
JEANET (38)
Thuis: getrouwd met 

Henri (47), moeder van 
Vera (13) en Ilse (10)
Werk: offi cemanager

Hobby’s: lezen, 
rommelmarkten bezoeken, 

borrelen met vrienden 
en familie

MARINDA (38)
Thuis: getrouwd met Ardin (38), 
moeder van Ard-Jan (13), 
Anne-Louise (12), Jan-Peter (9) 
en Marenthe (3)
Werk: leerkracht
Hobby’s: lezen, met het gezin 
leuke dingen doen

De eerste keer dat ik haar zag, 
dacht ik:
Jeanet: “Ha, dat weet ik echt niet 
meer. Onze ouders kenden elkaar al 
voordat wij geboren werden, dus 
Marinda en ik zijn vriendinnen 
vanaf de wieg.”
Marinda: “Onze vaders waren 
collega’s en toevallig woonden ze bij 
elkaar in de buurt. Zo werden ze 

‘We dringen niks aan elkaar op, 
maar respecteren elkaar juist’

Raken jij en je beste vriendin ook nooit uitgepraat? Deze week vertellen
Jeanet (38) en Marinda (38) over hun bijzondere vriendschap en 
hoe ze allebei anders met hun geloof omgaan.

vrienden en tussen onze moeders 
klikte het ook goed. Voordat wij er 
waren, verhuisden Jeanets ouders. 
Hierdoor woonden we op anderhalf 
uur rijden, maar we zagen elkaar 
geregeld. Vooral in schoolvakanties, 
dan waren we altijd samen.”
Jeanet: “Dan gingen we logeren en 
varen met de boot. Hoewel we geen 
familie waren, voelde dat wel zo. 
Voor mij was Marinda echt mijn 
zus met wie ik alles deelde.”
Marinda: “Voor mij gold hetzelfde. 
We noemden elkaars ouders ook 
oom en tante.”
Jeanet: “Marinda en ik raakten 
nooit uitgepraat. De eindeloze 
stapels brieven we naar elkaar 
stuurden, heb ik nog steeds.”

Toen wist ik: op jou kan ik bouwen
Marinda: “Mijn zus en de broer van 
Jeanet kregen vlak na elkaar allebei 
een kindje met zorgen. Jeanet en ik 
waren toen elf en veertien jaar oud 

en de zorgen in de familie waren 
groot. Mijn nee� e Pieter had een 
zeldzame stofwisselingsziekte en 
overleed toen hij bijna twee was. 
Het jaar daarna kreeg Jeanets broer 
een dochter, Marije, en ook zij bleek 
ziek te zijn. Ze was lichamelijk en 
verstandelijk gehandicapt en is 
overleden op zesjarige lee� ijd.”
Jeanet: “Marinda en ik waren 
ontzettend verdrietig. Mijn broer 
en Marinda’s zus en hun partners 
hadden natuurlijk ook hun verdriet, 
net als onze ouders, waardoor we er 
als puber niet altijd met hen over 
wilden praten. Maar met elkaar kon 
dat wel. Dat deden we dus ook, per 
brief of aan de telefoon.”
Marinda: “Niet altijd hoor. Het feit 
dat we hetzelfde voelden, was al 
genoeg. De verliezen verbonden 
ons nog meer met elkaar. Ook toen 
mijn zus en Jeanets broer daarna 
allebei nóg een kind verloren, 
sleepten we elkaar erdoorheen.”

Hartsvriendinnen

Op vaarvakantie 
in Friesland, 
augustus 1990.
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Jeanet: “Bizar dat het nog een keer 
gebeurde, maar vooral in die tijd 
waren Marinda en ik, zij het op een 
afstand, een grote steun voor elkaar.”

Sweet memories
Marinda: “Aan de vaartochten in 
onze kindertijd hebben we de 
mooiste herinneringen.”
Jeanet: “Mijn vader had zelf een boot 
gebouwd en we gingen vaak met 
beide gezinnen op vaarvakantie in 
Friesland. Supergezellig was dat.”
Marinda: “Zeker. En wat ik ook 
koester, zijn onze huidige bezoekjes 
met de kinderen aan elkaar. 
Ik woon vlak bij een grote stad en 
Jeanet op een boerderij, een totaal 
andere omgeving. Maar als we in 
de schoolvakanties met de kids 
een paar dagen bij elkaar slapen, 
hebben we de grootste lol. Ook 
onze kinderen kunnen goed met 
elkaar opschieten. Eigenlijk geven 
we zo het stokje van onze ouders 
weer door aan hen.”

Hierin verschillen we
Marinda: “Jeanet en ik zijn allebei 
gelovig opgevoed. Jeanet is 
katholiek en ik ben wat zwaarder 
gereformeerd. Dit betekent dat ik 
met mijn gezin twee keer per week 
naar de kerk ga. Ook hebben we 
thuis geen tv en dragen de meiden 
en ik altijd rokken.”
Jeanet: “Mijn man, kinderen en ik 
gaan minder vaak naar de kerk, 
we hebben een grote tv en ik draag 
ook gewoon broeken.”
Marinda: “Toch is dit geen robleem 
voor ons, want we respecteren 
elkaar daarin.”
Jeanet: “Net zoals onze ouders dat 
al deden.”
Marinda: “Voor ons zijn onze 
verschillen in geloofsovertuigingen 
dus heel normaal. We dringen niks 
aan elkaar op en vinden respect 
voor elkaar belangrijk.”

‘Eigenlijk geven we 
het stokje van 

onze ouders door aan 
onze eigen kinderen’
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We zien elkaar...
Marinda: “Een paar keer per jaar. 
Doordat we anderhalf uur rijden bij 
elkaar vandaan wonen, proberen we 
elke schoolvakantie af te spreken. 
Meestal lukt dat, maar soms niet.”
Jeanet: “Ook geen probleem, maar 
we hebben onlangs wel met elkaar 
afgesproken dat we best vaker, 
als de kinderen op school zijn, 
halverwege onze woonplaatsen 
even samen kunnen gaan lunchen.”

Op onze bucketlist
Marinda: “Een bucketlist hebben we 
niet echt, maar het lijkt ons erg leuk 
om samen nog eens op vaarvakantie 
in Friesland te gaan.”
Jeanet: “Ja leuk! Of weer eens naar 
dat grote huis in Oostenrijk waar 
we op vakantie waren toen we een 
jaar of acht waren. Daar hebben we 
ook heel mooie herinneringen aan. 
Maar voor nu genieten we vooral 
van de gezelligheid met elkaar 
en alles wat we samen nog 
mogen beleven!” 

Samen in de 
tuin, in Capelle 
aan den IJssel, 
juni 2002.

Ja of nee
Samen een tatoeage
Marinda: “Nee, niks voor ons. 

Maar iets symbolisch voor onze 

vriendschap lijkt me wel leuk.”

Samen op vakantie gaan
Jeanet: “Ja, leuk maar dan ook 

echt zonder kinderen om lekker 

even bij te kletsen!”

Ruzie
Marinda: “Als kind hadden we 

weleens ruzie om onbenullige 

dingen, maar nu allang niet meer. 

Ik zou niet weten waarover wij ruzie 

moeten maken.”

MET JE 
VRIENDIN IN 
VRIENDIN?

Willen jullie mee doen? 

Op Vriendin.nl zoek je 

op ‘hartsvriendinnen’, daar 

vind je het formulier 

waarmee je je kunt 

opgeven.

Friesland, september 2021.

België, juli 1999.
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