pro-
bleem, echt helemaal niet. 
Het was vanzelfsprekend om 
er voor haar te zijn. Mijn ei-
gen scheiding verliep soepeler 
dan die van Wendy. Er waren 
mensen die haar de scheiding 
aanrekenden en dat vind ik 
niet terecht. Het was allemaal 
al moeilijk genoeg.”
Wendy: “De scheiding was echt 
heel lastig, veel mensen om me 
heen vielen weg. Mijn vrien-
dinnen waren er gelukkig wel 
voor me. Ik ben gezegend met 
een hechte groep vriendinnen, 
waarvan Saskia er één is. Zij is 
degene die mij het langst kent. 
Dag en nacht kon ik bij haar 

Wendy (43)         & Saskia (41)

‘TOT IN HET BEJAARDEN HUIS!’
terecht, ze gaf me gewoon de 
sleutel van haar huis. Ook op 
dit moment is ze er voor me. Ik 
heb een nekhernia en daardoor 
kan ik mijn werk al een tijd niet 
meer doen. Ik ben graag bezig, 
dus rust houden vind ik heel 
lastig. Soms vind ik het ook de-
primerend dat ik het met min-
der geld moet doen. Mijn ex 
was er al met de overwaarde 

van ons huis vandoor en daar-
naast is mijn inkomen nu zo 
sterk gedaald dat ik aangewe-
zen ben op de voedselbank. Af 
en toe schoot ik in een flinke 
dip en op een bepaald moment 
kwam ik erachter dat ik daar 
eigenlijk het meest last van 
had als ik naar de voedselbank 
moest. ‘Dan ga ik de volgende 
keer met je mee, dan maken we 
er een uitje van!’ was Saskia’s 

oplossing. Met deze instelling 
maakt ze dingen minder zwaar. 
Ze is altijd wel bereid om heel 
even met me mee te zwelgen 
in mijn ellende, maar daarna 
moet het klaar zijn en geeft 
ze me een schop onder mijn 
kont. We zijn heel eerlijk naar 
elkaar toe, ook als dat minder 
leuk is om te horen. Als ik me 
ergens zorgen om maak, kan 
Saskia gerust zeggen: ‘Nou is 
het even klaar met dat gedram, 
hoor!’ Dan weet ik dat ik moet 
ophouden. Van haar kan ik dat 
hebben, omdat ik haar zo goed 
ken.”

Kracht
Saskia: “Eigenlijk zie ik Wendy 
niet alleen als vriendin - ze is 
familie. Ik durf alles tegen haar 
te zeggen en dan maak ik me 
ook echt niet druk over wat 
ik zeg. Zij zal me er nooit op 
aankijken. Ik bewonder haar 
kracht, want ze probeert altijd 
positief te blijven, hoe rot ze 
zich ook voelt. Ook ik zit wat 
krakkemikkig in elkaar met 
mijn fibromyalgie, maar bij 
haar is het altijd net iets erger 
dan bij mij. Wendy zal er niet 
slonzig bij lopen als ze zich 
niet lekker voelt en de buiten-
wereld snapt dan gewoon niet 
wat er aan de hand is. Ze pro-
beert ook altijd meer te doen 
dan ze eigenlijk kan. Soms appt 
ze me wat ze op een dag heeft 
gedaan en dan antwoord ik: 
Joh, ik word al moe als ik het 
lees! Ik waarschuw haar altijd 

wel. Dan vraag ik me af of mijn 
waarschuwingen wel aanko-
men, maar heb ik het in ieder 
geval gezegd! Ik geef sowieso 
altijd mijn ongezouten mening. 
Wat ze ermee doet, is natuurlijk 
aan haar.”
Wendy: “Het is fijn om iemand 
te hebben die zegt waar het op 
staat. Nog niet zo lang geleden 
ging Saskia met me mee naar 
het ziekenhuis om over mijn 
nekklachten te praten. Ook 
daar vertelde ze de arts precies 
hoe zij het allemaal zag. Ze had-
den gevraagd of ik mijn partner 
wilde meenemen. Die heb ik 
niet, dus ging Saskia mee. Ik 
vond het heel prettig om haar 
op dat moment naast me te 
hebben.”
Saskia: “Hoewel ik haar graag 
bijsta, gun ik Wendy ook echt 
een lieve vent, want het is ge-
woon fijn om iemand te heb-
ben. Iemand die je af en toe bij 
de lurven pakt of een schouder 
aanbiedt om op te leunen. Aan-
dacht van mannen krijgt Wen-
dy genoeg en het is een gewel-
dige vrouw, dus dat gaat er echt 
wel van komen, daar heb ik alle 
vertrouwen in. Ik heb zelf wel 
een nieuwe partner ontmoet, 
Richard. Tussen hem en Wendy 
klikt het gelukkig ontzettend 
goed. Dat is mooi, want Wendy 
en ik hebben bedacht dat we 
later in het bejaardenhuis sa-
men rollatorraces gaan houden 
met onze blingbling-rollators. 
Richard kan dan mooi voor de 
koffie zorgen.”

‘Dag en nacht 
kon ik bij haar 
terecht, ze gaf 
me gewoon de 
sleutel van 
haar huis’

Vriendschap
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telefoontje van haar, waarin 
ze me vertelde dat het uitge-
zaaid was. Dat betekende ook 
dat ze niet meer zou genezen, 
zo wist ik. Ik was zo boos dat ik 
mijn fiets op straat heb gesme-
ten. Toch kreeg ik al snel het 
vertrouwen dat het wel goed 
komt. Ze krijgt nu levensver-
lengende chemokuren en dat 
kan doorgaan zolang Ellen zich 
goed voelt. Heel soms ben ik 
wel bang. Als ze net weer een 
onderzoek heeft gehad en de 
uitslag dichterbij komt, merk ik 
dat ik zenuwachtig word.”
Ellen: “Ook ik heb dan last 
van spanning. Als ik een min-
der goede uitslag krijg, baal 
ik even flink, maar dan sta ik 
op en ga ik weer door. Ik lever 
steeds meer in en heb wel pijn. 
Door de chemo heb ik last van 
reuma-achtige klachten. Ik kan 
zelfs geen naald vasthouden. 
‘Pijn moet zeer doen’, zei mijn 
vader altijd, en die uitspraak 
helpt me om er niet te lang 
bij stil te staan. Ik kijk gewoon 
naar wat ik wel kan. Ik praat er 
vrij makkelijk over. Alsof het 
gewoon iets is wat erbij hoort, 
terwijl dat natuurlijk helemaal 
niet zo is.”
Helen: “We hebben heel vaak 
contact met elkaar. Dat is al zo 
sinds we elkaar leerden ken-
nen. Ik heb op Ellens dochter 
gepast en zo hebben we elkaar 
eigenlijk leren kennen.”
Ellen: “Ik ben alleenstaand met 
drie kinderen en zocht des-
tijds iemand die mijn dochter 

Ellen: “Onze vriendschap 
was al heel hecht, maar 
is alleen nog maar hech-

ter geworden sinds ik borstkan-
ker heb. Niet alleen ik ben ziek, 
ook Helen heeft steeds meer 
klachten door fibromyalgie en 
artrose. Het is moeilijk om el-
kaars achteruitgang te zien.”
Helen: “Het moment waarop 
ik hoorde dat het mis was met 
Ellen kan ik me nog goed her-
inneren. Ik was aan het werk 
als postbezorger en kreeg een 

Stefanie op maandagmiddag 
kon opvangen. Helen bood zich 
aan. We kenden elkaar al van 
school, maar hierdoor leerden 
we elkaar nog beter kennen. 
Een tijdje later was het dorps-
feest en Helen vroeg of ik met 
haar bij de toiletten wilde staan. 
Dat leek me wel leuk en dat 
was het ook! Heel gezellig. Drie 
dagen zaten we op elkaars lip, 
maar we hebben genoten. Zo 
is onze vriendschap eigenlijk 
ontstaan. Van het geld dat we 
tijdens het feest hadden ver-
diend, kochten we allebei een 
hond. Kwamen we elkaar ook 
nog eens tegen bij het uitlaten 
van de hond! Het ging best snel 
allemaal, we zijn gewoon voor 
elkaar gemaakt.”
Helen: “Mijn partner kan het 
ook goed vinden met Ellen. 
Hij noemt haar weleens ‘mijn 
tweede vrouw’. Het komt voor 
dat hij Ellen een berichtje appt 
dat voor mij bedoeld is. Onze 
namen lijken natuurlijk ook op 
elkaar, dus het is niet zo gek dat 
dit weleens gebeurt.”
Ellen: “Gelukkig zijn het geen 
berichtjes die ik niet mag le-
zen en we moeten er altijd erg 
om lachen. Ik ben zeker zijn 
tweede vrouw - ik ben zelfs een 
keer met hem naar een disco 
geweest waar we vroeger alle-
bei weleens kwamen. Ik ken 
zijn broers van vroeger, dus 
dat schept ook een band. Voor 
Helen en haar partner heb ik 
ook eens een feest georgani-
seerd, toen ze samen honderd 

Helen (47)         & Ellen (52)

‘WE ZIJN VOOR ELKAAR GEMAAKT’
werden. Dat hadden ze ver-
diend, want ze doen veel voor 
me. Ik heb zelf geen rijbewijs, 
dus Helen rijdt me regelmatig. 
Naar de camping om spullen te 
brengen of naar de winkel om 
grote boodschappen te doen. 
Daar ben ik zo dankbaar voor.” 

Brief
Helen: “We helpen elkaar niet 
alleen, we doen samen ook leu-
ke dingen. We houden van de-
zelfde uitjes, dus gaan we vaak 
naar concerten en het theater. 
Al jaren gaan we elk jaar naar 
de Toppers, dat is echt een tra-
ditie. Al durfde ik het vorig jaar 
niet aan om in de voorverkoop 
al kaartjes te kopen. Ik wilde 
zeker weten dat Ellen zich ook 
goed genoeg zou voelen om te 
gaan. Op het laatste moment 
heb ik de kaartjes geregeld.”
Ellen: “We gaan graag samen 
op stap, maar staan elkaar ook 
bij als het minder leuk is. Bij-
voorbeeld als we naar het zie-
kenhuis moeten. Helen gaat 
echt bijna altijd met me mee. 
Toch zijn onze gesprekken niet 
zwaar. Ik vind het juist fijn dat 
ik met haar een lolletje kan 
hebben, zodat ik er dan even 
niet aan hoef te denken.”
Helen: “Toch had ik daar niet 
zo lang geleden wat moeite 
mee. Ellen is heel nuchter en 
ook heel open over haar ziekte, 
maar toch had ik het vermoe-
den dat ze niet altijd eerlijk ver-
telde hoe ze zich voelde. Ik heb 
haar toen een brief geschreven 

met een mooie ketting erbij en 
die heb ik haar gegeven. We 
hebben daarna even flink zit-
ten huilen. Ik begrijp haar wel, 
hoor. Ik praat ook niet altijd 
met haar over mijn klachten. 
Dan denk ik: ze heeft al genoeg 
aan haar hoofd.”
Ellen: “Wat Helen in die brief 
schreef, klopte. Ik vind het heel 
mooi dat ze dat heeft gedaan. 

Zelf heeft ze het ook niet mak-
kelijk. Ze zit al zo vaak in het 
ziekenhuis! We willen elkaar 
niet lastigvallen en vaak komt 
het er ook gewoon niet van om 
er uitgebreid over te praten, 
bijvoorbeeld omdat de kinde-
ren erbij zijn. Op zich vind ik 
dat niet zo erg, het houdt de 
vriendschap leuk. En door die 

leuke gesprekken kan ik ook 
veel meer aan.” 
Helen: “We vullen elkaar heel 
goed aan. De ene keer neemt 
Ellen het voortouw, de andere 
keer ik. In dit geval ben ik de-
gene die de voorzet heeft gege-
ven om het verhaal van onze 
vriendschap te vertellen. Ellen 
reageerde eerst wat terughou-
dend: ‘Durven we dat wel?’ 
Maar ik wist dat ze uiteindelijk 
toch overstag zou gaan, zo goed 
ken ik haar.” 
Ellen: “Ik aarzel eigenlijk nooit 
zo lang bij dit soort ideeën van 
haar. Die zijn namelijk altijd 
superleuk. Ze regelt bijvoor-
beeld kaarten voor televisie-
programma’s. De theateruitjes 
en de concerten komen meer 
bij mij vandaan.”
Helen: “Ik regel altijd de kaart-
jes voor de Toppers, maar ook 
dit jaar heb ik ze nog niet ge-
kocht. Dat voelt gewoon niet 
goed. Op dit moment slaan de 
chemokuren best goed aan en 
als dat zo blijft, is er eigenlijk 
weinig aan de hand. Dan zou 
ze nog wel tien jaar vooruit 
kunnen, maar hopelijk nog 
veel langer. Ik ga ervan uit dat 
we dit jaar heus naar de Top-
pers kunnen en samen van ons 
feestje kunnen genieten. Want 
zonder Ellen naar de Toppers 
gaan, dat zal echt nooit gebeu-
ren. Dit is echt iets van ons sa-
men, dus ga ik ook alleen met 
haar. Hopelijk zullen we nog 
heel veel Toppers-feestjes gaan 
meemaken.”  

‘Toen ik  
hoorde dat 
Ellen niet meer 
zou genezen, 
smeet ik uit 
boosheid mijn 
fiets op straat’

Vriendschap

30 31


