
Monique

Petra

De eerste keer dat ik haar zag, 
dacht ik…
Monique: “… wat moet ik met deze 
dame?! We leerden elkaar kennen 
via mijn man, zo’n 27 jaar geleden. 
Ik had toen net verkering met hem 
en kwam veel bij hem thuis. Zijn 
zus en Petra waren vriendinnen. 
Hierdoor zagen wij elkaar regel
matig, maar ik vond Petra veel  
te vrolijk en veel te bijdehand.  
Eigenlijk was ik gewoon bang  
dat ze achter Adriaan aan zat.” 
Petra: “Dat was absoluut niet zo, 
maar ik kende hem al vijftien jaar, 
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dus ik was ervan overtuigd dat ik 
heus wel wist wie geschikt voor 
hem was. En Monique vond ik 
maar arrogant. Toch werden we  
ongeveer een maand na onze  
kennismaking vriendinnen.” 
Monique: “We gingen met een grote 
groep stappen en dronken samen 
een hele fles pina colada leeg.” 
Petra: “We hadden zo veel lol dat 
we daarna vriendinnen werden.” 
 
Tóén wist ik: op jou kan ik bouwen
Monique: “Toen twee weken na de  
bruiloft van mij en Adriaan in 1998 

de ouders van Petra scheidden.” 
Petra: “Ik was toen 21 en het was 
nogal een klap. We hadden ook een 
familiebedrijf, dus dat maakte de 
scheiding extra ingewikkeld. Op de 
dag dat ik het hoorde, ging ik direct 
naar Monique.” 
Monique: “Ik zat net met mijn 
trouwalbum op schoot, maar was 
heel blij dat Petra haar verdriet met 
mij deelde. Ik wilde er graag voor 
haar zijn. En toen mijn moeder 
twee jaar na de geboorte van Bo 
ziek werd, was Petra er voor mij. 
Mijn moeder zou eigenlijk op  

PETRA (45) 
Thuis: getrouwd met Gertin (47), moeder  
van Melle (15), Bente (12) en Tieme (6) 
Werk: mede-eigenaar lingeriezaak 
Hobby’s: suppen, leuke dingen doen  
met vrienden en familie

MONIQUE (49) 
Thuis: getrouwd met Adriaan (48), 
moeder van Bo (22) en Mees (19) 
Werk: mede-eigenaar lingeriezaak 

Hobby’s: shoppen, dagjes weggaan

‘Iedereen verklaarde ons voor gek 
toen we een winkel begonnen’

Raken jij en je beste vriendin ook nooit uitgepraat? Deze week vertellen 
Monique (49) en Petra (45) over hun bijzondere vriendschap, die zich  
verdiepte toen ze collega’s werden.

2017: Petra 40 jaar! Spontane winterwandeling, begin dit jaar.

Afgelopen zomer met beide gezinnen
op Curaçao.
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Petra: “Klopt. In de winkel verdelen 
we de taken en ik vergeet weleens 
wat ik zou doen. Maar ik denk 
altijd: het komt vast wel goed. 
En dat gebeurt dan ook.”
Monique: “Door Petra ben ik een 
stuk relaxter geworden in die 
dingen. Als iets niet gaat zoals 
gepland, so be it. Dan vinden we 
weer een andere manier.”

Op onze bucketlist
Monique: “We willen al heel lang 
naar de lingeriebeurs in Parijs. 
Het is iets heel simpels, maar het 
kwam er nooit van. Maar komende 
zomer gaan we het dan eindelijk 
doen. Zo veel zin in!”
Petra: “En verder hebben we niks 
op onze bucketlist staan. We doen 
alles al wat we samen willen doen. 
Dat maakt onze vriendschap ook 
zo bijzonder en leuk!” 

Bo gaan passen, maar kon dat door 
haar ziekte niet meer. Gelukkig 
vond Petra het geen probleem om 
Mees steeds op te vangen als ik voor 
mijn moeder moest zorgen.”
Petra: “Natuurlijk, voor mij was het 
een kleine moeite.”
Monique: “Drie jaar later overleed 
mijn moeder. Ook toen was Petra er 
voor me.”

Bijzonderste wat we samen 
gedaan hebben
Monique: “Een jaar na de dood van 
mijn moeder begonnen we samen 
een lingeriezaak. Ik was al een tijdje 
uitgevallen door een whiplash en 
had geen idee wat voor werk ik wilde
doen. Daarvoor was ik verkoop-
medewerker, maar daar werd ik niet 
meer gelukkig van. Petra wilde ook 
iets anders en op een dag zeiden we 
tegen elkaar: ‘Wat als we samen iets 

gaan beginnen?’”
Petra: “Omdat er nog geen lingerie-
winkel bij ons in het dorp zat, leek 
dat ons een goed idee. Eigenlijk 
was het vrij impulsief. Iedereen 
verklaarde ons dan ook voor gek, 
omdat het volgens hen nooit goed 
zou gaan.”
Monique: “Maar achttien jaar later 
is de winkel er nog steeds en we 
draaien hartstikke goed.”

We zien elkaar…
Petra: “… elke dag in de winkel.”
Monique: “En in het weekend 
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spreken we ook veel af.”
Petra: “We wonen bij elkaar in 
de buurt, ongeveer tien minuten 
� etsen. Privé en werk lopen vaak 
in elkaar over, maar dat maakt voor 
ons niks uit.”
Monique: “De winkel is onderdeel 
van onze vriendschap en ons leven. 
Dus ook buiten openings tijden 
hebben we het er vaak over.”
Petra: “Over hoe we bepaalde 
dingen gaan doen, bijvoorbeeld. 
We zijn het niet altijd met elkaar 
eens, maar alles is bespreekbaar.”
Monique: “En uiteindelijk komen 
we altijd tot een compromis.”

Hierin verschillen we
Monique: “Petra is nonchalant en 
ik ben enorm perfectionistisch. 
Vroeger botste dat weleens, maar 
in de loop der jaren zijn we hierin 
juist naar elkaar toe gegroeid.”
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Monique: ‘Door 
Petra ben ik 
een stuk relaxter 
geworden’

Ja of nee
Samen een tatoeage?
Monique: “Ik ben niet zo van de tattoos, maar als 
Petra nu zou overlijden, zou ik wel een tatoeage als 
herinnering aan haar willen laten zetten. Dan weet 
ze dat nu alvast, haha!”
Samenwonen?
Petra: “Ja, het liefst wonen we met z’n allen 
in één groot huis.”
Ruzie?
Monique: “Zeker. We hebben weleens irritaties, 
vooral in de winkel, maar praten dat altijd uit.” 

2021: inspiratie opdoen…

… en hun eigen
etalage aankleden.

Ibiza, vorig jaar.
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