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 BLIJF
      VAN
 HEM
          AF
EEN HEEL MOOIE MAN, DAT IS EEN ANGSTIG BEZIT.
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MARISJA (24) EN 

MACHIEL (25) HEBBEN 

DRIE JAAR EEN RELATIE.

“Ik was lerares in de brugklas en 

al die meisjes van dertien waren 

verliefd op mijn vriend. Soms kan 

ik niet geloven dat ik hem heb 

veroverd. Ik vind mezelf niet knap, 

meer gewoon normaal. Tóch werd 

hij verliefd op mij. 

Machiel was een player. Toen we 

net samen waren zei hij: ‘Normaal 

gaan vrouwen direct met me 

mee naar huis. Jij maakte het me 

tenminste moeilijk.’ Laatst werd-

ie in een discotheek omsingeld 

door een groepje mooie meiden. 

Ze wezen naar me en vroegen 

Machiel: ‘Hoezo heb jij die vrien-

din?’ Hij zei: ‘Omdat ik van haar 

houd.’ Dat vond ik lief. Hij vond 

het truttige leeghoofden. Ook op 

vakantie in Frankrijk kreeg Machiel 

veel aandacht. Dankzij zijn vlotte  

babbel belandden we op een 

avond in een of andere exclusieve 

club. Ineens gebeurde het: Paris 

Hilton liep langs en ze kneep in de 

billen van mijn vriend. Hij zei: ‘Maris, 

zag je dat? Paris kneep in mijn bil-

len!’ Nou, en of ik het had gezien. 

Voordat ik er iets van kon zeggen, 

was ze hem gesmeerd. Hij zal er 

de rest van zijn leven over blijven 

opscheppen. Hopelijk bedriegt hij 

me nooit met een ander, maar ik 

weet dat er met zo’n mooie man 

altijd kapers op de kust zijn.” 

MACHIEL overhemd FILIPPA K bij DE 
BIJENKORF MARISJA jurk TED BAKER bij 
DE BIJENKORF oorbellen JUTKA&RISKA

‘PARIS 
HILTON 
KNEEP 
IN ZIJN 
BILLEN’

 BLIJF
      VAN
 HEM
          AF
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ANGELIQUE (32) EN 

JOËL (33) ZIJN VIER JAAR 

GETROUWD.

“Ik werkte in een kapperszaak en als 

Joël in de agenda stond, begonnen 

mijn vrouwelijke collega’s hun lippen  

al te stiften. Ik riep dan: ‘Lieve men-

sen, deze man is hartstikke gay.’ Op 

een gegeven moment kreeg ik echter 

ook de kriebels in mijn buik als ik 

hem zag.

Acht jaar geleden vroeg hij of ik met 

hem op stap wilde. Ik zei ja, maar 

bleef twijfelen over zijn geaardheid. 

Toen vroeg ik het op de man af: ‘Joël, 

jij valt toch op mannen?’ Hij begon 

keihard te lachen en ontkende. We 

werden verliefd en zijn inmiddels heel 

gelukkig getrouwd. Op straat verrek-

ken zowel mannen als vrouwen hun 

nek als Joël langsloopt. Ze proberen 

oogcontact te maken en het liefst 

raken ze hem zogenaamd per onge-

luk nog even aan. Maar dat is voor 

mij de limit. Ze mogen flirten tot ze 

een ons wegen, maar ze mogen niet 

aan mijn mannetje komen. Als ik Joël 

waarschuw dat er met hem geflirt 

wordt, ontkent-ie dat meestal.

Joël is best ijdel. In de zomer rolt hij 

de mouwen van zijn shirtje op, zodat 

we zijn gespierde armen kunnen zien. 

Hij wordt eigenlijk almaar knapper 

naarmate hij ouder wordt. Dat jon-

gensachtige gaat er af, hij wordt een 

echte man.”

JOËL T-shirt FILIPPA K 
ANGELIQUE jurk MAMALICIOUS

‘EN HIJ 
WORDT 
ALMAAR 
KNAPPER’
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MI-CHOE (32) EN 

REMANO (36) ZIJN EEN 

JAAR GETROUWD. 

“Als we shoppen, hoor ik vrouwen 

smoezen met elkaar. Geen idee 

wat ze zeggen, maar het gaat altijd 

over Remano. Mijn man heeft een 

strakkere buik dan ik ooit zal krij-

gen. Hij hoeft maar naar een sport-

school te kijken en zijn spierballen 

groeien al. Hij weet zelf ook dat 

hij knap is en geniet van alle aan-

dacht, zo ijdel is-ie wel. In het begin 

van onze relatie – toen alles nog 

vaag en onzeker was – maakte ik 

me weleens zorgen, want Remano 

houdt van uitgaan, dansen en flir-

ten. Maar nu ik hem door en door 

ken, vertrouw ik hem volledig. Ik 

laat hem gewoon lekker vrij en hij 

mag gaan en staan waar en wan-

neer hij wil. Ik wil niet zo’n zeurende 

vrouw zijn, die doodsbang is verla-

ten te worden. Als hij op een dag 

een ander tegenkomt die hij leuker 

vindt, moet hij daarvoor gaan, zeg 

ik altijd. Wie wil er nou tweede keus 

zijn? We hebben een dochtertje 

van zeven maanden en het liefst 

loopt hij de hele dag met haar te 

pronken. Ik loop er dan een beetje 

bij. Vrouwen smelten van zo’n grote 

stoere man met een klein baby’tje 

op de arm. Mijn man heeft charis-

ma en een wasbordje, maar ik kijk 

verder dan dat. Iedereen wordt uit-

eindelijk ouder en dan zal er meer 

over moeten blijven dan een lekker 

lijf. Ik ben ook vreselijk verliefd op 

zijn karakter.” 

REMANO T-shirt AMERICAN VINTAGE 
MI-CHOE oorbellen JUTKA&RISKA

‘MAAR HIJ 
HEEFT OOK 

EEN LEUK 
KARAKTER’
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MENDY (27) EN 

RAYMON (31) ZIJN SINDS 

EEN JAAR BIJ ELKAAR.

“Sommige mensen vinden mijn 

vriend op Daniël Boissevain lijken, 

die acteur. Eerlijk gezegd vind ik de 

lijnen in Raymons gezicht veel man-

nelijker. Volgens mij lijkt Raymon 

eerder op Nick van Nick & Simon. 

Vooral de uitstraling dan. 

We hebben elkaar via internet ont-

moet. Toen ik zijn foto zag dacht 

ik: jeetje, wat een hunk. Na twee 

weken heen en weer gemaild 

te hebben, spraken we af op 

Amsterdam Centraal. Op de afge-

sproken tijd kwam er een jongen 

op me af die ik totaal niet herkende 

van de foto. Zijn haar was heel 

anders. Natuurlijk zag ik wel dat hij 

niet lelijk was, maar ik had nou niet 

direct het idee dat dit de man van 

mijn dromen was. 

Lange mensen hebben vaak 

de neiging krom te gaan lopen, 

maar Raymon loopt met zijn twee 

meter keurig rechtop. En hij was 

galant. Hij hield deuren voor me 

open en schoof mijn stoel aan. Ik 

begon hem steeds mooier te vin-

den. We gingen naar Bodies, een 

museum met dode lichamen, en 

daar konden we onze bloeddruk 

laten opmeten. Toen Raymon zijn 

mouwen opstroopte, zag ik zijn 

gespierde armen. Dat vond ik toch 

wel spannend. 

Ik ben niet bang dat ik hem kwijt-

raak, want onze relatie is ijzersterk. 

Iedereen mag hem proberen te 

versieren; het lukt ze toch niet.”

RAYMON overhemd SUIT SUPPLY 
MENDY jurk DVF bij DE BIJENKORF 
oorbellen MELZ

‘HIJ IS 
NOG 
GALANT 
OOK’

1048698_knappe vriend.indd   62 04-03-13   13:09



LINDA.l63

MOURIJN (30) EN 

JEROEN (37) ZIJN EEN 

JAAR GETROUWD.

“Jeroen huurde vaak films in de 

videotheek waar ik werkte. Toen ik 

hem daar voor het eerst binnen zag 

komen, was ik behoorlijk onder de 

indruk. Die mooie ogen, die volle 

bos donkere haren. 

Drie jaar geleden kwamen we 

elkaar opnieuw tegen, we werden 

verliefd en zijn vorig jaar getrouwd. 

Mijn moeder had onze trouwfoto’s 

meegenomen naar haar werk en 

al haar collega’s waren zo gechar-

meerd van Jeroen, dat ze vergaten 

iets over mijn fantastische jurk te 

zeggen. Via via hoorde ik dat de 

begeleidsters op de crèche ‘toe-

vallig’ even op de groep van ons 

zoontje moeten zijn als Jeroen hem 

komt halen. Best grappig, dit soort 

dingen. Voor mij is het inmiddels 

heel normaal dat Jeroen naast me 

loopt. Ik ben niet jaloers als andere 

vrouwen zijn aandacht proberen te 

trekken. Ik weet dat Jeroen zich 

niets aantrekt van al dat geflirt. Hij 

werkt als computerprogrammeur 

in een mannenwereld, dus over 

lastige collega’s hoef ik me ook 

geen zorgen te maken. Bovendien 

houdt hij van mij en hij zal me nooit 

inruilen voor een ander. Ik ben blij 

dat hij niet ijdel is, want een man 

die te lang voor de spiegel staat 

vind ik onaantrekkelijk. Hoewel … 

ik betrapte hem laatst toen hij een 

paar grijze haren met een pincet 

uit zijn hoofd trok. Dat doet-ie dus 

wel.”

JEROEN overhemd FILIPPA K bij DE 
BIJENKORF MOURIJN jurk DVF bij DE 
BIJENKORF oorbellen JUTKA&RISKA

‘HIJ RUILT 
ME TOCH 
NIET IN’

E
X

T
R

A
’S

 V
IA

 L
A

Y
A

R
 T

EK
S

T 
C

H
AR

LO
TT

E 
VA

N
 D

R
IM

M
EL

EN
 F

O
TO

G
R

AF
IE

 D
IR

K
 K

IK
S

TR
A 

S
TY

LI
N

G
 A

N
AT

 D
YC

H
TW

AL
D

 V
IS

AG
IE

 Y
O

K
AW

1048698_knappe vriend.indd   63 04-03-13   13:09


