
Liefdesleven
Elke week vertelt een lezeres wat ze écht van haar relatie vindt.

Julia (41): “Ineens was hij daar op mijn werk, de nieuwe 
manager die wel heel knap en charismatisch was. En 
van wie bekend was dat hij getrouwd was en kinderen 
had. Desondanks hadden we al snel een leuk mailcon-
tact en vroeg hij of ik een keer met hem wilde gaan 
squashen. Daar zag 
ik geen kwaad in. 
Ik was vrijgezel en 
vond het leuk om 
veel uit te gaan en 
van alles te onder-
nemen. Na een tijd-
je waren we wekelijks op de baan te vinden en daarna 
in het cafeetje dichtbij. Tot hij het daar op een gegeven 
moment te druk vond en ik voorstelde om dan nog wat 
bij mij te drinken. Noem me naïef, maar dat het op meer 
uit zou draaien, had ik van tevoren niet bedacht. Door 
de alcohol vielen alle remmingen weg en toen hij zei: ‘Ik 
wil met je zoenen’ hebben we dat uitgebreid gedaan. 
En viel bij mij eindelijk het kwartje dat dat onbestemde 
gevoel dat ik al langer had, pure verliefdheid was. Die 
kus was het begin van onze affaire en drie maanden 
later vertelde hij dat hij zijn vrouw en kinderen van toen 
vijf en drie ging verlaten voor mij. Hij trok bij me in en 
na een paar maanden kwamen de kinderen regelmatig 
langs. Vanaf dat moment zag ik hem niet meer alleen 
als mijn minnaar, maar ook als vader. Dat laatste was 
wel even wennen. Ik kwam erachter dat als je een re-
latie begint met een man die kinderen heeft, je dubbel 
zo verliefd moet zijn en twee keer zo veel van diegene 
moet houden. Hij heeft veel verdriet gehad om zijn kin-
deren, op de gekste momenten kwam het boven. Maar 
verder voelde onze relatie gewoon goed. Ik weet nog 
dat ik hem een keer aankeek en dacht: wat ben jij leuk 
en wat fijn dat jij in mijn leven bent gekomen. Het is 
helder, wij horen bij elkaar. We zijn nu vijftien jaar samen 
en onze twee kinderen zijn alweer ouder dan zijn eerste 
twee kinderen toen waren. Toch ben ik geen moment 
bang geweest dat hij ons ook zou verlaten, ik weet dat 
hij niet nóg een keer door die hel wil. En mocht hij op 
zijn werk weer een leuke, vrijgezelle vrouw ontmoeten, 
dan durf ik er mijn hand voor in het vuur te steken dat 
hij haar niet zal uitnodigen een keer te gaan squashen.”

‘Noem me naïef, maar dat 

het op meer zou uitdraaien, 

had ik niet bedacht’

hij haar niet zal uitnodigen een keer te gaan squashen.”

WILT U OOK GEÏNTERVIEWD WORDEN VOOR DEZE RUBRIEK? 

STUUR DAN EEN MAILTJE NAAR LIBELLE@LIBELLE.NL O.V.V. LIEFDESLEVEN. 
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