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rank was pas een jaar 
weduwnaar toen ik 
hem leerde kennen 

via een datingsite. Hij had 
op mijn profiel gereageerd, 
maar in eerste instantie vond 
ik hem veel te oud. Vijftien 
jaar ouder dan ik! Maar ik 
werd wel getriggerd door de 
humor die ik in zijn berichten 
proefde. Ik zat zelf in een 
gevoelige periode. Mijn vader 
was na een kort ziekbed 
overleden. Misschien zocht ik 
onwillekeurig naar een soort 
troost die een oudere man me 
te bieden had.
Ik besloot een keer met hem 
af te spreken in een café. Ik 
was overdonderd door zijn 
knappe fysieke verschijning. 
Frank was knap, écht knap. 
Van het romantische soort 
aantrekkelijkheid. Een wilde 
haardos, slank, maar wel 
gespierd, en zo’n vastberaden 
kaaklijn. Ik voelde elke 
vezel vrouwelijkheid in mijn 
lichaam, mijn wezen reageren. 
Voor het eerst sinds mijn 
vaders overlijden was ik er 
weer ten volle. Ik heb die 
avond gelachen en geflirt met 
Frank. We spraken daarna 
vaker af. 
Franks vrouw was overleden 
aan borstkanker. Ze hadden 
samen een zoontje van acht, 

te verdwijnen. Langzaam 
begonnen de problemen met 
Frank. Ook hij trok zich terug 
in zijn werk. Het was alsof 
hij de oplossing voor zijn 
probleem gevonden had.  
Dat was ik: Liesbeth. Liesbeth 
zou wel voor Mats zorgen en 
dan was het probleem opgelost, 
simpel. Ik voelde me bekocht. 
Hij moest zelf een band met 
zijn zoon aangaan en dat niet 
alleen aan mij overlaten. We 
kregen steeds vaker ruzie.  
Hij vond dat ik erover op 
moest houden en dat het 
vanzelf wel zou komen. Ik 
vond dat hij eraan moest 
werken. Het was een discussie 
waar we niet uitkwamen.”

Zwanger
“Op een gegeven moment 
bleek ik zwanger te zijn. Ik 
had de indruk dat Frank er blij 
mee was. Zelf had ik het gevoel 
dat mijn situatie een doel 
kreeg. We zouden nu meer 
een gezin gaan vormen. Een 
samengesteld gezin, maar toch 
een eenheid, zo hoopte ik. 
Maar nadat Esmee geboren 
was, werd het alleen maar 
zwaarder voor mij. Mats gooide 
zijn kont nog meer tegen de 
krib en Frank was eigenlijk 
altijd weg. Ik voelde me 
eenzaam. Ik denk ook dat ik 
overspannen was van de hele 
situatie. Tijdens een weekend 
pakte ik Esmee op en zei ik 
tegen Frank dat ik wegging. 
Ik wilde nadenken. Over mijn 
huwelijk, over de situatie, over 
wat ik nou eigenlijk moest 
doen, wat het juiste was. Ik was 
verward en diep ongelukkig. 
Ik ben naar mijn moeder 
gegaan. Drie weken heb ik 
daar gezeten. Het bracht 
ontspanning. Mijn moeder 
zorgde voor Esmee. Ik had tijd 
om even tot mezelf te komen. 

Ineens zag ik de oplossing voor 
me: ik zou van Frank scheiden. 
Ik was er niet om het probleem 
met zijn zoontje op te lossen. 
Esmee was nog jong, die zou 
niet beter weten. Frank kwam 
me opzoeken en smeekte 
me om terug te komen. Maar 
ik keek in zijn ogen en wist 

werkelijk niet meer of ik nog 
van deze man kon houden. 
Iemand die mij tot de oplossing 
van zijn probleem had 
gemaakt. Zo kon ik het alleen 
nog maar zien.”

Hartverscheurend
“Tot Frank me op een dag belde 
en zei dat Mats me graag wilde 
zien. Hij bezwoer me dat hij 
daar helemaal uit zichzelf mee 
was gekomen en dat het hem 
ook erg had verbaasd, omdat 
Mats eigenlijk nooit iets uit 
zichzelf wilde. Op een middag 
na school werd hij gebracht. 
Toen hij me zag, kwam hij naar 
me toe gerend. Hij klemde zijn 
armen om me heen en begon 
hartverscheurend te huilen. 
Het was voor het eerst dat ik 
zulke emoties bij hem zag. Hij 
had er geen controle over en 
kon ook niets zeggen. We zijn 
samen naar boven gegaan, 
naar een rustig plekje waar 
we alleen waren. Ik heb hem 
vastgehouden en hem laten 
huilen. Na een tijd kalmeerde 
hij. Het enige wat hij vroeg, 
was: ‘Kom je bij ons terug?’  
Hij vroeg het met een 

“F

intensiteit alsof zijn leven 
ervan afhing. Er klikte iets 
bij mij vanbinnen. Dit was 
dus mijn opdracht, mijn taak, 
zoiets besefte ik ineens. 
Frank en ik hebben daarna 
veel gepraat. Nu wilde hij 
ineens wel luisteren en was 
hij bereid tot dingen waar hij 

eerder niets over wilde horen. 
Ik heb hem echt kunnen 
uitleggen hoe het voor mij was, 
hoe eenzaam ik me voelde. 
Frank heeft zijn relatie met 
Mats opgepakt. Zo gingen 
ze samen op tennisles. We 
zijn ook met z’n drieën naar 
een rouwtherapeut geweest. 
Daardoor kreeg Frank ook 
meer zicht op de situatie met 
Mats. Hij stelde vaker iets voor 
aan Mats, al was het maar na 
het eten samen een ijsje halen, 
als ‘mannen’ onder elkaar.
Nu, vijf jaar later, zijn we echt 
meer een gezin samen. Al 
hebben Mats en Esmee niet 
heel veel met elkaar. Ze spelen 
niet samen, daarvoor is het 
leeftijdsverschil te groot, maar 
aan de andere kant hebben ze 
ook zelden ruzie met elkaar. 
Tussen Frank en mij gaat 
het redelijk. We kunnen niet 
goed over gevoelens praten. 
Maar we maken er samen het 
beste van. We hebben leuke 
vakanties met z’n vieren en 
met de kinderen gaat het 
heel harmonieus. Daar ben ik 
dankbaar voor en dat is voor 
mij op dit moment genoeg.”

Mats. Met hem had ze een 
innige band gehad. Frank had 
het moeilijk met Mats. Hij was 
altijd aan het werk geweest 
en had de opvoeding eigenlijk 
aan zijn vrouw overgelaten. Nu 
hij er alleen voor stond, kon 
hij het in zichzelf gekeerde, 
rouwende kind niet bereiken. 
Hij wist niet goed wat hij met 
Mats aan moest. Frank had 
dus veel op zijn bord. Ik had 
beleefd kunnen bedanken voor 
de eer en mijn eigen leven 
kunnen gaan vormgeven. 
Maar het was al te laat. Ik was 
verliefd. Ik was nog jong en 
had de illusie dat ik hem kon 
redden en Mats erbij. Ik had  
geen idee hoe verstrekkend 
mijn keuze kon zijn.”

Bekocht
“Ik trouwde met Frank. Ik 
leefde nog op een wolk. Het 
was een sobere, maar toch 
heel mooie bruiloft, op een 
prachtige locatie aan het water. 
Mijn moeder en mijn vrienden 
waren erbij en het was een 
zonnige dag. Ik had Mats 
omarmd als mijn stiefzoontje. 
In al mijn naïviteit dacht ik 
voor hem weer een moeder 
te kunnen zijn. Ik trok bij 
Frank in en Mats was nu dus 
permanent bij ons. 
Ik deed mijn uiterste best om 
dit jongetje te verleiden om 
vanachter zijn opgetrokken 
scherm vandaan te komen. 
Soms lukte dat. Een keer 
gingen we samen koekjes 
bakken en zag ik iets 
van levendigheid in hem 
opvlammen. Maar vaker 
gebeurde het dat hij midden 
in een activiteit die ik met 
veel enthousiasme had 
voorgesteld en georganiseerd 
het bijltje erbij neergooide, om 
vervolgens weer achter zijn 
scherm in zijn computerwereld 

Als Liesbeth (34) een 
relatie krijgt met Frank 
(49), een weduwnaar 
met een zoontje, lijkt 
hij in eerste instantie de 
man van haar leven te 
zijn. Maar al snel na de 
bruiloft valt haar droom 
in duigen en stapelen de 
problemen zich op…

‘Ik keek in zijn ogen en wist 
werkelijk niet meer of ik nog  
van deze man kon houden’

‘Ineens 
wist ik 

wat mijn 
opdracht 

was’

Liesbeth:
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k ben getrouwd met een 
veeleisende man. Een 
kunstenaar. De kunst 

gaat voor alles. Hij is kunst, hij 
ademt kunst. We hebben het 
voortdurend over zijn werk. 
Of over hoe hij zich voelt en of 
hij al dan niet in staat is om te 
schilderen of inspiratie heeft. 
Hij vraagt mij voortdurend wat 
ik van iets vind. Of ik denk 
dat het geslaagd is. Ik ben zijn 
toetssteen. Ik ben ook kritisch 
op zijn werk. Als ik zeg dat ik 
iets goed vind, dan weet hij 
dat het zo is. Andersom, als 
ik het niks vind, neem ik ook 
geen blad voor de mond. Dan 
weet ik nooit precies wat de 
uitwerking daarvan op hem is. 
Soms wordt hij dan woedend 
en scheldt hij me uit. Dan 
deug ik nergens voor met 
mijn kleinburgerlijke visie. 
Soms wordt hij juist heel stil 
en volgen er dagen waarin hij 
somber rondloopt met zijn ziel 
onder zijn arm. Een enkele 
keer geeft hij me direct gelijk. 
Dan krijg ik een compliment 
omdat ik het weer eens 
haarscherp zie. 
Ons leven is rond hem en zijn 
werk georganiseerd. Ik doe 
de hele administratie, verzorg 
zijn pr en de acquisitie, maak 
zijn afspraken. Ik zorg ervoor 
dat de auto naar de garage 
gaat, rijd hem naar afspraken 
met klanten of vergezel hem 
naar galeries. Ik ben eigenlijk 
zijn manager. Hij op zijn beurt 
kookt altijd. Dat is een creatief 
proces waar hij rustig van 
wordt, zegt hij. Als hij vastzit, 
gaat hij steevast een uitgebreid 
driegangendiner klaarmaken. “

Angst
“We hebben geen kinderen 
samen. Dat past niet in ons 
leven. Ik ben nu over de 
helft van de veertig, ik hoef 

dat van hem. We hebben daar 
knallende ruzies over gehad. 
Ik twijfelde hevig of ik door 
moest gaan met hem. Ik was 
toen begin veertig en zag er 
prachtig uit, al zeg ik het zelf. 
Als ik wilde, kon ik nog iedere 
man krijgen die ik wilde. 
Ik heb in die periode ook een 

minnaar gehad. Zonder dat 
Adriaan daarvan wist. Hij zou 
daar niet mee kunnen leven, 
het idee alleen al zou hem 
kapotmaken. Daar is zijn ego 
te groot voor of misschien juist 
te breekbaar, zo afhankelijk 
van bevestiging als hij is. Die 
andere man gaf me alles wat 
ik miste bij Adriaan. Hij was 
in zekere zin de tegenhanger 
van mijn partner. In de heftige 
verliefdheidsfase had ik wel 
het verlangen om de rest van 
mijn leven met die andere 
man door te brengen. Maar 
later bespeurde ik ook in hem 
weeffouten. Ik creëerde een 
soort ideale man, die alles in 
huis had wat ik bij mijn eigen 
man miste. Dat was natuurlijk 
een illusie. De affaire leverde 
daarnaast ook een heerlijk 
soort spanning op.” 

Nieuwe droom
“Toen het na een jaar allemaal 
wat bedaarde en het nieuwe 
en spannende eraf was, 
realiseerde ik me dat ik mijn 
leven met Adriaan nooit zou 
willen opgeven. Ik bewonder 
de grootsheid van zijn denken. 

Zijn grootse gebaren. Het feit 
dat hij van zijn kunst ruim kan 
leven. Ik heb die bewondering 
voor een man nodig. Als ik 
iemand niet kan bewonderen, 
kan ik geen respect opbrengen 
voor de ander. En juist dat 
heb je nodig in een relatie. 
Wederzijdse bewondering 

en respect. Ik weet ook dat 
Adriaan mij bewondert. 
Niet alleen om mijn 
uiterlijke schoonheid die 
hij in zo veel woorden 
heeft bezongen, maar 
ook om mijn scherpe 
observaties. Mijn 
analyses van zijn 
werk. Hij luistert naar 
me. Ik voel me op 
intellectueel vlak 
serieus genomen 
door hem. 
Daarnaast ben ik 
natuurlijk ook 
financieel gezien 
afhankelijk van 
hem. Maar hij is 
ook afhankelijk 
van mij. Ik geef 
zijn succes 
vorm. Ik houd 
hem in toom. 
Zonder mij zou 
hij misschien 
wel een aan de 
drank verslaafde, 
geflipte 
kunstenaar zijn.
De laatste 
tijd toeren 
we veel door 

Frankrijk. Adriaan wil er een 
mooi oud huis kopen voor 
onze oude dag. Een groot huis, 
met genoeg ruimte voor een 
atelier en met vertrekken om 
vrienden te ontvangen. Een 
eigen moestuin komt er ook. 
Dat huis ligt al te wachten op 
ons, ergens midden tussen de 
wijnvelden. Die zoektocht en 
die droom geven ons leven 
een nieuwe impuls en ook 
een nieuwe richting. Hier zijn 
we vast weer jaren zoet mee: 
met het huis opknappen, het 
inrichten en onze draai vinden 
in een nieuwe omgeving. We 
genieten samen ontzettend 
van het smeden van die 
plannen. Het geeft weer 
opwinding en reuring. Precies 
wat onze relatie nodig had.”

er ook niet meer over na te 
denken. Ik heb er ook nooit 
spijt over gevoeld. Toen ik in 
de dertig was, zag ik waar mijn 
vriendinnen mee bezig waren: 
het gezinsleven, dat huisje-
boompje-beestje. Ik kreeg het 
daar Spaans benauwd van. Het 
heeft misschien met vroeger 
te maken. Ik kom uit een 
eenvoudig milieu. Mijn ouders 
hadden niet veel opleiding. Ik 
had wel de hersens om door 
te leren. Daardoor voelde ik 
me anders. Ik was enig kind 
en had dus ook geen broer 
of zus met wie ik mezelf kon 
vergelijken. Ik wist wel dat 
ik het anders wilde, niet dat 
burgerlijke. Niet voortdurend 
bang zijn wat anderen wel of 
niet van je dachten als je iets 
deed wat uit de toon viel. Die 
benauwdheid, die angst voor 
het burgerlijke bestaan, komt 
daarvandaan denk ik. 
Ik heb zelf ook de 
kunstacademie gedaan. Maar 
ik heb niet het talent dat 
Adriaan heeft. Ik voel ook niet 
die intense noodzaak om te 
creëren, zoals hij dat heeft. 
En daarbij heb ik ook niet het 
karakter of de persoonlijkheid 
die je daarvoor nodig hebt. 
Ik hoef niet zo nodig in de 
schijnwerpers te staan. Adriaan 
vindt dat heerlijk. Adriaan is 
erg met zichzelf bezig en met 
zijn werk.” 

Minnaar
“Een deel van mijn 
persoonlijkheid blijft 
onvervuld bij Adriaan. 
Dan heb ik het niet over 
seks, maar over de subtiele 
gevoelsnuances in een relatie. 
Iemand die je echt ziet. Dat 
het ook eens over mij kan 
gaan. Dat mijn geliefde ook 
oog heeft voor mijn geworstel 
en ik niet alleen maar voor 

Diana (46) is getrouwd 
met Adriaan, een 

kunstenaar die erg op 
zichzelf en zijn werk 

gericht is. Een paar 
jaar geleden twijfelde 

Diana hevig of ze wel bij 
Adriaan wilde blijven. 

Ze begon zelfs 
een affaire …

“I

‘Mijn minnaar was de tegenhanger 
van mijn partner. Hij gaf me alles 
wat ik miste’

‘Een deel 
van mij 

blijft niet 
vervuld’

Diana:
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hijs en ik hebben 
elkaar vroeg gevonden. 
Aan het begin van 

onze studie. We konden het op 
zo veel vlakken goed vinden. 
We vonden dezelfde dingen 
leuk. Het was thuiskomen 
bij hem. Na onze studie 
gingen we reizen. Het was 
een heerlijke, avontuurlijke 
tijd. We gingen het avontuur 
sámen aan, dat was er zo leuk 
aan. We ontdekten samen 
nieuwe plekken: Azië, Latijns-
Amerika. We ontmoetten veel 
mensen. Alles kon, onze hele 
toekomst lag nog open. 
Ik werd zwanger en ook dat 
verwelkomden we als een 
nieuw avontuur. Er kwamen 
nog twee kinderen achteraan. 
Ons leven veranderde 
langzaam. Het werd allemaal 
wat gewoner. We zochten een 
betaalbaar huis, waar we met 
z’n allen konden wonen. Als je 
kinderen hebt, wordt je leven 
ineens veel voorspelbaarder. 
We kwamen in de tredmolen 
terecht. Niet dat we geen 
leuke vakanties hadden met de 
kinderen. En ik vond het leven 
met kleine kinderen heerlijk. 

Dat getut, die heerlijke 
kleintjes die nog zo helemaal 
afhankelijk zijn van jou.” 

Midlifecrisis 
“Maar de kinderen groeiden 
op en het leek wel alsof Thijs 
en ik elkaar ergens kwijt 
waren geraakt. Ons leven had 
zo ten dienste gestaan van de 
kinderen en ineens zijn ze 
pubers en willen ze meer en 
meer hun eigen gang gaan. 
Dat vraagt ook van jou als 
mens een heroriëntatie op 
je leven. Wat vind ik nou 
eigenlijk leuk? Ik had het 
gevoel dat het nu eindelijk 
weer mijn tijd was. Wat ging 
ik met de rest van mijn leven 
doen? Ik had echt even de 
behoefte om me helemaal 
los van alles en iedereen te 
voelen. Dus ook los van Thijs. 
Misschien had het met een 
midlifecrisis te maken. Ik ging 
op yoga. Ik leerde er een leuke 
nieuwe groep mensen kennen. 
Met een paar vriendinnen ging 
ik op wandelvakantie in de 
Zwitserse Alpen. 
Ik had het idee dat ik een 
enorme ontwikkeling 

wel vaker. En dan bedachten 
we weer een uitje om het 
vuurtje van onze relatie wat op 
te stoken. Maar het beklijfde 
nooit. Ik ging daarna toch  
weer mijn eigen gang en  
vaak voerden we het uitje  
dat we samen hadden bedacht 
niet eens uit.  
Die bewuste avond echter 
vertelde Thijs dat hij niet meer 
verder wilde met ons huwelijk. 
Hij zag geen toekomst voor 
ons weggelegd. We hadden het 
al zo vaak geprobeerd en hij 
wilde op zoek gaan naar een 
appartement in de stad. Dat 
deelde hij me zo mee. Klaar! 
Ik was verbijsterd. Het was 
nooit in me opgekomen dat hij 
het initiatief zou nemen om 
weg te gaan. Ik kon geen woord 
uitbrengen. Het moest nog echt 
tot me doordringen. 
In de dagen daarna werd er 
steeds een soort film van ons 
leven in mijn hoofd afgespeeld. 
Ik zag weer hoe we ooit samen 
begonnen waren en probeerde 
me weer voor de geest te halen 
wat ons bond. Een vriendin van 
me vroeg: ‘Hebben jullie het 
ooit echt goed gehad samen?’ 
Daar kon ik volmondig ‘ja’ op 
antwoorden. ‘Dan kun je daar 
weer naar terug,’ beweerde ze. 
Ik moest aan mezelf toegeven 
dat ik geen enkele moeite 
had gedaan voor onze relatie. 
Zo wilde ik net uit elkaar, 
besloot ik, zo zonder meer. 
Zonder ervoor te vechten. Ook 
tegenover mijn kinderen kon ik 
dat niet verantwoorden.”

Therapie
“Ik heb Thijs voorgesteld om 
in relatietherapie te gaan. 
In eerste instantie wilde hij 
dat niet. Hij zag er geen heil 
meer in, zei hij. Maar ik bleef 
aandringen en gooide alles 
in de strijd. Ook als we toch 

besloten om uit elkaar te gaan, 
dan zouden we in ieder geval 
zicht krijgen op hoe het was 
misgegaan tussen ons, meende 
ik. Uiteindelijk stemde hij toe. 
In de wekelijkse gesprekken 
met de relatietherapeut kregen 
we zicht op hoe we uit elkaar 
waren gegroeid. Hoe ik, nadat 

we kinderen hadden gekregen, 
steeds meer moeder was 
geworden en steeds minder de 
vrouw en partner van Thijs. 
Dat had Thijs gekwetst. Hij was 
zich gaan terugtrekken in zijn 
werk. Ik had me daardoor op 
mijn beurt in de steek gelaten 
gevoeld. Er zat verdriet, maar 
ook woede aan beide kanten. 
Om het feit dat we ons niet 
meer gezien voelden door 
elkaar. Dat was zo’n eyeopener! 
Dat we eigenlijk juist op zoek 
waren naar elkaars aandacht. 
Toch was dat therapieproces 
niet makkelijk. Het is moeilijk 
om te horen hoe de ander zich 
tekortgedaan voelt door jou 
en dan moet je hem daar nog 
erkenning voor geven ook. Daar 
speelt een therapeut toch een 
belangrijke rol in. Maar al te 
snel wil je je toch verdedigen of 
de ander beschuldigen van zijn 
eigen tekortkomingen. 
Ik heb geleerd dat je echt 
begrip voor elkaar krijgt door 
naar elkaar te luisteren zonder 
een weerwoord te geven.
Afgezien van de inzichten, 
zorgde de therapie ook voor 
een apart soort saamhorigheid. 

doormaakte. Ik had een leven, 
ik ging uit. Thijs daarentegen 
zat op de bank als ik ’s avonds 
thuiskwam van een gezellig 
uitje en dan keek hij me met 
van die zielige hondenogen 
aan. Hij klaagde dat we nooit 
meer iets leuks deden samen. 
Dat irriteerde me. Man, stel 
dan eens iets leuks voor!  
Kom uit die passieve rol!  
Get a life! Misschien dat ik dan 
weer zin zou hebben om iets 
met hem te doen. Want als 
we dan eens uit eten gingen, 
zaten we tegenover elkaar 
en hadden we elkaar niets te 
zeggen. Het voelde hopeloos. 
Ons seksleven stelde ook niets 
meer voor. 
Maar ik liet het sudderen. Ik 
had het immers toch wel naar 
mijn zin en bovendien hadden 
we samen drie kinderen 
die ons nog best hard nodig 
hadden. Niet meer om ze 
te helpen met aankleden, 
maar wel om ze een veilige 
thuishaven te bieden.”

Vechten
“Op een avond wilde Thijs 
met me praten. Dat wilde hij 

Marlies (42) en Thijs 
(43) zijn al twintig 
jaar bij elkaar en 
hebben een gezin 
met drie opgroeiende 
pubers. Het vuur is 
uit hun huwelijk 
verdwenen en Marlies 
denkt weleens aan 
scheiden. Maar als 
Thijs precies dat 
op een dag serieus 
voorstelt, wordt ze 
plotseling wakker…

“T

We deden toch iets voor ons 
samen en met elkaar. De eerste 
keer dat ik voorstelde om na 
de therapie samen in de stad 
nog iets te drinken, voelde 
onwennig. Maar de volgende 
keren bleven we dat telkens 
doen. Dan praatten we nog 
een beetje na en moesten we 

soms om onszelf of om de 
therapeut lachen. Spontaan 
hadden we weer zin om samen 
naar de bioscoop te gaan. Niet 
omdat het moest, omdat je nou 
eenmaal aan je relatie moet 
werken, maar omdat we er zin 
in hadden. 
Ons leven is veranderd. We zijn 
nog steeds bij elkaar. Ik heb niet 
meer de behoefte om me voor 
Thijs af te sluiten en de hele 
tijd buiten de deur afspraken 
te hebben. We zorgen dat we 
regelmatig samen iets leuks 
doen en hebben ons opgegeven 
voor een danscursus. Er is 
weer warmte en betrokkenheid 
tussen ons, de humor van 
vroeger is terug. Ik vind het 
ongelooflijk dat we elkaar toch 
weer teruggevonden hebben, 
als je bedenkt hoever we 
van elkaar verwijderd waren 
geraakt. Dat is toch een beetje 
een wonder.” 

Meepraten over  
wel of niet scheiden of je 
ervaringen delen? Ga naar 
www.mijngeheim.nl.

‘Ik was verbijsterd. Ik had nooit 
verwacht dat híj het initiatief zou 
nemen om weg te gaan…’
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‘Ongelooflijk 
dat we elkaar 

opnieuw 
gevonden 

hebben!’

Marlies:
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