Zij van
Kluun
Hoe is het om de partner van een
bekende Nederlander te zijn?
Deze week: psycholoog en coach
Anne de Jong (49), partner van
schrijver ‘Kluun’, oftewel Raymond
van de Klundert (56).
Interview: Mieke van Wijk. Fotografie: Marloes Bosch.
Visagie: Nicolette Brøndsted.

‘Hij vroeg: ‘Is dit
contact voor jou
nog zakelijk?’
Hoewel ik
‘ja’ zei, wist mijn
hart wel beter’
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“Eigenlijk wilde ik arts worden, maar
nadat ik drie keer werd uitgeloot voor
Geneeskunde werd het Psychologie.
Achteraf ben ik dankbaar dat het zo is
gelopen, want in dit vak voel ik me
helemaal op mijn plek. Inmiddels werk
ik al 25 jaar als psycholoog/coach en leid
ik mensen op tot coach. Ray was een van
onze cursisten. Ik vond het heel geinig
dat zo’n bestsellerauteur bij ons een op
leiding kwam doen. Zijn gedrevenheid
om zich continu verder te ontwikkelen,
dwong bij mij respect af. De eerste dag
vertelde hij net als de andere cursisten in
de groep heel open over zichzelf. Daarbij
heerst sowieso de afspraak dat alles
wat er in de klas wordt verteld binnens
kamers blijft. De manier waarop Ray
zich opstelde, zorgde ervoor dat zijn
BN’erschap eigenlijk totaal niet speelde.
Ik vond hem leuk, maar ik was zijn
docente en benaderde hem ook vanuit
die hoedanigheid.
Twee jaar nadat Ray zijn opleiding bij
ons had afgerond, was ik met mijn com
pagnon Nadia in New York. Daar hadden
we het over De geluksroute, het boek
waarin ik mijn kennis van psychologie
en coaching voor een groot publiek ▶
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toegankelijk maak. Bedoeld als prakti
sche gids om gezanik en gedoe in men
selijke relaties te vermijden. Nadia vond
dat ik Ray om advies moest vragen hoe
je zo’n boek het best in de markt zet.
Een BN’er inzetten voor de marketing
van mijn boek zag ik totaal niet zitten.
Vervolgens heeft Nadia namens mij een
appje naar Ray gestuurd en ontving ik de
uitnodiging om bij hem op de boot een
wijntje te komen drinken. Dat heb ik ge
daan. Al binnen tien minuten belandden
we in een dusdanig diepgaand gesprek
dat het bijna magisch was. Ik dacht: wat
gebeurt hier? Eigenlijk was ik op dat
moment al verkocht. Alleen kon dat
niet, want ik had een relatie, dus dat zei
ik ook meteen tegen Ray. Zijn boek
Familieopstellingen gaat over relaties en
mijn boek eigenlijk ook. We spraken dus
over zijn relaties, mijn relaties en over
ons leven. Om één uur ’s nachts ging ik
naar huis. Totaal in de war. Er was niks
gebeurd hoor, maar toch. Ik vond hem
spannend, maar wilde hem niet te
dichtbij laten komen. Ik was samen met
een superveilige man en dat werd ineens
ontregeld door Ray, iemand met een
bijna tegenovergestelde reputatie.
Weken later dronken we opnieuw een
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‘Ja, ik ben nog
erg verliefd en
vind het heerlijk
om zijn blije
gezicht te zien als
ik naast hem
wakker word’

wijntje. Opnieuw gebeurde er niets.
Behalve dan dat Ray bekende dat hij
verliefd op me was. Hij vroeg: ‘Is dit
contact voor jou nog zakelijk?’ Hoewel
ik ‘ja’ zei, wist mijn hart wel beter.
Daarna sprak ik nog één keer met hem
af vanuit de gedachte: ik ga me nog één
keer laven aan dat lekkere gevoel en
daarna kap ik ermee. Zoals je de dag
voordat je op dieet gaat je nog even
lekker laat gaan qua zoetigheid en kool
hydraten. Nou ja, die avond ging ik dus
voor de bijl nadat ik hem had gevraagd
wat zijn intentie was als wij een relatie
zouden krijgen. Of hij een open relatie
wilde of dat hij voor monogamie wilde
gaan. Toen hij zei totaal niet te geloven
in open relaties was ik bereid de sprong
te wagen. Dat is inmiddels bijna twee
jaar geleden en daar heb ik nog geen
seconde spijt van gehad. Nee, mijn
omgeving stond niet meteen te juichen.

Mijn moeder had er moeite mee. Van
wege zijn imago had ze een antipathie
jegens hem. Vriendinnen vroegen me of
ik niet bang was bedonderd te worden.
Nu ze hem kennen, speelt dit allemaal
niet meer en weten ze dat ik de liefste
man ooit heb. Al is hij voor buitenstaan
ders controversieel. Mensen zeggen
soms: ‘Néé, ben jij met Kluun?’ Dat vind
ik weleens lastig. De buitenwereld weet
immers niet dat er een groot verschil zit
tussen hoe hij zichzelf in zijn boeken
neerzet en de werkelijkheid. Hij is de
meest attente, lieve, loyale man die ik
ooit had. Daarnaast heeft hij humor, is
hij creatief, leergierig en ruimdenkend.
Waarom hij zichzelf als zo’n eikel
beschrijft? Misschien ook wel een beetje
vanuit de gedachte: laten we elkaar toch
niet zo snel veroordelen. Het getuigt van
lef dat hij zijn mindere kanten durft te
laten zien, maar in zijn boeken vergroot
hij die uit. Ik vind het ongelooflijk fijn
dat wij onze binnenwereld openlijk met
elkaar kunnen delen. Timing is in de
liefde cruciaal. Dat hij als onzekere
jongeman zijn zelfbeeld ooit opvijzelde
door veel vrouwen te versieren, is niet
zo uitzonderlijk. Alleen, als je dat als
rijpere man nog steeds doet, word je
daar depri van of ga je op jezelf neerkij
ken. Die leegte wil hij niet meer. Zelf heb
ik ook geworsteld met relaties. Ik had er
moeite mee me te hechten. Daar heb ik
hard aan gewerkt. Ik sta nu in elk geval
steviger in mijn schoenen dan ooit. Ray
en ik zijn lang op zoek geweest naar een
symbiotische relatie. We gaan ervan uit
dat we die bij elkaar hebben gevonden
en dat dit voor altijd is. Ja, ik ben nog
erg verliefd en vind het heerlijk om zijn
blije gezicht te zien als ik naast hem
wakker word. Ray en ik praten heel veel.
Ik ben ervan overtuigd dat we dit blijven
doen en dat hij er daardoor alleen maar
interessanter op wordt.” ■

Over twee weken: hij van
Yvonne Kroonenberg.

