RELATIE

samen
NOG ALTIJD

Veronique (49) en Ko Prins (56) zijn
20 jaar samen, waarvan 17 jaar getrouwd.
Veronique heeft twee kinderen uit haar
eerste huwelijk. Zij is ondernemerscoach,
hij geniet van een sabbatical. Wat is het
geheim van hun relatie?
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Zij: “Nooit meer een man, zei ik na mijn
scheiding, al was ik pas dertig. Om in contact
te komen met andere singles reageerde ik op
een oproep aan alleenstaanden om af en toe
samen iets leuks te doen. Met een groepje
van vijftien mannen en vrouwen was dat
reuze gezellig. Wandelen, borrelen, eten…
Ko zat ook in die groep. Kort daarvoor had
hij zijn vrouw verloren en net als ik was hij
op zoek naar wat gezelligheid. Hoewel hij mij
direct in zijn vizier kreeg, had ik niet meteen
door wat een leuke man hij was. Tot het
moment dat iemand uit de groep Ko’s mouw
omhoogtrok – geen idee meer waarom
(lacht) – en ik dacht: ‘Wauw wat een mooie
armen, wat een mooie man, eigenlijk!’ Toen
begon er iets te kriebelen. Kort erna hadden
we een date. En na die date ging ik met Ko
mee naar huis en ben nooit meer weggegaan.
Het voelde zó goed! Maar we hadden beiden
ook nog wel wat te verwerken, dat maakte
het niet altijd eenvoudig.

Mijn enige twijfel was: is-ie niet saai? Ik
ben een enorme chaoot, best emotioneel,
heel aanwezig en druk, impulsief en spring
graag in tien sloten tegelijk. Hij is rustig, heel
gestructureerd. Toen hij me tijdens een date
mee naar Zandvoort nam én bleek te racen,
wist ik dat hij allesbehalve saai was! Ko is ook
heel lief: laatst had hij overal in mijn koffer
lieve briefjes verstopt. En we laten de ander
in z’n waarde. We zijn immers gevallen op wie
de ander is. Ik kan en mag van hem volledig
mezelf zijn, met al mijn capriolen.”

We zijn heel graag
samen, maar we leven
ook een EIGEN LEVEN

Hij: “We zijn elkaars tegenpolen, maar tussen ons zat het zo goed vanaf moment één.
Veronique was nog even bang dat ik haar met
twee kleine kinderen te gecompliceerd zou
vinden, maar ik vond het een feestje, zeker
omdat ik met mijn eerste vrouw geen kinderen kon krijgen. We zijn heel graag samen,
maar leven ook allebei nog een eigen leven.
Zo hou je het samen ook spannend. En we
investeren heel bewust in elkaar. Hoe?
Bijvoorbeeld door nooit met ruzie te gaan
slapen. Dat is niet altijd makkelijk; Veronique
is extravert en explosief, ik kan mijn ongelijk
niet altijd goed toegeven.
Veronique is heel slim en intens lief. Ze werkt
hard en ik geef haar alle ruimte haar ambities
waar te maken. Heerlijk als ze dan ’s avonds
haar laptop dichtdoet en we wandelen samen
nog een stukje met de hond. Dan kruipen we
lekker in bed en ligt ze in mijn armen. Het
fijnste moment van de dag, al twintig jaar. Zo
vallen we in slaap.”
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