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REAL LIFE

You 
hurry love!

Samenwonen, trouwen, kinderen krijgen. En dat alles in sneltreinvaart. 
Nicolette Kluijver, Marvy Rieder en Myrthe Mylius kunnen erover meepraten. 

MYRTHE MYLIUS (30) heeft een relatie met 
 Thomas Berge. Na drie maanden verkering bleek 
ze zwanger van hem.

“Eigenlijk deden we alles in een rap tempo: we kenden 
elkaar een maand toen we gingen samenwonen, na 
drie maanden bleek ik zwanger. Als ik terugreken, 
bleek de kleine Jack al voor de liveshow van ‘Sterren 
springen’ in mijn buik te zitten. Chiel - Thomas’ echte 
naam - en ik zijn allebei impulsief en fanatiek. Als wij 
iets doen, doen we het goed. Na onze eerste zoen was 
het gebeurd: we werden 
 stapelverliefd en alles ging 
vanaf dat moment in snel-
treinvaart. We wilden het 
liefst zo veel mogelijk bij 
 elkaar zijn en woonden dus 
binnen no time samen. Na een 
maand hadden we het voor 
het eerst over kinderen. ‘Misschien moeten we gewoon 
heel onvoorzichtig doen’, grapten we nog. Dat gebeurde 
dus ook. We hebben samen staan dansen in de 
 woonkamer van geluk. Mijn moeder zei: ‘Nu al?’ maar 
vloog me vervolgens in de armen omdat ze zo blij was. 
Chiels ouders zeiden: ‘Nieuw leven is het mooiste dat 
er is.’ Alleen mensen die we niet kenden, reageerden 
negatief. Chiel zei dat ik het niet moest doen, maar ik 
bekeek op internet toch vaak de reacties. Ik werd 
 afgeschilderd als de blonde bimbo uit Hollywood, die 
al eens getrouwd was geweest en nu een nieuw 

“Waarom doen sommige 
mensen negatief over iets 
wat voor ons zo mooi en 

bijzonder is?”

Wie? Fotografe en 
 actrice Myrthe Mylius.
Relatie met Thomas 
Berge.
Sinds Twee jaar.
Samenwonen Na een 
maand.
Zwanger Na drie 
 maanden, Jack is nu 1.

→

 slachtoffer had. Het raakte me toch. Ik kon er maar 
niet bij: waarom kunnen mensen zo negatief doen over 
iets wat voor ons zo mooi en bijzonder is? Omdat we 
elkaar pas zo kort kenden, leerden we elkaar pas écht 
kennen tijdens de zwangerschap. Dat was ook echt 
een testcase, want we maakten allebei een heftige 
 periode door. Chiel en zijn manager gingen net uit 
 elkaar en ik was de eerste vier maanden erg misselijk 
en kreeg daarna last van bekkeninstabiliteit. Toch 
kijk ik erop terug als een heel warme, gezellige tijd 
waarin we met potjes thee met elkaar op de bank 

kaartspelletjes speelden. Als 
ik me druk maakte, riep Chiel: 
‘Het komt wel goed.’ Daardoor 
werd ik weer rustiger en 
 voelde ik me veilig. Ik heb er 
nooit spijt van gehad dat de 
dingen tussen ons zo snel 
 gingen. Het past gewoon bij me 

om mijn gevoel te volgen. En ik betwijfel of dingen 
 beter lopen als je er meer over nadenkt: relaties van 
twintig jaar gaan soms ook voorbij. Met een tweede 
kind of een huwelijk heb ik geen haast. Ik ben voor 
mijn gevoel nog steeds aan het bijkomen van de 
 bevalling van Jack, waar ik een hernia aan over hield. 
Bovendien hebben we allebei een drukke baan. Met 
twee kinderen zouden we onze aandacht nog meer 
moeten verdelen. Voor nu voel ik me compleet: als we 
’s ochtends met z’n drieën op bed ontbijten, ben ik zo 
trots en gelukkig, als ik naar ons gezin kijk.”

can



51BEAU MONDE50 BEAU MONDE

Pas twee maanden was MARVY RIEDER (33) 
 samen met Gertjan toen ze zwanger werd.

“‘Gertjan eet ook mee,’ zei een van mijn vrienden toen 
we in een Thais eettentje onze luie zondagmiddag met 
elkaar afsloten. Prima, dacht ik. Maar Gertjan bleek 
ook nog eens ontzettend leuk. Hij zat tegenover me en 
meteen hadden we het heel gezellig samen. Diezelfde 
avond volgden al veel Whatsapp-berichtjes. Ik vond 
hem gevat, hij maakte me steeds ongelooflijk aan het 
lachen. Dus toen hij voorstelde om een keer samen te 
gaan eten, leek me dat wel wat. En gelukkig bleek hij 
net zo leuk als ik me kon herinneren van de vorige 
keer. Het personeel in het restaurant had allang in de 
gaten dat wij elkaar zagen zitten. Toen we even later 
buiten elkaar de eerste zoen gaven, stonden zij te 
klappen. Heel gênant, natuurlijk. Zoenen op de eerste 
date, dat had ik nog nooit gedaan! In de weken erna 
zagen we elkaar veel. De laatste tijd voelde ik me moe, 
ik dacht dat ik overwerkt was en snakte naar vakantie. 
Maar ik bleef klachten en pijntjes houden. Op een 
 gegeven moment dacht ik: ‘Ik zal toch niet zwanger 

zijn?’ Dus ik deed een test. Het was raak. Ik bleek 
zwanger. Heel even schrok ik, maar meteen daarna 
dacht ik: fantastisch! Gertjan kwam die avond na het 
sporten naar me toe en hij reageerde precies 
 hetzelfde. Hij was verbaasd, maar ontzettend blij 
 tegelijk. Ik bleek al drie maanden zwanger toen ik het 
ontdekte, we woonden in die tijd nog niet samen. 
 Vanaf dat moment hebben we samen rustig aan het 
idee gewend dat we een kindje zouden krijgen en 
 waren we steeds meer bij elkaar. Mijn vriendinnen 
stonden even stom te kijken toen ik vertelde dat ik 
zwanger was, maar ook zij waren blij voor me. Mijn 
ouders en schoonouders waren door het dolle toen ze 
het hoorden, ze vonden het fantastisch dat ze opa en 
oma zouden worden. Philou is nu een jaar en het gaat 
hartstikke goed. Het is een 
relaxed meisje dat we overal 
mee naartoe nemen. Ik heb 
nooit het gevoel gehad dat 
het allemaal te snel is 
 gegaan. Ik geloof erin dat 
dingen gaan zoals ze gaan 
en ben alleen maar dank-
baar dat zij ons gegeven is. 
Of er nog een tweede komt? 
Dat hoop ik wel, maar ik wil 
daar - als het kan - toch nog 
even mee wachten!”   □

“Dingen gaan zoals ze gaan, 
daar geloof ik in”

Wie? Model, blogster en presentatrice 
Marvy Rieder.
Relatie met Gertjan Edelijn.
Sinds Anderhalf jaar.
Samenwonen Na een paar maanden.
Zwanger Na twee maanden, Philou is nu 1.

Wie? Presentatrice 
Nicolette Kluijver. 
Relatie met Joost Staudt.
Sinds 4 jaar.
Samenwonen Na een 
paar maanden.
Zwanger Na ongeveer 
een jaar, Isabella is 
nu 2.
Getrouwd Na 
 ongeveer anderhalf 
jaar -  hoogzwanger - in 
augustus 2012.
En Op 4 november 
2014 bevallen van 
tweeling Jesse en  
Ana-Sofia.

Nog maar vier jaar geleden werd NICOLETTE 
KLUIJVER (30) door Floortje Dessing voorgesteld 
aan Joost. Ze zijn inmiddels een huwelijk en drie 
kinderen verder. 

“Bij alle relaties die ik voor Joost had, heb ik nooit het 
gevoel gehad: dit is de ‘ware’. Ik kon wel heel gek zijn 
op iemand, maar er knaagde toch altijd iets. Ik miste 
iets. Als ik dan voor een tv-programma gevraagd werd 
om zeven weken naar Azië te gaan, twijfelde ik daar 
geen moment over. En hield ik er geen rekening mee 
dat er ook thuis iemand op me zat te wachten. Bij 
Joost is dat anders. Op de verjaardag van Floortje 
 werden we door haar gekoppeld. Zij had sterk het 
 gevoel dat we bij elkaar hoorden. Iedereen wist ervan 
en zat ons aan te staren. Ongemakkelijk. Ik gaf Joost 
mijn telefoonnummer en zei: ‘We gaan wel een keer 
wat eten.’ Zo gebeurde. Natuurlijk weet ik niet of een 
liefde voor het leven echt 
 bestaat. Maar als dat zo is, 
voel ik het bij Joost. Al vanaf 
het moment dat we samen 
naar ons eerste etentje 
 reden op de scooter. Hoe hij rook, hoe hij bewoog.  
Ik dacht meteen: dit is ’m. Dit klopt aan alle kanten. 
Ik was volslagen verliefd en dat ben ik nog steeds. Na 
een week of zes stapte ik na een date met Joost in een 
taxi en wees hij op het borstzakje van mijn jas. Ik dacht: 
wat bedoel je? Maar al snel vond ik zijn huissleutel. 
Vanaf dat moment was ik helemaal veel bij hem thuis 

en na een paar maanden woonde ik daar 
ook echt. We zijn allebei gek op reizen en 
gingen ook al snel samen op wintersport. 
Als je me toen had verteld dat ik voor mijn 
dertigste moeder zou worden van drie, had 
ik hard gelachen. Ik was zo’n vrije vogel. 
Ging altijd uit en had geen serieuze 
 relaties. Mijn gedachtegang toen was: op 
 latere leeftijd pluk ik misschien nog wel 
een of andere kerel uit de kroeg en verwek 
daarmee een kind, dat ik misschien wel 
 alleen op zou voeden. Totdat Joost het 
 onderwerp kinderen al snel ter sprake 
bracht. Dat is niet zo gek, want hij is tien jaar ouder 
dan ik. Opeens zag ik het wél gebeuren: kinderen met 
deze man, een gezin. Ik werd steeds benieuwder hoe 
een klein mensje van ons twee eruit zou zien. Ik was 
snel zwanger en werd daar een beetje door overvallen. 

Vanaf dat moment vond ik het 
ook een fijne gedachte om te 
trouwen, zodat alles tussen 
ons goed geregeld is. Al was 
het even snel op de maandag-

ochtend. Inmiddels zijn er nog twee kinderen bij, een 
tweeling: Jesse en Ana-Sofia. Laatst zat Floortje bij 
ons aan de keukentafel in onze nieuwe boerderij.  
Ze zei: ‘Wat is dit allemaal ongelooflijk snel gegaan. 
Drie  kinderen, een huis buiten de stad, getrouwd!’ Ja, 
het is ook snel gegaan, maar het voelt gewoon zo goed 
en  natuurlijk dat het me allemaal niets uitmaakt.”

“Ik dacht meteen: 
dit klopt aan alle kanten”


