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Inez: “Ik ben van nature verlegen. Maar als 

ik tango dans, voel ik me krachtig. En mooi: 

van top tot teen vrouw. Rob neemt me 

mee, er ontstaat iets intiems. Als hij een 

beweging voorbereidt, merk ik dat aan de 

alertheid van zijn lichaam. Hij voelt of ik er 

ben, en dan gaan we sámen. Die concen-

tratie maakt heel gelukkig, het geeft je het 

gevoel dat alles klopt.

Toen ik Rob voor het eerst zag, vond ik hem 

meteen leuk. Toch waren we lang gewoon 

vrienden. Het waren de jaren zestig, maar 

de vrije liefde van die tijd, dat was niks voor 

mij. Rob had iets terughoudends en dat vond 

ik prettig. Betrouwbaar. We hielden ook geen 

van beiden van drugs, maar wel van swin-

gen. Dus als op een feest iedereen gerookt 

had en gelukzalig in een hoek lag, gingen wij 

samen dansen.

Na jaren stonden we op zo’n feest opeens 

te zoenen. Daar schrokken we allebei zo van, 

dat we de dag daarna deden alsof er niks 

was gebeurd. Het was nogal overrompelend, 

onze wederzijdse genegenheid had door dat 

zoenen een heel andere dimensie gekregen. 

Maar ik voelde wel: dit is onvermijdelijk. 

Rob kwam mij helpen om mijn huis te schil-

deren. We draaiden de hele dag om elkaar 

heen, stonden samen één deur te verven. 

Het was al laat toen hij opeens zijn schoe-

nen aantrok. ‘Ga je weg?’, vroeg ik teleur-

gesteld. En hij zei: ‘Wil je dat ik blijf?’ Vanaf 

dat moment waren we samen. Het was heel 

logisch, en dat is het nog steeds. 

We gingen samen op rock ‘n roll-dansen. 

Dat kon Rob heel goed, hij gooide me over 

zijn schouder en tussen zijn benen door. We 

probeerden ook een tangoles en vonden 

het meteen fantastisch. Al is tango melan-

cholieker dan rock ‘n roll, het heeft ook veel 

energie. Het is een man-vrouwdans, maar je 

moet een sterke vrouw zijn om goed tango 

te kunnen dansen. De man leidt wel, maar 

dat kan hij alleen als de vrouw antwoordt. Ze 

kan zich niet als een poppetje laten meesle-

pen, want dan gebeurt er niks. Als Rob mij 

leidt, doe ik wat hij aangeeft, maar dat is een 

actieve rol. Als dat goed gaat, weet je eigen-

lijk niet meer wie er leidt en wie er volgt. 

We werden verliefd op de tango. We bezoch-

ten tangofeesten, gingen lesgeven, traden 

op met het tango-orkest van Carel Kraay-

enhof en zijn tientallen keren in Argentinië 

geweest. Ik heb geen kinderen gekregen, en 

dat is soms nog steeds een verdriet, maar 

ik weet ook dat ik al die dingen dan niet had 

kunnen doen. Niet met dezelfde intensiteit. 

Want het blijft zich ontwikkelen, we ontdek-

ken elke keer iets nieuws. Hoe je nóg meer 

kunt opstrekken, je voet nét anders kunt 

neerzetten. Je komt in een wereld van com-

plexe bewegingen waarin je lichaam steeds 

beter begrijpt wat het doet.

Rob en ik zijn samen opgegroeid in de 

tango. In het begin voelde ik zijn ogen in 

mijn rug prikken als ik met een andere man 

danste. Vond ik hartstikke leuk, maar hij 

hoefde zich geen zorgen te maken. Rob en 

ik zijn zo verwant, we horen bij elkaar. Of 

de tango onze relatie heeft beïnvloed? Dat 

is moeilijk te zeggen. Misschien is het wel 

andersom.”

Rob: “De eerst stap in de liefde is iets inge-

wikkelds, vind ik. Er broeit iets, je stapt in 

andermans territorium en je gaat samen iets 

aan. Dat is niet zomaar wat. Sommige men-

sen zijn daar bedreven in. Ik niet. Ik ben een 

aarzelend, gesloten persoon, dus daar kwam 

een hoop gepieker bij kijken. Inez’ aanmoe-

diging kon ik wel gebruiken. Het kwam ook 

Inez (66) van Beusekom en Rob Doolaard (65) zijn  

35 jaar samen. Ze werden allebei verliefd op de tango.  

Al 32 jaar zijn ze elkaars favoriete danspartner.

door haar dat ik rock ‘n roll-ging dansen. Toen 

ik dat eenmaal deed, vond ik het geweldig. 

Je hebt meisjes in je armen, ze maken 

mooie bewegingen en ze zijn op hun leukst 

gekleed… (lacht) Mooier kan het niet!

Tango leek me veel keuriger, stijver. Het 

kon nooit dezelfde dynamiek hebben als 

rock ‘n roll, dacht ik. Maar het geeft me 

minstens evenveel plezier. Je maakt contact 

met mensen. Je opent je voor degene die 

tegenover je staat. Je bent helemaal samen 

en gaat met z’n tweeën over de vloer. Het 

heeft me veranderd, op het oefenterrein van 

de tango kon ik experimenteren met mijn 

mannelijke leidersrol. En er zaten onvermoe-

de macho-eigenschappen in mij. Zo kon ik in 

het begin flink jaloers zijn als Inez met een 

ander danste.

Tango is een taal. Een gesprek. De ene keer 

weet je niet wat je zeggen moet, de andere 

keer kun je niet ophouden met praten. 

Je kunt echte chemie hebben met een 

danspartner, maar ze kan ook te volgzaam 

zijn. Dan is er geen weerwoord, geen onver-

wachtheid. Met Inez heb ik dat nooit, zij blijft 

mij altijd verrassen. Op elkaar uitgekeken 

raken is onmogelijk, de tango is nooit ‘af’. En 

je komt een hele hoop tegen dat je samen 

moet oplossen. Je staat op elkaars tenen, je 

houdt elkaar vast, je geeft elkaar wel of geen 

ruimte – net als in een relatie.”

“Ik kan flink jaloers  
zijn als Inez met een 

ander danst”

“Als het goed gaat,  
weet je niet meer  

wie er leidt”

Passie voorde tango
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Mariska: “Het begon op de kermis. Een paar 

meiden liepen achter ons te giechelen, ze 

trokken aan ons haar en bekogelden ons 

met biertjes. Ze zaten bij ons in de klas en 

daar bleven ze doorgaan met sarren.”

Angelique: “Stond je in de gang, kreeg je op-

eens zo’n stomp in je rug dat je naar adem 

snakte. Ik ging met lood in mijn schoenen 

naar school. Zeker als Mariska en ik apart les 

hadden, dan voelde ik me klein en onveilig. 

Samen stonden we sterker. Althans, dat 

dachten we. Tot die dag dat we met z’n 

tweeën naar huis liepen en we opgewacht 

werden door een grote groep. Iemand trok 

aan mijn fiets, gaf me een stomp in mijn 

gezicht en toen begon iedereen te schoppen 

en te slaan. We werden in elkaar gedreund 

door mensen die we niet eens kenden. Ik 

weet amper meer hoe ik daarna thuis ben 

gekomen. Alleen dat ik naast de kast ben 

gaan zitten en alleen nog maar kon huilen. 

Mijn moeder schrok zich een ongeluk.”

Mariska: “De meiden die die groep hadden 

opgetrommeld, moesten aan de schooldi-

recteur uiteggen waarom ze dat hadden 

gedaan. Hun antwoord vergeet ik nooit 

meer. ‘Dat vinden we gewoon leuk,’ zeiden 

ze. ‘Volgende keer pakken we een ander.’ Er 

was toen nog niet zo’n aandacht voor pesten 

als nu; ze werden niet van school gestuurd, 

niet geschorst, niks. Onze ouders deden ook 

geen aangifte.” 

Angelique: “We weten nog steeds niet 

waarom we gepest en in elkaar geslagen 

werden. Ik denk dat daar nooit een echte 

reden voor is. Het zal iets te maken hebben 

met het feit dat we altijd samen waren. We 

zonderden ons ook wat af. Dat was kennelijk 

aanleiding genoeg.” 

Mariska: “We groeiden samen op in een 

dorp. Toen we zeven waren, logeerden we 

voor het eerst bij elkaar. We hadden meteen 

ontzettende lol, konden eindeloos kletsen en 

lachen om niks.”

Angelique: “We kregen altijd de slappe lach 

om de scheurkalender van FC Knudde. En 

we bedachten samen een geheimschrift: 

Matojaans. De code kennen we nu nog.”

Mariska: “Ik woonde alleen bij mijn vader. 

Hij was veel weg en ik miste het echte 

gezinsleven. Bij Angelique thuis vond ik dat 

wel. Ik was vaak bij haar, we speelden met 

de Barbies, imiteerden ABBA en Grease. En 

als tieners gingen we samen uit in het dorp 

verderop. Die meiden uit de klas kwamen 

we daar gelukkig niet tegen.”

Angelique: “Maar op school moesten we 

ze wel elke dag onder ogen komen. Na de 

vechtpartij liep er steeds een leerkracht mee 

als wij na de les van klas moesten wisselen. 

In die sfeer maakten wij het laatste school-

jaar af. We deden nergens meer aan mee, 

niet aan de eindexamenstunt, niet aan het 

slotfeest. Wat een opluchting toen we daar 

weg konden.”

Mariska: “Van mijn vader mocht ik dat jaar 

kiezen: mijn rijbewijs halen of op winter-

sport met Angelique. Dat rijbewijs heb ik 

nog steeds niet, maar wel heb ik geweldige 

herinneringen aan die vakantie.”

Angelique: “Onze skiklas was meteen een 

vriendengroep en wij waren de enige zonder 

ouders, dus dat was feest. Onze hotelkamer 

was de zoete inval.” 

Mariska, lachend: “Toen waren we wél 

populair.”

Angelique: “We werden minder close toen 

Mariska een serieuze relatie kreeg. Zij werd 

op haar 22e moeder en had opeens een 

totaal ander leven. Ik was nog volop aan 

het stappen en kon me niet voorstellen dat 

iemand kinderen wilde. Het voelde alsof ik 

haar kwijt was.”

Mariska: “Toen mijn kinderen wat groter wa-

ren en Angelique ook een relatie had, pakten 

we de draad weer op. Ik was op haar huwe-

lijksfeest en heb een tijdje op haar dochter 

gepast. En we zijn samen gaan hardlopen.”

Angelique: “Toen is het idee ontstaan voor 

ons boek, Watervrees. Het onderwerp was 

meteen duidelijk: pesten. Want dat heeft bij 

ons allebei voor de nodige littekens gezorgd. 

Het schrijven werkte voor mij heel therapeu-

tisch.”

Mariska: “Bij mij kwam alle ellende juist 

weer naar boven. Ik word nog steeds on-

rustig als ik het erover heb. Kwaad, bang en 

verdrietig.”

Angelique: “Maar het heeft ons gevoel voor 

humor niet geschaad. Onze sarcastische 

grappen worden niet door iedereen begre-

pen. Net als vroeger kunnen we samen nog 

steeds heel erg lachen; we hoeven elkaar 

maar aan te kijken om te weten wat de 

ander denkt. We delen we alles wat er in 

ons leven gebeurt – kinderen, werk, relaties. 

Vaak zeggen we ook allebei tegelijk hetzelf-

de.”

Mariska: “Als we elkaar niet zien, hebben we 

contact via Wordfeud en appjes. Zitten we ’s 

avonds op de bank te schateren om elkaars 

berichtjes. Laatst hebben we in Den Haag 

gevierd dat we veertig jaar vriendinnen zijn. 

Uit eten, terrasjes, mensen kijken; met An-

gelique is het altijd gezellig, Ze is een slim-

me, lieve vrouw, we delen een verleden en 

ik zou niet zonder haar willen. Er is maar één 

ding dat al veertig jaar tussen ons in staat: ik 

ben altijd te laat en zij is heel punctueel.”

Angelique, lachend: “Ja! Ik hou veel van 

Mariska, maar dat is wel irritant.” 

“We kunnen  
eindeloos kletsen en 

lachen om niks”

Angelique de Graaf (47) en Mariska Snoeck (47) zijn 

al veertig jaar vriendinnen. Op school werden ze 

allebei gepest. Dit gedeelde jeugdtrauma heeft hun 

band er alleen maar hechter op gemaakt.

Hartsvriendinnen
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zo dochter

Annelies: “Voor mijn vriendinnetjes was het 

een droom: een banketbakker als vader. 

Kwamen ze op de thee, dan mochten we in 

de winkel iets lekkers uitzoeken. Hadden we 

een kinderpartijtje, dan bakten we zelf taart 

en koekjes met mijn vader. Geweldig vond 

iedereen dat. Ik ook, maar voor mij was het 

normaal. Ik liep elke dag tussen de taarten. 

Pas toen in de winkel mocht helpen, ging 

ik het echt waarderen. En toen mijn vader 

voorstelde dat ik de lunchroom zou runnen, 

dacht ik daar niet lang over na. In Paluco ver-

koop ik onder meer het gebak dat hij maakt 

in Jarreau, zijn patisserie. Mooie producten 

en leuk werk – ik krijg veel positieve reac-

ties. Meestal van mensen die mij kennen als 

“de dochter van”. 

Mijn vader is een harde werker. Hij gaat 

volledig voor de zaak en doet daarnaast van 

alles voor de winkeliersvereniging en de 

kerk. Hij werkt misschien een beetje te hard, 

perfectionistisch als hij is. Op elk gebakje 

moet de decoratie precies op dezelfde plek 

staan. Zelf heb ik die neiging ook. Staat er 

een spatie teveel op de menukaart, dan laat 

ik ‘m het liefst opnieuw drukken.

Echte ontspanning, dat is voor ons samen 

de auto wassen. We vechten om wie er 

achter het stuur mag en zijn allebei gek op 

racen en karten. En als hij een nieuwe auto 

wil kopen, overlegt hij met mij. Maar mijn 

vader houdt ook van winkelen. Als ik kleding 

nodig heb, vraag ik hem gerust mee naar de 

stad. Onze gesprekken gaan dan meestal 

over werk. Soms over het leven of relaties. 

‘Wat vind jij belangrijk in een man?’, vraagt 

hij dan. Als ik een vriendje heb, geeft hij 

advies. Goedbedoeld, maar ik zit er niet op 

te wachten.

Ik ben niet erg avontuurlijk, grenzen zoek ik 

niet op. Veel te netjes en braaf, vindt mijn 

zusje. Zelfs mijn ouders roepen dat ik wat 

vaker op stap moet gaan. Maar ik ben nu 

eenmaal een huismus. Ik woon nog thuis, 

hou niet van stappen en kies het liefst voor 

de veilige weg. Ik zou meer op eigen benen 

moet staan, en daarom ben ik laatst alleen 

naar Canada en New York gereisd. Ik kan niet 

continu achter mijn ouders aanhobbelen, 

hoe waardevol onze band ook is. Maar ik 

voel me gezegend dat ik de kans kreeg om 

Paluco te leiden. Het maakt me spontaner 

en zelfstandiger. Mijn vader denkt mee, 

maar laat me wel vrij en daardoor kan ik 

groeien.”

Roel: “‘Vind je het niet jammer dat je geen 

zoon hebt?’, werd me vroeger wel gevraagd. 

Maar ik ben een meidenvader, ik hou van 

kleding, door de stad lopen, een terrasje 

pakken. Ik hou ook van auto’s, en dat deel ik 

met Annelies. Als klein meisje zat ze voorin 

op schoot om te sturen en wist ze precies 

welk type auto ik had. We gaan samen 

karten, naar het circuit in Zandvoort of naar 

Duitsland om even echt hard te rijden. Ook 

hebben we samen een slipcursus gevolgd. 

Ik zag die instructeur denken: ‘Ha, een 

meisje achter het stuur, nu gaan we lachen.’ 

Maar Annelies haalde de auto op het gladde 

wegdek perfect uit de slip. Grappig, want 

ze ziet er helemaal niet uit als een stoere 

jongensachtige meid die van racen houdt. Ze 

is juist heel netjes, altijd tiptop gekleed en 

heel vrouwelijk.

Onze jongste dochter had nooit veel belang-

stelling voor de zaak. Die kwam hoogstens 

even binnen om iets lekkers mee te pikken. 

Zo vader, 
Behalve vader en dochter zijn ze zakenpartners: Roel (53) en  

Annelies (23) van Everdingen. In haar Haagse lunchroom verkoopt 

zij het gebak dat hij maakt in zijn luxe patisserie. Praten ze niet over 

werk, dan wassen ze samen de auto of racen ze op het circuit.

“Als ik een  
vriendje heb, geeft hij  
goedbedoeld advies”

Annelies werkte graag mee in de winkel. 

Dat ze weinig horecaervaring had, vond ik 

geen belemmering om haar de leiding over 

Paluco te geven. Ik heb alle vertrouwen in 

haar. Ze is goed in de omgang met klanten, 

geeft ze de juiste persoonlijke aandacht. ‘Ik 

was koffiedrinken bij je dochter,’ hoor ik vaak. 

‘Wat doet ze het leuk!’ 

Wekelijks hebben we overleg over de zaak. 

Zo nodig stuur ik, maar ik leg haar niks 

op. Annelies moet het doen op haar eigen 

manier. Soms maak ik me zorgen: werkt 

ze niet te hard? In haar perfectionisme lijkt 

ze op mij. Nog even iets uitwerken op de 

computer, tóch nog even naar de zaak – er 

blijft weinig vrije tijd over. Het mag soms ook 

wel wat minder, en dat zeg ik dan ook: ‘Ga 

eens op stap met vrienden!’ Het is niet de 

bedoeling dat ze avond aan avond uitgeput 

op de bank ligt. 

Annelies is iemand die de kat uit de boom 

kijkt. Als kind had ze wel eens aansporing 

nodig. Kwam Sinterklaas in de straat, dan 

wilde ze er alleen heen als ik haar hand 

vasthield. Ze was een rustige puber zonder 

gekke uitspattingen en uithuizig is ze ook 

nooit geweest. Groot was mijn verras-

sing toen ze in haar eentje twee weken 

op reis ging. Het is leuk om te zien dat ze 

haar vleugels uitslaat. Er ontpopt zich een 

ambitieuze, stabiele jonge vrouw met visie 

en doorzettingsvermogen. Het kleine meisje 

wordt groot.”

“Soms maak ik  
me zorgen: werkt ze  

niet te hard?”
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“Mensen verklaarden me voor gek toen ik 

een hond nam. ‘Met die vermoeidheid van 

jou? Waar begin je aan!?’ zeiden ze. Ik kreeg 

Sam als puppy, en inderdaad, dat is net zo 

intensief als een baby. Zes weken lang piep-

te hij me ’s nachts wakker. Dan trok ik mijn 

joggingbroek over mijn pyjama en liet ik hem 

uit. Ik moest hem zindelijk maken, leren 

gehoorzamen, met hem spelen en lange 

wandelingen maken. Ik kwam erachter dat 

hij wel erg veel energie heeft – wat met mijn 

aandoening natuurlijk niet zo handig is. Maar 

toch is Sammy één van de betere beslissin-

gen in mijn leven. Ik ben een hondenmeisje, 

ik had vroeger ook een hond. Ik weet: een 

hond past bij mij. En Sam maakt mijn wereld 

groter. Ik kan al jaren niet meer werken, 

maar hij zorgt voor structuur in de dag, zeker 

als mijn kinderen bij hun vader zijn. Ik moet 

naar buiten, kom in beweging, maak praatjes 

met andere hondenbezitters en heb leuke 

kennissen opgedaan in het bos. We wisse-

len tips uit over de opvoeding en praten over 

onze honden zoals je op het schoolplein over 

je kinderen praat. En dat is Sammy ook: mijn 

derde kind.

De natuurlijke staat van zo’n hond, ervaar ik 

als verfrissend. Lig ik als een dood vogeltje 

op de bank, voor pampus van vermoeidheid, 

dan zorgt Sam voor de nodige reuring in 

huis. Ik zie hem met zijn kleedje heen en 

weer rennen in de tuin, en dat houdt mij 

met mijn poten op de grond. Al vind ik hem 

op zo’n moment druk, ik bewonder ook zijn 

levendigheid. Soms is het me teveel, dan 

ben ik zo slecht dat ik geen uur met hem 

kan lopen. Gelukkig is er dan altijd wel een 

lieve buurvrouw, of mijn zoon of vriend die 

het overneemt. En dan is er nog de ‘bankjes-

route’: ik op de fiets, Sam die mij trekt, en 

bij elk bankje stoppen we even. Zo kost het 

mij niet teveel, terwijl hij ruimschoots zijn 

energie kwijt kan. 

Als ik enigszins fit ben, is het uitlaten juist 

een hoogtepunt van de dag. Ik vind het heer-

lijk in het bos of de polder, de verbinding 

met de natuur, de seizoenen zien verglijden. 

Door de CVS ben ik snel overprikkeld en de 

stilte en ontspanning helpen me. Het lopen 

met Sammy gebruik ik als medicijn. Behalve 

als hij een konijn ziet, dat is echt een drama. 

Dan heeft ie opeens watten in zijn oren. 

Maar dat is dan ook de enige schoonheids-

fout in zijn opvoeding.

Ik heb Sam zelf afgericht, we hebben een 

samenwerkingsverband. Hij luistert naar me, 

kan bijna overal mee naartoe en is zo getuige 

van mijn leven. Zoek ik het graf van een over-

leden vriendin op, dan is Sam erbij als mijn 

metgezel. In de tijd dat ik wel eens een date 

had, ging hij mee en keek ik hoe zo’n man 

op hem reageerde. ‘Ik tolereer hem, maar 

ik heb er niks mee,’ zei één van mijn dates. 

Nou, daar werd mijn hart niet warm van. 

Mijn huidige liefde is daarentegen gek op 

Sam, dus die had meteen een streepje voor.

Ik vond Sam tussen heel veel andere 

labradorpups op Marktplaats, maar het was 

love at first sight. Hij had zulke lieve ogen, 

‘smeekoogjes’, noemt mijn dochter ze. Ik 

ben erheen gereden, hij klom bij me op 

schoot en na een uur spelen en knuffelen 

ging ie mee naar huis. Al snel was de liefde 

definitief beklonken. Alleen toen hij in de 

puberteit raakte, heb ik wel eens getwijfeld. 

Met mij ging het in die periode heel slecht, 

ik was almaar ziek en uitgeput, en dat had 

Sam in de gaten. Hij kwam niet als ik riep, 

hij keek me aan, maar luisterde niet. Net 

als een echte puber gaf hij me als het ware 

de middelvinger. Het was zo zwaar dat ik 

serieus heb overwogen hem uit huis te 

plaatsen. Maar bij het idee alleen al moest 

ik verschrikkelijk huilen. Ik kon het niet. En 

Sam werd ook weer ouder, en makkelijker. 

Al blijft het een hond die leiding nodig heeft, 

een beetje stem en power. Op momenten 

dat ik zwak ben, grijpt hij zijn kans en luistert 

hij minder goed. Hij gaat macho doen, waar 

ik dan ook wel om moet lachen. Want hij 

heeft werkelijk een goed karakter, hij is lief, 

enthousiast en een enorme knuffel. Sam is 

een hond zoals een hond hoort te zijn.’

Aan mijn zij
Inga Maitri Warning (48) heeft CVS, chronisch vermoeidheidssyndroom. Hond 

Sammy is haar metgezel, hij brengt haar in beweging en houdt haar met beide benen 

op de grond. Inga is moeder van Kris (20) en Lola (12) en heeft een latrelatie.

“Sam is één van  
  de betere beslissingen 

in mijn leven”
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Eva: “Mensen zien vaak niet dat we zussen 

zijn. Of ze vragen of Mirthe de oudste is. 

Dat vinden we allebei heel stom. We zijn 

juist zo gesteld op onze rolverdeling. Ik de 

grote zus, ongedurig, avontuurlijk, impulsief; 

zij het ‘kleintje’, degelijk, gestructureerd en 

geordend.”

Mirthe: “Ook al roept Eva soms zorgneigin-

gen bij me op, ik koester mijn rol van klein 

zusje. Maar in het dagelijkse leven zouden 

we elkaar nooit uitgekozen hebben. We 

doen bijna alles anders, al vanaf het begin. 

Mijn jeugd bestond uit barbies en buitenspe-

len, Eva schreef op haar achtste al gedichten 

over dingen waar ik geen idee van had.”

Eva: “Waar ga je naartoe als je doodgaat, 

hoe ziet liefdesverdriet eruit – dat soort 

thema’s. Ik maakte krantjes tegen milieuver-

vuiling die ik op school op het prikbord hing.”

Mirthe: “In mijn dagboek stond: ‘Lieve 

droomfee, vandaag komt mijn vriendinnetje 

spelen. En ik heb een mooie nieuwe multo-

map gekregen!’ Zo stond ik in het leven.”

Eva: “Mirthe was een meisjesmeisje, ik 

meer one of the boys. Zij vond merkkleding 

belangrijk, ik liep op legerkistjes en in een 

trui van The Doors. Zij hield van pop, ik van 

rock. Mirthe viel op hippe mooiboys, ik op 

complexe jongens met lang haar. Terwijl ik 

altijd vriendjes had, heeft zij al zeven jaar 

verkering met haar eerste liefde.”

Mirthe: “Eva heeft lef, ze is vrijer in keuzes 

maken. Een studie, verhuizing, baan of 

relatie: als iets goed voelt, gaat ze het aan. 

Zelf durf ik minder, ik vind elke nieuwe stap 

spannend.”

Eva: “Ik moet mijn leven uitdagend houden 

door steeds verandering te zoeken. Mirthe 

zit niet te wachten op verandering, maar 

vindt uitdaging in de dingen die er zijn, en 

daar in uit te blinken. In haar werk, bijvoor-

beeld. Zij heeft al jaren een vaste baan, en 

zo jong als ze is een leidinggevende functie. 

Daar kan ik met bewondering naar kijken.”

Mirthe: “Ik denk wel eens: ‘Zus, breng je le-

ven op orde!’ Dat Eva ooit haar baan opzeg-

de omdat ze er geen energie van kreeg – dat 

druist in tegen alles waar ik voor sta. Maar 

ik kan ook genieten van haar luchtkastelen, 

haar toekomstplannen, het droombedrijf dat 

ze ooit wil starten. Ik doe wat verstandig is 

en beslis met mijn hoofd. Eva durft te dro-

men en te kiezen op gevoel. Op die energie 

lift ik graag een beetje mee.”

Eva: “Sommige keuzes van het hart maak 

ik een beetje te snel. Daar ben ik nu wel 

achter. Dus als ik weer eens een beslissing 

moet nemen, bel ik Mirthe. Die laat mij dan 

een plus/minlijstje maken. Bij mijn laatste 

verhuizing moest ik van haar alle voor- en 

nadelen opschrijven. Dat hielp.”

Mirthe: “Ik maak ook nooit een keuze 

voordat ik ‘m aan Eva heb voorgelegd. Of ik 

haar advies nu wel of niet opvolg, elke grote 

beslissing gaat via haar. We zijn verweven in 

elkaars leven, hoe verschillend we ook zijn. 

Al zijn er nog zoveel woorden – en soms 

ruzie – voor nodig, aan het eind van de dag 

begrijpen we elkaar.”

Eva: “We weten zo goed hoe anders we 

zijn, dat we gestopt zijn met oordelen. Maar 

dat heeft wel even gekost. We hebben we 

elkaars taal moeten leren spreken.”

Mirthe: “Onze definities van woorden 

matchen soms al niet. Een ‘goede relatie’ 

betekent voor ons allebei iets anders. Ik 

kies voor onafhankelijkheid en je eigen ding 

doen, terwijl Eva meer voor het symbioti-

sche, gepassioneerde gaat.”

Eva: “Dat zijn dingen die we gaandeweg 

ontdekt hebben. Maar af en toe snappen 

we elkaar nog steeds ontzettend níét. De 

regeltjes die Mirthe zichzelf oplegt, bijvoor-

beeld. Ze mag doordeweeks niet na elven 
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naar bed, ze móét twee keer per 

week sporten. Zelf ben ik al jaren iets 

te zwaar; dat zou Mirthe nooit laten 

gebeuren.”

Mirthe: “Wat ik niet begrijp, is dat zij 

verschillende soorten stoelen bij haar 

tafel zet. Of dat ze komt aanzetten met 

zo’n psychedelisch seventies-behang. 

Mijn droomhuis is landelijk-roman-

tisch ingericht, met wit en lichtblauw, 

gebloemd servies en een blankhouten 

boekenkast.”

Eva: “Onze vriendschappen zijn ook 

anders. Ik ontmoet het liefst nieuwe 

mensen. Dat is dan even heel hecht, 

maar kan ook zo weer voorbij zijn. 

Mirthe heeft haar beste vriendinnen 

van de middelbare school nog. Daarin 

is ze enorm loyaal en trouw; niet twee 

van mijn sterkste eigenschappen. 

Behalve als het om Mirthe gaat – met 

haar app ik minstens drie keer per dag. 

Als er iets met haar is, dan bel ik haar 

zo nodig midden in de nacht.” 

Mirthe: “Heeft Eva problemen, dan 

gaat dat altijd voor. En het wordt haar 

niet altijd gegund in het leven, vind ik. 

Een depressie, ontslag, een verbroken 

relatie: hoewel het háár overkomt, heb 

ík er slapeloze nachten van. “

Eva: “Mirthe vindt soms dat ik hulp no-

dig heb. Dan komt ze met adviezen die 

niet per se bij mij passen. Omgekeerd 

gebeurt dat ook, maar we zijn er altijd 

voor elkaar.”

Mirthe: “Niet dat ik Eva hulpbehoevend 

vindt, integendeel. Maar áls ze valt, wil 

ik te allen tijde in de buurt zijn.”

“Zij is een meisjesmeisje, 
ik ben meer  

one of the boys”

Zussenliefde


