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‘Hey, jij ook nog hier?’

Hoe de vonk oversloeg

Daar, ergens tussen Drempt en Gaanderen, gebeurde
het 10 jaar geleden. In hartje Doetinchem om precies te
zijn. Anke had die ene stapavond haar stoute schoenen
aangetrokken en wachtte ongeduldig voor nachtclub
C’est La Vie tot Floris naar buiten kwam, die op dat
moment nog nietsvermoedend aan de bar hing en zijn laatste
biertje naar binnen tikte.
Beiden gaan in die tijd regelmatig op stap. Floris geniet ervan als
kersverse single, hij is na een relatie van 2,5 jaar namelijk wel effe
klaar met de vrouwen. Anke daarentegen heeft wel een verkering,
maar die verloopt nogal stroef. Zo vertrouwt ze haar vriendje voor geen
meter. In haar hoofd heeft ze er al een punt achter gezet en dat weten
haar vriendinnen ook. “Die jongen”, zegt ze tegen de meiden terwijl ze
naar Floris wijst, “wordt mijn back-up voor als alles in de soep loopt.”
Een grapje met een keiharde kern van waarheid. Want van die knappe
jongen met die leuke uitstraling, wil de nieuwsgierige Anke wel iets
meer weten.
Wat blijkt? Ze hebben een gezamenlijke vriend. Dat is gek, want ze zijn elkaar nooit eerder opgevallen. Terwijl
Anke altijd wel een oogje heeft voor mannen met een tintje. Op een verjaardag treffen ze elkaar, waardoor het
contact tijdens het uitgaan makkelijker wordt gelegd. Ze houden elkaar goed in de gaten. En dus wordt het tijd
om actie te ondernemen, vindt Anke, die in spanning afwacht totdat Floris uit de grote deuren komt lopen. Stoer
hoor, al doet ze dat niet alleen. Haar vriendin moet er verplicht bij blijven staan. Want natuurlijk moet het wel
lijken op een spontane happening. Zo van: ‘Hey, jij ook nog hier?’
Anke komt, zoals zij wenste, meer te weten over Floris, evenals Floris over Anke. Want om 6.30 uur ’s ochtends
staan ze nog steeds te kletsen. Anke’s moeder belt en vraagt of haar dochter nog naar huis komt. Dat doet ze
dan ook maar netjes. Anke rijdt in daglicht weer terug naar haar woonplaats Gaanderen, en Floris naar Drempt beiden met elkaars 06-nummer in the pocket.
Sms’jes over en weer volgen. En ook MSN-conversaties, gepaard met een hoop blije smileys. Geen
levensvragen, gewoon lekker oppervlakkig, zoals dat gaat als je nog jong bent. Maar het klikt. Floris kan er niet
omheen; wat een leuke en spontane meid is die Anke toch. Voordat hij er erg in heeft, zit hij bij haar thuis aan
de koffie wanneer haar ouders een dagje uit zijn. Die middag slaat vanuit hem ook de vonk over. Iedereen mag
het nu weten: ze zijn verliefd!

Daarna gaat het rap, want Floris’ ouders zijn voor bijna een maand op vakantie
naar Frankrijk, waardoor Anke veel bij hem over de vloer komt. Herhaaldelijk
pikt hij haar op en na een paar weken is het aan: 16 juli 2008. De twee worden
onafscheidelijk.
‘Mag Floris mee?’, vraagt Anke aan pa en ma als het midweekje Katwijk aan
Zee voor de deur staat. Dat mag, maar dan willen ze wel eerst zijn ouders
ontmoeten. Die ontmoeting wordt een succes - de ouders kunnen het prima
met elkaar vinden. Anke vindt het maar moedig dat haar Floris na een prille
maand verkering met haar en zijn schoonfamilie meegaat naar een huisje in
de duinen.

‘Hij praat beter
plat dan wij allemaal
bij elkaar’
Maar de relatie voelt zo goed. Het lijkt allemaal vanzelf te gaan. En Anke’s
ouders zijn allang blij, die hebben namelijk al heel wat vriendjes zien
komen en gaan vóór Floris: een Turk, een Joegoslaaf, allerlei culturen zijn
gepasseerd. Anke had dan ook geluld als Brugman voordat ze Floris in levende
lijve voorstelde: “Hij mag dan donker zijn: hij is geadopteerd, heeft een oerHollandse naam en praat beter plat dan wij allemaal bij elkaar.”
Voor die rasechte Achterhoeker, woonachtig in Achter-Drempt, is het dan ook
wel effe wennen als hij na 3 jaar met Anke gaat samenwonen in Gaanderen.
Van een groot huis, uitkijkend op de natuur, naar een rijtjeswoning waar om de
paar minuten een trein voorbij raast. Maar ach, alles voor de liefde. Inmiddels
is hij zelfs verliefd op het dorp - de tortelduifjes slaan geen kermis over.
Als kers op de taart ruilen ook zijn ouders Achter-Drempt in voor Gaanderen.
Dicht bij hun zoon, schoondochter én haar aardige ouders. Iedereen komt
regelmatig bij elkaar over de vloer voor een bakkie.
En ja, dat is best bijzonder.

Op de knieën in de keuken

Verrassing!

Anke wist als klein meisje al precies welke jurk ze zou gaan dragen op haar bruiloft.
Te weten een prinsessenjurk. En Floris wist al precies hoe hij Anke zou vragen. Namelijk tijdens
een vaart in een luchtballon. Lekker cliché, maar zeker romantisch.
Die vlieger gaat niet op. Geen aanzoek op 4000 meter hoogte in een mand, maar gewoon op de koude keukenvloer.
De timing? Totaal onverwacht, al gebeurt het wel precies 9 jaar later nadat ze verkering kregen - 16 juli 2017.
De woorden die Floris naar Anke toe uitspreekt voordat hij op z’n knieën gaat zijn zó mooi, dat had volgens
Anke ook echt niet in een luchtballon gehoeven. En daarbij, de vaart zelf hebben ze 8 jaar eerder al samen
ervaren. Maar het feit dat Floris normaliter nooit verrassingen voor zich kan houden én ze even daarvoor al eens
afgesproken hebben zich te registreren uit praktisch oogpunt, maakt dat Anke totaal overrompeld is. “Wat zeg je
nou dan?”, waarop Floris terugkaatst: “Nee, wat zeg jij? Geef nou eens antwoord!”
Een volmondig ja volgt. De gelukkige Anke wil het direct van de daken schreeuwen. Ze bellen haar ouders om
het heugelijke nieuws te vertellen en diezelfde middag vertrekken ze naar Floris’ broer Frederik in Den Bosch,
voor een uitje met zijn familie dat al even gepland staat. De kersverse verloofden worden enthousiast ontvangen,
Frederik is namelijk wél goed ingelicht.
Dat simpele aanzoek, zonder veel bombarie, voelt achteraf heel speciaal voor Anke. Het praktische plan
- trouwen voor het gemak - is pardoes van de baan; de trouwdag wordt een complete bezegeling van de liefde
naar elkaar toe. En dat na 10 jaar samenzijn. Dát maakt het speciaal en dát is pure romantiek.

‘Geef nou eens antwoord! ’
Die ophef waar Anke het normaal gesproken niet zo op heeft, volgt alsnog. De geplande vakantie op Bonaire
verloopt namelijk helemaal anders. Oorzaak? Een telefoontje tussen Floris en de hoteleigenaar. De missie om zijn
toekomstige vrouw flink in het zonnetje te zetten, is geslaagd. Met vlag en wimpel.
De hele vakantie door staat het koppel in het middelpunt: roosjes, champagne en handdoekjes gevouwen in
de vorm van een zwaan op het bed in de honeymoonsuite, eten aan een apart tafeltje aan zee en verplicht
schuifelen op Marry Me van Train, terwijl andere gasten al zwaaiend toekijken met sprankelende sterretjes in
hun handen. Vooral dat laatste voelt gek voor Anke. “Op je bruiloft kies je je gasten natuurlijk zelf uit, maar deze
mensen kenden we helemaal niet.” En toch is het ook hartstikke leuk, vanwege het enthousiasme aldaar. Ook
wordt het in één klap heel duidelijk voor Anke en Floris, die er nu echt niet meer onderuit kunnen: ze gaan het
ja-woord geven aan elkaar.

Traditioneel zonder poespas
Aftellen...
Geen simpele krabbel, maar een mooie ceremonie en een goed
huwelijksfeest. Voor zo’n dag moet heel wat geregeld worden.
Gelukkig lopen de huwelijksvoorbereidingen, zo’n half jaar vóór
de grote dag, op rolletjes.
Verlovingsring
Floris: “Ik had voor het aanzoek stiekem een ring van Anke meegenomen
naar juwelier Punte in Gaanderen, puur voor de maat. Daar heb ik er één
uitgezocht, zonder overleg met anderen.”
Anke: “Prachtig! Dat heeft hij heel goed gedaan, hij weet wel waar ik van
houd.”

Datum
Anke: “De dag na het aanzoek op zondag, heb ik direct Gemeente
Doetinchem gebeld. Ik wilde namelijk direct de trouwdatum vastzetten.
Dan waren we er in ieder geval op tijd bij.”

Locatie
Anke: “Daarna volgde een belletje naar Het Onland. Dat vinden we beiden een mooie locatie. De ligging is goed,
aangezien we in Gaanderen wonen en we weten hoe het er daar aan toe gaat. We hebben er zelf namelijk
weleens feestjes van anderen gevierd en dat beviel goed.”
Floris: “Veel gasten kunnen op de fiets komen, dat is al ideaal want zowel de ceremonie als het feest houden we
daar. Het Onland is een mooie boerenherberg bij het bos, dat trekt ons allebei. En erg handig: er is een speeltuin
bij voor de kids die komen.”
Anke: “Als het gaat regenen is er een back-up om binnen te gaan zitten - we hebben gekozen voor de Hooiberg.
Daar kunnen 35 man in, dus hopelijk past het. De andere zaal is te groot en dat wordt dan ongezellig.”

Voorpret
Anke: “We hebben een week na het aanzoek een soort ‘wij-gaan-trouwen-feestje’ gegeven waar
we de trouwdatum, 1 juni 2018, bekend maakten. Dat liep wel een beetje uit de hand. Mijn broer
zei dat hij niet in pak naar de bruiloft zou komen, alleen als hij een belangrijke taak zou krijgen.
Dus ja, toen kopte ik ‘m in en vroeg ik of hij mijn getuige wilde worden. Vervolgens hebben we de andere
getuigen gevraagd, terwijl we dat van tevoren op een ander moment en op een andere manier hadden bedacht.”
Floris: “Totaal niet volgens het boekje.”
Anke: “Maar er is uiteindelijk ook geen boekje voor, denk ik. Normaal gesproken zijn wij wel daarvan, iets op een
mooie manier brengen. Maar het ging allemaal zo vanzelf en iedereen was zo enthousiast. Het moest er gewoon
op dat moment uit.”

Fotograaf
Anke: “Vrij snel daarna zijn we op zoek gegaan naar een fotograaf. Ook
daar moet je gauw bij zijn, anders zijn ze al geboekt. Omdat we minder
dan een jaar hadden voor de voorbereidingen, hebben we al snel contact
gelegd met Madelon van Madelon Tijdink photography uit Arnhem. Met
haar voelde het direct goed.”

Ideeën
Anke: We zijn naar Schouwburg Amphion geweest voor een
bruidsshow. Ook zijn we bij het evenement Ellens Trouw&Feest
Inspiratie in Zelhem geweest. Daarbij hebben de ceremoniemeesters
Anne en Marjon wat magazines aangeschaft voor ons. Het is leuk om
erdoorheen te bladeren en ideeën op te doen. Voor de rest maak ik
veel gebruik van de app Pinterest.”

Aankleding
Anke: De zalen bij Het Onland zijn al mooi van zichzelf, dus hebben we qua aankleding niet te veel gekkigheid. Wel
staan er al tientallen versierde, blauwe theelichtjes klaar op zolder. Blauw is echt onze kleur. Daarbij zetten we een soort
zelfgemaakt gastenboek, een groot schilderij met losse houten hartjes die mijn vader op zijn werk heeft uitgefreesd,
klaar. De vader van Anne, een van onze ceremoniemeesters, is ook goed met hout en heeft de lijst gemaakt. Zo hebben
we straks een mooie herinnering om op te hangen. Niet prompt in de huiskamer hoor, maar misschien op het toilet.
Verder heeft familie aangegeven bij ons thuis te versieren, maar hoe en wat precies, weten we niet.”
Floris: “Ik vind het allemaal prima. Eigenlijk vind ik dat Anke altijd wel goede ideeën heeft.”

Ceremoniemeesters
Anke: “Het is lastig om alles uit handen te geven, we regelen veel samen. Het uitnodigen van de kinderen vanuit mijn
werk laat ik wel aan de ceremoniemeesters over, daar hoef ik niet tussen te staan.”
Floris: “Anne heeft ervoor gezorgd dat bij ons allebei na het kopen van de trouwkleding een champagnefles klaarstond
met glazen en een kaartje: ‘gefeliciteerd met de aankoop’. Heel attent!”
Anke: “Ja, erg leuk. En het is zo prettig dat ze precies weten wat ik wel en niet wil. Anne neemt de Bridezilla-rol voor
mij over, zodat ik de bitch niet hoef te spelen. Eén blik van mij naar haar zegt genoeg en zij doet dan het woord.
Ideaal!”

Taart
Anke: “Dat was wel de leukste voorbereiding. We mochten bij Regina’s Bakery in Silvolde lekker proeven, samenstellen
en kregen van alles mee naar huis. Het wordt een stapeltaart, natúúrlijk in het blauw, met bovenop geen mannetje en
vrouwtje, maar een moderne pioenroos.”

Cadillac
Floris: “Anke’s oom heeft een heel mooie, opgeknapte Cadillac. Een rode. Toen we hem vroegen of we zijn auto
mochten lenen, werd-ie hartstikke enthousiast. Hij is tevens de chauffeur.”
Anke: “Het is superleuk om met een mooie auto aan te komen rijden, maar een sjiek exemplaar huren was best zonde
geweest - dat is dat kleine ritje dan weer niet waard.”

Ringen
Floris: “Daar was ik zo uit. Gewoon simpel.”
Anke: “Ik vond het wel lastig, want je kan het tegenwoordig zo gek maken als je zelf
wil. Ik vond een steentje wel mooi - iets vrouwelijker.”

Traditioneel
Anke: “Ik slaap bij mijn ouders, op mijn eigen oude kamer, de nacht voor de bruiloft.
Ik had gezegd, leg maar een matrasje neer, maar mijn broer Erik heeft achter mijn rug
om mijn ouders gemaand een fatsoenlijk bed neer te zetten. Dat vind ik wel lief, want
hij doet altijd zo stoer. Bij hen in huis word ik ’s ochtends opgemaakt, wordt mijn haar
gedaan en dan komt Floris voorrijden in de Cadillac. Madelon schiet dan al direct wat
foto’s.”

Gasten
Anke: “Dat was best lastig. Daggasten, daar waren we zo uit. Maar de avondgasten,
poeh. Op dat papiertje hebben we veel zitten strepen en bijschrijven.”
Floris: “We hoefden financieel gezien niet eens rekening met het aantal te houden.
We kwamen uit op 35 daggasten en ‘s avonds wel honderd.”
Anke: “Maar dingen veranderen in een jaar tijd. Die lijst die je al snel na het aanzoek
maakt, kijk je tijdens het bestellen van de uitnodigingen nog even na. We hebben
besloten om wel alle ooms en tantes uit te nodigen, al zien we sommigen nooit. Dat
doe je dan uit goed fatsoen. Maar alle neven en nichten slaan we over - ik heb nou
eenmaal een heel grote familie.”
Floris: “Tussen 15.30 en 16.30 uur komt er nog een grote club, namelijk de kinderen van
de groep waarop Anke werkt in de buitenschoolse opvang.”
Anke: “Ja, die komen dan even met ouders kijken hoe ik eruit zie in de jurk. Met een
hapje en een drankje.”
Floris: “Qua collega’s, tja, ik ben pas van baan gewisseld. Een paar nieuwe collega’s
hebben we uitgenodigd, maar ook oude collega’s met wie ik nog weleens voetbal kijk.”
Anke: “De vrienden, daar waren we wel wel zo uit. We mogen elkaars vrienden, dus
dat scheelt alweer.”
Floris: “Veel gasten leven samen met ons naar de dag toe, dat is wel bijzonder.”

Uitnodigingen
Anke: “Ik heb zelf de uitnodigingskaarten gemaakt. Dat vond ik zo leuk om te doen!”

Ingedekt
Anke: “Waar we niet bij hadden stilgestaan, maar over lazen tijdens de voorbereiding, is een bruiloftverzekering. Dat
leek ons wel een goed plan.”
Floris: “Alle gasten zijn meeverzekerd, behalve 80-plussers. Als daar wat mee gebeurt, telt die investering als eigen
risico. Dus Anke’s oma is niet meeverzekerd.”
Anke: “Maar er zit meer bij in, bijvoorbeeld een vergoeding als jouw trouwlocatie failliet gaat. Of als je te kampen krijgt
met storm- of waterschade en al je huwelijkscadeaus sneuvelen.”
Floris: “We hopen dat dit geldbedrag een verspilling is, maar je wordt er toch wat rustiger van.”

Trouwjurk Anke
Tijd voor Floris om even weg te gaan. Hij rookt een sigaretje in de tuin.
Anke: “Het is totaal iets anders geworden dan hoe ik het in gedachten had: strapless, geen kant, gewoon simpel, dat
zat altijd in mijn hoofd. Maar er is zo veel meer en je smaak verandert door de jaren heen. Tijdens de bruidsshow had
ik al wat jurken in gedachten die ik had aangekruist. Er hingen maar liefst 14 jurken voor mij klaar bij Beijer Besselink
Bruidsmode in Beltrum. De laatste jurk die ik zag tijdens de show, natuurlijk één van de meesterwerkjes, paste ik als
eerst: met kant, een open rug, een tule rok en een klein glimmertje. Het voelde direct goed, maar ik wist nog niet of
dat door deze jurk specifiek kwam, of vanwege het feit dat ik mezelf in de spiegel zag in die witte jurk.”
Als Floris weer naar binnen wil komen, sommeert Anke hem om er nog één te roken. Ze is namelijk nog niet uitgepraat.
“Na de doorpas van meerdere jurken werd het steeds duidelijker. De eerste jurk voelde goed, ik voelde mij daar lekker
in. Mijn moeder, schoonmoeder en de ceremoniemeesters moesten wel een traantje wegpinken. Van mijn ouders
mocht ik bijpassende sieraden uitzoeken.”

Trouwpak Floris
Dit keer is het Anke’s beurt om een peukje te gaan roken achter het huis.
Floris: “Ik kreeg mijn pak van mijn ouders. Mijn moeder en mijn schoonmoeder zijn met mij mee geweest naar Only
for Men in Doesburg. Ik vond het wel verrassend toen ik mezelf in de spiegel zag, want ik zie mezelf nooit in een
pak. Uiteindelijk koos ik voor iets anders dan hoe ik het van te voren in mijn hoofd had zitten. Het werd een blauw
maatpak, hoewel groen ook heel mooi stond. Tijdens de tweede afspraak heb ik mijn vader meegenomen die er ook
een pak heeft gekocht. Leuk detail: in mijn kraag is een tekst ingenaaid, iets wat ik vaak zeg, namelijk poar neem’n.”

Boeket
Floris: “De bloemen heb ik geregeld. We houden het binnen de familie, een nicht is bloemist en heeft een zaak in
Zelhem. Daar ben ik met mijn moeder geweest voor het bruidsboeket en de corsages. Anke’s nichtje Emma, ons
bruidsmeisje, krijgt een klein bloemenbandje om haar pols.”
Anke: “Ik had een moodboard gemaakt met wat ik leuk vind - niet te standaard, een beetje losjes. We zullen afwachten
of dat goed is overgekomen, haha!”
Floris: “Pas vlak voor de bruiloft zie ik zelf ook pas hoe het is geworden, want veel bloemen bloeien ’s winters niet.”

Bruidsmeisje Emma
Anke: “Met Emma ga ik een jurkje uitzoeken. Ze krijgt van ons ook een ringetje, omdat ze steeds zegt dat ze met ons
gaat trouwen. Dat gaan we even afstemmen met de trouwambtenaar want mijn broer en schoonzus weten van niks.
Emma heeft een ringetje met een hartje uitgekozen, helemaal goed.”

Stuiterballetje

Hij over haar

“Ze is spontaan, knap, lief en vooral erg zorgzaam - niet alleen voor mij, maar ook voor vrienden en
familie. Anke heeft een luisterend oor, ik en anderen kunnen altijd bij haar terecht. Ze is niet alleen mijn
vriendin en straks mijn vrouw, maar ook een maatje. Eigenlijk net als een goede vriend. En daar ligt de
basis.”

‘Ze is spontaan, knap, lief, en
vooral erg zorgzaam’
“Bang om te trouwen? Dat ben ik totaal niet. Sterker nog: ik ga nu al wel aan het idee wennen dat Anke
straks niet meer mijn vriendin is, maar mijn vrouw. De kriebeltjes die ik af en toe in mijn buik voel voor
de grote dag, zijn alleen maar goed, het zijn gezonde zenuwen.”

“Ik weet zeker dat het tussen mij en Anke, met onze verbintenis, helemaal goed zit. Dat hebben we de afgelopen
jaren al wel bewezen.”

‘Net als
een goede vriend‘
“Anke is heel erg enthousiast over de bruiloft, de aanloop er naartoe en alles wat erbij komt kijken. Ze vertelt
me regelmatig, al stuiterend en in geuren en kleuren, hoe we het allemaal gaan doen. Ook als ik thuiskwam na
een drukke werkdag. Als ze dan weer allerlei ideeën vertelde of foto’s van Pinterest voor mijn neus hield, had ik
soms wel zoiets van, nu even niet.”
“Maar toch, die tijd vliegt toch behoorlijk. Het duurt nu nog maar een half jaar. Dat had Anke toch wel goed
ingeschat. Nu we alle details ook helemaal rond hebben, geeft dat wel een heel fijn gevoel. Het is gewoon
geregeld.”
“Dat wij constant in het middelpunt zullen staan, maakt me niets uit. Dat vind ik juist mooi.”

Aanvulling

Zij over hem

“Andersom werkt-ie ook. We zijn allebei erg sociaal en zijn graag onder de mensen. Maar: doe je dat altijd, dan verlies je elkaar uit het oog. Dus dan investeren we in elkaar. Dat kan zijn door een avondje te
bankhangen, of even de stad in te gaan.”
“Na 10 jaar hebben we wel geleerd om iets uit te praten wanneer het je niet zint. Dan heb je het erover met
elkaar en weet je hoe de ander zich voelt. Floris is goudeerlijk, al brengt hij het soms niet al te tactisch.”

“We hebben exact dezelfde humor. Soms liggen we samen in een deuk en rollen de tranen over mijn
wangen, terwijl het nergens over gaat. Dat snappen wij dan alleen. Dat vind ik het allerleukste aan Floris,
dat ik zo met hem kan lachen. En dat het ook goed is, als we gewoon samen op de bank zitten en voor
ons uit staren.”

‘Hij is goudeerlijk,
maar niet altijd even tactisch’

‘Eén blik of een half woord
is voldoende’

“We steunen elkaar. Als ik iets niet durf uit te spreken naar een ander, doet hij dat voor mij. Eén blik of
een half woord is voldoende. Dat voelt heel veilig en gaat eigenlijk vanzelf.”

“Ik vertrouw Floris voor de volle 100, wat zeg ik, 200 procent. Dat had ik met mijn eerdere vriendjes nou
nooit. Als hij de deur uitgaat, maak ik me nooit druk. Andersom is dat net zo. We moedigen elkaar soms
gewoon aan om ons eigen ding te doen. We weten wat we aan elkaar hebben.”

“Ik vind het best spannend dat alle ogen op ons gericht zijn tijdens de bruiloft. Gewoon het idee dat je zo
goed in de gaten gehouden wordt. Normaal let ik helemaal niet op anderen en doe ik lekker gek, dat zal
nu wel anders zijn. Ik weet zeker dat het emotioneel wordt. Een woordje houden over Floris, dat kan ik
al helemaal niet aan. Ik ben heel benieuwd of het tussen ons anders zal voelen, wanneer hij straks mijn
man is.”

De grote dag

Waar het allemaal om draait

Het geroezemoes dooft. Sommige gasten glimlachen, anderen zijn een tikkeltje nerveus en
werpen herhaaldelijk een blik naar achteren om te zien of er al iets gebeurt. Het is bijna zo
ver, weet iedereen, als Guus Meeuwis met zijn liefdesliedje Jij bent de liefde ontroert via de
geluidsboxen. Dit is het moment waar iedereen naartoe heeft geleefd: Anke en Floris gaan
trouwen.
Op Floris’ gezicht staat een brede grijns. Gehuld in een strak blauw pak, komt hij met zijn vader aangelopen.
Na hen volgen neefjes Stijn en Lucas onder een mega-paraplu met de ringen. Als ook Anke in haar prachtige
bruidsjurk er is, is het aan nichtje Emma om de witte rozenblaadjes te strooien. Ze heeft goed geoefend, want
ze doet het keurig.
“Alsjeblieft”, zegt Anke’s vader tegen zijn dochter als ze eenmaal bij Floris staan, die nog steeds van oor tot oor
lacht. “Dankjewel”, antwoordt Anke, die pa vervolgens in al haar enthousiasme een dikke smakkerd op zijn wang
geeft. De kus blijft vanwege haar rode lippenstift zichtbaar. “Oeps!”
“Het is 1 juni, het begin van de zomer, maar buiten regent het pijpenstelen”, zo begint trouwambtenaar Hissink.
Allesbehalve positief, al haakt hij prima op het weer in. “Zo is het huwelijk ook. Zonnig, afgewisseld met een
buitje. Regen is nodig.”

‘Zo is het huwelijk ook: zonnig,
afgewisseld met een buitje‘
Het miezert al even daarvoor, wanneer Anke’s oma met smart haar kleindochter en Floris opwacht aan de
weg bij Het Onland. Ook de daggasten en de trouwambtenaar staan onder parapluutjes klaar. Behalve de
ceremoniemeesters: die voorzien back-up zaaltje De Hooiberg, waar feestelijke dennenboompjes voor staan, nog
even van een paar extra stoelen.
Er klinkt gebrom. Spannend! En ja hoor, daar is het bruidspaar dat in de blinkende rode Cadillac de Ville van oom
William wordt voorgereden.
Als iedereen de eerste glimp van het prachtige stel heeft opgevangen, moet Anke al gauw haar mascara
bijwerken met een zakdoekje - niet vanwege de regen, maar vanwege traantjes van geluk.

De ambtenaar wist direct al dat het goed zat, toen hij bij beiden de schittering in de ogen zag, tijdens de
voorbereiding van de ceremonie. “Jullie spraken vol lof over elkaar - vinden elkaar knap, leuk en lief.”
“Trouwen betekent ook trouw zijn en lief zijn voor elkaar”, zo vertelt hij. “En daar heb je tegenwoordig een
contract voor nodig.” Vroeger ging dat namelijk heel anders. Dan waren Anke en Floris al getrouwd geweest
tijdens het mooie en speciale moment in de keuken, toen Anke uiteindelijk licht beduusd ‘ja’ zei.
“Heeft er nog iemand bezwaar?”, vraagt Hissink aan alle gasten, die vervolgens muisstil blijven. “Geen bezwaar?
Dan gaan we verder. Mocht het toch zo zijn dat je bezwaar hebt, maar je durft dat nu niet te zeggen, zwijg dan
voor altijd.” Een knipoog richting de gasten volgt.
Anke en Floris staan letterlijk op het punt om te gaan trouwen. Een bijzonder moment en een mooi gezicht,
beiden lachen inmiddels de tanden bloot, zo van, ‘kom maar op’. Het straalt er aan alle kanten vanaf dat ze
staan te popelen.

‘Geen bezwaar? Zwijg
dan voor altijd‘
Er wordt geopperd te gaan staan en elkaars hand vast te houden. Bij Anke ontglipt er nog een lachje, maar ze
weet ook direct weer een ernstig gezicht op te zetten. Het is namelijk ook een heel serieus ogenblik. Het strelen
van Floris’ hand doet vermoeden dat er nog wat gezonde zenuwen broeien.
“Ja.”
“Ja.”
Anke heet niet langer Damen, maar Koenders-Damen. Er volgt een lange kus met nog een dikke knuffel er
achteraan. Het stel is zojuist tot man en vrouw verklaard.

Maar wie denkt dat daarmee de kous af is, denkt verkeerd. Hissink heeft namelijk
ook nog een geschiedenispraatje in petto over de ringen, die door Stijn en Lucas
zijn gebracht. De ring verbindt en symboliseert de eeuwigheid: het heeft geen
begin en geen eind. Wat trouwens ook een eeuwigheid lijkt te duren? Anke die
de ring om Floris zijn vinger moet schuiven. “Hij past niet”, lacht ze. Maar na wat
duwen en drukken zit-ie als gegoten.

‘Hij past niet’
“Graag binnen de lijntjes”, verzoekt Hissink met klem, als er krabbels worden
gezet tijdens het meest officiële moment. De trouwakte wordt getekend door het
stel zelf, door de getuigen en door de ambtenaar. Getuige en vriend van Floris,
Sander, heeft er schijnbaar moeite mee en schiet flink uit. Iedereen moet er
smakelijk om lachen.
Blok 2 Geschiedenis: nog één wijze les van de ambtenaar over het allesomvattende begrip Liefde. Liefde is volgens hem van
oudsher een werkwoord, dus moet je er samen aan blijven werken. Emma slaakt een diepe zucht die niet geheel onopgemerkt
blijft, waarna Hissink zijn preek afrond. Goede timing: Anke en Floris hebben namelijk nog iets bijzonders in petto voor het
bruidsmeisje. “Kom maar Emma”, zegt Anke, die haar nichtje heeft beloofd ook te mogen trouwen. Ze springt bij Floris op
schoot en krijgt dan ook een ringetje om haar vinger geschoven, die ze even daarna vol trots aan iedereen laat zien.
De temperatuur is inmiddels behoorlijk gestegen in de overvolle koepel. Benen worden gestrekt, klapzoenen en knuffels
uitgedeeld en er wordt gegrabbeld naar pakjes sigaretten. Even ontladen buiten. En warempel, het is droog. Achter de wolken
schijnt de zon, die later op de middag net zo hard zal gaan stralen als het kersverse echtpaar doet. Daarmee weerspiegelt de
dag het huwelijk, zoals Hissink eerder aangaf.
Tijd voor verfrissende champagne en taart.
Het is feest!

‘Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me
I’ll give my all to you
You’re my end and my beginning
Even when I lose I’m winning
‘Cause I give you all of me
And you give me all, all of you
- John Legend

De getuigen aan het woord

Tijdens de grote dag

Mark en Erik Damen, beiden broers van Anke
“We lijken misschien wel stoer, maar dat zijn we niet hoor. Ons kleine zusje is vandaag getrouwd en dat doet
zeker wel wat met ons.”
“Het is een mooie dag. Alles klopt. Wij hebben altijd wel geweten dat die twee bij elkaar passen, ze begrijpen
elkaar gewoon.”

Frederik Koenders, broer van Floris
“Dat ik als getuige werd gevraagd vond ik echt tof. Ik vond het een eer. Daarbij was ik echt verbaasd, want ik
had het totaal niet verwacht. Ik moest ook wel een traantje laten. Ik ben dan wel de broer van, maar zo vaak
hebben we elkaar de afgelopen 10 jaar niet gezien.”

‘De familie is
een mooi, hecht clubje bij elkaar’
“Tijdens het tekenen van de akte net, drong het opnieuw tot me door. En weer liet ik een traantje, ook omdat
Sander zo nodig zijn handtekening buiten de lijntjes moest zetten, haha. Nee, maar zonder gekheid. Ik zie nu
ineens wat ik al die tijd heb gemist. Al jaren woon ik in Den Bosch en daardoor sta ik wat verder van de familie
af, wat toch een mooi hecht clubje bij elkaar is.”
“De laatste tijd kom ik vaker naar de Achterhoek, wat er al voor heeft gezorgd dat de band tussen mij en Floris
sterker is geworden. Vroeger konden wij, net zoals alle broers, weleens botsen. Daarna zijn we allebei een heel
ander leven gaan leiden. Misschien dat we onze verschillende leefstijlen voorheen niet zo van elkaar accepteerden, maar nu wel. Gelukkig, want je krijgt er zoveel dankbaarheid voor terug. Dat allemaal bij elkaar, maakt
voor mij persoonlijk deze dag extra mooi en speciaal.”

Sander Davids, vriend van Floris
“Ze passen zo goed bij elkaar. Anke heeft een sterke mening en Floris is erg meegaand, dus die twee vullen
elkaar goed aan. Daarbij zijn ze beide hartstikke positief ingesteld.”
“Ik klik met Floris, maar ook met Anke’s broers. Daar kwamen we tijdens het vrijgezellenfeest wel achter.”
“Het is een prachtige dag. Alles is prima geregeld, maar zo zie je maar je kunt het nog zo mooi plannen, het weer
heb je niet in de hand. Wat een pech met die regenbui. Gelukkig drukt het de pret niet.”

De ouders aan het woord

Tijdens de grote dag

Frank en Bernadette Damen, ouders van Anke
“We hebben al een bruiloft meegemaakt van onze oudste zoon. Toch is deze dag hartstikke bijzonder. Floris en
Anke kozen in eerste instantie voor een geregistreerd partnerschap, dus toen ze vertelden dat ze écht gingen
trouwen kwam dat als een aangename verrassing. Voordat Anke Floris ontmoette, kwam ze thuis met allerlei
verkeerde vriendjes - dat voelde nooit echt goed. Toen Floris zich voorstelde, voelde het direct wél goed. Hij ging
dan ook na een maand al met ons mee op vakantie.”
Bernadette: “Toen Anke het pashokje uit kwam in haar jurk kwamen de waterlanders. Wauw. En ik vond het ook
zeer bijzonder dat ik met Floris mee mocht om een pak uit te zoeken.”
Frank: “Floris heeft heel traditioneel om Anke’s hand gevraagd. Die zag ik niet aankomen, net als dat Anke bij
ons wilde slapen vannacht. Ach, dat wilden zij zo. Ik mocht haar weggeven voor het altaar.”
“Ze passen bij elkaar. Het zijn echte familie- en vriendenmensen en houden wel van een feestje.”

‘We dachten dat ze zwanger zou zijn’
Theo en Willy Koenders, ouders van Floris
“Toen wij hoorden dat Anke en Floris gingen trouwen stond de datum geloof ik al vast. En dat terwijl ze helemaal niet zouden gaan trouwen op deze manier. Wat een verrassing! We dachten eerst dat ze misschien gingen
vertellen dat ze zwanger zouden zijn.”
“We zien Anke nog zo zitten, bij ons thuis, waar ze vaak over de vloer kwam in de beginperiode. Tenger lijfje,
hoge hakjes. Echt nog een meisje. En kijk nu eens, wat een prachtvrouw. We hebben altijd wel geweten dat het
goed zat tussen die twee. Beiden zijn ze best serieus. Daardoor wisten wij ook dat ze het allemaal goed zouden
regelen voor vandaag. We hebben er dan ook in alle rust naar toegeleefd.”
“Ik moest lachen tijdens het uitzoeken van Floris’ pak. Hij heeft nogal een smal lijfje, waardoor het een paar keer
opnieuw ingenomen moest worden.”
“De ceremoniemeesters vroegen ons of we wat wilden zeggen, maar nee. Het is hun dag en wij staan niet graag
in de spotlights. Dat stonden we 40 jaar geleden al. Het verschil met vandaag is groot. Wij trouwden in de kerk,
daar zouden we nu ook niet meer voor kiezen.”
“Dat het regent is natuurlijk jammer, maar het verandert niets aan het overheersende liefdevolle gevoel.”

Geef mij je hand
Kijk in mijn ogen
Ik ben vol van iets dat jij me geeft
Heel m’n hart heb ik aan jou gegeven
En zo zal het altijd zijn
Twijfel niet aan hetgeen we samen delen
En geloof me, ik twijfel niet aan jou
Beloof me dat jij jezelf zult blijven
Het is goed zo, verander niet voor mij
Voor mij ben jij de liefde
Voor mij
Voor mij ben jij het beste wat er is
En iets meer dan ik zou willen
Je bent alles voor mij
Geef mij je hand
Ik wil één zijn met je
Mijn plaats is hier bij jou voor heel m’n leven
Ik weet niet zeker of je weet wat je doet met mij
Soms krijg ik kippenvel van jou
Ik word elke dag weer verliefd
Op dezelfde vrouw

En jij maakt me zo blij
Als je even naar me lacht
Tot aan m’n laatste adem
Tot aan m’n laatste herfst
Tot in de eeuwigheid zal jij het zijn
Voor mij ben jij de liefde
Voor mij
Voor mij ben jij het beste wat er is
En iets meer dan ik zou willen
En als het tegenzit
Wil ik dichter bij je zijn
En ik wil voor je zorgen
Jouw pijn is mijn pijn
Niets te veel van mij van jou
Jij bent het
Jij bent het
Voor mij ben jij de liefde
Zo onverklaarbaar mooi ben jij
Ben jij
Ben jij
Voor mij ben jij het beste wat er is
En iets meer dan ik zou willen
- Guus Meeuwis

You can’t have
a rainbow
without a
little rain

Kelly Heerink & Madelon Tijdink

