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Meer dan 50 jaar bij elkaar
LIEFDE Op een eerste ontmoeting kan zomaar
50 jaar huwelijk volgen. Drie echtparen vertellen
op Valentijnsdag over hun kennismaking, en wat
hen nog steeds bindt. „Wij kunnen bekvechten hoor.
In die zin lijken we wel op elkaar.”
Door�onze�medewerker�Manouk van Egmond� Fo�t�o’s Lis�Leijser

Een spelletje, borrel erbij,
‘daar genieten wij nu van’

Karel�Vuursteen�(78)�en
Juliette�Vuursteen�(74)
zijn�54�jaar�getrouwd.
Ze�wonen�in�Loenen�aan
de�Vecht.

Karel�en�Juliette�ontmoetten
elkaar�als�tieners�op�een
feestje�van�de�h�o�c�ke�yc�l�u�b.
Karel�vond�haar�wel�aantrek-
kelijk,�zegt�hij.�„Haar�ogen
spraken�zeer�tot�mijn�ver-
beelding.�En�ze�had�sproe-
ten�op�haar�knieën.�Dat�vond
ik�ook�wel�geestig.” Juliette
was�weliswaar�onder�de�in-
druk�van�die�„lange�jongen”,
maar�hij�was�iets�te�op-
schepperig�naar�haar�zin.�Ze
is�toen�op�een�stoel�gaan
staan,�zodat�ze�letterlijk�en

figuurlijk�groter�was�dan�hij.

Hij�is�een�leeuw�en�zij�een
ram,�zegt�Juliette.�„Wij�kun-
nen�bekvechten�hoor.�In�die
zin�lijken�we�wel�op�elkaar.”
Toen�Karel�carrière�ging�ma-
ken�-�hij�is�oud-bestuurs-
voorzitter�van�Heineken�-
zorgde�Juliette�ervoor�dat�hij
zich�in�huis�niet�te�bazig�ge-
droeg,�zegt�ze.�„Hij�zei�wel-
eens�grappend:�ik�ben�blij
als�het�maandagochtend�is.
Dan�word�ik�weer�met�res-
pect�behandeld.”

Ze�hebben�zo�hun�eigen
kwaliteiten,�zeggen�ze.�Hij�is
de�verhalenverteller,�zij�de
luisteraar.�Het�is�ook�wel

handig�dat�Juliette�goed�met
namen�is,�zegt�Karel.�„Bui-
tenlandse�namen�vind�ik�al
helemaal�moeilijk�te�onthou-
den.�Hoe�heet�zijn�vrouw
ook�alweer?�Dan�fluistert�zij
mij�dat�in.”

Hoe�ze�het�54�jaar�met�elkaar
hebben�uitgehouden?�Ze
hebben�met�hun�kinderen�in
allerlei�buitenlanden�ge-
woond,�dan�word�je�wel
hecht.�En�gezelligheid�is�ook
een�„bindende�factor”.�Nu
Karel�gepensioneerd�is,
spelen�ze�tegen�het�einde
van�de�dag�een�spelletje�met
een�borrel�erbij.�„Het�klinkt
heel�kneuterig,�maar�daar
genieten�wij�nu�van.”

O p g ev o e d
Elke week legt Annemiek Leclaire een

lezersvraag voor aan deskundigen.

O
ppasoma: „Ik heb zelf geen kinderen maar ben ‘oppas-
o m a’ voor mijn tienjarige petekind. Ze is de dochter
van vluchtelingen. Het is traditie geworden dat ik ieder
jaar een uitje voor haar verjaardag organiseer. Ik ga dan
een dag met twaalf kinderen op stap, bijvoorbeeld naar
de Apenheul. Zij nodigde daarvoor de afgelopen jaren

steeds dezelfde vriendjes en vriendinnetjes uit. Voor de kinderen
waarmee zij omgaat, is zo’n dag een van de hoogtepunten van het jaar.

„Dit jaar wil ze heel graag een meisje uitnodigen dat nooit eerder
mee is geweest. Omdat ik als ‘ouderbegeleider ’ op school de klas-
genootjes van mijn petekind ken, weet ik dat dit meisje slecht luis-
tert, en dikwijls hondsbrutaal is. Ik zie tussen die twee nooit enige in-
teractie. Ik heb het vermoeden dat zij mijn petekind onder druk heeft
gezet om uitgenodigd te worden.

„Ik wil mijn petekind niet teleurstellen, en ik wil ook niet dat zij
last krijgt met dat meisje in de klas. Anderzijds ben ik 71, en voel ik er
niets voor om verantwoordelijk te zijn voor een meisje dat niet luis-
tert en ook mij wel eens heeft geschoffeerd. Als de moeder aan-
spreekbaar was op het gedrag van haar dochter, had ze meegekund,
maar dat is niet zo. Wat te doen?”

Naam�is�bij�de�redactie�bekend.�(Deze�rubriek�is�anoniem,�omdat
moeilijkheden�in�de�opvoeding�gevoelig�liggen.)

Extra volwassene
Tischa Neve: „Ga met uw kleindochter onbevooroordeeld in gesprek
om helder te krijgen waarom ze dit klasgenootje mee wil. Vraag haar:
‘Ik heb je nooit over dit meisje gehoord, wat maakt dat je haar graag
u it n o d i g t ? ’ Misschien wil ze dat het meisje haar vriendin wordt. Het
kan fijn zijn om een stoere bondgenoot te hebben in de klas.

„Ik zou dat gesprek omzichtig aanpakken, en er niet te veel lading
aan geven. U zou kunnen zeggen: ‘Ik had vroeger een meisje in de
klas dat alleen aardig tegen me deed als ik een feestje gaf, en ik vond
het lastig haar dan niet te vragen’.

„Kinderen met een pittig karakter vallen vaak buiten de boot. Als
dit meisje echt iets betekent voor uw pleegkind, is het de moeite
waard haar mee te vragen, maar alleen als u de verantwoordelijkheid
kunt dragen, en die niet op de schouders van het feestvarken komt te
liggen. Zij mag zich niet aansprakelijk voelen voor het gedrag van
haar klasgenoot. U zou een extra volwassene kunnen meevragen.

„Lukt dat niet, zou ik het niet doen. U kunt dat uitleggen aan uw
petekind door te zeggen: ‘Het spijt me, maar ik ben alleen, en ik vind
het te gevaarlijk om iemand mee te nemen die ik niet goed ken.’ Mis-
schien kan het meisje na het feestje een keer komen spelen.”

Niet het moment
Liesbeth Groenhuijsen: „Op het verjaardagsfeestje van een kind heb
je als organisator wel wat anders aan je hoofd dan een hulpverlenen-
de situatie te creëren voor een onopgevoed kind, zeker als het geen
echt vriendinnetje is. Ik begrijp dat uw petekind nogal wat heeft mee-
gemaakt, dan zijn deze uitjes te kostbaar om te laten verstoren. Gelet
op uw leeftijd en de aankomende puberteit is het mogelijk een van de
laatste keren dat u dit zo kan organiseren. Dit is dan niet het moment
om behalve als organisator en begeleider ook nog andere verantwoor-
delijkheden op u te nemen.

„U kunt uw petekind uitleggen dat u het onveilig vindt, omdat u
het meisje niet kent, zonder verder iets onaardigs over haar te zeg-
gen. Zo leert u haar meteen dat als iemand een verantwoordelijkheid
op je schouders legt die je niet aandurft, je dus ‘n e e’ kunt zeggen.”

Tischa�Neve is kinderpsycholoog
Liesbeth Groenhuijsen is klinisch pedagoog

Wilt�u�een�dilemma�in�de�opvoeding�voorleggen?
Stuur�uw�vraag�of�reacties�naar�o�p�g�e�vo�e�d�@�n�rc�.�n�l

Lastig kind op
feestje vragen?

IL
LU

ST
R
AT

IE
�M

A
R
IK
E
�K
N
A
A
P
E
N

‘Je moet de wil hebben er
iets moois van te maken’

Cees�Boer�(76)�en�Yvonne
Boer�(76)�zijn�52�jaar
getrouwd.�Ze�wonen�in
Amsterdam.

„Wat�een�interessant,�slank,
pittig�mormeltje”,�dacht�Cees
toen�hij�rond�zijn�twintigste
Yvonne�bij�een�kegelavond
zag.�Maar�zij�was�iets�minder
onder�de�indruk.�„Of�hij�knap
was?�Neuh,�maar�wel�ge-
woon�leuk.”Hij�vroeg�haar
mee�naar�het�lustrum�van�zijn
corps,�en�op�de�eerste�dag
kregen�ze�gelijk�ruzie.�Hij
kreeg�zijn�dasje�niet�gestrikt.
Dat�moesten�vrouwen�toch
kunnen?�Yvonne�was�het�niet
met�hem�eens.

Geen�„coup�de�foudre”dus,
maar�later�bleek�Cees�toch
best�charmant.�En�hij�was
erg�behulpzaam�toen�Yvon-
ne�haar�opleiding�tot�arts
wilde�afronden�terwijl�er�al
drie�kinderen�rondliepen�en
hij�lange�dagen�maakte�als
oprichter�van�adviesbureau
Boer�&�Croon.�„Ik�vond�haar
ambitie�prachtig.�Dat�ze�een
hele�andere�wereld�verte-
genwoordigde�hield�het�ook
spannend.”

Wat�kan�je�nog�meer�doen
om�een�huwelijk�goed�te
houden?�Vergevingsgezind
zijn,�de�wil�hebben�er�iets
moois�van�te�maken�en�dui-
delijke�afspraken�maken,

zeggen�ze.�Met�het�avond-
eten�wachten�op�iemand�die
later�komt,�is�niet�zo�leuk.
Vandaar�dat�ze�in�een�kalen-
der�altijd�opschreven�hoe
laat�ze�thuis�waren.

Cees�is�nog�steeds�verliefd
op�Yvonne,�zegt�hij.�“Ik�houd
ontzettend�veel�van�dat
meisje.”Yvonnes�ogen�glim-
men.�Ze�is�ervan�overtuigd
dat�Cees�niet�lang�alleen
blijft�als�haar�iets�gebeurt,
zegt�ze.�Gelukkig�is�dat�nog
lang�niet�aan�orde.�Nieuwe
reisplannen�zijn�al�in�de
maak.�Zo�willen�ze�op�de
bonnefooi�naar�Schiphol,�en
dan�zien�ze�wel�waar�ze�be-
landen.

‘We zijn tegenpolen, we
leerden veel van elkaar’

Caspar�Broeksma�(73)en
Els�Broeksma-van�Capelle
(75)�zijn�55�jaar�getrouwd.
Ze�wonen�in�Amsterdam.

„Kom�je�naast�me�zitten”,�zei
Caspar�toen�Els�bij�hem�in�de
klas�kwam.�Ze�was�17,�twee
jaar�ouder�dan�hij,�en�dus�een
„rijpe�vrouw” in�zijn�ogen.
Vanaf�toen�waren�ze�onaf-
scheidelijk.�Ze�gingen�samen
eten,�maakten�samen�huis-
werk.�In�de�les�schreven�ze�el-
kaar�briefjes:�eerst�over�intel-
lectuele�zaken,�de�ideeën
van�Plato�bijvoorbeeld;�later
werden�het�brieven�die�de�le-
raar�beter�niet�kon�vinden.

Ze�hadden�het�al�snel�over

kinderen,�maar�dat�Els�op
haar�21e�zwanger�raakte�was
toch�niet�helemaal�volgens
plan.�Ze�trouwden�en�gingen
samenwonen.�Vreselijk�seri-
eus,�op�zo’n�jonge�leeftijd.
„Nee�hoor,�zegt�Els.�„Het�was
eigenlijk�heel�ontspannen.
We�hebben�altijd�veel�leuke
dingen�gedaan,�namen�de
kinderen�gewoon�mee�als
we�naar�vrienden�of�een
feestje�gingen.”

Er�was�een�tijd�dat�ze�elkaar
weinig�zagen.�Hij�was�çfo�bij
vo�e�d�i�n�g�s�m�i�d�d�e�l�e�n�co�n�ce�r�n
Wessanen,�vloog�de�wereld
ro�n�d�voor�zijn�werk,�zij�werk-
te�voor literaire�organisaties.
De�liefde�is�altijd�constant

gebleven,�maar�de�band�was
in�die�tijd�misschien�iets�min-
der�sterk�omdat�Casper�niet
alle�gebeurtenissen�thuis
meekreeg,�zegt�Els.�Caspar
ervaart�dat�anders,�zegt�hij.
„Als�je�veel�weg�bent,�is�het
heel�prettig�om�thuis�te�zijn.”

Ze�zijn�tegenpolen,�zegt�Els.
„Ik�ben�extravert,�hij�intro-
ve�r�t�.�”Maar�daardoor�heb-
ben�ze�ook�veel�van�elkaar
geleerd.�Els�leerde�relative-
ren,�en�Caspar�leerde�zijn
gevoelens�te�uiten.�Ook�fijn:
ze�delen�dezelfde�interes-
ses.�Ze�houden�allebei�van
lezen,�muziek,�kunst,�en�ko-
ken.�En�lieve�briefjes�schrij-
ven�ze�nog�steeds.
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