
“Mocht er morgen een intelligente adonis

voor mij op de knieën gaan, het zou me niets

doen”, zegt Emma. “Vroeger keek ik weleens

links of rechts, maar bij Dries voelde ik di-

rect: dit is voor altijd.”

“Je vond het anders niet evident om met mij

samen te wonen in dat eerste appartementje

van jou”, zegt Dries. “De dag dat ik daar

kwam aanbellen, koffer in de hand, was de

mooiste én de moeilijkste van mijn leven. Ik

kwam uit een andere relatie, had net een huis

gekocht. Maar mijn verliefdheid was te

sterk.”

Emma knikt. “Voor we samenkwamen, was

Dries al mijn beste maat, bij wie ik met alles

terechtkon. Hij is ook zo degelijk. Een beetje

zoals een Volvo misschien?”

“Ik zou toch liever een Lamborghini zijn”,

zucht Dries. “Alhoewel, ik ben de traagste

van ons twee. Mijn ochtendritueel duurt al

anderhalf uur. Emma daarentegen… Zelfs

naar het toilet lóópt ze. Ik noem haar Turbo.”

“Ik hem Drakenvlinder, gewoon omdat dat

niet bestaat”, grijnst ze. “Op mijn verbeel-

ding staat geen rem. Dat bleek ook tijdens

ons eerste project samen – we ontwierpen

speelse totempalen voor het kasteel van

Horst.”

“Waar ik dus haar wilde plannen mocht ka-

naliseren tot iets haalbaars”, zegt Dries. “Te-

gelijk zag ik toen voor het eerst Emma’s

professionaliteit. Dat gaf bij mij de klik.”

“Ik ben toch ook grappig?” vraagt ze. Ze la-

chen luid. “En ik leerde je naar de sauna te

gaan. Daar bestellen we altijd een portie

warm gemengd. Ons leven samen is exact

dat: een portie warm gemengd, voor altijd.”

Deze week:

Illustratrice Emma (39)

en interieurarchitect

Dries (40) wonen samen

vanaf dag één, nu vijf jaar

geleden. Ze delen hun

appartement met Flof,

een konijn dat ze vonden

op straat.

Als er één plaats is waar
we onszelf zijn, is het in
bed. Knack Weekend

trekt van slaapkamer
naar slaapkamer voor
een eerlijk gesprek.
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