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Ik 
hoop 

anderen 
te inspireren, 

na te 
laten 

denken 
en een 

streep te 
zetten 

door 
onhaalbare 
verlangens 

in de 
liefde.6

01Summary



Inleiding

Vier jaar geleden startte ik op 
CMD, ik was net afgestudeerd in 
fashion design en wilde zo ver 
mogelijk van die wereld 
vandaan. Ik wilde doorgaan met 
ontwerpen, maar mijn 
creativiteit betekenisvoller 
inzetten. CMD was voor mij dé 
manier om dat te leren. Ik ben in 
mijn projecten altijd 
geneigd een persoonlijk gevoel te 
vertalen in een 
eindwerk. Vaak gaan deze 
gevoelens over een 
maatschappelijk probleem. Iets wat 
dus door meerdere mensen ervaren 
wordt. Mijn streven is het 
aanspreken van een groot publiek, 
met als einddoel verbinding te 
creëren. 

Mijn fascinatie voor mensen en 
interesse in psychologie 
combineren met mijn liefde voor 
design stond centraal tijdens de 
zoektocht naar mijn 
ontwerpvraag. Daarnaast vond ik 
het heel belangrijk dicht bij 
mezelf te blijven en een 
onderwerp te kiezen waar ik door 
het vertalen van mijn 
eigen gevoel, verbinding kon 
creëren met anderen.  

Liefde heeft mij altijd 
verwonderd. Hoe ze nergens 
rekening mee houdt en haar 
eigen weg baant. Hoe hoog ze je 
laat vliegen en hoe hard ze je 
tegen de grond kan 
smijten. Liefde is het mooiste wat 
er bestaat, maar liefde is ook 
pijnlijk, confronterend en 
meedogenloos. Hoe zien relaties er 
tegenwoordig uit en wat 
hebben we voor elkaar over? 
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Ruim zeven jaar geleden 
gingen mijn ouders uit elkaar. 
Er volgde een vreselijke 
periode vol haat, afgunst, 
ruzie en onzekerheid. Voor mijn 
ouders zat er geen enkele kans 
meer in dat dit goed zou komen, 
daar ben ik van overtuigd. Maar 
niet  elke scheiding gaat er zo 
aan toe, sterker nog, veel 
mensen gaan vriendschappelijk uit 
elkaar, omdat de liefde ‘op’ is. 
Ik heb het zelf meegemaakt. 
In november vorig jaar beëindigde 
ik mijn toentertijd vijfjarige 
relatie. We waren nog verliefd, 
totaal verward gingen we uit 
elkaar. Maar ondanks de liefde die 
we voor elkaar voelden, was er ook 
angst. Op jonge leeftijd kregen 
we een relatie, voor ons beiden 
elkaars eerste liefde en na vijf 
jaar ga je dan ineens twijfelen. 
Mensen om mij heen die hun 
‘zorgen’ uitspraken; “Maar ben 
je dan niet benieuwd naar wat er 
nog meer is?”. Ik besef me nu pas 
hoe brutaal ik dat vind, maar dat 
terzijde. Bevangen door de angst 
dingen te missen, schoten we ieder 
een eigen weg in. Op zoek naar 
‘iets’. 

Na ruim een half jaar stopte die 
zoektocht. Het gras bleek 
helemaal niet groener aan de 
overkant. Gelukkig kwamen we 
beiden tot deze conclusie. Ik zeg 
niet dat ik nu overtuigd ben van 
een levenslange 
liefdesverbinding met hem, want de 
liefde is onvoorspelbaar, maar wel 
kreeg ik door deze ervaring een 
heel duidelijk beeld van wat 
liefde in de essentie is en 
betekent. Ik heb zelf ervaren hoe 
mijn omgeving en sociale media 
onzekerheid kunnen brengen in een 
goede, stabiele relatie. Daarnaast 
kreeg de ‘bevreesde sleur’ voor 
mij een totaal nieuwe betekenis. 
Ik hoop anderen te inspireren, 
na te laten denken en een streep 
te zetten door onhaalbare 
verlangens in de liefde.
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ONDERZOEKSVRAAG 

Hoe kan de sleur van de liefde 
in waarde worden hersteld?

DEELVRAGEN 

1. Wat wordt er verstaan onder de sleur
   van de liefde? 
2. Waar komt het negatieve beeld van en 
   de angst voor de sleur van de liefde 
   vandaan?
3. Welke invloed heeft de angst voor de 
   sleur van de liefde op de duurzame
   liefdesrelatie?
4. Welke manieren zijn er om deze angst 
   weg te nemen?
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02 Methodieken
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Methodieken

Desktop Research - literature 
study

Mijn eigen ervaringen in de 
liefde en het gevoel dat ik 
erbij heb zijn op zichzelf nog 
geen reden om ervan uit te gaan 
dat meerdere mensen dit gevoel 
delen. En er door velen wordt 
gelijd aan het misplaatste 
liefdesbeeld dat er lijkt te 
heersen in deze samenleving. 
Door middel van Desktop 
research zoek ik naar de 
maatschappelijke urgentie van 
dit thema.  

“Ik kan eenvoudig niet geloven 
dat er passies zijn die een 
leven lang in de ziel smeulen, 
als een onderaards vuur, als 
een veenbrand. 
Misschien bestaan ze wel, 
maar ik denk dat het leven 
zulke vuren blust.”

- Sándor Márai - [1]

“En ze leefden nog lang en 
gelukkig”, het einde van 
menig sprookjesverhaal. Maar in 
hoeverre komt dit overeen met 
de realiteit? Hoeveel mensen 
vinden hun ‘ware liefde’ in één 
keer? En hoe vaak blijkt 
diegene aan alle verwachtingen 
te voldoen? Veel 
waarschijnlijker zal de liefde 
gepaard gaan met pijn, verdriet 
en teleurstellingen. Maakt dat 
het verlangen naar duurzame 
liefde onmogelijk? Ik denk het 
niet. Maar het verlangen naar 
sprookjesliefde wel. 

Volgens psychiater en schrijver 
Dirk de Wachter zijn de 
verwachtingen van de 
liefde tegenwoordig zo
onmogelijk hoog, omdat ze door 
de gemediatiseerde cultuur 
onecht romantisch wordt 
voorgesteld. Zoals zijn 
prachtige, poëtische verwoor-
ding; “Liefde krijgt een aura 
van hollywoodiaanse 
paradijselijkheid”. Zoals we de 
liefde op het scherm en in de 
reclame zien, zo zouden we haar 
willen beleven. Volgens dat 
scherm staat de liefde gelijk 
aan een relatie waarin alles 
altijd goed gaat en het altijd 
feest is. Niets is minder waar. 
[2] 
We hunkeren naar een geweldige 
relatie, elke dag moet groots, 
de seks moet altijd wild, 
vol passie, en de liefde moet 
er zijn, vanzelf, zonder dat we 
daar ook maar iets voor moeten 
doen of laten. Het verlangen 
naar dit eindeloze genot wordt 
dwangmatig. We verliezen 
onszelf in deze zoektocht, 
raken alsmaar verder verwijderd 
van de kern en daarmee 
verdwijnt de duurzame liefde.
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Gevangen in de illusie van de 
maakbaarheid streeft men het 
ultieme geluk na, de 
fantastische relatie. Er heerst 
een enorme angst voor ‘sleur’. 
Alles moet men er aan doen om 
die bevreesde sleur te 
voorkomen. Je kunt geen 
tijdschrift openslaan zonder 
dat je wordt doodgegooid met 
tips en tricks hoe die sleur te 
verhelpen of beter nog te 
voorkomen. Want sleur betekent 
saai en saai staat gelijk aan 
levenloos. Deze continue 
behoefte aan prikkeling en de 
angst voor het gewone, gaat ten 
koste van de duurzame liefde.  
Echte liefde bewijst zich juist 
in de dagelijkse sleur. In de 
gewone dagen van het bestaan.
 
“Het leven is onvolmaakt en 
vaak is het leven heel gewoon. 
Als liefde dat overleeft, kan 
zij dat gewone opnieuw 
bijzonder maken”.

- Dirk De wachter - [2]

Liefde lijkt tegenwoordig van 
korte duur. Dat mensen 
uitelkaar gaan is niets 
bijzonders. Sterker nog, ben je 
langer dan vijf jaar bij elkaar 
dan lijken mensen enorm onder 
de indruk. Scheiden is de 
normaalste zaak van de 
wereld. Een goudenbruiloft 
daarentegen, is een zeldzaam 
wonder. Dat is de realiteit. 
Toch trouwen we nog steeds 
massaal. Over het algemeen 
(gelukkig) met andere 
bedoelingen dan voor de kerk of 
het samenbrengen van 
schoonfamilies, zoals vroeger. 

 

De voornaamste reden dat 
mensen trouwen is toch vaak om 
de liefde te vieren. We gelóven 
dus niet alleen echt dat 
eeuwige liefde bestaat, we 
verlangen het ook. Waarom 
anders trouwen we nog? Ik vind 
Temptation Island hiervan een 
zeer geschikt voorbeeld. 
Temptation Island is van 
oorsprong een Amerikaanse 
realityserie waarin vier 
koppels een wat genoemd wordt 
“ultieme relatietest” aan gaan 
door veertien dagen lang, 
gescheiden van elkaar, door 
te brengen in het gezelschap 
van een aantal verleiders en 
verleidsters op een tropisch 
eiland. Er is avond na avond 
een open bar, er zijn dates op 
exclusieve plekken en bij het 
kampvuur krijgen de partners 
beelden van elkaar te zien. 
De centrale vraag is of hun 
relatie sterk genoeg is en ze 
de verleidingen kunnen 
weerstaan. Ultiem vermaak voor 
velen. Ik heb het nooit 
gekeken, maar voor dit 
onderzoek heb ik mij er toch 
aan gewaagd. Wat mij hier 
opviel, was de overtuiging 
waarmee veel 
koppels dit ‘avontuur’ 
aangingen. Met het volste 
vertrouwen dat niets hun 
relatie kon schaden, namen ze 
afscheid. Uiteraard werden ook 
deze koppels zwaar 
teleurgesteld in hun partner, 
die na het zoveelste shotje 
vodka, de verleiding van een 
vreemde niet kon weerstaan. Het 
ongeloof wat er dan ontstond 
vond ik op een bepaalde manier 
bijna aandoenlijk. 
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We gelóven dus wel degelijk in 
de eeuwige liefde, we 
verlangen het én streven het 
na. Maar ik denk dat het beeld 
dat we van de liefde hebben,
tegenwoordig niet meer gelijk 
staat aan de realiteit. Ik denk 
dat sociale media hierin een 
grote rol spelen. Zo noemt De 
Wachter dit de 
‘voordurende leuk-dwang’ in 
zijn boek ‘Liefde, Een 
onmogelijk verlangen?’ Wanneer 
iemand naar onze 
vakantieplannen vraagt dan moet 
het antwoord opwindend zijn. 
Als we toegeven dat ons werk 
soms tegenvalt, schrikt onze 
gesprekspartner en vraagt hij 
bezorgd of er iets scheelt.[2] 
Het leven moet leuk zijn, 
altijd en de liefde ook. Blijk 
je in de relatie waarin je zit 
af en toe ook ongelukkig? Dan 
is dat een reden om je spullen  
te pakken en op zoek te gaan 
naar een andere partner. Ik 
denk dat dit een eindeloze  
zoektocht betreft en je nooit 
de liefde zult vinden waar diep 
van binnen naar wordt verlangd.

Ongeveer een derde van de 
huwelijken eindigt in een 
echtscheiding.[3] Maar hoeveel 
van deze scheidingen zijn 
“overbodig”? Haken we niet te 
snel af bij tegenslag? 
Verwachten we niet te veel 
van de liefde? Met vragen als 
deze probeer ik de liefde vorm 
te geven. Maar liefde is niet 
meetbaar, noch voorspelbaar. 
Een antwoord op hoe de liefde 
en haar duurzaamheid te 
bereiken is, zal ik dan ook 
nooit vinden. Toch doe ik een 
poging haar te naderen en te 
bevrijden uit de illusie van de 
maakbaarheid.
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Diary Study

De doodgewone dagen in de 
liefde. Ik kwam tot het besef 
hoe ongelooflijk mooi die zijn. 
Hoe enorm waardevol. 
In gesprekken met naasten kwam 
ik al snel tot de conclusie dat 
de angst voor het ‘saaie’ wel 
degelijk bestaat. Ik pleit niet 
voor een saaie relatie, 
waarin je altijd maar 
genoegen zou moeten nemen met 
het minste. Maar ik heb zelf 
ervaren hoe de angst voor saai 
en gewoon, fataal kan zijn voor 
je relatie. Ik ben geen 
deskundige, geen hoogleraar 
en hoewel ik denk iets van de 
liefde te weten, misschien weet 
ik wel niets. Maar gedachten en 
gevoel bij de liefde heb ik wel, 
net als ieder ander.

Ik besluit deze op te schrijven.
Kleine momenten en 
gebeurtenissen in mijn leven met 
mijn vriend Tim. Ik schrijf over  
hoe de liefde zich uit in het 
dagelijkse leven. Hoe de 
realiteit lijnrecht tegenover de 
sprookjesliefde staat, welke we 
zien op ons scherm. Wij 
kennen elkaar inmiddels zes jaar 
en zeven maanden. Ik houd 
zielsveel van deze man, maar 
geloof me, soms wil ik hem naar 
buiten duwen en de deur op slot 
draaien.
Dit soort momenten horen 
erbij. Tuurlijk, we hebben het 
harstikke fijn en romantische 
avondjes zitten er genoeg 
tussen. Maar we maken ook ruzie, 
zijn het vaak oneens, hebben 
regelmatig gewoon ‘voorspelbare’ 
seks en vaak zijn onze dagen 
samen helemaal niet bijzonder.

En dat noemt men dan sleur. Ja, 
prima. Maar waarom er toch 
zoveel energie wordt besteed om 
die sleur te vermijden? Het is 
mij een raadsel. Door het 
opschrijven van mijn 
liefdesleven, op een 
kwetsbare en eerlijke manier, 
hoop ik de sleur van de liefde 
in een nieuw daglicht te 
steken. 
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Interviews

Ik wil met anderen hun kijk op 
de liefde bespreken en erachter 
komen waar de 
gezamenlijkheid in zit. Zijn we 
massaal bang voor de sleur in 
de liefde? En hoe doorbreken we 
die angst?
 
Om erachter te komen hoe 
anderen in mijn omgeving tegen 
de liefde aankijken, besloot ik 
het gesprek aan te gaan. Face 
to face. De keuze voor deze 
onderzoeksvorm is heel bewust 
geweest. Mijn doel verbinding 
te creëren begint bij 
kwetsbaarheid. Vaak als je de 
eerste stap zet in de 
relatie tot een ander, volgt 
diegene meestal vanzelf. Met 
andere woorden; ik deed mijn 
verhaal. Ik nam alles op, maar 
ook de keuze geen camera te 
gebruiken was bewust. Een 
camera tijdens een intiem 
gesprek kan afleidend werken en 
als blokkade worden gezien. Het 
ging in dit eerste stadium van 
mijn onderzoek echt over het 
durven delen en het voeren van 
een intiem gesprek. Het 
belangrijkste hiervoor is een 
gesprekspartner die luistert en 
niet alleen kwetsbaarheid 
verlangt, maar deze ook geeft.
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Storytelling

Ik heb een grote liefde voor 
schrijven. Ik deel af en toe 
een gevoel of gedachte, welke 
meerdere mensen in mijn
omgeving ervaren. Ik merk dat 
mensen mijn schrijfstijl 
waarderen en toch ben ik altijd 
erg onzeker geweest over het 
opschrijven van mijn 
interpretaties van bepaalde 
zaken. Want ik wil absoluut 
niet overkomen als een 
zelfingenomen betweter. Want 
over beter weten gesproken; 
ik weet dingen, maar ik weet ze 
niet ‘beter’ dan ieder ander. 
Het doel van mijn onderzoek is, 
zoals ik eerder al benoemde, 
het creëren van verbinding. 
Ik schrijf dan ook over het 
algemeen vooral over zaken waar 
mensen zich in herkennen. Over 
de liefde in het dagelijks 
bestaan. 

Inspiration Wall

Dat ik een complex vraagstuk 
gekozen had, was al duidelijk 
vanaf moment één. Er zijn zo 
enorm veel lagen in de liefde. 
Ik heb veel onderzocht, veel 
gelezen en ook dingen gemaakt, 
waarvan het meeste enorm 
relevant voor mijn onderzoek. 
Maar toch is het een bewuste 
keuze geweest om niet alles in 
mijn exploratie te verwerken. 
Het werd simpelweg gewoon te 
veel. Ik heb een weloverwogen 
selectie gemaakt van de 
‘hoofdzaken’. Ik deel dus een 
klein (relevant) deel van mijn 
inspiratie, welke ik heb 
opgedaan tijdens mijn 
onderzoek.
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Concept

Voor mijn eindwerk heb ik nog 
geen concrete vorm gekozen. Wel 
probeer ik zo duidelijk 
mogelijk mijn concept toe 
te lichten. Welke zaken vind ik 
belangrijk en wat is het 
uiteindelijke doel van mijn 
werk. 
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Er was eens  
een prinses die India heette. Zij was al heel lang samen met haar prins, prins 
Tim, maar lang niet altijd gelukkig. Want haar bijzonder charmante prins 
bleek soms behoorlijk bot. En zo lief als hij kon zijn, zo saai en onverschillig 
was hij ook. Ze konden het heel fijn hebben samen, maar het was ook wel 
eens minder leuk. Ze dachten niet over alles hetzelfde, ze leefden soms wel 
eens langs elkaar heen en ze maakten zelfs af en toe ruzie! Maar dat kon 
toch niet de bedoeling zijn? Het leven van een prinses hoorde heel anders te 
gaan! Prinsessen leven toch altijd lang en gelukkig? En gelukkig betekent 
het altijd fijn hebben samen en al helemaal geen ruzie maken! De prinses 
begon te twijfelen of de prins die zij had gekozen wel de ware prins voor haar 
was. Misschien dat ze met een andere prins wél lang en gelukkig kon leven. 
Ze hield dan wel heel veel van haar prins, maar ze zou toch altijd gelukkig 
moeten zijn? Ze was tenslotte een prinses. Na veel gesprekken kwam het 
moment dan eindelijk daar. De prins en de prinses gingen uit elkaar. Ze 
beloofden elkaar nog te schrijven en namen afscheid. Het deed de prinses veel 
verdriet om haar prins los te laten, maar ze was ook opgelucht, want nu kon 
ze écht gelukkig worden, voor altijd! 
 

diary study
x 
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Beetje flauw, maar zo liep eind 
2019 dus ongeveer het sprookje 
van Prins Tim en Prinses 
India. Sad right? Want 
eigenlijk nergens in deze zeer 
compacte samenvatting, lees je 
iets heel verontrustends, toch? 
Ja, niet voor eeuwig en altijd 
romantisch en nee, je denkt 
niet altijd overal hetzelfde 
over. En in een goede relatie 
met fijne momenten, wordt 
er soms gewoon even ruzie 
gemaakt. We wéten dat, maar 
ergens lijken we toch ook te 
geloven dat sprookjesliefde, 
lees ‘en ze leefden nog lang en 
gelukkig’, wel bestaat. En 
begrijp me niet verkeerd, ik 
geloof ook in dit einde, maar 
het klinkt gewoon ietwat 
realistischer wanneer je het 
woordje “soms” toevoegt. Het 
lijkt me namelijk nogal een 
onmogelijke opgave om áltijd 
fantastisch gelukkig te zijn 
met elkaar. En dat hoeft in 
mijn ogen niet eens. 
Zolang je (van elkaar) kunt 
accepteren dat het hebben van 
een relatie soms ook ‘gewoon’ 
is. Waar de romantiek soms ver 
te zoeken is en je elkaar soms 
uitkotst. Prima. Zolang je het 
elke keer maar terugvind. 
Zolang je elkaar recht in de 
ogen aan kunt kijken en kunt 
denken: Oke, nu even wat minder 
gelukkig, maar ik zou toch met 
niemand anders ‘minder geluk-
kig’ willen zijn dan met jou. 

Want weet dat het er gewoon bij 
hoort, soms even niet 
gelukkig te zijn. Het leven 
gaat nu eenmaal niet alleen 
maar over rozengeur en 
maneschijn. Tuurlijk ook, maar 
echt niet alleen maar. Zonder 
de dood geen leven. En 
zonder verdriet geen vreugde. 
Het hoort er gewoon bij. We 
krijgen vroeg of laat allemaal 
te maken met narigheid. Vaak 
kun je het verdriet wat daarbij 
komt kijken delen in de liefde. 
En soms is de liefde oorzaak 
van dat verdriet. Als we de 
liefde zo gaan benaderen, 
ga je inzien dat dit over 
liefde in het algemeen gaat. 
En dat de oplossing weg te gaan 
bij je partner en met iemand 
anders opnieuw beginnen geen 
garantie is voor pijnloze 
liefde. Pijnloze liefde bestaat 
namelijk niet, zelfs niet in 
sprookjes. En laat mij alvast 
stellen dat ik het natuurlijk 
niet heb over zeer 
ongezonde, instabiele of 
gewelddadige relaties waarin 
pijn de liefde overmeestert. Ik 
heb het gewoon over een lullig 
liefdesverhaal zoals die van 
mij. Na vijf jaar intense 
liefde gedeeld te hebben, 
zonder ‘echte’ reden weggaan. 
Alles achter laten en opzoek 
naar liefde zónder pijn. 
Een eindeloze zoektocht, een 
zoektocht naar een schat die 
niet bestaat.
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Ik voel mij genoodzaakt te zeggen 
dat ik niet pleit voor een 
samenleving als vroeger, waarin 
een huwelijk niet verbroken kon 
worden. Natuurlijk is het een 
ontzettend belangrijke vooruitgang 
dat we vandaag de dag vrij zijn 
in de keuze te houden van wie wij 
willen. Maar het lijkt wel alsof 
we er een beetje in doorslaan. Nu 
we weg kunnen, MOETEN we ook als 
we daar reden toe hebben. Is je 
partner vreemdgegaan en je kiest 
ervoor om je best te doen en er 
uit te komen, dus je blijft, dan 
ben je bang en laat je over 
jezelf heen lopen. En nee ik zeg 
óók niet dat we vreemdgangers hun 
gang moeten laten gaan.

Maar ik sprak ooit een vrouw, 
wiens partner na 27 jaar 
huwelijk vreemdging. Zij zat 
enorm met zichzelf in de knoop 
en ze hadden al maanden geen 
seks. Hij ging vreemd, biechtte 
het op en betuigde spijt. Hij 
wilde er alles aan doen om er 
uit te komen, maar zij had haar 
advocaat al gebeld. Ze zou hem 
nooit meer kunnen vertrouwen en 
stelde dat de 27 jaar samen met 
hem als één grote leugen 
voelde. Ik snap de pijn, de 
frustratie en de woede. Maar in 
27 jaar tijd, één misstap en 
dan alle jaren samen als een 
leugen zien? Waarom laat je al 
deze pijn in je hart, dacht ik. 
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Laat me even terug gaan naar 
de persoonlijke voorbeelden. 
Zoals het gebrek aan dagelijkse 
romantiek na vijf jaar samen te 
zijn. En dan doel ik echt naar 
hele kleine dingen. Ik weet nog 
dat Tim vroeger zo vaak zei hoe 
lief ik eruit zag als ik sliep. 
Nu word ik ‘s ochtends wakker 
en het eerste dat hij zegt, of 
nou ja, ‘zegt’, hij snauwt 
eigenlijk: “Je lag wéér te 
snurken, facking irritant!”. En 
hoe ik vroeger heel de nacht in 
zijn armen lag, krijg ik nu 
regelmatig een trap tegen mijn 
schenen, als ik het waag ‘zijn’ 
kant van het bed op te rollen. 
Ik heb het sowieso niet echt 
heel erg getroffen wat betreft 
romantiek. Zo lief als hij is, 
zo’n bijzonder laag gevoel voor 
romantiek heeft de man. Laatst 
lagen we in bed en meneer had 
het weer over dat ik naar 
oliebollen rook. Yeah, 
really.. dat zegt hij dus op 
z’n tijd. Hij beweert dat dit 
komt door het koken en dat ik 
dan de afzuiger niet aan zou 
zetten. Maar even voor de goede 

orde. Ik bak geen oliebollen. 
Sterker nog, ik kook vaak best 
op niveau. Sowieso lijkt mij de 
opmerking “Je ruikt naar 
oliebollen” niet heel 
aangenaam om te horen, voor 
niemand niet. Maar ik kan je 
vertellen, als je de hele dag 
in de keuken hebt gestaan om 
voor manlief een 4-gangen menu 
op tafel te slingeren en hij 
spreekt deze woorden uit, nou 
daar word je écht niet vrolijk
van. “Zeg nou godverdomme eens 
iets liefs tegen mij” roep ik 
beledigd. Waarop een lange 
stilte volgt. Ik kijk geërgerd 
naast me. Ik zie hem nadenken. 
Er verschijnt een fronsrimpel 
op zijn gezicht en na enige 
tijd zegt hij dan vol 
overtuiging: ‘vakantie’. “Wat? 
Ik snap het niet..” zeg ik. 
‘Dat is toch leuk?’ antwoord 
hij. Ik zal je de discussie die 
volgde besparen, maar het komt 
er dus op neer dat mijn liefje 
onder ‘iets liefs zeggen tegen 
je vriendin’ het woord 
‘vakantie’ erg geschikt vond. 
Het is te droevig voor woorden.
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Goed, zoals ik heb moeten 
accepteren dat ik écht zelf 
verantwoordelijk ben voor 
enige romantiek in ons leven, 
zo heeft hij manieren moeten 
vinden met mijn temperament te 
dealen. En dat is eigenlijk 
zowel in positieve als in 
negatieve zin, behoorlijk zwaar 
voor deze man. Mijn intense 
blijheid en enthousiasme is al 
behoorlijk vermoeiend, tel daar 
bij op dat dit nogal bipolair 
kan omslaan in vurige 
boosheid, wat dan weer vervolgd 
wordt door hopeloos verdriet.
Nou goed, reken maar uit. Voor 
iemand die nogal rustig van 
aard is, zeer introvert en 
uiterst bescheiden in het 
openbaar tonen van emoties, kan 
mijn aanwezigheid behoorlijk 
zwaar vallen. En zo zijn er nog 
talloze zaken waarin wij 
belachelijk verschillen. Het 
grappige is, hoe langer we 
samen zijn, des te meer ik deze 
verschillen waardeer

en koester, dat ook. Ik spreek 
oprechte dankbaarheid uit naar 
hem, als ik op een nightmarket
in Noord-Thailand totaal de 
controle verlies en ik door 
alle prikkels mezelf volledig 
te buiten ga. Dat hij mij op 
zo’n moment vastpakt, als een 
kleuter, want echt, dat ben ik 
op deze momenten. Hij rustig 
contact zoekt en tegen mij zegt 
“In, we gaan eerst even iets 
eten, dan gaan we daar rustig 
van genieten en kun je even 
alles op je in laten werken. 
Kom maar” en mij 
vervolgens naar een 
dumplingkraam begeleid. Het is 
te gênant voor woorden, maar 
dat is echt wat ik op zo’n 
moment nodig heb. Ik kan me 
herinneren dat ik in het 
verleden nog al eens uitsprak 
dat ik wel eens zou willen dat 
Tim hetzelfde level van 
enthousiasme zou bezitten als 
ik, maar dat was vroeger, die 
fout maak ik niet meer.
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What’s it about.

Waar gaat dit verhaal naartoe vraag je je af. Een exact einddoel kan 
ik je helaas niet geven. Ook niet dé manier om liefde te vinden en te 
behouden. Ik ben echt geen liefdesgoeroe. I wish.. Ook voor mij blijft 
de liefde een groot mysterie. Ik denk eerlijk gezegd voor iedereen, óók 
voor de mensen die beweren de liefde op wat voor manier dan ook door 
te hebben. Ik denk namelijk niet dat dat kan. De liefde doet wat ze 
wilt en ik denk dat niemand haar écht door kan hebben. Maar dat maakt 
de liefde ook zo speciaal. Wel denk ik dat er een wezenlijk verschil 
is tussen het ‘niet weten’ in de liefde en een totaal misplaatst beeld 
hebben van haar. En dat laatste is bij veel mensen het geval, ben ik 
van mening. En logisch ook! Laat me je weer een voorbeeld geven aan de 
hand van mijzelf, want ja, ook mijn beeld van de liefde kwam heel lang 
niet overeen met de realiteit. Het komt soms nog wel eens voor, dat ik 
na een vermoeiende discussie, de gedachte dat ik dit vast niet met 
iemand anders zou hebben, niet kan onderdrukken. En dat slaat 
natuurlijk nergens op. Want er is echt niemand ter wereld die het in 
alles met mij eens gaat zijn, gelukkig maar. En er is ook niemand ter 
wereld perfect, en dus niet teleurstellend. Want zo is het hé? Niet 
perfect is teleurstellend. Dus streven we naar perfectie, zo min 
mogelijk teleurstellingen. Maar dan heeft de liefde natuurlijk geen 
schijn van kans, want zelfs zij is niet perfect. Ook zij laat steken 
vallen. Eigenlijk faalt de liefde constant en de kunst is om die 
momenten van falen los te zien van de liefde die je voor elkaar voelt. 
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Zoals eerder benoemd gingen Tim 
en ik in november 2019 na een 
vijfjarige relatie uitelkaar. 
Uit angst dingen te missen, 
zetten we er een punt achter. 
Dat resulteerde in acht 
maanden lang als een kip zonder 
kop rond rennen. Geen idee wat 
ik zocht en waarom. Gelukkig 
vonden we elkaar terug. 
En zijn we nu herenigd. 
Over het algemeen gelukkig. 
En soms niet. En dat is goed. 
En wat hielden we er aan over? 
Het besef dat soms niet 
gelukkig zijn oké is, als we 
de rest van de tijd wel gewoon 
heel graag samen zijn. En een 
soa, dat ook. 

Mijn liefde voor schrijven zet 
mij aan om storytelling te 
combineren de methode: Diary 
study. Hiermee probeer ik een 
eerlijk en realistisch beeld te 
schetsen van mijn eigen 
liefdesleven, welke bestaat uit 
fijne en minder fijne momenten. 
Precies zoals de liefde hoort 
te zijn.
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“Wil je wat drinken? Wijn?”, 
mijn tinderdate rommelt in een 
kast. “Ja doe maar”, antwoord 
ik. “Ik kom zo, zet jij ff 
muziek op?” hij wijst naar de 
box op tafel en loopt de 
keuken uit. “Wil je ook wat 
eten?” roept hij vanuit de 
kamer ernaast. Ik kijk om mee 
heen en vraag me af hoelang het 
geleden zal zijn dat hier is 
schoongemaakt. Het fornuis is 
afgedekt met aluminiumfolie en 
ligt bezaaid met 
shoarmaresten. Op het aanrecht 
staan een stapel aangekoekte 
pannen, borden met curryvlek-
ken en lege bierflesjes. “Nee 
bedankt, ik heb geen trek”. 
Iedereen die mij kent weet dat 
dit een leugen is. Ik heb 
áltijd trek. Maar hier niet. 
Hier heb ik geen trek. Ik kijk 
naar de stoel naast me en 
twijfel of ik erop wil zitten. 
Man wat is het hier goor. Mijn 
date loopt de keuken in met een 
fles wijn en twee theeglazen. 
Jezus. “Ga lekker zitten” 

zegt hij. Ik glimlach en zak 
met ietwat tegenzin op de stoel 
neer. Hij overhandigd me een 
theeglas vol, zeer matige, rode 
wijn. “Proost” zegt hij. Ik tik 
mijn theeglas tegen de zijne en 
neem een grote slok. Een 
rilling loopt over mijn rug. 
Ik denk aan mijn ex. Voor de 
derde keer al vanavond. Opnieuw 
dwing ik mezelf te focussen op 
mijn date. Ik drink tot mijn 
glas leeg is en sta op. “Zullen 
we anders een filmpje kijken?” 
vraag ik hem en ik duw mijn 
borsten een beetje naar voren. 
Jezus wat slecht, denk ik in 
mezelf. Maar op zijn gezicht 
verschijnt een brede glimlach. 
Hij pakt mijn hand en trekt me 
achter hem aan mee de 
keuken uit. We lopen zijn 
slaapkamer in. Ik merk op dat 
hij heeft opgeruimd, maar 
normaal heel rommelig is. Ik 
trek mijn schoenen uit en ga 
op zijn opgemaakte bed zitten. 
Voor de sier zet hij een 
aflevering van friends aan.

“Ik neuk met een vreemde om mijn ex te vergeten, 
dat is al behoorlijk triest. Maar nog triester is 

dat het niet eens werkt.”
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We kijken nog geen vijf 
minuten en dan ineens begint 
hij me hartstochtelijk te 
zoenen. Hij trekt zijn shirt 
uit en knoopt mijn blouse los. 
Holy jezus. Doe ff relaxed zeg, 
denk ik. Hij kust mijn buik en 
trekt mijn broek omlaag. Hij 
is snel. Heel snel. Ik hoor de 
opwinding in zijn ademhaling, 
ik voel het in zijn trillende 
handen. Normaal voel ik me 
gevleid als een man geil is, 
als zijn lichaam verraadt dat 
hij me graag wil. Nu niet. Nu 
irriteer ik me. Ik denk wéér 
aan mijn ex. Ik neuk met een 
vreemde om mijn ex te vergeten, 
dat is al behoorlijk triest. 
Maar nog triester is dat het 
niet eens werkt. Ik krijg hem 
niet uit mijn hoofd. Maar we 
prikten het door, onze liefdes-
bel. We gingen ieder een eigen 
weg. En dat was wat ik wil-
de toch? Los van hem, weg van 
hem. Want dan zou het stoppen. 
Dan zou mijn verlangen naar hem 
stoppen. Dus onenightstands mee

na het stappen, ordinair tongen 
in de kroeg. En dus Tinder. En 
dus lig ik hier met een 
onbekende, die mijn lichaam 
véél te gretig afstruint, te 
denken aan mijn ex. Het maakt 
niet uit waar ik naartoe 
vlucht, naar wie ik vlucht. Het 
maakt niet uit waar ik neuk of 
met wie. Het maakt niet uit hoe 
ver ik ga. De afstand doet er 
niet toe. Zolang mijn hart zich 
niet overgeeft, kom ik niet 
los. En hoe kan mijn hart zich 
ooit overgeven? Nooit 
eerder hield ik van iemand op 
de manier zoals ik van hem 
houd. Hij veranderde mijn 
hartslag, voor het eerst en 
voorgoed. Hij ís mijn hartslag. 
Hij lééft in mij. Ik kijk naar 
twee vreemde handen die mijn 
borsten vastgrijpen. Handen die 
ik niet ken, handen die ik niet 
wil kennen. Ik ga recht 
opzitten. Mijn nietsvermoedende 
date kruipt dezelfde richting 
op, maar ik houd hem tegen. 
“Sorry” zeg ik. Hij kijkt me
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vragend aan. “Het spijt me 
echt, maar ik ga naar huis”. 
Nog geen tien minuten later 
trek ik zijn voordeur achter me 
dicht. Het regent zachtjes. Ik 
kijk omhoog, sluit mijn ogen 
en haal diep adem. Ik voel een 
traan langs mijn gezicht lopen, 
ontlading. Ontlading van een 
strijd die ik bij dezen 
officieel heb opgegeven. 
De strijd iemand te vergeten, 
want dat gaat gewoon 

niet gebeuren. En nu mijn weg 
terugvinden. Op de een of 
andere manier voel ik dat dat 
gaat lukken. Maar eerst naar 
huis. Met mijn jas over mijn 
hoofd getrokken, loop ik naar 
Rotterdam Centraal.
En in deze donkere 
regenachtige nacht, liet ik een 
strijd en blauwe ballen achter. 
Op weg naar een liefdevolle 
toekomst. Op weg naar het 
verlangen van mijn hart.
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In het schemerige licht van de 
ondergaande zon, lopen we hand 
in hand naar huis. Af en toe 
zeggen we wat tegen elkaar, 
maar verder hangt er een 
aangename stilte. Ik 
luister naar de vogels en denk 
aan vanavond. Onderweg naar 
huis van een avondje dineren 
bij een ander stel. We kennen 
hen al zo lang Tim en ik 
samen zijn. Ruim 6,5 jaar dus. 
We spreken elkaar veel te 
weinig, wat ik elke keer extra 
besef als ik er geweest ben. 
Tim en ik kregen vanavond de 
vraag van hun, wat wij anders 
hebben gedaan na onze ‘break’, 
wat hadden we besproken toen we 
uiteindelijk toch 
besloten met elkaar verder te 
gaan. Wat moest er anders? Tim 
en ik zwegen alle twee toen 
deze vragen gesteld werden. We 
keken elkaar vragend aan, met 
zo’n blik van ‘weet jij iets?’. 
“Niets” zeiden we tegelijk. 
Nooit eerder had iemand die 
vraag aan mij gesteld. Nooit 

eerder had ik er überhaupt over 
nagedacht. Want hoe ging dat 
ook alweer? Ja er was dat 
moment in Luxemburg, ‘als 
vrienden op vakantie’ (geloof 
je het zelf), het was daar, 
toen we het voor het eerst écht 
naar elkaar uitspraken. Het 
was daar, toen hij toegaf mij 
vreselijk te missen en dat ik 
eerlijk deelde met niemand een 
toekomst te zien, dan met hem. 
Daar aan die rivier in 
Luxemburg. Waar we vertrouwd 
ruzie maakten over hoe de tent 
op te zetten, waar hij elke 
ochtend veel eerder wakker was 
dan ik, broodjes haalde en mij 
de tent uit sleurde. Waar ik 
mijn hart en ziel stak in 
liefdevolle maaltijden 
bereiden in mijn trotse 
buitenkeukentje. Waar we grappa 
dronken, wat hij super smerig 
vond, maar wat we vier jaar 
geleden van zijn vader 
kregen en ik al die tijd 
bewaard had, voor een speciaal 
moment. Dagen, avonden en 
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nachten welke ik nooit ga 
vergeten. Wat een intens geluk 
voelde ik daar. Een gevoel van 
overwinning. Maar of we echt 
iets hebben besproken? 
We lopen de straat in. Met een 
grote glimlach op mijn gezicht 
kijk ik opzij, hij knipoogt en 
zegt “wat is er?”. Ik zwijg. We 
hebben niks besproken, geen 
deals, geen veto’s, geen 
aanpassingen. We kozen voor de 
liefde, opnieuw. Bewust van 
alle imperfecties, van onszelf 
en van elkaar. En juist dat 
maakt denk ik dat het werkt. 
Tussen ons gaat het beter dan 
ooit tevoren. En nee, ik zeg 
daarmee niet dat wij geen 
ruzie maken en dat ik elk 
moment van de dag uit elkaar 
spat van verliefdheid. 
Integendeel. Maar op een 
bepaalde manier hebben we 
geaccepteerd wie wij zijn en 
wat onze relatie is. Als een 
overgave aan de werkelijkheid. 
En door de rust die dat met 
zich meebrengt, raakten we 
opnieuw met de diepe waarheid 
verbonden. De waarheid van de 
liefde, van haar onvolmaaktheid 
en het besef dat dit klopt.
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My daily romance 

Het is donderdagavond. We liggen in bed. Hij op telefoon, ik lees een 
boek. Ik voel zijn hand tegen mijn zij en hij knijpt. Hij vergroot zijn 
greep en heeft inmiddels al mijn heupvet bij elkaar verzameld. Fors 
begint hij te kneden. Hij gebruikt mijn heupvet, of zoals zijn oma zou 
zeggen ‘neukteugels’ als stressbal. Ik zucht, maar laat het gaan. Zijn 
handen verplaatsen naar mijn borsten, ook deze moeten kennelijk worden 
bijgevormd. Hij slaat de dekens weg en duwt daarna met zijn 
wijsvinger tegen een tiet. Hij herhaalt deze beweging achter elkaar. 
Ondertussen zijn aandacht nog steeds gericht op telefoon. Ik kijk naar 
beneden. Mijn tiet drilt als een vies puddinkje heen en weer. Ik draai 
mijn hoofd geïrriteerd opzij. “Ben je klaar met spelen?” vraag ik. Hij 
grijnst en knijpt in mijn onderkin, welke onvermijdbaar tevoorschijn 
komt wanneer je in bed ligt met een boek in je handen. 
“Onderschat de kracht niet van een liefdevolle aanraking” schreef ik 
vandaag op papier. Hij gebruikt de calorieën die zich in mijn zij hebben 
genesteld als stressbal. Een echte ‘liefdevolle’ aanraking kan ik het 
niet noemen. My daily romance. Or maybe dying. My dying romance. 

Ik zit aan de keukentafel en schenk mijn derde glas wijn in. Tim ruimt 
de vaatwasser in. Ondanks dat er muziek aan staat, hangt er een 
dodelijke stilte. We hebben net ruzie gehad en ik ben nog niet van plan 
om het op te lossen. En dat derde glas gaat daar ook geen hele positieve 
verandering in brengen. Ruim een uur geleden kwam hij thuis. 
Drukke werkdag, honger. Ik had gekookt, het eten stond klaar, maar ik 
was nog wel even in voor een vluggertje. Tim niet. Hij wilde eerst eten 
en daarna. En daar ging ik. Er volgde een eindeloos betoog met 
kreten als “Wij hebben nooit meer spontane seks!” (wat echt helemaal 
niet zo is) en “Waarom kunnen wij het nu nooit meer zoals vroeger een 
keer op het aanrecht doen?!” (omdat de hele buurt naar binnen kijkt en 
het in het echt altijd nét iets minder aangenamer gaat dan in je 
fantasie) Enfin. Wij boos eten. En nu dus nog steeds boos. Ik scroll door 
mijn telefoon, ik schrijf veel, vooral als ik belachelijke dingen 
meemaak. Mijn oog valt op de titel ‘the day after’. Ik open het document 
en begin te lezen. Het betreft een day after van een onenightstand. Een 
classic onenightstand overigens. Een hele avond op het terras hangen met 
een vriendin. Véél te veel wijn drinken. En dan dat moment van shotjes, 
want dat is altijd een goed idee.. Een oude bekende tegenkomen. Heel de 
avond flirten en dan uiteindelijk zat als een aap met hem mee. Je kan 
niet op je benen staan zo dronken, maar inderdaad, seks is echt een top 
idee. Not. Je weet het, maar gaat toch. Goed, zo’n avond verloopt 
natuurlijk nóóit zoals je er over fantaseert. 
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Daar zal ik jullie netvlies dan ook zeker niet mee belasten. Het verhaal 
heet ten slotte ‘The day after’ en gaat als volgt;
“Ik kan mijn sokken nergens vinden”. In mijn bh zit ik op de rand van 
het bed. “Ja, ik heb ook echt geen zin om te zoeken, ik pak wel andere 
sokken voor je”. Mijn opgepikte onenightstand van gisterenavond loopt 
de kamer uit. Ik haal diep adem. Ik ga straks zo keihard over mijn nek, 
“ik moet hier weg” denk ik. Ik trek mijn blouse aan, een muffe bierlucht 
glipt in mijn neusgaten. Ik begin te kokhalzen. Jezus. De onenightstand 
man komt terug met een paar sokken. “Ik loop even met je mee, ik ga toch 
boodschappen doen” zegt hij. Dat ik daarvan baal, omdat ik geen 
seconde langer zijn gezelschap wil, probeer ik te verbergen. Ik wil op 
dit moment niemands gezelschap. Ik wil alleen zijn en kei ard over mijn 
nek gaan. We lopen de gang in, ik kan me hier niks meer van herinneren. 
Ook de lift herken ik niet. Geen idee dat we gisteren met een lift naar 
boven zijn gegaan. Het enige wat ik weet, was dat ik een zéér matige 
nacht heb gehad. En dan bedoel ik niet dat ik slecht heb geslapen. Ik 
weet nog dat ik de hele tijd dacht “Tim zou dit zoveel beter doen”. De 
liftdeuren gaan open. Er hangt een grote spiegel. Ik staar naar mijn 
verstrooide kop, ik zie er uit alsof elke ademhaling mijn laatste kan 
zijn. Ik houd mijn zonnebril op. Op de hoek van de straat krijg ik een 
kus en scheidden onze wegen. Met zwabberende beentjes loop ik naar de 
fietsenstalling. Ik begin weer te kokhalzen. “Niet hier ouwe, niet hier” 
jank ik in mezelf. Ik adem drie keer diep in en uit en begin aan mijn 
helse fietstocht naar huis. Een brabantwaterkraan midden op het plein 
trekt mijn aandacht. Ik gooi mijn fiets neer en als een uitgedroogde 
hyena slurp ik het lullige waterstraaltje naar binnen. Wat moet dit een 
afzichtelijk beeld zijn. Ik fiets verder. Mensen in hardloopkleding 
passeren mij. Ik kijk naar rechts en zie mezelf in de ruiten van de 
boekwinkel, als een in elkaar gekrompen hobbit op mijn fietsje zitten. 
Jezus. Wat een gênante bedoeling. Een dik kwartier later word ik 
aangestaard door mijn aartsvijand. De bult. Het viaduct. Weer begin ik 
te kokhalzen. Maar dit keer blijft het daar niet bij. Ik geef een ruk 
aan mijn stuur. Op mijn knieën kots ik mijn volledige maaginhoud uit in 
het gras. Een gevoel van opluchting gemengd met zelfhaat kruipt in mij 
naar boven. Het is prachtig weer. Een dag om iets te ondernemen of met 
een glas rosé in de zon te liggen. En ik zit geknield naast de weg 
keihard te kotsen. Ondanks de enorme teleurstelling in mijzelf moet ik 
lachen. Ik verlangde naar spanning, onvoorspelbaarheid en impulsieve 
seks. In mijn hoofd was het allemaal zóveel geiler dan de realiteit. De 
fantasie maakt creaties, welke niets te maken hebben met de 
werkelijkheid en de daadwerkelijke wensen.
Er verschijnt een glimlach op mijn gezicht. Ik loop naar Tim en sla mijn 
armen om hem heen. “Sorry” zeg ik. Ik ben heel blij met jou en onze niet 
spontane seks. 
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My daily romance 

Harvey Specter, (personage uit netflix-serie ‘Suits’) een bijzonder 
arrogante klootzak in een veel te duur maatpak. Ik kan er niks aan doen, 
maar ik vind dat dus bloedaantrekkelijk. Walgelijk, ik weet het. Ik lig 
in bed en zwijmel weg bij Harvey’s gevatte opmerkingen die daarmee zijn 
zoveelste zaak wint. De aflevering is nét klaar als ik de voordeur dicht 
hoor vallen. Tim is thuis. Ik heb trek in McDonald’s, het is 22:30 en 
ik heb zin in een cheeseburger. Doe niet zo vies, denk ik in mezelf. Met 
het einde van de aflevering nog in mijn hoofd (een hartstochtelijke 
zoensessie tussen Harvey en zijn nieuwe vlam), loop ik naar de badkamer. 
Ik poets mijn tanden en bedenk me hoe ik Tim straks net zo 
hartstochtelijk ga zoenen. Ik fantaseer over de seks die we straks gaan 
hebben en romantiseer alles veel te extreem. De deur gaat open, ik kijk 
Tim via de spiegel ondeugend aan. Hij merkt het niet op. Hij loopt de 
badkamer in en ik draai mijn gezicht naar hem toe voor een kus. In 
plaats daarvan slaat op mijn kont en knijpt in mij zij. “Hou daar nou 
eens mee op! Wat is dat toch met jou en mijn vetjes” roep ik 
verontwaardigd. Hij negeert me. “Ik ga ff douchen, ga je mee?” zegt hij 
en trekt z’n shirt uit. Hij kijkt naar zijn rug in de spiegel. “Jezus, 
wat een joekel. Wil jij die puist ff uitknijpen?” en hij wijst naar een 
angstaanjagend gezwel op zijn schouderblad. Ik kijk hem geïrriteerd aan. 
“Ow, ik ben trouwens langs Mac gegaan, er ligt een cheeseburger voor je 
beneden” zegt hij. Harvey Specter zou mij nooit vragen een puist uit te 
knijpen, maar mijn behoefte voor een cheeseburger aanvoelen ook niet, 
dat kan niemand, behalve Tim. 
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Alles

Alles of niets, of: Alles én niets. De liefde gaat over het laatste. 
Alles hebben gaat soms gepaard met een gevoel van leegte. En in tijden 
van leegte komt het verlangen naar alles. Alles ís niets. En niets is 
alles. 

Brug 

Twee individuen die elkaar kruisen. Zó anders. Een ander leven gehad en 
gewend. Gewoonten verschillen. Normen en waarden die botsen. En toch 
ontstaat er iets tussen deze twee. Iets wezenlijks. Zij leren van 
elkaar. Een spanningsveld tussen verwondering en onbegrip, verbondenheid 
en afstand. Welke allemaal voorbij razen, op diezelfde brug. De brug der 
liefde. 
 

Cliché 

Altijd verlangend naar uitzonderlijk, buitengewoon en anders. Uniek zijn 
lijkt een bijzonder hoge waarde. Ook in de liefde streeft men naar een 
exceptionele verbinding. Iets wat anderen niet hebben of niet hebben 
gedaan. Maar de liefde is misschien wel het grootste cliché dat er 
bestaat. De liefde verdrijft al het afwijkende. Het maakt de mens naakt 
en kwetsbaar. Want allen doen onnozel, allen zijn zwak. Liefde maakt de 
mens gelijk. Zij brengt ieder mens dezelfde euforie en dezelfde pijn. 
Het cliché van de liefde. Het mooiste uit ons bestaan.

Duurzaam

Duurzame liefde. Iets wat blijvend is. Een kostbaar goed. 
Onveranderlijk en permanent. Misschien wel het hoogst haalbare doel in 
de liefde. Dat het blijft bestaan. Maar duurzaam is kostbaar, het vergt 
aandacht en tijd. Aandacht die er niet is, tijd evenmin. Nooit eerder 
was de liefde zo vergankelijk. Gevangen in de raas van ons bestaan, waar 
alles kan en alles moet, dreigt de duurzame liefde te verdwijnen. 
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Eros 

Eros, de god van de liefde. Hij die met pijl en boog iedereen die hij 
raakt opslag verliefd maakt en blinde passie veroorzaakt. De 
drijvende kracht van aantrekking en binding. Niemand is veilig voor hem. 
Geen mens, geen god. Onvoorspelbaar en meedogenloos. Precies zoals de 
liefde soms kan zijn. 

Fastlove 

In tijden van Tinder. Fysiek contact letterlijk binnen handbereik. 
Swipe, match, smalltalk, seks. En weer door. Er wordt bekritiseerd op 
een te grote moedervlek in het gezicht, op te kleine borsten of een te 
aanwezige lach. Er wordt afgekeurd na één blik, na één woord te 
hebben gewisseld. Relaties worden verbroken na één misstap of als het 
even “gewoon” is. Seks en liefde wordt verslonden aan de lopende band. 
Een generatie verslaafd aan fastlove, met een eenzame toekomst tegemoet. 

Groener gras

Van een afstand verbitterd gluren, 
naar dat o zo groene gras van de buren. 
Er ontstaat jaloezie en afgunst, 
hopend op gras net zo groen. 
We zetten alles op alles, 
En besluiten de buren na te doen. 

Het wordt een obsessie en 
door de razernij en pijn,
lijkt het besef niet de doordringen, 
dat het groene deken bij de buren, 
kunstgras blijkt te zijn.
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Hechting

Gehecht aan hem. Hij die mij een gevoel van onvolledigheid bezorgd en 
tegelijkertijd compleet maakt. Hij die mij niet begrijpt, maar wel ac-
cepteert. Hij die mij verdriet doet en laat zweven van geluk. Gehecht 
aan alles in wie hij is, tot in het diepste van mijn hart.

Ikea 

Een ruziënd koppel dat het niet eens lijkt te worden over de juiste 
lamp. Een zwanger stel, in hun eigen bubbel, tussen de ledikantjes. Een 
gezin van zes, vier kinderen voorop. Een moeder volgt hen corrigerend. 
Een vader loopt verdwaald in gedachten achter haar aan. Jonge twintigers 
bij het servies. En een echtpaar van ver in de zeventig in het restau-
rant, ze delen een tompouce en drinken koffie. 
Van samen wonen, naar verhuizen. Van een babykamer, naar een bedroom-ma-
keover. De Ikea is als toneel. Een prachtig stuk uit het dagelijkse le-
ven van de gewone mens en de liefde. 

Ja

Ja tegen jou, tegen ons. Ja tegen liefde en tegen pijn. 
Ja tegen alles wat maakt dat wij nog samen zijn. 

Kracht 

De kracht der liefde. Onverslaanbaar. Verzetten is hopeloos. Zij doodt 
of biedt leven. Zonder enige verklaring, stormt haar kracht door het 
lot. Het lot van een ieder, wie haar verlangt.  
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Liefde 

Liefde. Zij die nergens rekening mee houdt. Zij die geeft en zij die 
neemt. Pijnlijk, confronterend en meedogenloos, maar tegelijk het 
mooiste van alles dat er is. 

Mysterie 

Voor de een onvindbaar, voor de ander niet verdraagzaam. Waar de een het 
leven voelt, lijdt de ander. Zij die eren, zij die onteren. Onverklaar-
baar en niet te voorspellen. Het mysterie van de liefde.

Nacht 

Het was de nacht waarin jouw hand de mijne zocht. Waarin mijn lippen 
de jouwe raakten. De nacht waarin we vreeën. Onder de sterren, aan de 
rivier. Het waren mijn tranen en jouw geruststellende stem. Het was de 
nacht waarin wij elkaar terug vonden, waarin het verleden ons achterliet 
en verzonk in de stroom van de rivier. 

Overgave 

Liefde eist een overgave. Een overgave aan haar, aan het lot. Het 
loslaten van de controle. Een sprong in het diepe. Waardoor je vliegt, 
maar ook zult vallen. Een overgave aan het niet weten, aan het genot en 
aan de pijn. Een overgave aan de liefde en al haar onmogelijkheden. 

45

diary study
x 

storytelling



Plato

“the madness of love is the greatest of heaven’s blessings” 
-Plato-

Quarantaine  

Terug naar de rust, keren zij in quarantaine. Een omhelzing van de 
stilte. Opnieuw verbinding met de liefde en met elkaar. 
Teruggetrokken uit de raas van het bestaan welke de fragiele liefde 
schaadt, geven zij zich over aan de rust en de stilte. Aan de liefde en 
aan elkaar. 
 

Ruzie 

Ruzie als onderdeel van de liefde. In volledige rust accepteren dat het 
zo moet zijn. Zonder het te begrijpen. Zonder in aanval te treden noch 
ervoor te buigen. Wanneer een ruzie als een donkere wolk nadert, er niet 
van weg te rennen, maar stil te staan en ernaar te kijken. Soms barst 
hij leeg. Soms waait hij over.

Sleur

De sleur van de liefde. Romantiek in de puurste vorm. Eerlijk en 
kwetsbaar. Liefde zonder sleur is geen liefde, want alleen echte liefde 
houdt stand in de gewonigheid van het bestaan.   
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Thuis 

Thuis is waar we rust vinden. Rust in de raas van het leven. Waar de 
stilte voelbaar is. Waar veiligheid wordt gegeven. Thuis is het gevoel 
van samen, van wij. Gevoel van rust, liefde en stilte. Mijn thuis, dat 
ben jij.

Uur van de wolf

Het uur van de wolf. Het uur voor zonsopgang, waarin droom en realiteit 
zich met elkaar vermengen. Waar jij het eerste bent dat ik zie, wanneer 
mijn ogen zich open. Waar elke dag onze liefde opnieuw ontwaakt.

Vlinders 

Verliefdheid. Een vrolijke, naïeve waas die verschijnt zodra het eerste 
rupsje in je buik zich ontpopt tot een vlinder, die je vanaf dat moment 
met haar vleugels tijdenlang kriebels bezorgd in je buik. Steeds meer 
vlinders, groot en intens. Kleuren fel als het licht. Alleen het goede 
zien, zwevend door. Het moeilijke verdwijnt en het mooie licht op. Die 
persoon waar je alles voor doet. Waarbij alles goed voelt, waar je in 
verdwijnt, jouw thuis, jouw plek om je zelf te zijn. 

De vlinders blijven, maar de energie wordt minder. Ze zijn er. Ze 
vliegen, maar anders als eerst. De kleuren vervagen en een grijze waas 
daalt neer. De verliefdheid verandert, het houden van neemt toe. En 
grijze vlinders vliegen door, tot in de eeuwigheid van de liefde. 
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Wij

Jij en ik. 

X 

X. Een snelle digitale kus. Een vlugge bevestiging van de liefde die 
haar waarden totaal verliest. Betekenisloos en oppervlakkig. 
Zinloos als een sorry welke niet gemeend. 

Yin & Yang 

Een zoektocht naar gelijkenis. Naar hetzelfde, naar bekend terrein. 
Naar alles wat men weet en kan verwachten, waar niets tegendraads zal 
zijn. Maar juist de verschillen houden de liefde in stand. 
Het leren begrijpen van de ander versterkt de liefdesband. 
Yin en yang, het een kan niet zonder het ander en het ander niet zonder 
het een. Hij die de verschillen in de ander niet accepteren zal, blijft 
voor altijd alleen. 

Zee

Liefde is als de zee. Het is een thuis voor velen, maar ook de dood. 
Waar je zweeft op de golven en waarin je het volgende moment verdrinkt.
Een overweldigende grootheid. Een raas van emoties. Alles komt er samen. 
Zij is de rust en de chaos. De overgave en de wanhoop. Het geluk en de 
pijn. De zee van de liefde, heeft alles wat men verlangt en 
tegelijkertijd vreest.
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Vier gesprekken, voortgekomen 
uit de methode Interviewing, 
raken mij in het hart. 
Geïnspireerd op deze eerlijke 
verhalen, over de liefde 
besluit ik een kort sprookje te 
schrijven. Ik probreer 
daarmee het sprookjesconcept 
‘Ze leefden nog lang en 
gelukkig’ te transformeren in 
een realistischer verhaal.

Lieve lieve India. 

Wat heb je dit prachtig geschreven en ik spreek 
niks in omdat ik aan het janken ben. Zo mooi heb 
jij mijn sprookje gemaakt. En het raakt me echt 
omdat dit precies is wat ik eigenlijk wil zeggen. 
Het is net alsof je in mijn hoofd hebt gekeken. 

NAAM TOENAAM FOTO alles mag erbij. Ik ben trots op 
jou dat je dit zo mooi hebt geschreven. En zal ook 
met trots dit sprookje vertellen! 

Kan niet beschrijven hoe wreed ik dit vind!!

- Jade -

Wat een mega mooi verhaal heb je 
geschreven. Vooral die laatste zin is echt heel 
sterk. Je hebt echt aanleg voor schrijven, je zou 
er wat mee moeten doen!

- Lennard en Zoë - 

Lieve India, heel heftig maar ook heel mooi. Wat 
heb je dit knap gedaan. Dit is precies wat we 
doormaakten. Ik denk dat je mooie verhaal veel 
mensen zal raken. 

Liefs en succes met alles

- C & E -

Wauw. Wat kloppend. En ook die eigen toelichting 
onder aan het sprookje, geeft heel erg weer wat 
wij voelen / mee maken. Alles klopt aan je 
verhaal. Bedankt lieve India

- M & A - 
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Bedankt 
voor de 
openheid, 
de 
oprechtheid 
en het 
vertrouwen. 
Bedankt 
voor 
het delen 
van 
jullie 
verhalen.
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Er was eens  
een prinses, die in tegenstelling tot vele andere prinsessen geen jurken droeg. 
Deze prinses was veel stoerder dan alle andere prinsessen. Zij droeg geen 
jurken, maar broeken en had een prachtige, grote tatoeage op haar 
linkerarm. Alle prinsessen waren stiekem een beetje jaloers op deze stoere 
prinses. Prinses Jade was haar naam. Zij leek voor de buitenwereld dan 
wel stoer en sterk en dat was ze ook zeker, maar wat veel mensen niet wisten, 
was dat zij ook veel verdriet had. Prinses Jade had namelijk nogal veel pech 
in de liefde. Op een dag had ze er genoeg van. Ze zat op haar bed en riep 
“Ik heb genoeg pech gehad! Ik wil nu wel eens weten waar ik zoeken moet 
voor de echte liefde! Was er maar een manier om daar achter te komen..” 
jammerde ze. En op dat moment twinkelden er overal piepkleine sterretjes in 
haar slaapkamer. Het was magisch! En plots verscheen er in de grote spiegel 
aan de muur een schim. Prinses Jade schrok zich een hoedje! 
“Wees niet gevreesd mijn lieve kind, ik geef inzichten op alle vragen waar gij 
het antwoord niet op vindt” zei de schim in de spiegel. “Lieve hemel!” riep 
prinses Jade, “Dan bent u een toverspiegel”. En de schim glimlachte 
vriendelijk. 
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“Maar luister goed en onthoud, ik kan maar één vraag beantwoorden, dus 
stel de juiste, een die je niet berouwt!” 
“Ow maar ik weet er al een!” riep prinses Jade uit en keek recht naar de 
schim.

“Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, waar vind ik de ware liefde in 
dit land?”
En de schim antwoordde: 
“Het antwoord op uw vraag vindt u in alles dat reflectie biedt. 
Ware liefde ligt daar waar u uzelf ziet.” 

En langzaam vervaagde de schim. Prinses Jade begreep er niets van. 
“Wacht! Ik snap het niet!” riep ze uit, maar de schim was al verdwenen. 
En daar stond ze dan, starend naar haar eigen spiegelbeeld. 
“Het antwoord op uw vraag vindt u in alles dat reflectie biedt. Ware liefde 
ligt daar waar u uzelf ziet.” herhaalde de prinses. Ze dacht diep na. 
En ineens wist ze het! “Natuurlijk!” riep ze uit, “Ik moet op zoek naar een 
prins die dezelfde dingen leuk vindt als ik, misschien zelfs een prins die een 
beetje op mij lijkt. Ik moet opzoek naar een stoere prins, met tatoeages. 
Een prins zonder vrees! Dat was het antwoord op de liefde”. 
Zó zou ze deze spoedig vinden, dacht de prinses. 

Dagen, weken en maanden gingen voorbij. Prinses Jade had al veel prin-
sen ontmoet. Hele stoere, grote, dappere prinsen, maar geen van die prinsen 
maakte haar gelukkig. Ze snapte er niets van. Prinses Jade werd met de 
dag verdrietiger en begon langzaam te geloven dat het háár schuld was. 
Ze had écht gezocht naar prinsen waar zij zichzelf in terug zag, maar zonder 
succes. Ze wist niet meer wat ze moest doen. De tranen rolden over haar 
wangen, smekend riep ze opnieuw om hulp van de toverspiegel. 
En tot haar grote verbazing verscheen de schim weer in de grote spiegel aan 
de muur. 
“Ow spiegeltje, wat ben ik blij u te zien! Help mij toch alstublieft, ik weet me 
geen raad meer!” riep de prinses. En de schim antwoordde: 
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“Mijn antwoord is minder ingewikkeld dan het lijkt. Het ligt niet 
aan de prinsen, het is de manier waarop u kijkt. Ik zal u nog één-
maal helpen lieve kind, het gaat niet om de ander, maar om u zelf, 
dat is waar u ware liefde vindt. Liefde voor een ander nastreven, is 
pas mogelijk als u het eerst u zelf kunt geven”. 

En de schim vaagde langzaam weg uit de spiegel. Weer bleef prinses Jade 
achter, starend naar haar eigen spiegelbeeld. En weer stroomden er tranen 
over haar wangen, maar dit keer niet van verdriet, het was het besef wat 
haar raakte. Het besef dat ze al die tijd haarzelf vergeten was, druk met de 
zoektocht naar de liefde, vergat zij zichzelf. Maar dat zou prinses Jade nooit 
meer laten gebeuren. De liefde voor een ander komt wel wist de prinses. 
Maar de liefde voor haarzelf, die ís er en zal er altijd zijn. 

Het verhaal van prinses Jade is het verhaal van velen. Want velen 
zoeken de liefde in een ander, zonder van zichzelf te houden. 
Liefde is iets veel groters dan het sprookje ‘samen zijn’. Liefde is 
het openen van je hart, allereerst voor jezelf. En dat vergt 
kwetsbaarheid en oprechtheid. De sprookjes die wij lezen, de 
sprookjes om ons heen, gáán niet over de liefde voor jezelf. Deze 
gaan te allen tijde over de liefde voor een ander. Maar weet dat 
houden van een ander pas mogelijk is, wanneer je houdt van jezelf. 

Met dank aan lieve Jade
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Er waren eens  
een koning en koningin. Zij hadden het grootste paleis van het koninkrijk, 
met de meeste bedienden. De koningin droeg de duurste jurken. Zij had wel 
duizend parelkettingen en nóg meer diamanten. De koning kocht de beste 
paarden en won álle racewedstrijden. Het koningspaar ademde succes. Zij 
maakten reizen naar de verste en mooiste landen, het hele koninkrijk was 
jaloers op hen. Het koningspaar kon werkelijk álles kopen wat hun hartje 
begeerde. Tenminste, dat dáchten de mensen in het koninkrijk. Wat men 
niet wist, was dat naast liefde die zij voor elkaar voelden, er ook een groot 
verdriet was, wat het koningspaar deelde. Er was namelijk één wens van de 
koning en koningin die zij niet konden waarmaken: een kindje. Ze wilde zó 
graag een kindje, maar het mocht niet baten. De koning haalde álle dokters 
uit het hele koninkrijk bij elkaar, zelfs uit andere rijken, maar er was geen 
dokter die hen kon helpen. Wanhopig dat het koningspaar was, besloten zij 
de verre reis af te leggen naar het toverbos. Daar woonde de oude wijsgeer. 
Hij zou raad weten, verzekerde de koning aan zijn koningin. Het konings-
paar maakte zich gereed voor de lange tocht en vertrokken naar het toverbos.
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Het was een zware lange tocht geweest, maar het zou alles waard zijn. Het 
koningspaar wilde niets liever dan hun laatste wens laten uitkomen. De oude 
wijsgeer woonde in de grootste boom van het toverbos. Eindelijk waren ze er. 
“Ow oude wijsgeer help ons alstublieft. En inderdaad, niet veel later begon-
nen de takken van de boom te schudden en daar was dan de oude wijsgeer 
“Nee maar, het koningspaar! Het is mij een waar genoegen u te ontvangen, 
wat kan ik voor u beteken?” zei de oude wijsgeer. De koning schraapte zijn 
keel en sprak “Oh oude wijsgeer, wij hebben alles wat wij verlangen. Al 
onze wensen zijn vervuld, behalve één. Het krijgen van een kindje.” “Zo” 
antwoorde de oude wijsgeer. “Dus jullie hebben slechts één wens die nog 
niet vervuld is?”. En de oude wijsgeer zag de tranen rollen over het gezicht 
van de koningin. “Dat klopt” zei de koning. “Helpt u ons alstublieft, wij 
hebben zo’n vreselijk ongeluk” jammerde de koningin. “Ik kan dit probleem 
oplossen. Maar jullie moeten daar wel wat voor doen” antwoorde de oude 
wijsgeer. Het koningspaar was dolgelukkig en opgelucht en riepen: “We doen 
alles wat u wilt!”. “Goed” zei de oude wijsgeer, “Ik heb hier een roos, geef 
deze roos aan een man of vrouw die geen ongeluk heeft gekend.”
“Is dat alles?” vroeg de koningin verbaasd. “Ja, als u deze persoon gevon-
den heeft, geeft u de roos en keert u terug naar mij” zei de oude wijsgeer. De 
koning en koningin stemden toe en keerden terug naar hun koninkrijk. 

Eenmaal thuis ging het koningspaar alle huizen af in het hele koninkrijk. In 
elk huis waren mensen bereid hen te helpen, maar wanneer ze hen vroegen 
of al hun wensen waren uitgekomen, bleek er geen huis te zijn dat niet door 
het ongeluk was bezocht. In het ene huis was een familielid overleden, in het 
andere was een kindje ziek. Er waren huizen waar de oogst was mislukt en 
zelfs gezinnen die géén huis hadden. Overal waar het koningspaar op bezoek 
ging, hoorden zij verhalen, de een nog ongelukkiger dan de ander. Er waren 
zelfs mensen die hetzelfde ongeluk hadden als het zij. Mensen die een kindje 
wilden, wat er maar niet kwam. Toen het koningspaar zag dat zij niet de 
enige waren die ongeluk kenden, begroeven zij de roos in de tuin van het 
paleis en keerden terug naar de oude wijsgeer.
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Opnieuw aangekomen in het toverbos, stond de oude wijsgeer het konings-
paar al op te wachten. “U dacht dat alleen u met ongeluk te maken kreeg, 
dat u als enigen een onvervulde wens bij u droeg. Niets is minder waar, tot 
mijn grote spijt, want het is natuurlijk verdrietig, dat het leven niet altijd 
loopt zoals gewenst. Maar weet dat dit een onderdeel is van ons bestaan, 
waar niemand aan ontkomt. Deel dit verdriet met elkaar en accepteer uw 
lot, zover mogelijk. Open uw hart voor anderen, die hetzelfde leed delen. 
Wanneer u stopt met verlangen wat u niet heeft en kijkt naar dat wat er is, 
ligt er ongelofelijk veel moois in het verschiet”. 

De zoektocht van het koningspaar leerde hen dat niemand in het leven 
ontkomt aan lijden. Zij waren geen uitverkorene voor dit ongeluk, 
sterker nog, er waren velen met hetzelfde leed. Dit inzicht zal de 
pijn en het verdriet niet wegnemen, maar het vermindert deels het 
lijden dat werd veroorzaakt door de strijd tegen dit droevige lot. 
In elk huis, in elke relatie, in elke vorm van liefde ervaart men 
leed en pijn. Dat is het lot van alles waar de liefde leeft. 

Met dank aan lieve C & E
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Er was eens  
een prinses. Prinses Zoë was haar naam. Ze had een hele lieve prins, prins 
Lennard en ondanks dat zij heel veel van elkaar hielden, waren er ook 
momenten minder fijn. Ze begrepen elkaar niet altijd. En zo hoorde de liefde 
niet te zijn toch? Verdrietig maar vastberaden besloten ze uit elkaar te gaan.

Dagen, weken en maanden gingen voorbij. Prinses Zoë genoot van haar 
vrijheid, maar miste toch ook de warmte en liefde van een prins. Maar waar 
en hoe zou ze een prins vinden die écht bij haar paste. Want echte liefde 
betekent dat het helemaal klopt. Je moet bij elkaar passen. Prins Lennard 
was heel lief en leuk, maar hij verschilde daarnaast ook enorm van haar. 
Dit keer wilde ze een prins die helemaal bij haar zou passen. Maar waar ze 
in het koninkrijk ook zocht, ze vond maar geen prins die net zo lief en leuk 
was als prins Lennard en perfect was voor haar. Op een regenachtige dag 
zat prinses Zoë bij de waterput. De tranen stroomden over haar wangen. 
Ze was vreselijk verdrietig dat ze geen prins kon vinden. Ze huilde zo hard 
dat al haar tranen in de put vielen. “Ik zou willen dat er een prins was die 
bij mij paste!” jammerde de prinses. Maar wat ze niet wist, was dat de put 
waar
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haar tranen in vielen, niet zomaar een put was, maar een wensput! 
Door al haar tranen had ze niet eens in de gaten dat er een prachtige prins
 achter haar stond. Zachtjes voelde ze een hand op haar schouder. Toen ze 
opkeek en de knappe prins zag, verdwenen haar tranen onmiddellijk! 
“Dag prinses, ik ben uw wens. Ik ben hier om uw beeldschone hand te 
kussen en te vragen of u mijn prinses wilt zijn”. “Mijn wens?” zei de prinses 
verbaasd. “Uw tranen vielen in de wensput prinses en uw wens was een 
prins die bij u paste, dat ben ik”. Prinses Zoë kon het bijna niet geloven. 
Deze knappe, lieve prins stond ineens voor haar neus en zij mocht zijn 
prinses zijn! Haar wens was uitgekomen! 

Prinses Zoë en haar nieuwe prins waren inmiddels al een tijdje samen, maar 
ze was lang niet zo gelukkig als ze had gehoopt. Ze snapte er niets van! 
Deze prins paste zó goed bij haar, maar ze was lang niet zo verliefd op hem 
als op prins Lennard. Verdrietig keerde de prinses terug naar de put. Ze ging 
op de rand zitten en liet opnieuw haar tranen in de put vallen. “Mijn vorige 
wens was zo verkeerd! Ik wens geen prins die bij past, ik wens een prins die 
bij mij hoort!” riep de prinses. En raadt eens wie daar stond? Het was prins 
Lennard. De prinses rende in zijn armen. Ow, wat was ze gelukkig. Ze had 
hem zó gemist. De prinses wist nu waar de liefde daadwerkelijk om 
draaide. Liefde had niets te maken met een passend plaatje of een gevoel wat 
altijd klopt. De liefde die zij voor prins Lennard voelde was puur en oprecht. 
En dat betekent ondanks de verschillen, een gevoel dat het klopt. Want dat 
is échte liefde. Prins Lennard en prinses Zoë leerden hun lesje in de liefde. En 
zij leefden nog lang en verschillend.

De les van prinses Zoë en prins Lennard is een les die velen nog 
moeten ondergaan. Het verlangen naar een partner die in alles past, 
is onhaalbaar. En het idee dat dit ware liefde betreft is een 
illusie. De liefde gaat niet over een passend plaatje, de liefde gaat 
over de balans van verschillen tussen twee individuen. De liefde is 
een onverklaarbaar iets. ‘Wat maakt ons, ons?’ een razend 
interessante vraag, waar we het antwoord nooit op zullen vinden. 
Vinden niet. Voelen wel. 

Met dank aan Lieve Lennard & Zoë
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Er waren eens  
een prins en een boerenjongen. De prins kwam uit een rijk gezin, van hem 
werd verlangd met iemand te trouwen van koninklijke bloeden. Maar de 
prins was verliefd op de boerenjongen en er was niets dat hem daarvan kon 
weerhouden. Maar ook de ouders van de boerenjongen hadden andere 
plannen voor hun zoon. Uit angst verstoten te worden door hun families 
hielden de prins en de boerenjongen hun relatie geheim. Maar op een dag 
spraken de koning en de koningin de prins toe “Lieve zoon, het wordt hoog 
tijd dat je trouwt. Morgen zal er een bal plaats vinden en zul je je aanstaan-
de uitkiezen.” De prins was radeloos en vluchtte naar de rand van het bos, 
waar hij altijd in het geheim afsprak met zijn geliefde. Hij vertelde over het 
bal. “En nu is het genoeg, zei de boerenjongen” en impulsief als hij was stelde 
hij voor om te vluchten en wel onmiddelijk. “Maar waar heen dan?!” vroeg 
de prins. “Ver van hier. We vluchten naar daar waar wij onszelf kunnen 
zijn” antwoordde de boerenjongen. “Oke” zei de prins. Ze pakten elkaars 
hand en begonnen aan hun tocht. 
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En zo begon het sprookje van de prins en de boerenjongen. Maar ook dit 
sprookje bleek niet lang en gelukkig. Want zoveel liefde als zij voor elkaar 
voelden, zoveel onbegrip hadden zij voor elkaar. De prins, was terug-
houdend, welgemanierd en uiterst voorzichtig in het uiten van zijn emoties. 
De boerenjongen daarentegen was wild, impulsief en zeer emotioneel. Een 
verschil van dag en nacht. Er was weinig wat hen samenbracht, behalve de 
liefde. Want die was er, o zo groot. Ondanks de ruzies, ondanks de pijn, 
het verdriet en de wanhoop, hielden zij zóveel van elkaar. De prins trok zich 
terug, de boerenjongen ging er op uit. Zij leefden totaal langs elkaar heen. 
Maar het gebrek aan een veilige basis, aan stabiliteit, vertrouwen en rust, 
was voor hen geen reden om de intense liefde die zij voor elkaar voelden 
los te laten. Maar er was zoveel waar de prins mee moest leren leven. En 
zoveel wat de boerenjongen voor zijn prins moest laten. Dat er dagen waren, 
waarop het onmogelijk leek om samen te blijven. Ze lieten beiden alles achter, 
vluchtend naar een ander bestaan. En dat alles voor een onmogelijke liefde.
Onmogelijk, maar vol leven. Vastberaden, kwetsbaar en oprecht. Precies 
zoals de liefde en haar onverklaarbare lot. 

De liefde, complex als ze is, komt en gaat. Zo onaangekondigd treedt 
zij binnen en precies zó gaat zij er het volgende moment vandoor. 
Vaak kiest zij voor het onmogelijke, met alle gevolgen van dien. Het 
is haar wonderlijke eigenaardigheid. Het zijn haar onbegrijpelijke
keuzes, welke de liefde een mysterie maken, waarvan het antwoord 
verborgen ligt in haar zwijgzame hart.

Met dank aan Lieve M & A
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Als liefde zoveel jaar kan duren,
dan moet het echt wel liefde zijn,
ondanks de vele kille uren,
de domme fouten en de pijn.
Heel deze kamer om ons heen,
waar ons bed steeds heeft gestaan,
draagt sporen van een fel verleden,
die wilde hartstocht lijkt nu heen,
die zoete razernij vergaan,
de wapens waar we toen mee streden.

Ik houd van jou,
met heel mijn hart en ziel
houd ik van jou.
Langs de zon en maan
tot aan het ochtendblauw,
ik houd nog steeds van jou.

Jij kent nu al mijn slimme streken,
ik ken allang jouw heksenspel.
Ik hoef niet meer om jou te smeken,
jij kent mijn zwakke plaatsen wel.
Soms liet ik jou te lang alleen,
misschien was wat je deed verkeerd,
maar ik had ook wel eens vriendinnen.
We waren jong en niet van steen
en zo hebben we dan toch geleerd:
je kunt toch altijd opnieuw beginnen.

Ik houd van jou,
met heel mijn hart en ziel
houd ik van jou.
Langs de zon en maan
tot aan het ochtendblauw,
ik houd nog steeds van jou.

We hebben zoveel jaar gestreden
tegen elkaar en met elkaar.
Maar rustig leven en tevreden
is voor de liefde een gevaar.
Jij huilt allang niet meer zo snel,
ik laat me niet zo vlug meer gaan,
we houden onze woorden binnen.
Maar al beheersen we het spel
een ding blijft toch altijd bestaan:
de zoete oorlog van het minnen.

Ik houd van jou,
met heel mijn hart en ziel
houd ik van jou.
Langs de zon en maan
tot aan het ochtendblauw,
ik houd nog steeds van jou.

Ik houd nog steeds van jou,
voorgoed van jou. He
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Elk woord in dit lied, staat voor de liefde zoals ik haar zie en 
meemaak. Ik herken hierin mijn eigen verdriet, onmacht en wanhoop. Maar 
ook de puurheid. Het onverklaarbare, maar krachtige gevoel van 
‘houden van’. 



Edward Hopper: Room in New York, 1932 [5]
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“If you could say it in words, there would be no reason to paint it”.
- Edward Hopper -

Hopper creëert in zijn schilderijen een onwerkelijke, desolate sfeer. 
In veel van zijn schilderijen heerst een psychologische spanning. De 
mensen op zijn schilderijen zijn nooit gelukkig. Ook wekken de 
schilderijen een gevoel van “samen maar toch alleen” op. [11]

Dit schilderij typeert voor mij de sleur in de liefde, welke soms een 
gevoel van diepe eenzaamheid teweeg brengt. Verzonken in eigen 
gedachten. Het contact tijdelijk verloren. Maar laat het gewoon zijn. 
Ook dat hoort bij de liefde.
 



Ik snap het niet het was zo mooi
Niet normaal meer allemaal

Wat kan de tijd toch snel kapot
Heel het leven op de schop

Op zoek naar een droomverhaal
En ik zoek mee en voel me rot

Ben ik het kwijt of heb ik iets ergens 
laten liggen dan

Vertel mij even waar
We groeien door voor zover dat je dat zo 

noemen kan
We groeien verder uit elkaar

Nu de deur is dichtgevallen
Jouw aanwezigheid verdwijnt

Wordt mijn wereld enkel kleiner
Zielsalleen door koppigheid

Want we vergeten bij het schelden
Op de sleur van zoveel jaar

Is dat we zeuren dat we zeiken
Maar wel in dezelfde taal Ra

co
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et

 is
 al
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at

 to
ch

.
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Hoe we soms ten kosten van alles op zoek gaan naar meer en daarbij 
lijken te vergeten, dat wat we hebben al zo waardevol is. 

Hoe we door het niet te accepteren van de mindere dagen, onszelf 
voorliegen dat het met een ander beter zou zijn. Vastklampend aan het 
idee dat de liefde volmaakt is. 
 



74

07Conclusie



75

And the answer is.. 

Zoals ik vanaf moment één al 
wist, zou ik aan het eind van 
mijn onderzoek geen échte 
antwoorden hebben op hoe de 
liefde in elkaar steekt. 
Liefde, ondefineerbaar als ze is, 
zal niemand ooit helemaal 
begrijpen. Ik denk ergens dat 
het ook een klein beetje met 
‘geluk’ te maken heeft. Groei je 
op in een zo goed als 
‘normaal’ gezin, zonder enorm 
veel traumatsiche gebeurtenissen 
waaruit grote 
hechtingsproblemen ontstaan, 
zoals verlating en 
bindingsangst, dan heb je in 
ieder geval al een voorsprong. 
Maar goed, dan moet je ook nog 
maar iemand tegen het lijf lopen 
waarmee je die speciale klik 
hebt. En als je dan ook nog weg 
kunt kijken van alle prikkels en 
de door de succescultuur 
opgedrongen ideaalbeelden? Ja 
dan zit je geloof ik wel goed. 
Maar laat ik meteen gezegd 
hebben, dat ook dat écht geen 
garantie is voor de duurzame 
liefde. Sterker nog; er zijn ook 
relaties waarin beiden partners 
enorm beschadigd zijn, gevangen 
in hun verleden met ieder hun 
onverwerkte verdriet. Waarvan je 
op basis van mijn bovengenoemde 
stelling zou kunnen zeggen dat 
zij het nooit van hun leven met 
elkaar zullen redden. Maar er 
zijn er zóveel die het ondanks 
alles wel ‘doorstaan’ en ook 
zóveel stellen die in theorie 
100% zouden moeten ‘slagen’, 
maar waarbij de liefde toch 
langzaam dooft.  

De verklaring daarvoor? Die is 
er niet. Dat wil overigens niet 
zeggen dat ik helemaal niets 
van haar heb geleerd. 
Integendeel. De grootste les 
die ik uit mijn onderzoek 
haalde, is toch wel dat we de 
liefde wat meer 
moeten accepteren in hoe zij 
is. De liefde zien en 
laten zijn. Haar niet steeds te 
willen veranderen. Maar haar 
fouten, tekortkomingen en 
zwaktes omarmen. Accepteren dat 
ook zij niet perfect is. Dat 
ook zij soms verdwijnt, maar 
vaak ook weer terugkomt. En dat 
we op die momenten gewoon even 
mogen wachten en niet 
meteen naar de therapeut 
moeten rennen. Of moord en 
brand schreeuwen omdat je na 
een ruzie over het vuilnis geen 
passie meer voelt in je 
relatie. Dat is de liefde. Leer 
haar liefhebben, ook als ze je 
teleurstelt. 
En misshien, heel misschien zou 
dat zomaar het antwoord kunnen 
zijn wat ik zocht.
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Er was eens
een prinses die India heette. Zij was al heel lang samen met haar prins, prins 
Tim, maar lang niet altijd gelukkig. Want haar bijzonder charmante prins 
bleek soms behoorlijk bot. En zo lief als hij kon zijn, zo saai en onverschillig 
was hij ook. Ze konden het heel fijn hebben samen, maar het was ook wel 
eens minder leuk. Ze dachten niet over alles hetzelfde, ze leefden soms wel 
eens langs elkaar heen en ze maakten zelfs af en toe ruzie! Maar dat was de 
bedoeling van de liefde, had prinses India geleerd. Het leven van een prinses 
hoorde zo te gaan. Prinsessen leven altijd lang en gelukkig, maar soms is het 
geluk eventjes op. En dan ben je even wat minder blij met hoe de dingen gaan 
en je maakt misschien wat vaker ruzie of je leeft even langs elkaar heen.
Maar dat is helemaal niet erg, wist de prinses nu. Want het komt eigenlijk 
altijd weer terug, de gelukkige liefde. De prinses had geen twijfels meer of 
de prins die zij had gekozen wel de ware prins voor haar was. De prinses 
maakte opnieuw kennis met de liefde en ze leerde haar en al haar 
onvolmaaktheden te omarmen en zo groeide de liefde voor haar prins des te 
meer. Dolblij waren de prins en de prinses toen zij hun les in de liefde hadden 
geleerd, want die les bracht hen weer samen. En zo eindigde het sprookje van 
prins Tim en prinses India. En ze leefden nog lang en soms gelukkig.
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Na enorm veel inspiratie te 
hebben verzameld, besluit ik 
mijn weg te vervolgen met het 
bloemen- en plantenrijk. 
Geïnspireerd op onkruid, 
onderzoek ik de symboliek in 
het verschillende groen om ons 
heen. Veel onkruid, nu volop in 
bloei, denk aan fluitenkruid, 
madeliefjes, 
paardenbloemen, klaprozen etc. 
Ze geven vaak zonder dat we er 
bij stil staan een prachtig, 
kleurrijk aanzien. De waarde 
van onkruid lijken we te 
onderschatten, net zoals de 
waarde van de sleur in de 
liefde. Ik vind het een mooi 
uitgangspunt om mijn onderzoek 
mee te vervolgen. 
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Al sinds de oudheid worden bloemen en planten, bomen en 
vruchten gebruikt om een 
ander op een subtiele wijze iets duidelijk te maken. Een 
vorm van non-verbale 
communicatie zo geschreven. 
In de Middeleeuwen, maar ook al in perioden ruim 
daarvoor, werd veel waarde gehecht aan symboliek. In de 
huidige tijd dreigt, mede door moderne 
communicatiemiddelen, want vaak veel onpersoonlijker, het 
gebruik van die symboliek 
verloren te gaan. [7]
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Kruiden 

basilicum - liefde 
citroenmelisse - liefde, helpt bij liefdesverdriet

koriander - liefde, romantiek, liefdesverdriet
Thijm - liefde, elegantie

Zuring - genegenheid
Dille - liefde

Bloemen / planten

Goudsbloem - tegen ontrouw, dankbaarheid, liefdevolle herinnering
Jasmijn - versterkt de liefdesband

Lavendel - trekt liefde aan
Madelief - liefdesvoorspellingen, wederzijdse liefde

Paardenbloem - liefdesboodschapper, communicatie
Vergeet-mij-nietje -onsterfelijke liefde

Zonnebloem - standvastigheid, hunkerend naar liefde, bewordering
Lelie - liefde en vruchtbaarheid 

Viool - affectie 
Vlier - ijver

Rozenbottel - wachtend op de liefde, symbool voor de vrijgezel
Roos - liefde; 

Roze rozenknop - onschuldige verliefdheid
Dieprode roos - hartstocht, trouw

Gouden roos - rijpe liefde 
Bloedroos - symboliseert moed wanneer relatie in woelige wateren 

verzeild raakt.
duizendblad - ik hou van je, door dik en dun

Gember - liefde, passie 
Ginseng - liefde, passie mannelijke seksuele potentie

Hibiscus - liefde, passie 
Kamille - liefde, affectie

Groenten / fruit

Appel - symbool van de liefde, trouw, tederheid, verliefdheid
Abrikoos - symbool van wellust

Peer - verlangen naar seksueel contact
Perzik - onsterfelijkheid, trouw, vreugde, lust

Pruim - onafhankelijkheid, lust, het vrouwelijk geslachtsorgaan
Druiventros - vreugde, vruchtbaarheid, geduld

Andijvie - liefde, passie
Oost-Indische kers - liefdesvlam, overwinning
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Concept 

De symboliek van het 
plantenrijk trekt me enorm. Ik 
vind het voor nu een heel mooi 
uitgangspunt om deze verloren 
communicatievorm terug te 
halen voor mijn eindwerk. Ik 
leer veel over de 
geneeskrachtige werking van 
planten, kruiden en bloemen, 
wat ik enorm boeiend vind. 
Echter kom ik er al snel 
achter dat deze ‘verborgen 
krachten’ veelal schuilgaan 
achter magische kruidenkunst en 
dan bedoel ik echt magie in het 
volste begrip. Zo lees ik 
bijvoorbeeld in het boek 
‘Groene magie, de verborgen 
krachten van het plantenrijk’ 
[10], dat rozen tegen 
spanningen werken. Oké daar kan 
ik echt nog wel bij, maar als 
er vervolgens vermeld wordt 
dat het planten van rozen in 
de tuin elfjes aan trekt, ja 
dan haak ik echt af. Ik ben een 
behoorlijke zweefteef, maar ook 
ik heb mijn grenzen. Dat 
kruiden een helende werking 
hebben, vaak zelf medicinaal, 
daar ben ik absoluut van 
overtuigd, maar die elfjes 
mogen van mij lekker thuis 
blijven in het sprookjesbos. 

Ik ben nog zoekende naar een 
balans tussen de gevoels-
matige symboliek van planten en 
het praktische ontwerp. Ik wil 
graag iets ontwerpen wat niet 
te ingewikkeld is, niet te 
beladen en vooral toegankelijk.
Zoals ik al eerder aangaf is 
vooral het creëren van 
verbinding voor mij echt een 
must in mijn makerschap. 
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De symboliek  van 

bloemen en planten
staat centraal in mijn 

ontwerp
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Concept 1 
“Diner voor 2”.

viergangenmenu, bestaand uit 
voorgerecht, tussengerecht, 
hoofdgerecht en dessert. Met 
symbolische gerechten, waar 
diverse inzichten in zijn 
verwerkt. 
- het voor lief nemen 
- het zich herinneren waar de  
  liefde begon 
- realisatie van de kracht van
  verschillen: yin & yang
- stil staan bij de liefde en
  haar onvolmaaktheid.
Ontwerpen van een ervaring,
spelend met verwachtingen. 
(kijkend naar etikketten, 
volgorde, tafelindeling etc)

Concept 2 
“Diner voor twee thuis”.

Concept 1 als uitgangspunt, 
maar in andere vorm. Een diner 
voor thuis. Box samengesteld 
met ingrediënten en instructie, 
om samen het diner thuis te 
bereiden. Hierdoor wordt het 
meer interactief en zijn de 
inzichten direct ervaarbaar/ 
voelbaar. 

Concept 3 
“Flowerpower”

Ik vind vooralsnog de symboliek 
achter planten en bloemen het 
meest interessant. Het lijkt me 
heel leuk om een nieuwe manier 
van communiceren te ontwerpen 
of op z’n minst de hele 
symboliek achter het 
plantenrijk in nieuw daglicht 
te steken. Denk aan: 
- kaarten
- tegeltjes
- lijstjes
- register
- box/doosje bloemen 
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Ik streef naar een 
combinatie van deze drie 
concepten. De symboliek van 
verschillende planten inzetten 
om de liefde opnieuw te 
analyseren. Ik denk dat een 
‘diner voor twee’ daar heel 
geschikt voor kan zijn. Dat is 
toch vaak wel dé manier om even 
écht aandacht voor elkaar te 
hebben. Daarnaast heb ik een 
enorme passie voor koken. De 
meest culinaire hoogstandjes 
op tafel toveren. Ik doe echt 
niets liever. 

Volgende week heb ik een 
afspraak met Luc Rensen, 
chefkok bij Restaurant Bøg in 
Den Haag. ‘Nordic Cuisine’, hij 
kookt veel met lokale 
producten uit de natuur en 
wildpluk. Samen met hem ga ik 
experimenteren met 
verschillende bloemen en 
planten in de keuken.
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Ik wil met mijn 
eindontwerp 

mensen met elkaar 
verbinden en de 

mogelijkheid 
creëren om hen op 

een 
interactieve 

manier de liefde 
opnieuw te 

laten 
analyseren.



Concept wijziging 1 

Een bloemen diner. Ik vind het 
in meerdere opzichten toch nog 
lastig. Voornamelijk omdat ik 
in gesprekken met mensen om mij 
heen al vrij snel merk dat 
mensen hun twijfels hebben bij 
het eten van bloemen. Terwijl 
je over bloemen in ‘fancy 
drankjes’, mensen nooit hoort 
klagen. Cocktails dus. Dit 
voelde eigenlijk al meteen 
goed. Een avondje uit. Een goed 
gesprek onder het genot van een 
drankje. Een drankje met 
alcohol; 
“loosen up a little”. 
Een cocktailbox it is.  
Ik besluit hier verder op door 
te gaan. 

De symboliek van verschillende 
planten inzetten en verwerken 
in cocktails om de 
liefde opnieuw te analyseren, 
dat staat vast. Met de vorm heb 
ik nog moeite. Voor de “box”, 
wat dus een product betreft, 
voel ik lichte weerstand. Mijn 
hele onderzoek is alles behalve 
commercieel. Het voelt dan ook 
heel random, ineens een 
product te ontwerpen en daarmee 
dus wel de commerciele kant op 
te schieten. Ik wil graag 
mensen aanzetten tot reflectie, 
ik wil de mogelijkheid bieden 
om hen te laten ervaren wat ik 
heb ervaren in mijn zoektocht 
naar de liefde. Ik wil hen 
daarover na laten denken op een 
eerlijke en oprechte manier. 
Dát is wat ik wil en dat heeft 
niks te maken met het verkopen 
van een product. Overigens is 
dat niet de enige reden 
waarom ik toch afzie van een 
“diy box”. Ik heb voor mezelf 
eigenlijk heel duidelijk dat ik 
geen product, maar een 
ervaring wil ontwerpen. 
Helemaal na mijn eigen “test 
avond” waarin ik na elke 
cocktail terug de keuken in 
moest om de volgende te maken, 
kwam ik tot de conclusie dat 
dit echt enorm zonde is van het 
moment. Je word hierdoor elke 
keer uit de ervaring 
getrokken en dat is gewoon 
heel jammer. Al met al kan ik 
wel zeggen dat ik een gegronde 
keuze heb gemaakt om te kiezen 
voor een ervaring in plaats van 
een product. De volgende stap 
is het uitwerken van deze 
ervaring en dat begint met het 
experimenteren met bloemen in 
de keuken. Samen met Luc.
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Na grondig onderzoek van alle 
plantensoorten en de symboliek 
erachter heb ik een selectie 
samengesteld van soorten 
passend bij de door mij verkre-
gen inzichten in de liefde. Ik 
besluit verder te gaan met; 

- De roos (verklaren van de 
liefde).
- Combinatie van biet en 
basilicum (deze staat voor het 
begin, de eerste fase, 
verliefdheid).
- Jasmijn (liefdesband).
- Goudsbloem (liefdevolle 
herinnering).
- Combinatie van lavendel en 
viool (affectie en 
seksualiteit).
- Onkruid (het voor lief 
nemen).

De symboliek achter bovenstaan-
de bloem en plantsoorten kop-
pel ik aan bepaalde inzichten, 
met bijbehorende vragen. Zoals 
eerder benoemd wil ik met mijn 
eindontwerp mensen met elkaar 
verbinden en de mogelijkheid 
creëren om hen op een 
interactieve manier de liefde 
(en hun relatie) opnieuw te 
laten analyseren. Interactief; 
met elkaar, dus door het voeren 
van een gesprek. En zeker niet 
onbelangrijk; op een leuke, 

ontspannen manier. De vragen 
die ik samenstel hebben zeker 
diepgang, maar zijn niet té 
beladen. Het moet vooral ook 
leuk zijn. Ik zie deze 
ervaring niet als een 
therapeutische vorm, maar echt 
als “iets leuks doen samen”, 
leuk en waardevol. Een manier 
om de verbinding die je samen 
hebt opnieuw aan het licht te 
brengen. Ik merkte zelf, toen 
ik samen met mijn vriend als 
eerste test de vragen doornam, 
er echt zaken op tafel kwamen 
welke we nooit écht naar 
elkaar uit hadden gesproken. Je 
gaat over dingen nadenken waar 
je normaal niet bij stil staat. 
Er onstaan hierdoor hele waar-
devolle gesprekken. Zoals de 
vraag; “beschrijf je relatie 
in 1 woord”. Daar moet je echt 
even goed over 
nadenken. Het is zó leuk om op 
deze manier bewust te worden 
van wat jullie relatie inhoud 
en vooral ook samen te 
bespreken, dus ook 
horen hoe je partner dit 
ervaart. De vragen zijn allen 
gebaseerd op momenten uit mijn 
onderzoek. Sommige kwamen ter 
sprake tijdens een interview 
en anderen kwamen in mij op na 
aanleiding van een gebeurtenis 
of gesprek met Tim.

Ik zie deze ervaring niet als een 
therapeutische sessie, maar echt als 

“iets leuks doen samen”, leuk en waardevol. 
Een manier om de verbinding die je 

samen hebt opnieuw aan het licht te brengen. 
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Samen met Luc (chefkok bij Restaurant Bøg, in Den Haag) stel ik een 
aantal cocktails samen. Op basis van zijn kennis welke hij heeft 
opgedaan bij onderandere sterrenzaak “The White Room” in Amsterdam en 
mijn passie voor koken en het combineren van verschillende smaken, komen 
we tot hele mooie resultaten. Sommige daarvan zijn heel minimalistisch 
en andere meer uitgebreid. Bovendien kozen we voor een variatie van 
klassieke combinaties en vernieuwende smaakbelevingen. Ook hebben we 
gezocht naar verschillende mogelijkheden om de bloemen te verwerken in 
de cocktails. Zo heb ik onder andere vodka, rum en gin gebruikt als 
basis en op smaak gebracht met bloemen (vodka; roos, vodka; lavendel, 
rum; gele biet, gin; jasmijn). Maar ook verwerkten we sommige bloemsoor-
ten in bijvoorbeeld suiker en zout zoals op onderstaande foto’s.
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suiker; sinaasappelthijm zout; goudsbloem



Gekonfijte sinaasappel. Een van de ingrediënten in de “Golden Tequila”.  

Aardbeienkwas. Een mislukt experiment zoals op de 3e foto te zien is. Deze 
was bedoeld voor de “Drunk in Love”, maar besluiten we later achterwegen te 
houden omdat deze toch niet nodig blijkt om de smaak van de cocktail tot 
zijn recht te brengen.  
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Kombucha. een drankje dat ontstaat uit fermentatie van thee (in ons geval 
thee op basis van onkruid). Van deze theezwam maken we na een gistingproces 
van 5 dagen een koffie siroop. Een van de ingrediënten in de “Wake-up Call”.



96



- vodka, roos
- vodka, lavendel
- rum, gele biet
- gin, jasmijn 
- zout, goudsbloem
- water, goudsbloem
- gekonfijte sinaasappel
- kombucha, onkruid
- suiker, sinaasappelthijm

We stellen de cocktails samen 
op papier, eigenlijk zonder 
écht te kunnen proeven, want 
het duurt ruim een week voordat 
alle smaken goed zijn 
ingetrokken. We besluiten de 
week erna weer samen te komen 
en alle smaken te testen. 
Ik houd er stiekem rekening mee 
dat er nog veel aangepast moet 
worden, vooral voor de Mojito 
van gele biet en basilicum houd 
ik mijn hart vast. Dit zijn 
niet bepaald ingrediënten welke 
je in een cocktail verwacht. 
Maar tot mijn grote verbazing 
is dit één van mijn favorieten! 
Eigenlijk zijn ze állemaal 
lekker behalve de “Golden Te-
quila”. Deze is niet persé 
vies, maar er mist echt wat in 
de smaak. Na veel uitproberen 
en proeven krijgen we ook deze 
cocktail naar een indrukwekken-
de smaaksensatie. Ik ben zeer 
tevreden met het eindresultaat 
van alle cocktails. De smaken 
zijn bijzonder lekker en zeer 
vernieuwend. 
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De volgende 6 pagina’s betreffen alle cocktails, het inzicht en de 
bijbehorende vragen. Ook besluit ik een introductie te geven aan de hand 
van een persoonlijk verhaal. Deze verhalen gaan over mijn eigen 
ervaringen in de liefde en mijn relatie met Tim. Door het kwetsbaar 
opstellen van mijzelf hoop ik anderen mensen aan te zetten dit ook te 
doen (met en naar elkaar). 
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De Roos. Bloem van de liefde. Het symbool voor hartstocht en verleiding. 
Een verklaring van genegenheid. Ooit opende je hart zich, voor jouw 
grote liefde. Jouw leven was van jou en werd van jullie. En daar ont-
stond toen dat onverklaarbare, krachtige gevoel van houden van. Een mooi 
moment om stil te staan bij dit gegeven. Bij deze bijzondere band tussen 
elkaar. Verken opnieuw de liefde die jullie voor elkaar voelen, en word 
je bewust van dit waardevolle geschenk.
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DRUNK IN LOVE



“Wil je wat drinken? Wijn?”, mijn tinderdate rommelt in een kast. “Ja doe 
maar”, antwoord ik. “Ik kom zo, zet jij ff muziek op?” hij wijst naar de box 
op tafel en loopt de keuken uit. Wil je ook wat eten?” roept hij vanuit de 
kamer ernaast. Ik kijk om mee heen en vraag me af hoelang het geleden zal 

zijn dat hier is schoongemaakt. Het fornuis is afgedekt met aluminiumfolie en 
ligt bezaaid met shoarmaresten. Op het aanrecht staan een stapel aangekoekte 
pannen, borden met curryvlekken en lege bierflesjes. “Nee bedankt, ik heb 
geen trek”. Iedereen die mij kent weet dat dit een leugen is. Ik heb áltijd 
trek. Maar hier niet. Hier heb ik geen trek. Ik kijk naar de stoel naast me 
en twijfel of ik erop wil zitten. Man wat is het hier goor. Mijn date loopt 
de keuken in met een fles wijn en twee theeglazen. Jezus. “Ga lekker zitten” 

zegt hij. Ik glimlach en zak met ietwat tegenzin op de stoel neer. Hij 
overhandigd me een theeglas vol, zeer matige, rode wijn. “Proost” zegt hij. 
Ik tik mijn theeglas tegen de zijne en neem een grote slok. Een rilling loopt 
over mijn rug. Ik denk aan mijn ex. Voor de derde keer al vanavond. Opnieuw 
dwing ik mezelf te focussen op mijn date. Ik drink tot mijn glas leeg is en 
sta op. “Zullen we anders een filmpje kijken?” vraag ik hem en ik duw mijn 
borsten een beetje naar voren. Jezus wat slecht, denk ik in mezelf. Maar op 
zijn gezicht verschijnt een brede glimlach. Hij pakt mijn hand en trekt me 

achter hem aan mee de keuken uit. We lopen zijn slaapkamer in. Ik merk op dat 
hij heeft opgeruimd, maar normaal heel rommelig is. Ik trek mijn schoenen uit 
en ga op zijn opgemaakte bed zitten. Voor de sier zet hij een aflevering van 
friends aan. We kijken nog geen vijf minuten en begint me dan ineens harts-
tochtelijk te zoenen. Hij trekt zijn shirt uit en knoopt mijn blouse los. 
Holy jezus. Doe ff relaxed zeg, denk ik. Hij kust mijn buik en trekt mijn 
broek omlaag. Hij is snel. Heel snel. Ik hoor de opwinding in zijn ademha-
ling, ik voel het in zijn trillende handen. Normaal voel ik me gevleid als 
een man geil is, als zijn lichaam verraadt dat hij me graag wil. Nu niet. Nu 
irriteer ik me. Ik denk wéér aan mijn ex. Ik neuk met een vreemde om mijn ex 
te vergeten, dat is al behoorlijk triest. Maar nog triester is dat het niet 
eens lukt. Ik krijg hem niet uit mijn hoofd. Maar we prikten het door, onze 
liefdesbel. We gingen ieder een eigen weg. En dat was wat ik wilde toch? Los 
van hem, weg van hem. Want dan zou het stoppen. Dan zou mijn verlangen naar 
hem stoppen. Dus onenightstands mee na het stappen, ordinair tongen in de 

kroeg. En dus Tinder. En dus lig ik hier met een onbekende, die mijn lichaam 
véél te gretig afstruint, te denken aan mijn ex. Het maakt niet uit waar ik 
naartoe vlucht, naar wie ik vlucht. Het maakt niet uit waar ik neuk, of met 
wie. Het maakt niet uit hoe ver ik ga. De afstand doet er niet toe. Zolang 
mijn hart zich niet overgeeft, kom ik niet los. En hoe kan mijn hart zich 
ooit overgeven? Nooit eerder hield ik van iemand op de manier zoals ik van 
hem houd. Hij veranderde mijn hartslag voor het eerst en voorgoed. Hij ís 
mijn hartslag. Hij lééft in mij. Ik kijk naar twee vreemde handen die mijn 
borsten vastgrijpen. Handen die ik niet ken, handen die ik niet wil kennen. 
Ik ga recht opzitten. Mijn nietsvermoedende date kruipt de zelfde richting 
op, maar ik houd hem tegen. “Sorry” zeg ik. Hij kijkt me vragend aan. “Het 

spijt me echt maar ik ga naar huis”. Nog geen tien minuten later trek ik zijn 
voordeur achter me dicht. Het regent zachtjes. Ik kijk omhoog, sluit mijn 
ogen en haal diep adem. Ik voel een traan langs mijn gezicht lopen, ontla-
ding. Ontlading van een strijd die ik bij dezen officieel heb opgegeven. De 
strijd iemand te vergeten, want dat gaat gewoon niet gebeuren. En nu mijn weg 
terug vinden. Op de een of andere manier voel ik dat dat gaat lukken. Maar 

eerst naar huis. Met mijn jas over mijn hoofd getrokken, loop ik naar Rotter-
dam Centraal.En in deze donkere regenachtige nacht, liet ik een strijd en 
blauwe ballen achter. Op weg naar een liefdevolle toekomst. Op weg naar het 

verlangen van mijn hart.

 

achterkant

voorkant

symbool vraag

symboliek uitleg inleiding (verhaal)

1. Beschrijf onze relatie in 1 woord?
2. Wat bewonder je het meest aan de ander?
3. Beschrijf de ander in drie woorden.
4. Wat vind je het mooist aan jullie relatie?
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Basilicumkruid en biet zijn zeer krachtige liefdes planten. Zij staan 
voor het begin van de liefde. De eerste fase. Verliefdheid en het nieuwe 
leven. Hoe langer je samen bent hoe verder je verwijderd raakt van dat 
eerste moment. Je maakt zoveel mee samen. Fijne momenten, maar ook moei-
lijke. Het is goed om soms terug te gaan naar het begin. Realiseer je 
waar je jaren geleden verliefd op werd, vaak zijn dat eigenschappen waar 
je je vandaag de dag aan irriteert. Ga terug naar het moment dat je el-
kaar voor het eerst zag. En haal de vlinders terug die je toen voor het 
eerst voelde.

HEARTS ON FIRE
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achterkant

voorkant

symbool vraag

symboliek uitleg inleiding (verhaal)

7 jaar geleden op een tuinfeest in gesprek met een vriendin dwaalde mijn 
aandacht af naar de deuropening. Een grote jongen trad de ruimte binnen. 

Brede schouders en blond haar, tikkeltje arrogant, maar mán wat was ie knap. 
Ik weet nog dat mijn vriendin later die avond beweerde een abercrombie model 
te hebben gezien en daarmee bedoelde ze de zelfde jongen als waar mijn oog op 
viel. Totaal nog geen idee dat deze jongen de liefde van mijn leven bleek te 

zijn. Nietsvermoedend van wat me te wachten stond. Ruim een maand later 
hadden we onze eerste date. 20:00 bij parc. Om 18:45 donderde ik thuis van de 
trap. In de haast op zoek naar een outfit. Mijn enkel transformeerde langzaam 
in een blauw / paars gezwel. Ik appte hem wat er was gebeurt, maar aan zijn 
botte reactie merkte ik op dat hij er geen fuck van geloofde. Moet je net mij 
hebben. Met mijn dikke enkel hinkte ik naar de buurvrouw, een verpleegster in 
het bezit van krukken. Een uur later stapte ik de bus in richting de stad. 

Zijn blik, toen ik als een mank paard de bus uit strompelde zal ik nooit meer 
vergeten. “Sorry, ik dacht dat het een smoes was” zei hij met een ietwat 
beschamende blik. “Dat weet ik. Je excuses zijn aanvaard” zei ik plechtig. 

“Zou je nu even mijn tas willen dragen? Gaat een beetje lastig zo” en ik keek 
hem aan met een schuine glimlach. Of hij nu onder de indruk was of eerder 
ongemakkelijk van mijn trotste verschijning weet ik eigenlijk nog steeds 

niet. Ik heb het hem nooit meer gevraagd. 

Ook de 2e date vond plaats bij parc. Mijn enkel was redelijk hersteld dus de 
krukken bleven thuis. Ik vertelde over mijn toen huidige thuissituatie. Even 
kort gezegd, een redelijke hel. Ik kan me nog goed herinneren dat ik er zelf 

van stond te kijken hoe ik me op mijn gemak voelde bij hem en eigenlijk 
zonder na te denken mijn hele verhaal op zijn schoot flikkerde. Ook vertelde 
ik hem over mijn fysieke gesteldheid. Over de stress die ik meedroeg en dat 
ik daardoor geregeld flauw viel. Ironisch als het is, ging ik anderhalf uur 
later tegen de vlakte in de bar waar we zaten. Ik weet nog dat ik wakker werd 
en hoorde “Nee een ambulance is niet nodig. Ze vertelde me eigenlijk net dat 

dit wel vaker gebeurt en dat ze vanzelf weer bij komt”. Geknield zat hij 
naast me met zijn hand op mijn arm. God wat zou er toen toch door hem heen 
zijn gegaan, “wat voor labiel hert haal ik me nu toch op mijn schouders ?”. 
Zo iets vermoed ik. Goed, je kan veel zeggen over mij, maar een catfish ben 
ik in elk geval niet. Nothing but realness. Menig man zou waarschijnlijk, 
heel terecht overigens, niet weten hoe snel hij weg moest komen, maar Tim 
bleef. Ik denk dat ik daardoor verliefd op hem werd. De veiligheid die hij 

uitstraalt. Hij is als een rots. Betrouwbaar en op een bepaalde manier 
onvoorwaardelijk. Een rots gaat er niet vandoor. Tim ook niet. Hij blijft. 
Ook als het moeilijk wordt. Zelfs toen we in 2019 uit elkaar gingen voor een 
half jaar. Zelfs toen was hij er nog. Ik blijf dat iets wonderlijks vinden. 

En het maakt me elke keer weer opnieuw verliefd. 

 

1. Wat dacht je toen je de ander voor het eerst zag?
2. Wat bleek een hele verassende eigenschap van de ander? 
3. Waar viel je het meest op? Zowel qua uiterlijk als innerlijk?
4. Welk liedje brengt je terug naar deze verliefde fase?
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Jasmijn. Een bloem welke staat voor spirituele liefde. Het draait hier 
dus echt om de liefdesband welke je hebt met elkaar. Wat maakt dat 
jullie bij elkaar horen? Wat maakt jullie een “dreamteam”? En hoe zien 
jullie elkaar in de toekomst? Droom even weg in jullie wereld en de 
liefde die deze vormt.
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achterkant

voorkant

symbool vraag

symboliek uitleg inleiding (verhaal)

1. Wat maakt ons “ons”?
2. Welk contrast tussen ons vind je het leukst?
3. Wat vind je het mooist aan onze relatie?
4. Waar zie je ons over 5 jaar?

Er waren eens een prins en een boerenjongen. De prins kwam uit een rijk 
gezin, van hem werd verlangd met iemand te trouwen van koninklijke bloeden. 

Maar de prins was verliefd op de boerenjongen en er was niets dat hem 
daarvan kon weerhouden. Maar ook de ouders van de boerenjongen hadden andere 

plannen voor hun zoon. Uit angst verstoten te worden door hun families 
hielden de prins en de boerenjongen hun relatie geheim. Maar op een dag 
spraken de koning en de koningin de prins toe “Lieve zoon, het wordt hoog 

tijd dat je trouwt. Morgen zal er een bal plaats vinden en zul je je 
aanstaande uitkiezen.” De prins was radeloos en vluchtte naar de rand van 

het bos, waar hij altijd in het geheim afsprak met zijn geliefde. Hij 
vertelde over het bal. “En nu is het genoeg, zei de boerenjongen” en impul-
sief als hij was stelde hij voor om te vluchten en wel onmiddellijk. “Maar 
waar heen dan?!” vroeg de prins. “Ver van hier. We vluchten naar daar waar 
wij onszelf kunnen zijn” antwoordde de boerenjongen. “Oke” zei de prins. Ze 

pakten elkaars hand en begonnen aan hun tocht.  

En zo begon het sprookje van de prins en de boerenjongen. Maar ook dit 
sprookje bleek niet lang en gelukkig. Want zoveel liefde als zij voor elkaar 

voelden, zoveel onbegrip hadden zij voor elkaar. De prins, was terug- 
houdend, welgemanierd en uiterst voorzichtig in het uiten van zijn emoties. 

De boerenjongen daarentegen was wild, impulsief en zeer emotioneel. Een 
verschil van dag en nacht. Er was weinig wat hen samenbracht, behalve de 

liefde. Want die was er, o zo groot. Ondanks de ruzies, ondanks de pijn, het 
verdriet en de wanhoop, hielden zij zóveel van elkaar. De prins trok zich 

terug, de boerenjongen ging er op uit. Zij leefden totaal langs elkaar heen. 
Maar het gebrek aan een veilige basis, aan stabiliteit, vertrouwen en rust, 
was voor hen geen reden om de intense liefde die zij voor elkaar voelden los 
te laten. Maar er was zoveel waar de prins mee moest leren leven. En zoveel 
wat de boerenjongen voor zijn prins moest laten. Dat er dagen waren, waarop 

het onmogelijk leek om samen te blijven. Ze lieten beiden alles achter, 
vluchtend naar een ander bestaan. En dat alles voor een onmogelijke liefde. 
Onmogelijk, maar vol leven. Vastberaden, kwetsbaar en oprecht. Precies zoals 

de liefde en haar onverklaarbare lot. 

De liefde, complex als ze is, komt en gaat. Zo onaangekondigd treedt zij 
binnen en precies zó gaat zij er het 

volgende moment vandoor. Vaak kiest zij voor het 
onmogelijke, met alle gevolgen van dien. Het is haar 

wonderlijke eigenaardigheid. Het zijn haar onbegrijpelijke
keuzes, welke de liefde een mysterie maken, waarvan het antwoord verborgen 

ligt in haar zwijgzame hart.
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Goudsbloem. Een symbool voor liefdevolle herinnering. Een bloem om je 
aandacht te schenken aan het leven wat je samen hebt. De dingen die je 
mee maakt en de emoties die je deelt. Het is zo van zelfsprekend dat je 
je leven samen lijd, dat je haast vergeet hoe bijzonder en waardevol het 
is dat je herinneringen maakt met elkaar. Of ze nu mooi zijn, of pijn-
lijk. Je maakt ze samen. And that’s a golden gift!

GOLDEN TEQUILA
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achterkant

voorkant

symbool vraag

symboliek uitleg inleiding (verhaal)
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G 1. Welke herinnering van ons koester je het meest?

2. Welk moeilijk moment maakten wij samen mee?
3. Noem tien van de mooiste / leukste dagen uit ons leven.
4. Hoe verliep onze eerste date ook al weer?

GOLDEN TEQUILA

De drie sterren op een rij. We zien ze overal waar we zijn, waar ook ter 
wereld. Super logisch gezien het feit dat de sterren overal het zelfde zijn, 
maar het gaat meer om de momenten. In Cambodja aan die rivier. Waar we in 

stilte de hele avond voor ons uit staarde. Niets dan het geluid van de jungle 
en het water. Op deze avond van zo weinig woorden en zoveel geluk, keek ik 

omhoog naar de 3 sterren. Welke we ook zagen in Thailand toen we terug liepen 
van de Night Market in Chiang Mai. En zo ook in de Woestijn van Jordanië. 

Onder de meest indrukwekkende sterrenhemel welke ik ooit heb gezien. Met een 
zichtbare Melkweg én de 3 sterren, onze 3 sterren. We zagen ze nog veel vaker 
en we zien ze nog steeds. Het klinkt misschien gek, maar het voelt voor mij 
alsof die sterren alles wat we meemaken vasthouden, als een soort bewaarders 
van onze herinneringen. En niet al deze herinneringen zijn fijn. De sterren 

bewaren ook herinneringen vol verdriet. Maar dat maakt die herinneringen niet 
minder liefdevol. In tegendeel. Vaak in momenten van verdriet zit een onein-
digheid van liefde verborgen. Zoals de nacht dat ik mijn tinderdate achter-
liet en ik eindelijk toegaf aan het verlangen wat mijn hart schreeuwde. Terug 
naar Tim. Ik zag de sterren die nacht niet. Want het regende. Maar achter die 
wolken, schenen onze sterren, wist ik. En die ontvingen ook deze herinnering, 
welke ik alleen maakte en welke ons weer samenbracht. Een herinnering net zo 
waardevol als dat geluksmoment aan die rivier. Veilig, en voor altijd in de 

sterren. Onze sterren. 
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Lavendel en viool. Een lustopwekkende combinatie. Seks is iets wat de 
liefdesrelatie onderscheidt van alle andere relaties in ons leven. Het 
maakt de relatie met onze partner uniek. De meest kwetsbare vorm van 
intimiteit. Seks draait om lust, genot en verlangen, maar om nog zoveel 
meer. Het gaat ook over vertrouwen, veiligheid en overgaven. Het is een 
moment van ultieme verbindingen zowel fysiek als emotioneel. 
So let’s talk about seks. And see what happens. 

PURPLE PORNSTAR
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achterkant

voorkant

symbool vraag

symboliek uitleg inleiding (verhaal)
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T 1. Wanneer vind je de ander het meest aantrekkelijk?

2. Welke seksuele herinnering van ons vind je het leukst / mooist?
3. Wat vind je het mooiste lichaamsdeel van de ander?
4. Welke seksuele fantasie heb je nog?

PURPLE PORNSTAR

Ik staar naar de golven van de helder blauwe zee. Een prachtig uitzicht 
vanaf ons balkon. Ik steek een sigaret op en met een tevreden gevoel zak ik 

neer in een stoel. De grote lach op mijn gezicht lijkt vast gemetseld. 

Dit is ruim 6 jaar geleden. Tijdens onze eerste vakantie samen. En de eerste 
keer dat iemand anders mij klaar liet komen. Tim en ik hadden daarvoor ook 
al hele fijne seks. Maar dit was een nieuw level. Ik had dit nog nooit mee 
gemaakt. Nu is het niets dan normaal. Ik kom eigenlijk altijd klaar tijdens 
seks. Maar dat moment in Griekenland, dat was de aller eerste keer. Ik denk 

er nog vaak aan terug. Wat maakte dat het vanaf toen anders was? 
Het appartement? De zee? De zon? Het vakantie gevoel? Nee. Ik denk dat het 
veel dieper ligt dan dat. Ik realiseer me nu ik dit schrijf, dat ik dit 
nooit eerder tegen Tim heb verteld. We waren nét een half jaar samen. En 
voor het eerst met z’n 2en op vakantie. Het voelde zó echt allemaal. En 

hoewel het elke dag met Tim, vanaf moment 1, al heel serieus voelde, was dit 
toch wel een soort extra bevestiging. Ik geloof dat we 8 dagen weg waren. 
Naar een eiland waar nog nooit iemand van had gehoord. Hoe vaker we de 

opmerking kregen: “bestaat dat wel?!” Hoe zenuwachtiger we werden. Maar het 
bleek gewoon te bestaan. En het was er prachtig. Een vakantie die ik nu niet 
meer snel zou overwegen. Want van het geld dat we er daar in 8 dagen door-
heen jaste, verbleven we 2 jaar later 3 weken in Cambodja, maar dat ter 
zijde. Het was onze eerste vakantie samen en dus blijft het een mooie 

gedachten. En tijdens deze vakantie bereikten we een nieuwe dimensie in 
seks. Ik was 18 en had al vaker seks gehad. Ik ben nooit preuts geweest of 
“voorzichtig” wat betreft seks. Tenminste dat dacht ik. Maar later reali-
seerde ik me steeds meer hoe anders ik seks voorheen altijd heb ervaren. Ik 
was om te beginnen vaak niet eens volledig naakt. Altijd wel een deel van 
mijn kleding of lingerie had ik nog aan. Of dat uit maakt? Ik denk voor 

volledig vertrouwen wel. En ook kwam ik nooit klaar. Kwam dat door gestuntel 
van mijn vorige bedpartners? Wellicht. Maar ook vorig jaar tijdens onze 

break, kregen andere mannen mij niet naar dat zelfde level. Seks draait om 
lust, genot en verlangen, maar om nog zoveel meer. Het gaat ook over 

vertrouwen, veiligheid en overgave. En ik geloof dat ik daar pas na een half 
jaar aan toe gaf. Daar in Griekenland. Tijdens onze eerste vakantie. 
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Onkruid. Het soort bloem waarvan we de waarde totaal lijken te onder-
schatten. Fluitenkruid, klaprozen madeliefjes etc. geven vaak zonder 
dat we erbij stil staan een prachtig, kleurrijk aanzien. En zo zijn er 
ook talloze soorten onkruid eetbaar. Toch nemen we deze categorie aan 
bloemen en planten voor lief, zonder de echte waarden ervan in te zien. 
Dit gebeurt ook heel vaak in de liefde. De gewone dagen, welke we vaak 
als “saai” ervaren zijn als we erbij stil staan, eigenlijk ook heel fijn. 
Een besef moment van alles wat we normaal voor lief nemen, alles waar we 
dankbaar voor zijn, maar dit te weinig uitspreken. Er ligt zoveel moois 
in het verschiet, als je je focust op wat al er is.

WAKE-UP CALL
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achterkant

voorkant

symbool vraag

symboliek uitleg inleiding (verhaal)

V
O
O
R
 
L
I
E
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E
M
E
N

1. Waarin spreek je te weinig dankbaarheid uit naar elkaar?
2. Welke “aparte” eigenschap vind je het leukst aan de ander?
3. Welke gewone, dagelijkse momenten met elkaar vind je het fijnst?
4. Wat neem je vaak voor lief tussen ons, maar wat je eigenlijk heel 

fijn vind?

WAKE-UP CALL

Ik staar naar de golven van de helder blauwe zee. Een prachtig uitzicht 
vanaf ons balkon. Ik steek een sigaret op en met een tevreden gevoel zak ik 

neer in een stoel. De grote lach op mijn gezicht lijkt vast gemetseld. 

Dit is ruim 6 jaar geleden. Tijdens onze eerste vakantie samen. En de eerste 
keer dat iemand anders mij klaar liet komen. Tim en ik hadden daarvoor ook 
al hele fijne seks. Maar dit was een nieuw level. Ik had dit nog nooit mee 
gemaakt. Nu is het niets dan normaal. Ik kom eigenlijk altijd klaar tijdens 
seks. Maar dat moment in Griekenland, dat was de aller eerste keer. Ik denk 

er nog vaak aan terug. Wat maakte dat het vanaf toen anders was? 
Het appartement? De zee? De zon? Het vakantie gevoel? Nee. Ik denk dat het 
veel dieper ligt dan dat. Ik realiseer me nu ik dit schrijf, dat ik dit 
nooit eerder tegen Tim heb verteld. We waren nét een half jaar samen. En 
voor het eerst met z’n 2en op vakantie. Het voelde zó echt allemaal. En 

hoewel het elke dag met Tim, vanaf moment 1, al heel serieus voelde, was dit 
toch wel een soort extra bevestiging. Ik geloof dat we 8 dagen weg waren. 
Naar een eiland waar nog nooit iemand van had gehoord. Hoe vaker we de 

opmerking kregen: “bestaat dat wel?!” Hoe zenuwachtiger we werden. Maar het 
bleek gewoon te bestaan. En het was er prachtig. Een vakantie die ik nu niet 
meer snel zou overwegen. Want van het geld dat we er daar in 8 dagen door-
heen jaste, verbleven we 2 jaar later 3 weken in Cambodja, maar dat ter 
zijde. Het was onze eerste vakantie samen en dus blijft het een mooie 

gedachten. En tijdens deze vakantie bereikten we een nieuwe dimensie in 
seks. Ik was 18 en had al vaker seks gehad. Ik ben nooit preuts geweest of 
“voorzichtig” wat betreft seks. Tenminste dat dacht ik. Maar later reali-
seerde ik me steeds meer hoe anders ik seks voorheen altijd heb ervaren. Ik 
was om te beginnen vaak niet eens volledig naakt. Altijd wel een deel van 
mijn kleding of lingerie had ik nog aan. Of dat uit maakt? Ik denk voor 

volledig vertrouwen wel. En ook kwam ik nooit klaar. Kwam dat door gestuntel 
van mijn vorige bedpartners? Wellicht. Maar ook vorig jaar tijdens onze 

break, kregen andere mannen mij niet naar dat zelfde level. Seks draait om 
lust, genot en verlangen, maar om nog zoveel meer. Het gaat ook over 

vertrouwen, veiligheid en overgave. En ik geloof dat ik daar pas na een half 
jaar aan toe gaf. Daar in Griekenland. Tijdens onze eerste vakantie. 
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Experimenten

De cocktails zijn zowel qua 
smaak als presentatie eigenlijk 
zo goed als af, de inzichten en 
vragen compleet en ik heb zelf 
ervaren dat de vragen ook echt 
tot een mooi gesprek leiden. 
Toch is het belangrijk om ook 
de complete ervaring te 
testen en ook te zien hoe mijn 
ontwerp wordt ervaren door 
buitenstaanders. Op mijn eerste 
idee om 3 koppels uit te 
nodigen en bij allen een 
andere test uit te voeren kom 
ik al snel terug. Op deze 
manier krijg ik naar mijn 
mening echt geen duidelijke 
data. Koppels hebben zo geen 
vergelijkings materiaal en 
kunnen dan ook geen goed beeld 
krijgen over wat wel en niet 
werkt. Dus besluit ik één 
koppel uit te nodigen en 
daarmee verschillende 
experimenten uit te voeren. Ik 
experimenteer hierdoor dus niet 
in de breedte maar vooral in de 
diepte. Het koppel drinkt alle 
6 de cocktails en beantwoorden 
alle 24 vragen, ik film de hele 
ervaring, met als resultaat 
ruim 3,5 uur aan 
beeldmateriaal. Ik heb hiervan 
een korte versie geëdit, om zo 
de sfeer goed in kaart te 
brengen en als onderdeel van 
mijn proces te kunnen delen.

https://youtu.be/i9BCgEp3Qbo
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Ruud: Ik ben serieus echt heel enthousiast, want ik zie wat er gebeurt 
tussen ons. Ik zie een hele mooie opbouw van vragen en eigenlijk is dit een 
schoolvoorbeeld van relatietherapie. Je krijgt onderwerpen waar het leven 
en je relatie over gaat. 
Marthe: Nou en waar je het heel vaak in de waan van de dag en de 
drukte, waar je met elkaar inzit, eigenlijk de ‘sleur’, het niet meer met 
elkaar over hebt. Terwijl dat juist de verbindende factor is. Dat legt 
juist de nadruk op dat wat leuk is, spannend en fijn. 
Ruud: En de combi met alcohol snap ik, goeie keuze, ook de manier waarop. 
Het heeft een hele mooie opbouw. Maar ook bijvoorbeeld stellen waarbij er 
moeilijker wordt gepraat, die dan wel ineens enthousiast zijn, want je ziet 
gewoon wat er gebeurd. Je zorgt echt dat mensen wat losser komen, op een 
hele leuke manier. En die verhalen zijn ook een soort opbouw naar de vragen 
die je doet. Prachtig. Je onderscheid heel mooi de verschillende 
onderwerpen. 
Marthe: Het voordeel van die verhalen en de combinatie van het feit dat jij 
je kwetsbaar opstelt. geef je al een eerste aanzet en een aaleiding om die 
ongemakkleijke drempel over te gaan.
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Ik merk aan mezelf dat ik wat betreft ontwerpen nogal op mijn gevoel af 
ga. Tikkeltje arrogant geef ik toe, want ik ga er vrijwel meteen vanuit 
dat mijn gevoel in die zin klopt en dat ik er mee door kan gaan. Zonder 
het echt te testen. Ik ontwerp heel intuïtief en dat is opzich prima, maar 
ik moet toch af en toe op de rem trappen om ook even te checken of alles 
wel klopt. Ik besluit dan ook toch dingen te testen waarvan ik op voorhand 
eigenlijk al een bepaald idee heb. Toch bleek bijvoorbeeld mijn gevoel niet 
helemaal kloppend te zijn wat betreft mijn persoonlijke verhalen. Ik dacht 
echt dat een sprookje, waardoor dus een algemener beeld, goed zou werken. 
Misschien zelfs beter dan een persoonlijk verhaal, omdat ik toch ergens 
bang ben voor een “ego-project”. Ik wil niet dat het over mij gaat, maar 
zo blijkt het helemaal niet ervaren te worden. Het is juist een gevoel van 
vertrouwen wat ik hiermee overbreng en daar ben ik heel blij mee. Met 
andere woorden als ik wat dit betreft op mijn gevoel was afgegaan en dit 
niet had getest, was dit echt een missende factor geweest in mijn project.
Ik leer hier wel echt van dat ik soms mijn gevoel gewoon aan de kant moet 
zetten en op een meer praktische manier moet kijken naar mijn eigen projec-
ten. Heel belangrijk als ontwerper, wat ik normaal best vaak vermijd, besef 
ik me nu, maar wat ik in de toekomst echt anders ga aanpakken. 

 



Experiment 1

Auditieve ervaring.
Een verhaal ingesproken door 
mijzelf, wat het koppel samen 
kan beluisteren. 
“Leuk om als het ware 
‘voorgelezen’ te worden, maar 
ik vraag me af of dit werkt 
als je in een ruimte zit waar 
meerdere mensen zijn en dingen 
gebeuren. Puur in verband met 
omgevings geluiden.” - Marthe.
“Dat, én ik vind het toch ook 
vrij random om ineens een stem 
te horen van iemand die er 
verder die avond niet bij zit. 
Nu kennen wij jou natuurlijk, 
maar helemaal voor mensen die 
jou niet kennen lijkt me dat 
misschien apart.” - Ruud.

Conclusie 

Geen auditieve ervaring. Niet 
persé een toegevoegde waarden 
en lastig met eventuele 
omgevingsgeluiden.  

Experiment 2 

Voorlezen.
Een verhaal dat wordt 
voorgelezen door een van de 
partners.
“Ik vind dit heel prettig. Fijn 
om op je dooie gemakje het 
verhaal te kunnen voorlezen. 
Dat je zelf het tempo kunt 
bepalen ook” - Marthe.
“Net zoals dat ik stopte om een 
stukje nog een keer te lezen, 
omdat ik het zo passend vond 
voor ons, dat kan niet echt 
tijdens zo’n auditieve 
ervaring.” - Ruud. 

Conclusie 

De mogelijkheid om zelf te 
lezen werkt dus het beste. Zo 
kan ieder op eigen tempo de 
ervaring ondergaan en in die 
zin zelf de controle behouden.  

Experiment 3 

Persoonlijk verhaal.
Een verhaal geschreven over 
mijn eigen ervaringen in de 
liefde en mijn relatie met Tim.
“Ik vind dit geweldig. 
Sowieso leuk om een verhaal te 
lezen over degene die dit 
project heeft bedacht, maar ook 
echt een goede aanzet om op 
diezelfde voet door te pakken, 
zodat je dus ook die 
kwetsbaarheid op gaat zoeken.” 
- Ruud.
“Ja ik sluit me helemaal aan 
bij wat Ruud zegt. Het feit dat 
jij je zo kwetsbaar opstelt, 
geeft op een bepaalde manier 
ook bijna een soort gevoel van 
vertrouwen. Zovan ‘zij doet het 
zelf ook’ en dat je als het 
ware gaat volgen.” - Marthe.

Conclusie 

Een persoonlijk verhaal werkt 
dus wel degelijk. Mijn doel 
mensen de drempel over te halen 
en zich kwetsbaar op te 
stellen, doordat ik dat zelf 
ook doe, behaal ik hiermee.
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Experiment 4

Sprookje. Een verhaal over de 
liefde maar dan in algemenere 
zin. Er zit door de vorm van 
het sprookje geen gezicht aan 
verbonden waardoor het een meer 
anonieme vorm betreft. 
“Je schrijfstijl is echt zo 
mooi, prachtig verhaal echt, 
toch ligt mijn voorkeur wel bij 
je persoonlijke verhalen.” 
- Marthe. “Ja ik vind dit een 
lastige, want inderdaad, 
wederom een prachtig verhaal, 
maar die anonimiteit vind ik 
minder.” - Ruud. 

Conclusie 

Een anoniem verhaal werkt dus 
kennelijk toch minder goed dan 
een persoonlijke versie. Dat 
stukje kwetsbaarheid mist in de 
sprookjes omdat er een gezicht 
weg valt.   

Experiment 5

Antwoorden opschrijven.
Om echt zelf goed na te kunnen 
denken over het eigen antwoord 
besluit ik te testen met het 
opschrijven van antwoorden in 
plaats van ze meteen te 
bespreken. 
“Ik snap jouw opschrijf 
dillemma, ik snap de 
intentie wel, maar je ziet dat 
het geen gesprek wordt. Het 
wordt geen verhaal.” - Ruud. 
“Het levert niet die connectie 
op die je zou willen.” 
- Marthe. 

Conclusie 

Opschrijven werkt dus duidelijk 
niet. Het hele gesprek wat door 
deze ervaring tot stand komt is 
juist het meest waardevolle van 
alles. Echt zonde als dat weg 
valt. 

Experiment 6 

Ook kies ik ervoor één ronde te 
testen zónder verhaal. Wellicht 
wordt een verhaal ervaren als 
“sturend”. Ik kan hier alleen 
achter komen door een cocktail 
te serveren en het verhaal weg 
te laten.
“Nee zonder enige twijfel! Je 
moet die verhalen er écht in 
laten. Dat máákt dit project 
ook echt. Die persoonlijkheid. 
Die kwetsbaarheid. Ik denk echt 
een heel essentieel onderdeel 
van deze ervaring.” - Marthe.
“Absoluut mee eens. Jouw 
schrijfstijl, je verhalen 
opzich, mega waardevolle 
toevoeging. Miste bij deze 
cocktail echt jouw verhaal, dus 
in die zin is dit experiment 
gefaald! - Ruud.

Conclusie 

Misschien te verwachten, maar 
ik ben toch blij dat ik het 
getest heb zonder. Nu weet ik 
in iedergeval zeker dat ik deze 
verhalen er echt in moet 
houden.
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Experiment 7 

Glazen aan elkaar.
Aan de glazen zelf heb ik los 
van de presentatie van de 
cocktail niets gedaan. Ik 
probeer door middel van het 
aanelkaar maken van de glazen 
met een touwtje de interactie 
naar een extra level te tillen. 
Hierdoor eis ik eigenlijk 
continue communicatie tussen 
het koppel en ik ben benieuwd 
wat dit met de ervaring doet.
“Sorry maar voor mij was dit 
echt een dikke nee. Ik vond het 
heel afleidend. Ik voelde ook 
echt best wel wat irritatie 
naar Ruud als hij soms net te 
snel een slok nam zonder het te 
zeggen.” - Marthe.
“Haha, ja ik vind dit dan wel 
weer grappig, maar met de 
ervaring zelf heeft het 
eigenlijk vrij weinig te 
maken. Want je doel is 
verbinding en dit creërt 
hierdoor eigenlijk alleen maar 
afstand.” - Ruud.  

Conclusie 

Ook dit experiment is dus een 
duidelijke nee. Het feit dat er 
iiritatie ontstaat is echt het 
tegenovergestelde van wat ik 
wil. Ook werkt het kennelijk 
afleidend en dit is absoluut 
niet de bedoeling.  
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Zelf merkte ik op na het bespreken van alle vragen samen met Tim, nog 
best een lange na sleep te ervaren (in positieve zin). De inzichten die 
je krijgt en met elkaar deelt blijven nog lang hangen en geeft je 
relatie echt een “boost”. Ik ben benieuw of Ruud en Marthe dit ook zo 
ervaren. Ik vraag hen ruim twee weken na de cocktail avond nog een keer 
kort op papier te zetten hoe ze hier nu op terug kijken.
Dit krijg ik terug;

Wij hebben een prettige ervaring gehad omdat de combinatie van cocktails 
en hapjes, met inspirerende positief gestelde vragen leidt tot een 
ontspannen en vrolijke sfeer. Ervaring leert dat het praten over je 
relatie of over De liefde met je liefde, niet altijd vanzelfsprekend 
ontspannen kan verlopen. Vanuit menselijk gedrag is de kans op angst, 
weerstand of gevoelens van onveiligheid aanwezig. Feit is dat veel 
stellen er de tijd niet meer voor nemen, gedrag voor lief nemen en vaak 
accepteren dat een relatie uitgeblust raakt. Liefde is een werkwoord en 
soms is het erg hard werken óf ontbreekt de energie om er nog aan te 
willen werken. Wij hebben zelf de ervaring dat in deze tijden, de stap 
maken naar een relatie therapeut, kan voelen als een gevoel van falen. 
Wat wij sterk vinden aan jouw concept, is dat het laagdrempelig is, 
gecombineerd wordt met dat wat mensen als ‘prettig ontspannen’ labelen 
maar het direct een diepgaand effect kan hebben op een stukje bewust-
wording van je relatie. In een maatschappij waarbij we zien dat steeds 
meer generaties streven naar geluk en verlichting, de zelfhulpboeken in 
elk huis wel een paar te vinden zijn, denken wij dat dit concept hier 
een prachtige aanvulling op kan zijn. Wij denken tevens dat het naar 
‘elk niveau van een relatie’ aan te passen valt en lijkt het ons op een 
grote doelgroep toe te passen. Wat het ons persoonlijk gegeven heeft, nu 
een paar weken later waarop we DE avond hadden, is dat er meer 
dankbaarheid en verbinding voelbaar is. Juist het versterken van die 
verbinding, te voelen waarop en waarom er de waardering ligt vanuit je 
partner naar jou als persoon, maakt dat er ruimte ontstaat voor het 
maken van een verdiepingslag in je relatie. Wij denken, wij weten 
zeker, dat veel vrienden van ons graag aan dit liefdesproject meewerken. 
Zij zullen dat vast een beetje spannend vinden, want het ligt buiten de 
comfortzone, het is nieuw én een beetje vreemd maar zeker lekker! En hoe 
fijn als je er nog weken van kunt nagenieten. Wij vinden het een uniek 
bedacht concept! 
India, super bedankt en zijn rete trots op wat je hebt neergezet. 
Voor ons ben je dik geslaagd.

- Ruud & Marthe.
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Concept wijziging 2 

De cocktails, de vragen, de 
ervaring het klopt. Mijn doel 
op een leuke manier de relatie 
te analyseren en daardoor 
verbinding te creëren is 
gelukt. Maar hoe ga ik deze 
ervaring inzetten? En waar? 
Zoals ik eerder benoemde zie ik 
mijn  ervaring vooral als “iets 
leuks doen samen”, maar wat 
iets heel waardevols kan 
brengen. Opnieuw tot elkaar 
komen en de liefde als het ware 
een boost te geven. Er zijn in 
mijn ogen meerdere locaties 
geschikt voor deze ervaring. 
Van een hotellobby tot een 
cultureel festival en van een 
camping tot een expositie 
ruimte, eigenlijk kan dit 
overal waar mensen voor vermaak 
komen. Maar dit zijn vrijwel 
allemaal locaties waar veel 
mensen aanwezig zijn en dat 
zet mij meteen aan het denken 
wat betreft de kaartjes. Want 
dat betekent enorm veel print-
werk. En hoewel ik persoonlijk 
niet zo een fan ben van online 
platforms ben ik daarentegen 
wel een enorme fan van moeder 
natuur en lijkt mij het 
printen van zoveel papierwerk 
geen milieu-vriendelijke optie. 
Ik besluit daarom tóch de 
tastbare kaartjes te 
vervangen voor een Q-R code 
met een website. Het lijkt me 
goed om 1 kaart te printen met 
daarop een introductie van het 
concept, hoe alles in zijn werk 
gaat en onderaan een Q-R. Deze 
code brengt je dan op de 
website, waarop alle cocktails 
staan afgebeeld en uitgelegd, 
inclusief de bijbehorende 
vragen. 
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loremipsum.nl 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at.  

DRUNK IN LOVE

HEARTS ON FIRE

JASMIN DREAM

GOLDEN TEQUILA

PURPLE PORNSTAR

WAKE-UP CALL

loremipsum.nl 

HEARTS ON FIRE

Basilicumkruid en biet zijn zeer krachtige liefdes planten. 
Zij staan voor het begin van de liefde. De eerste fase. 

Verliefdheid en het nieuwe leven. Hoe langer je samen bent 
hoe verder je verwijderd raakt van dat eerste moment. Je 

maakt zoveel mee samen. Fijne momenten, maar ook moeilijke. 
Het is goed om soms terug te gaan naar het begin. Realiseer 
je waar je jaren geleden verliefd op werd, vaak zijn dat 
eigenschappen waar je je vandaag de dag aan irriteert. Ga 
terug naar het moment dat je elkaar voor het eerst zag. En 
haal de vlinders terug die je toen voor het eerst voelde.  

MIJN VERHAAL

JULLIE VERHAAL

loremipsum.nl 

JULLIE VERHAAL

1. Wat dacht je toen je de ander voor het eerst zag?

2. Wat bleek een hele verassende eigenschap van de ander?
 

3. Waar viel je het meest op? Zowel qua uiterlijk als innerlijk?

4. Welk liedje brengt je terug naar deze verliefde fase?
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HEARTS ON FIRE

Basilicumkruid en biet zijn zeer krachtige liefdes planten. 
Zij staan voor het begin van de liefde. De eerste fase. 

Verliefdheid en het nieuwe leven. Hoe langer je samen bent 
hoe verder je verwijderd raakt van dat eerste moment. Je 

maakt zoveel mee samen. Fijne momenten, maar ook moeilijke. 
Het is goed om soms terug te gaan naar het begin. Realiseer 
je waar je jaren geleden verliefd op werd, vaak zijn dat 
eigenschappen waar je je vandaag de dag aan irriteert. Ga 
terug naar het moment dat je elkaar voor het eerst zag. En 
haal de vlinders terug die je toen voor het eerst voelde.  

MIJN VERHAAL
7 jaar geleden op een tuinfeest in gesprek met een vriendin 
dwaalde mijn aandacht af naar de deuropening. Een grote 

jongen trad de ruimte binnen. Brede schouders en blond haar, 
tikkeltje arrogant, maar mán wat was ie knap. Ik weet nog 
dat mijn vriendin later die avond beweerde een abercrombie 
model te hebben gezien en daarmee bedoelde ze de zelfde 

jongen als waar mijn oog op viel. Totaal nog geen idee dat 
deze jongen de liefde van mijn leven bleek te zijn. 

Nietsvermoedend van wat me te wachten stond. Ruim een maand 
later hadden we onze eerste date. 20:00 bij parc. Om 18:45 
donderde ik thuis van de trap. In de haast op zoek naar een 
outfit. Mijn enkel transformeerde langzaam in een blauw / 

paars gezwel. Ik appte hem wat er was gebeurt, maar aan zijn 
botte reactie merkte ik op dat hij er geen fuck van 

geloofde. Moet je net mij hebben. Met mijn dikke enkel 
hinkte ik naar de buurvrouw, een verpleegster in het bezit 
van krukken. Een uur later stapte ik de bus in richting de 
stad. Zijn blik, toen ik als een mank paard de bus uit 

strompelde zal ik nooit meer vergeten. “Sorry, ik dacht dat   

het een smoes was” zei hij met een ietwat beschamende blik. 
“Dat weet ik. Je excuses zijn aanvaard” zei ik plechtig. 
“Zou je nu even mijn tas willen dragen? Gaat een beetje 

lastig zo” en ik keek hem aan met een schuine glimlach. Of 
hij nu onder de indruk was of eerder ongemakkelijk van mijn 
trotste verschijning weet ik eigenlijk nog steeds niet. Ik 

heb het hem nooit meer gevraagd. 

Ook de 2e date vond plaats bij parc. Mijn enkel was redelijk 
hersteld dus de krukken bleven thuis. Ik vertelde over mijn 
toen huidige thuissituatie. Even kort gezegd, een redelijke 
hel. Ik kan me nog goed herinneren dat ik er zelf van stond 

te kijken hoe ik me op mijn gemak voelde bij hem en 
eigenlijk zonder na te denken mijn hele verhaal op zijn 
schoot flikkerde. Ook vertelde ik hem over mijn fysieke 
gesteldheid. Over de stress die ik meedroeg en dat ik 

daardoor geregeld flauw viel. Ironisch als het is, ging ik 
anderhalf uur later n

tegen de vlakte in de bar waar we zaten. Ik weet nog dat ik 
wakker werd en hoorde “Nee een ambulance is niet nodig. Ze 
vertelde me eigenlijk net dat dit wel vaker gebeurt en dat 
ze vanzelf weer bij komt”. Geknield zat hij naast me met 
zijn hand op mijn arm. God wat zou er toen toch door hem 

heen zijn gegaan, “wat voor labiel hert haal ik me nu toch 
op mijn schouders ?”. Zo iets vermoed ik. Goed, je kan veel 
zeggen over mij, maar een catfish ben ik in elk geval niet. 
Nothing but realness. Menig man zou waarschijnlijk, heel 

terecht overigens, niet weten hoe snel hij weg moest komen, 
maar Tim bleef. Ik denk dat ik daardoor verliefd op hem 

werd. De veiligheid die hij uitstraalt. Hij is als een rots. 
Betrouwbaar en op een bepaalde manier onvoorwaardelijk. Een 
rots gaat er niet vandoor. Tim ook niet. Hij blijft. Ook als 
het moeilijk wordt. Zelfs toen we in 2019 uit elkaar gingen 
voor een half jaar. Zelfs toen was hij er nog. Ik blijf dat 
iets wonderlijks vinden. En het maakt me elke keer weer 

opnieuw verliefd.   

voorbeeld website
(niet definitief, puur voor de beeldvorming).
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Basilicumkruid en biet zijn zeer krachtige liefdes planten. 
Zij staan voor het begin van de liefde. De eerste fase. 

Verliefdheid en het nieuwe leven. Hoe langer je samen bent 
hoe verder je verwijderd raakt van dat eerste moment. Je 

maakt zoveel mee samen. Fijne momenten, maar ook moeilijke. 
Het is goed om soms terug te gaan naar het begin. Realiseer 
je waar je jaren geleden verliefd op werd, vaak zijn dat 
eigenschappen waar je je vandaag de dag aan irriteert. Ga 
terug naar het moment dat je elkaar voor het eerst zag. En 
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MIJN VERHAAL
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1. Wat dacht je toen je de ander voor het eerst zag?

2. Wat bleek een hele verassende eigenschap van de ander?
 

3. Waar viel je het meest op? Zowel qua uiterlijk als innerlijk?

4. Welk liedje brengt je terug naar deze verliefde fase?
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[15]Abundant floral dinner, Katja Gruijters.

[16]Bar inspiratie

[17]Bar inspiratie
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Oerol, Terschelling.

Zwier, Vinkeveen.

[13]Hotel Nassau, Breda. [14]Hotel Nassau, Breda.
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Ik ontwerp deze ervaring niet 
voor één specifieke locatie. 
Zoals ik eerder benoemde lijkt 
mij een camping, maar ook een 
hotellobby geschikt. Dit 
betreffen nogal twee uiterste. 
Dat maakt mijn keuze voor 
alleen een bar dus eigenlijk al 
meteen duidelijk. Ik ontwerp 
geen restaurant, geen locatie, 
dus ook geen zitplaatsen. Ik 
ontwerp een ervaring en daarbij 
hoort in mijn ogen wel een bar. 
Ik merkte tijdens het 
experiment met Ruud en Marthe, 
dat er tussendoor veel vragen 
werden gesteld over de 
cocktails. Hoe ik ze gemaakt 
had, wat ik precies met de 
bloemen had gedaan etc. Ook dat 
is dus wel degelijk een 
onderdeel van de ervaring. 
Vandaar de keuze voor een “open 
bar”, een soort eiland waar je 
om heen kunt lopen, met in het 
midden een grote plantenbak met 
alle bloemsoorten. 

De “zitplaatsen” zijn dus echt 
afhankelijk van de locatie. 
Stel deze ervaring wordt uit-
gezet op een camping staan er 
wellicht tafeltjes en bankjes. 
In een hotellobby neemt men 
plaats (eventueel) in de 
hotel-bar. Op een festival 
lijkt het me aannemlijk dat 
mensen er om heen plaats nemen, 
bijvoorbeeld op kleedjes. 
Nogmaals het hangt echt af van 
de locatie. Maar de ervaring 
blijft in die zin het zelfde. 
Na het lezen van de 
intro-kaart, het scannen van de 
Q-R code en het kiezen van een 
cocktail bestel je deze aan de 
bar, waar je kunt zien hoe deze

-

wordt gemaakt. De vragen 
beantwoord je vervolgens samen 
onder het genot van de 
cocktail. Waar en hoe je dat 
doet maakt niet uit. Mijn 
ervaring is bedoeld om het 
samen leuk te hebben en een 
goed gesprek te voeren. Ik wil 
mensen daarin zoveel mogelijk 
vrijheid geven en zich op hun 
gemak laten voelen. 

Gezien het feit dat deze 
ervaring door verschillende 
locaties geboekt kan worden heb 
ik gekozen voor een heel simpel 
ontwerp. Niet te veel gedoe, 
het gaat nogmaals om de 
verbinding met je partner en 
een bar met lichtshows en een 
dj-booth gaat daar niet aan 
bijdragen. Daarnaast heb ik 
rekening gehouden met een 
praktisch en makkelijk 
verplaatsbare instalatie en
lichte materiaalkeuze.  
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Plantenbak, met alle 
bloemen en kruiden 
welke nodig voor het 
maken van de cocktails. 

Materiaal; hout 

2 losse platen met 
scharnieren aan elkaar 
(mogelijkheid om dicht 
te klappen).

gat voor de plantenbak 

concept
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Hoe nu verder.

Ik hoop hiermee een duidelijk beeld over te brengen van waar ik nu sta 
en wat mijn plan is. Ik heb contact gehad met o.a Camping Zwier en een 
projectmanager van Oerol Festival. Dit zijn mogelijke locaties waar ik 
mijn ontwerp zou kunnen inzetten. 

Hoewel ik zeer tevreden ben met de verkregen resultaten uit het 
experiment van Ruud en Marthe ben ik toch ook nog erg beniewd hoe alles 
in zijn werk gaat als dit door meerdere mensen tegelijk wordt gedaan. 
Ik ben al begonnen met de website en hoop deze eind volgende week zo 
goed als af te hebben, dan kan ik daarna beginnen met het bouwen van de 
bar. 

Dat de cocktails en de vragen mijn begoogde doel bereiken is duidelijk. 
Op een leuke manier de relatie analyseren, de liefdesband aan het licht 
brengen en bewustwording creëren van wat de liefde inhoudt in het 
echte leven. Geen sprookjesliefde, maar liefde in de meest pure vorm en 
vooral hoe mooi zij eigenlijk is. Na mijn beoordelingsgesprek wil ik 
een groter experiment organiseren; ik nodig hiervoor een aantal 
koppels uit die dan de cocktails kunnen drinken en de bijbehorende 
vragen kunnen bespreken. De bar hoop ik dan zo goed als af te hebben. 
Op deze manier krijg ik een nog completer beeld van de gehele ervaring 
en heb ik ook nog tijd om hier en daar dingen aan te passen en te 
verbeteren.
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