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Help
 Moeder is verliefd!
Nieuwe liefde, nieuw geluk. Heerlijk toch? Voor de liefde ben je nooit  
te oud. Alleen is maar alleen na een scheiding of het overlijden van je lief.  
En toch. Als ‘kind van’ is het best even wennen.
TEKST: ANNEMARIE VAN DIJK | BEELD: JACQUELINE DE HAAS

Meiny: ‘We hebben 
geen geheimen voor 
elkaar over vroeger en 
genieten ontzettend.’

Reijer: ‘Ik vind mijn 
vrouw leuker klinken  
dan mijn vriendin.’

Caroline (dochter 
 van Reijer):  
‘Mijn vader is veel 
hipper geworden.’

Carla (dochter van 
Meiny): ‘Reijer en mijn 
moeder zorgen goed 
voor elkaar. Ze hebben 
het leuk samen.’

Henk (zoon van 
Meiny): ‘Reijer  
hoort er inmiddels 
helemaal bij.’
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Meiny en Reijer verloren beiden in 2011 
hun partner. Meiny heeft vier kinderen, 
Reijer twee. Ze woonden in hetzelfde 
flatgebouw en kwamen zo in 2012 met 
elkaar in contact. 

Meiny: “‘Ik hou niet van spelletjes,’ zei Reijer 
toen ik hem vroeg voor een scrabbleclub voor 
alleenstaanden. Maar hij ging toch overstag 
en steeds vaker hadden we na het scrabbelen 
diepgaande gesprekken met elkaar, als de 
anderen al naar huis waren. Soms huilden we 
samen om onze overleden dierbaren. In die 
tijd dacht ik nog dat ik er nooit meer bovenop 
zou komen. Het was goed om te merken dat ik 
niet de enige was met intens verdriet. Het 
voelde als zielsverwantschap.”
Na een tijdje gaven ze elkaar bij het afscheid 
nemen steeds drie zoenen, weet Reijer nog. 
“‘Dankjewel voor je vriendschap,’ zeiden we 
dan. Op mijn initiatief werd het uiteindelijk 
meer dan vriendschap, hoewel ik mezelf 
eigenlijk te oud voor Meiny vond. Gelukkig 
vond zij mij in mijn doen en laten helemaal 
geen tachtiger.”
Haar dochters moesten wel even wennen, 
merkte Meiny. “Ik ging sneller in de verwer
king dan zij. Ik stelde Reijer voor tijdens  
een paasbrunch bij mij thuis, maar achteraf 
bleken ze dat niet zo op prijs te stellen.  
Mijn zoons waren vooral blij dat ik niet meer 
alleen was.” 
Meiny heeft nooit officieel aan haar kinderen 
 verteld dat ze verkering hadden, zegt haar 
zoon Henk. “Reijer kwam gewoon steeds vaker 

mee op verjaardagen. Toen ik ontdekte dat hij 
meer was dan gewoon een aardige vriend, 
vond ik dat fijn voor haar. Mijn moeder kan 
niet goed alleen zijn. Reijer hoort er inmid
dels helemaal bij, snapt de mores van onze 
familie. Hij is wel wat degelijker dan mijn 
moeder, zij is echt een vrouw van de wereld. 
Maar hij lijkt nog lang geen 85, rende vorig 
jaar nog als een jonge hond door Barcelona 
toen we daar waren.”
Ook dochter Carla is blij voor haar moeder: 
“Reijer en zij zorgen goed voor elkaar. Er is 
geen strijd tussen hen, zoals ze die soms wel 
met mijn vader had. Ze hebben het leuk 
samen. En het is ook best fijn dat ik me niet 
schuldig hoef te voelen dat ik niet elk week
end naar haar toe ga.” De paasbrunch herin
nert ze zich niet maar sommige dingen zijn 
wel wennen, bekent ze. “Als ik mijn moeder 
bel, krijg ik vaak eerst Reijer aan de telefoon. 
Dat is logisch maar wel anders dan vroeger.” 
Afgelopen augustus trouwden Meiny en 
Reijer. “Ik wilde laten zien dat het serieus  
tussen ons is en ik vind ‘mijn vrouw’ leuker  
klinken dan ‘mijn vriendin’,” zegt Reijer. 
“Meiny heeft een pittiger karakter dan mijn 
eerste vrouw, ze geeft vaker een weerwoord. 
Dat bevalt me trouwens wel. Mijn eerste 
huwelijk was meer een vriendschap gewor
den, dit is weer wat nieuws.” 
Je geeft elkaar makkelijker de ruimte als je 
ouder bent, als het niet je eerste relatie is, 
zegt Meiny. “We hebben geen geheimen voor 
elkaar over vroeger en genieten ontzettend.” 
Meiny en haar vader zijn eigenlijk heel 
 verschillend, vindt Reijers dochter Caroline. 
“Wel is mijn vader de laatste tijd veel hipper 
dan vroeger: hij draagt andere kleren, kijkt 
naar films waar hij vroeger geen belangstel
ling voor had en gaat ook ineens op vakantie 
naar het buitenland. Het doet hem denk ik 
goed dat Meiny een stuk jonger is. Ik ben blij 
voor hem dat hij Meiny heeft gevonden, 
alleen is maar alleen. Dat ze op hun leeftijd 
nog gingen trouwen vond ik wel apart, maar 
het was echt bijzonder dat ik mijn vaders 
getuige mocht zijn.”  

Meiny (1943) en Reijer 
(1930) trouwden afgelopen 

augustus. Meiny heeft  
twee dochters, waaronder 

Carla (1965), en twee 
zoons, waaronder Henk 
(1971). Reijer heeft twee 

kinderen: dochter Caroline 
(1964) en een zoon.

Je bent wijzer, vaak rustiger en weet beter wat je 
wilt. Een nieuwe liefde op latere leeftijd biedt op  
het eerste gezicht veel voordelen. Best te begrijpen 
dus dat veel mensen er weer naar op zoek gaan na 
een scheiding of als hun partner is overleden. Een 
verliefdheid die wordt beantwoord is heerlijk, zeker 
als je er eigenlijk niet meer op had gerekend. Weg 
eenzaamheid! Samen kun je de wereld aan en ja, 
ook best fijn om weer een – misschien wel spette
rend – seksleven te hebben. Toch kan een late liefde 
ook moeilijk zijn. Je zeult beiden een (zware) rugzak 

met je mee: kinderen uit eerdere relaties, verdriet om 
overleden geliefden, een moeizaam contact met je 
ex. Bovendien heb je samen geen kinderen, die als 
lijm de relatie in stand kunnen houden. Maar voor 
wie na die eerste verliefdheid een diepe vriend
schap ontwikkelt, dezelfde kijk op het leven heeft 
en dus elkaars zielsmaatje wordt, is de kans groot 
dat de nieuwe relatie slaagt, aldus de deskundigen. 
Hoe minder moeizaam het verleden is en hoe langer 
en beter de vorige relatie was, hoe groter de kans op 
succes in een nieuwe relatie.

Nieuwe trend
We worden ouder en blijven langer gezond. Het leven 
is dus lang genoeg om voor een tweede of derde  
keer een fijne liefde op te bouwen: samen heb je dan 
misschien nog wel twintig prima jaren voor de  
boeg. Bovendien ligt de tijd dat de buitenwereld  
het zielig vond als ‘ouderen’ de huwelijksmarkt op 
gingen inmiddels lang en breed achter ons. Juist op 
hoge leeftijd gaan mensen nu vaker en makkelijker 
een nieuwe relatie aan, blijkt uit de studie Scheiding 
in Vlaanderen, een echtscheidings barometer die vrij 
gelijk opgaat met de situatie in Nederland. Deze 
trend betreft vooral mensen die na 1945 zijn geboren 
en in opkomende welvaart zijn opgegroeid. Die  
vinden dat ze bepaalde dingen verdienen. De  
generatie daarvóór is meer gewend om met weinig 
genoegen te nemen en doet een relatie op latere  
leeftijd vaker af als een luxe.
Overigens pakt de partnermarkt voor mannen iets 

gunstiger uit dan voor vrouwen: er zijn gewoon 
meer vrouwen op hoge leeftijd dan dat er mannen 
zijn. Bovendien vinden mannen vaak  makkelijk een 
jongere vrouw. 

En de kinderen?
Kersverse stellen op leeftijd hopen meestal op een 
gezellige mix van kinderen, stiefkinderen en klein
kinderen met elkaar. Een nieuwe familie. Maar voor 
kinderen kan zo’n relatie gevoelig liggen. Een 
 partner is misschien te vervangen, maar een vader 

of moeder niet. Daarbij vinden 
ze het soms gênant als hun 
(groot)  ouders nog gezonde, 
lees: natuurlijke verlangens 
blijken te hebben. Als de kin
deren niks zien in de prille 
relatie of deze zelfs tegen

werken, zakt de slagingskans drastisch. Zijn ze wel 
ent housiast maar worstelen ze zelf met problemen, 
dan kan ook dat de liefde belasten. Zeker als de 
nieuwe partner zelf geen kinderen heeft en begrip 
voor de situatie mist. Verder kunnen kinderen bij 
een nieuwe liefde voor vader of moeder moeilijk 
doen over de erfenis.

Laat de liefde groeien
Hoe bereid je je als 50+’er nou serieus voor op een 
nieuwe liefde? Vooral geen haast maken, zegt de 
Belgische Sophie de Wijn in haar boek Verkering  
na je zestigste, een gebruiksaanwijzing (SWP, 2007). 
Neem tijd voor de ouderwetse verkering waarin je de 
ander goed leert kennen, went aan elkaars gewoon
tes en kunt uitvinden of je je bij elkaar op je gemak 
voelt. Hoe staat de ander emotioneel in het leven? 
Met welke praktische problemen worstelt hij of zij? 
Start met een latrelatie en wacht even met samen
wonen. Laat de liefde langzaam groeien en bouw de 
relatie geleidelijk op zodat je die eerste maanden 
zonder kleerscheuren doorkomt. Bespreek ook een 
aantal dingen, raadt De Wijn aan. Bijvoorbeeld of je 
dezelfde kijk op geld hebt. En hoe je omgaat met 
elkaars kinderen, vrienden en familie. Wil je de 
vriendschappen die je hebt gezamenlijk maken? Ze 
waarschuwt ook voor overspannen verwachtingen. 
Oudere mensen stellen vaak hoge eisen aan het 
leven en leggen de lat hoog. Tip: beëindig een slecht
lopende relatie; ga geen onmogelijke eisen aan de 
ander stellen.

Zie je er als kind niks in, dan is  
de kans dat mama’s nieuwe relatie 
een succes wordt klein

Meiny: ‘Soms huilden we samen  
om onze overleden dierbaren.  

Het voelde als zielsverwantschap’

Reijer: ‘Op mijn initiatief werd  
het meer dan een vriendschap’
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Durkje en Henk verloren in 2011  
beiden hun partner, met wie ze al jaren 
waren getrouwd. Allebei hebben ze 
twee kinderen. 

Durkje: “Ik was er kapot van maar wist ook: ik 
ga niet alleen blijven. Na een jaar schreef ik 
me in op een datingsite, op zoek naar een 
weduwnaar – ik wilde beslist geen gescheiden 
man met een vervelende ex. Bij de eerste twee 
dates besefte ik direct: dit wordt niks. Met 
Henk, nummer drie, klikte het meteen. We 
belden elkaar eerst een paar keer en kletsten 
dan urenlang. Na ons eerste etentje had ik 
vlinders.” Bij Henk ging het precies zo, alleen 
was Durkje zijn eerste date. Henk: “Het voelde 
of ik Durkje al jaren kende. En eerlijk is eerlijk: 
ik vond haar ook een mooie vrouw. Best raar 
maar vooral heel fijn om na al die jaren weer 
verliefd te zijn.” Henks dochter Natascha is 
blij voor hem. “Mijn vader redde zich prima 
nadat mijn moeder was overleden. Maar ik 
gunde hem ook een nieuwe liefde, had het 
idee dat hij niet durfde te daten vanwege ons. 
‘Schrijf je toch in bij zo’n bureau, je hoeft niet 
alleen te blijven,’ zei ik. Dat hij veel reacties 
kreeg, verbaasde hem enorm. Hij was 43 jaar 
getrouwd met mijn moeder en had zoiets 
jarenlang niet bij de hand gehad.” 
Ook Durkjes kinderen staan achter de nieuwe 
relatie van hun moeder. “Voor ik iets met Henk 
begon, heb ik eerst aan mijn zoon gevraagd of 
hij dat goed vond,” zegt Durkje. “Hij heeft een 
autistische stoornis en woont vlak bij me en 
we zijn veel samen. Als hij het niet had aange
kund, was ik er niet aan begonnen.”
Henk: “Mijn zoon had meer moeite met mijn 
nieuwe relatie, hij was dol op zijn moeder.”
Durkjes dochter Wiesje snapt heel goed dat 
haar moeder weer aan de man ging. “Henk is 
een fijne vent en hij past prima bij haar. Ik 
woon bijna tweehonderd kilometer bij haar 
vandaan en het is een geruststellend idee dat 
hij er is. Mijn moeder kan slecht alleen zijn.” 
Soms is het toch moeilijk, bekent ze. “Toen 
mijn vader een jaar was overleden, mailde ik 
in een verdrietige bui foto’s van hem aan mijn 
moeder. Daarna belde ik haar en was ze erg 
lacherig: ze bekeek samen met een vriendin 

mannen op een datingsite. Dat stak even. Net 
als toen ik Henk voor de eerste keer in mijn 
vaders stoel zag zitten.” Ook Natascha mist 
haar moeder, al staat het los van het geluk 
van haar vader en Durkje. “Met Durkje kon ik 
meteen opschieten. En dat ik er als bonus 
extra familie bij heb gekregen, is helemaal 
mooi. Het klikt echt met Wiesje en haar man.” 
De eerste maanden was hij vaak in het week
end bij Durkje en ging hij op zondagavond 
weer naar huis, vertelt Henk. “Door de week 

misten we elkaar enorm. Op een dinsdag
avond belde ze en zei: ‘Pak je spullen en kom 
toch hiernaartoe.’ Dat heb ik gedaan en ik 
ben niet meer weggegaan. Ik wil samen met 
Durkje gelukkig zijn en heel oud worden.”
Durkje: “Ik hield veel van mijn man Jan, maar 
Henk lijkt meer op mij. Dingen gaan als van
zelf tussen ons. Ik ben een nieuw leven 
begonnen. Soms denk ik: dat ik dit nog mag 
meemaken! Als Jan het zou zien, zou hij blij 
voor me zijn, dat weet ik zeker.” 

Durkje (1948) en Henk 
(1948) wonen samen. 

Durkje heeft twee  
kinderen: dochter Wiesje 
(1969) en een zoon. Henk 
heeft ook twee  kinderen: 
dochter Natascha (1975)  

en een zoon.

Durkje: ‘Ik ben een 
nieuw leven begonnen. 
Dat ik dit nog mag 
meemaken!’

Durkje: ‘Ik hield veel van  
mijn man Jan, maar Henk lijkt 
meer op mij’

Henk: ‘Ik pakte mijn spullen,  
ging naar haar toe en ben niet  
meer weggegaan’

Wiesje (dochter 
van Durkje): ‘Henk 
is een fijne vent, 
hij past prima bij 
mijn moeder.’

Natascha (dochter van 
Henk): ‘Met Durkje kon 
ik meteen opschieten. 
Als bonus kreeg ik er 
een extra familie bij!’

Henk: ‘Raar maar 
vooral heel fijn om 
weer verliefd te zijn.’
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Marianne: ‘Het draaide 
op zoenen uit. O jee, 
dacht ik, hoe vertel ik 
dat mijn dochters?’

Kees: ‘Met Mariannes 
dochters deed ik het 
rustig aan. Ik vervang 
niemand, zei ik.’

Imke (dochter van 
Kees): ‘Marianne past 
beter bij mijn vader 
dan mijn moeder, hij  
is meer ontspannen.’

Natasja (dochter van 
Marianne): ‘Ze was 
helemaal hoteldebotel.’

Monique (dochter van 
Marianne): ‘Soms kregen 
we details die je van je 
moeder niet wilt weten.’
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Marianne en Kees ontmoetten elkaar  
in 1999 tijdens een groepsreis naar 
China. Marianne heeft drie kinderen, 
Kees twee. Kees had na zijn scheiding 
een paar dates die op niets uitliepen. 

Kees: “En eigenlijk vond ik het ook wel best in 
mijn eentje. Net toen ik besloot om niet meer 
op zoek te gaan, ontmoette ik Marianne tij
dens die reis. Zij is het, besefte ik.” Marianne 
had op dat moment nog veel verdriet om haar 
overleden man Ben. “Toch was het enorm 
spannend met Kees. Hij maakte me in die 
vakantie echt het hof en tijdens een fietstocht 
met z’n tweeën draaide het op zoenen uit. O 
jee, hoe moet ik dat straks aan mijn dochters 
vertellen? vroeg ik me af. Die zijn nogal direct 
en kritisch.”
“Ze was zó verliefd toen ze terugkwam uit 
China,” zegt dochter Natasja. “Ik haalde haar 
zelf over om met die reis mee te gaan, maar 
had echt niet verwacht dat ze helemaal hotel
debotel terug zou komen.” 
We reageerden best een beetje bezorgd, weet 
Monique nog. “Zo van: deugt die meneer wel, 
gebruik je wel condooms? Mijn moeder was 
natuurlijk al jaren uit het datingcircuit. Het 
was grappig dat ze zo vol van hem was, maar 
soms kregen we ook details die je van je 
 moeder niet wilt weten.”
Kees doorstond de audiëntie goed. “Met Mari
annes dochters heb ik het rustig aan gedaan. 
‘Ik vervang niemand,’ zei ik. Dat waardeerden 
ze geloof ik wel. Wel moeilijk vond ik dat 

Mariannes oudste kleinzoon eerst heel 
afstandelijk deed. Hij miste zijn opa.” Ook 
zijn eigen dochter moest wennen aan de 
 nieuwe relatie van haar vader. “Ze had het 
nog moeilijk met de scheiding, praatte veel 
met haar moeder. Sinds ik mijn kant van het 
verhaal heb verteld, gaat het beter.”
Dat klopt, zegt zijn dochter Imke: “Marianne 
past ook beter bij hem dan mijn moeder, hij  
is meer ontspannen naast haar. Het duurde 
even voordat ik dat zag, ik woonde natuurlijk 
al niet meer thuis toen ze iets kregen. En  
na een scheiding verandert er nogal wat, 
moet je ook jezelf als kindvan terugvinden. 
Marianne zie ik als de vrouw van mijn vader, 
niet als moeder – ik héb natuurlijk ook nog 
een moeder. Het ging trouwens iets anders 
voelen toen ik kinderen kreeg die Marianne 
honderd procent als hun oma zagen.”
Het was best wennen toen ze gingen samen
wonen, bekent Marianne: “Ben was chaotisch 
en avontuurlijk, een flamboyante man. Kees 
is rustig en heel precies. Het leven was 180 
graden gedraaid, soms best een beetje saai. 
Maar we zijn ook in veel dingen hetzelfde, 
denken allebei dat er meer is tussen hemel  
en aarde. En ik kon fijn met hem praten over 
mijn verdriet om Ben. Kees stelde ook voor  
om Bens foto’s gewoon weer in de kamer te 
zetten. Heel lief. Daarnaast hielp ik hem om 
over zijn scheiding heen te komen.” 
Op hun trouwdag voelde het dubbel, zegt 
Monique. “Ik gunde mijn moeder alle geluk al 
deed het tegelijkertijd pijn dat mijn vader er 
niet bij was, die hield zo van een feestje. Op 
zo’n dag besef je extra goed: een partner is te 
vervangen, een vader niet. Maar geen kwaad 
woord over Kees: hij is een lieve, geduldige 
man die prima voor mijn moeder zorgt.” 
Natasja: “Kees accepteert veel. Als we met  z’n 
allen gezellig bij elkaar zijn, halen we vaak 
herinneringen op aan onze vader. Dat is voor 
Kees vast niet altijd leuk, maar hij doet er 
nooit moeilijk over.” ■

Marianne (1941) en Kees 
(1946) trouwden in 2001. 

Marianne heeft drie  
dochters, onder wie 

Monique (1962)  
en Natasja (1964).  

Kees heeft een dochter: 
Imke (1977) en een zoon.

Marianne: ‘Het was spannend  
met Kees. Hij maakte me  

echt het hof!’

Kees: ‘Net toen ik besloot niet meer 
op zoek te gaan, ontmoette  

ik Marianne. Zij is het, besefte ik’


