
Na een maand ging Ruby al samenwonen

Ware
liefde

dankzij corona 
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Ik heb een bipolaire stoornis. Dit 
houdt in dat ik manische en 
depressieve periodes heb. Door de 

juiste medicatie heb ik het al jaren goed 
onder controle en daarom leek het mij 
in januari 2020 een mooi moment om 
professioneel ervaringsdeskundige te 
worden. Doordat ik veel heb 
meegemaakt met mijn bipolaire 
stoornis, wilde ik graag andere mensen 
helpen die wellicht tegen dezelfde 
dingen aanliepen als ik. Vandaar dat ik 
me inschreef voor een cursus. De eerste 
bijeenkomst was ’s ochtends vroeg op 
een maandag, in een groepje van zes. 
Het werd begeleid door twee andere 
ervaringsdeskundigen en een van hen 
was vrijwilliger Joost. Een aantrekkelijke 
man die ik direct interessant vond. We 
wisselden een blik met elkaar en hoewel 
hij in eerste instantie een beetje 
chagrijnig had gekeken, zag ik opeens 
iets in zijn ogen veranderen. Alsof hij 
me herkende. Het gekke was dat ik dat 
ook bij hem voelde. Ik had meteen het 
gevoel dat ik hem kon vertrouwen en 

dat ik helemaal mezelf kon zijn bij hem. En dat 
terwijl we nog geen enkel woord tegen elkaar 
hadden gezegd.
Terwijl Joost begon te vertellen over zichzelf 
- hij was ex-verslaafde en deelde graag zijn 
verhaal om anderen te helpen en te inspireren 
- raakte ik in mijn hoofd in conflict met 
mezelf. Ik had geen idee wat me overkwam, 
maar ik vond Joost heel erg leuk. Het enige 
probleem was, dat ik al met iemand anders 
was. Ik had vijfenhalf jaar een relatie met mijn 
toenmalige vriend en we woonden zelfs 
samen. Helaas liep het al twee jaar niet lekker 
tussen ons. We hadden vaak ruzie en ik voelde 

me regelmatig niet door hem begrepen. Toch 
was dat voor mij nooit een reden om mezelf 
open te stellen voor iemand anders. Totdat 
Joost kwam, want vanaf dat moment 
veranderde er iets voor mij.”

Koffie drinken
“De bijeenkomsten vonden een keer per week 
plaats en tijdens de eerste twee meetings was 
het contact tussen Joost en mij vooral 
oppervlakkig. We praatten soms over de 
cursus, maar nooit echt over onszelf. Dit 
veranderde toen we op een dag met de groep 
voorlichting gaven op een middelbare school. 
Nadat Joost na de succesvolle middag zijn trein 
had gemist, stelde ik voor om samen ergens 
koffie te gaan drinken. Dat wilde hij wel en al 
snel praatten we over van alles en nog wat. 
Eerst over de cursus en daarna over ons 
privéleven. Zo vertelde hij dat hij op een 
kamer in de stad woonde en graag iets voor 

‘‘‘‘

Corona heeft ons niet alleen 
maar ellende bezorgd, maar 
ook leuke dingen opgeleverd. 
Zo heb je coronakapsels, 
coronahondjes en coronakatten, een 
coronageboortegolfje, en je hebt ook 
coronaliefde. Ruby (24) kan ervan 
meepraten! Zij en Joost (33) waren 
pas een maandje officieel een setje 
toen corona uitbrak. En daardoor 
werden ze gedwongen tot radicale 
keuzes: ze gingen samenwonen. 
‘Het was een grote stap, maar alles 
gaat zo natuurlijk tussen ons. In 
mei volgend jaar gaan we zelfs 

‘Ik voelde me ontzettend 
eenzaam en ziek. Gelukkig 
belde Joost me direct toen 
ik hem appte dat ik in het 
ziekenhuis lag’
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zichzelf wilde. En ik vertelde over mijn relatie 
en dat ik niet meer gelukkig was. Joost 
luisterde aandachtig, waardoor ik me erg op 
mijn gemak voelde. Toch merkte ik ook dat hij 
de boot een beetje afhield. Ik had natuurlijk 
een vriend en Joost was mijn begeleider, dus 

ik vermoedde dat hij het niet helemaal gepast 
vond als we opeens met elkaar zouden gaan 
flirten of iets dergelijks. Na een paar uur 
gingen we allebei weer naar huis. Helaas kreeg 
ik onderweg enorme buikpijn, een aanval van 
het prikkelbaar darmsyndroom waar ik ook 
last van heb. Dit was een heftige aanval, dus 
toen ik thuiskwam, bracht mijn vriend me 
direct naar het ziekenhuis. Daar werd ik 
opgenomen. Mijn vriend ging al snel weer weg 
en ik voelde me ontzettend eenzaam en ziek. 
Gelukkig belde Joost me direct toen ik hem 
appte dat ik in het ziekenhuis lag. De hele 
avond hing hij met mij aan de telefoon. Dat 
vond ik zo lief. Door hem voelde ik me niet 
meer alleen.”

Moeilijk besluit
“Een paar weken na mijn ziekenhuisopname 
hakte ik de knoop door: ik maakte het uit met 
mijn vriend. Hoewel ik meerdere keren bij 
hem had aangeklopt en aangekaart dat ik onze 
relatie niet goed vond gaan, zag hij de breuk 
niet aankomen. Hierdoor was het voor mij 
moeilijk om door te zetten, maar ik deed het 
wel. Voor mij voelde dat ik eindelijk een 
beslissing nam die ik al heel lang wilde 
nemen. Omdat mijn ex en ik samen een huis 
van mijn ouders huurden, besloot ik tijdelijk 

weer bij mijn ouders in te trekken. Zo 
kreeg mijn ex de tijd om iets voor 
zichzelf te zoeken. Ondertussen hield ik 
contact met Joost. We wandelden veel 
samen en hadden dan lange gesprekken. 
Ondanks de sterke aantrekkingskracht 
tussen ons hielden we het eerst 
vriendschappelijk. We wilden allebei 
niet te hard van stapel lopen, ook omdat 
ik net uit een relatie kwam.
Gelukkig vond mijn ex snel een huis 
voor zichzelf. Hierdoor kon ik vanaf 1 
maart weer terug naar mijn eigen huis 
en al snel kwam Joost voor het eerst bij 
me langs. Het was supergezellig. Daarna 
spraken we steeds meer af en na 
ongeveer een week zeiden we tegen 
elkaar dat we verliefd waren. Dat was zo 
fijn, maar ergens voelde ik me ook 
schuldig tegenover mijn ex. Toch kon ik 
er niks aan doen. Mijn gevoelens voor 
Joost waren vanaf het begin al zo sterk, 
ik kon er gewoon niet omheen. Nog eens 
ruim een week later stelde ik hem voor 
aan mijn ouders. Ze vonden hem net zo 
leuk als ik. Die avond verklaarden Joost 
en ik elkaar onze liefde. We hadden nog 
niet eens een maand gedatet, maar het 
voelde zo goed tussen ons.”

Samenwonen 
“Tja, en toen kwam corona. De eerste 
persconferentie vond vlak na onze 
liefdesverklaring plaats. Net als heel 
Nederland waren we onder de indruk 
van het nieuws. Iedereen werd 
aangeraden om afstand te houden, tenzij 
je uit één huishouden kwam. Ook moest 
iedereen plotseling thuiswerken, omdat 
het besmettingsgevaar te groot was. 
Joost en ik wisten niet zo goed wat we 
ermee moesten. We hadden pas net een 
relatie en zagen elkaar niet elke dag. 
Konden we dan wel afspreken met 
elkaar? Of moesten we steeds voldoende 
afstand houden? Omdat ik het allemaal 
veel te ingewikkeld vond, zei ik tegen 
Joost dat hij net zo goed bij mij kon 
intrekken. Het was een serieus voorstel 
en Joost vond het gelijk heel leuk. Toch 
had hij ook een beetje zijn bedenkingen. 
Ging het niet te snel? En was hij niet 
alleen een rebound? Ik begreep zijn 

‘Het besmettingsgevaar 
was groot. Konden we nog 

wel afspreken met elkaar 
of moesten we nu ineens 

afstand gaan houden?’
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twijfels, maar ik wist hem te overtuigen 
dat hij zich geen zorgen hoefde te 
maken. Ik was echt gek op hem en wilde 
zoveel mogelijk bij hem zijn.
Binnen een maand woonden we dus 
samen. Het gaat hartstikke goed tussen 
ons. Zo goed zelfs dat we in juni, vijf 
maanden na onze ontmoeting, hebben 
besloten te gaan trouwen. We hadden 
het er al eens over gehad dat we dat 
allebei ooit graag wilden, maar ik wist 
natuurlijk niet dat Joost zo hard van 
stapel zou lopen. Blijkbaar had Joost al 
aan mijn vader om mijn hand gevraagd, 
want ineens kreeg ik een bos bloemen 
van mijn moeder met de felicitaties voor 
ons voorgenomen huwelijk. Verrast nam 
ik ze in ontvangst. Naar mijn weten 
waren Joost en ik nog helemaal niet 
verloofd, maar dankzij mijn moeder wist 

ik nu dus dat Joost iets van plan was. Het was 
jammer van het moment, maar eigenlijk paste 
het wel bij ons, als je kijkt hoe alles was 
gegaan. In het bijzijn van mijn familie vroeg 
Joost me een aantal dagen later ten huwelijk. 
En natuurlijk zei ik ja.
Inmiddels zijn we ruim een jaar later. We 
werken allebei als professioneel 
ervaringsdeskundige bij de GGZ en we zijn 
volop bezig met het plannen van onze bruiloft. 
Het staat gepland op vrijdag 13 mei 2022 en ik 
kan niet wachten totdat het zover is. We 
trouwen traditioneel in een kerk en gaan 
daarna op huwelijksreis naar Rome. Of we dan 
nog last hebben van eventuele 
coronamaatregelen, weet ik niet. Vast wel, 
maar dat maakt ons niet uit. Dankzij corona is 
onze relatie in een treinversnelling gegaan en 
dat kon voor ons niet beter uitpakken. We zijn 
heel erg gek op elkaar!” 

‘Het gaat hartstikke goed tussen ons. Zo goed 
zelfs dat we vijf maanden na onze ontmoeting 
hebben besloten te gaan trouwen’
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