
83 8483 84

Ze houden van de stad én van elkaar. In deze 
rubriek gaan we op zoek naar de lovebirds van 
de stad. Wat is hun verhaal? Wat houdt het 
vuur in hun relatie brandend? Deze aflevering: 
Debby verliet haar geliefde Amsterdam voor 
haar grote liefde Priscilla.

Voorjaar 2011. Priscilla Kloostra en Debby de 
Vries kennen elkaar pas een paar maanden als 
ze besluiten samen de voettocht te maken van 
Rotterdam naar Santiago de Compostella. Debby 
voelde zich nog even bezwaard om zichzelf uit 
te nodigen op de tocht die Priscilla al een jaar 
gepland had, maar het idee om zolang zonder 
haar kersverse meisje te zijn, was onverteerbaar. 
Dus slaan ze sámen de Rotterdamse voordeur 
van Priscilla achter zich dicht en gaan lopen. 2700 
kilometer, in drie maanden en drie weken tijd. 
Debby: “Ja, dan leer je elkaar kennen. Al die tijd 
ben je bezig geweest om je van je ‘leukste’ kant 
te laten zien en ineens zit je in de openlucht te 
poepen, terwijl de ander een meter verderop met 
de rugzakken staat. We zaten er soms finaal 
doorheen, maar we hadden een fantastische tijd.” 
De twee namen zelfs een souvenir mee naar 
huis: kat Juan Carlos. Hij was nog maar een kitten 
toen de meiden hem met pijn en moeite uit een 
doornstruik bevrijdden. Priscilla slikt even bij de 
herinnering. “Het was zó zielig, hij was moederziel 
alleen en in Spanje ontfermt niemand zich over 
straatdieren.” Priscilla en Debby droegen Juan 

Carlos mee in een geïmproviseerde buidelzak, 
bezochten onderweg een dierenarts, wandelden 
nog twee weken door en vlogen uiteindelijk met 
z’n drieën naar Nederland.
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Zomer 2017. In de Pelserthaven in de Spaanse 
Polder vinden we de woonboot waar het stel 
sinds 2015 anti-kraak woont. De voortuin ligt 
mooi verscholen in het groen. Grote raampartijen 
geven zicht op een trendy ingerichte woonkamer. 
Juan Carlos komt ons, samen met kat Rocco, 
nieuwsgierig bekijken als we naar de voordeur 
lopen. Een goedlachse Priscilla doet open en 

leidt ons de keuken in. “Gezellig, hè? Vanmorgen 
stonden we hier samen ontbijt klaar te maken 
en toen kwam er een zwanenfamilie op bezoek 
- dat is zo’n leuk begin van je dag.” Priscilla (32) 
groeide in de Pelserthaven op, vertelt ze. Op 
de naastgelegen boot woont haar moeder. “De 
boten moeten hier helaas weg en daarom heeft 
de gemeente een groot deel al uitgekocht. Zo 
kregen wij de kans om hier te wonen.” Debby (44) 
is inmiddels ook in de keuken en zet koffie.

Jordaan
Eerst even terug naar het moment van ontmoeting: 
Koninginnedag 2010. Traditiegetrouw ging 
Priscilla met een vriendin naar Amsterdam. In een 
vrouwencafé in de Jordaan ziet zij Debby, die dan 
al zeventien jaar in de hoofdstad woont. Debby: 
“Ja, ik vond Pris gelijk héél erg leuk! Maar ze stond 
al te praten met een ander meisje; nota bene mijn 
ex-vriendin. Daar baalde ik van, maar ik had ook 
geen zin in drama. Later die dag gingen we met 
z’n allen wat eten en raakten wij in gesprek. We 
bleken zóveel gemeen te hebben. Nog nooit had 
ik iemand ontmoet die net zo gepassioneerd over 
zangeres Roisin Murphy is als ik. Ken je haar niet? 
Nou, dat bedoel ik!” (lacht)
Priscilla: “We hielden contact via Facebook. Een 
maand later trok Debby de stoute schoenen 
aan en vroeg mij op date. ‘Maar dan wel iets 
surrealistisch’, zei ze. Ze wilde graag door een 
local door het Boijmans begeleid worden. Dat liet 
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met name de korte scharrels in haar vriendenlijst 
vind ik storend.”
Debby: “Er is geen enkele reden voor jaloezie: Pris 
hoort gewoon bij mij, het klopt tussen ons. Dat wist 
ik al heel snel. Met haar kan ik echt de zeven zeeën 
bevaren. Ze is down to earth en optimistisch, altijd 
in voor iets nieuws, en dat stimuleert mij ook weer 
meer tot actie.” Debby kan namelijk best lui zijn, 
bekent ze. “Een weekend waarin we niet van de 
bank komen is voor mij prima geslaagd, maar Pris 
denkt daar anders over. Nu doen we beiden: in 
joggingsbroek Netflixen en de dag erna uit eten of 
naar een festivalletje.” 

Over die zeven zeeën gesproken: reizen is nog 
steeds een grote passie van het stel. “Met Deb 
ervaar ik een gevoel van thuis, waar ter wereld 
ook”, zegt Priscilla. Ze vangt Debby’s blik en even 
is daar zo’n intiem moment. “In 2016 zegden we 
allebei onze baan op en trokken vijf maanden door 
Nieuw Zeeland, Singapore, Maleisië, Thailand en 
Vietnam. Zo houden we het samen spannend; 
door iets nieuws te gaan doen, of door samen een 
reis voor te bereiden.” 
En ook na zeven jaar laait het vuur in de relatie 
nog regelmatig op. Debby: “Als ik Priscilla hoor 
schaterlachen, of als ik haar zie nadat we elkaar 
een tijdje niet gezien hebben, gaan de vlinders 
geheid weer fladderen.”

Kindje
Hebben Priscilla en Debby nog een kinderwens? 
“Zeker”, zeggen ze wederom bijna tegelijk. Ze 
zijn zelfs al aan het kijken naar de mogelijkheden. 
Debby: “Gezien mijn leeftijd zou Priscilla het kindje 
dragen. Mocht het lukken, zou dit de kroon op 
onze liefde zijn. Maar ook als dat niet lukt, zijn 
we hartstikke gelukkig samen.” Want weet je, 
vult Priscilla aan. “Als we samen op een feestje 
zijn, en ik zie Deb vanuit mijn ooghoek lachen of 
bedachtzaam kijken, dan denk ik: ‘Ik heb echt de 
allerleukste in deze ruimte! Met haar wil ik oud 
worden!”

ik me geen twee keer zeggen! In Boijmans hingen 
toentertijd van die netten waar je in kon liggen 
om naar korte filmpjes te kijken. We hebben die 
filmpjes wel tien keer gezien! Zo naast elkaar 
liggen, een beetje praten, was heel intiem en 
zorgde voor instant romance. Daarna gingen 
we naar Rotown. De dag erna had ik een lichte 
kater, maar het maakte geen bal uit. We hadden 
verkering!”

Het stel besluit al snel samen te gaan wonen. In 
Amsterdam, waar Debby dan al een koophuis 
heeft. Priscilla: “Maar ik heb altijd gezegd: dit is 
tijdelijk, want ik wil terug naar Rotterdam.” Zo 
geschiedde. Debby had het na 23 jaar ook wel 
gezien in Amsterdam en was Rotterdam steeds 
meer gaan waarderen. “Natuurlijk had ik wel mijn 
werk en vrienden in Amsterdam”, zegt ze. “Dat 
was weleens lastig, maar inmiddels heb ik hier ook 
een leuk sociaal leven opgebouwd.”

Gedurende het gesprek vullen de twee elkaar 
soepel aan en zijn opvallend eensgezind. Geen 
onvertogen woord. Maken ze weleens ruzie? 
“Nauwelijks tot nooit”, zegt Debby lachend. “We 
denken over de meeste dingen hetzelfde, vinden 
dezelfde dingen leuk. Daardoor gaat het allemaal 
vanzelf.” Is dat nooit saai? Welnee, roept Priscilla 
uit: “Ik kan vreselijk met Debby lachen! Als je zou 
weten wat ze weleens in mijn oor fluistert op een 
feestje, of de grapjes die ze maakt… ‘Nee, zoiets 
zegt Debby niet’, zeggen mensen dan. Ze komt 
heel rustig en bedachtzaam over en mensen 
denken vaak dat ze alleen maar heel lief is. Is ze 
natuurlijk ook, maar ze is ook een boef, hoor!” 
Vooruit, geen ruzies dus. Jaloezie dan? “Ik kan 
wel een beetje jaloers zijn”, bekent Priscilla met 
een ietwat beschroomd lachje. “Debby is echt 
een ‘plakker’, dan zegt ze voor tienen thuis te zijn 
maar is er na middernacht nog niet. ‘Waar zit ze 
nou?’, dacht ik vroeger weleens. Zeker als ze haar 
telefoon niet opnam, zat ik me echt op te vreten! 
Inmiddels weet ik dat ze het dan gewoon gezellig 
heeft. Debby houdt ook al haar exen op facebook, 
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