
De vraag van de vorige 
kandidaat luidt: wordt 
er op jullie huwelijksdag 
gebridged?
Marion en Jan: “Nee, bridgen op onze 
huwelijksdag doen we zeker niet!”

Hoe kwam het huwelijks-
aanzoek tot stand?
Jan: “Al een paar weken liep ik met de 
gedachte rond om Marion ten huwelijk 
te vragen op de clubavond. Ze reageerde 
emotioneel en zei ‘ja’. Iedereen applau-
disseerde en er kwamen felicitaties.”
Marion: “Het was totaal onverwacht. Jan 
is wedstrijdleider en hield een inleidend 
praatje over de indeling en zo. Toen liep 
hij naar me toe en vroeg: ‘Wil je met me 
trouwen?’ De tranen sprongen in mijn 
ogen. Ik was compleet overdonderd.”

Hoe hebben jullie elkaar 
leren kennen?
Jan: “Na het overlijden van mijn vrouw 
ontmoette ik Marion via het internet. 
We waren allebei lid van een landelijke 
vereniging en voor het clubblad verzorg-
de ik de puzzelrubriek. Marion reageerde 
met de opmerking dat het tijd werd dat 
er meer vrouwen aan die rubriek zouden 
meedoen. Daarop vlogen de mails da-

gelijks heen en weer. Na veertien dagen 
heb ik Marion opgehaald op haar werk in 
’s-Hertogenbosch en toen zijn we de stad 
ingedoken. Het klikte.”
Marion: “Ik ben gescheiden. Toen Jan en 
ik elkaar drie maanden kenden, heeft hij 
me trouwens al een keer ten huwelijk 
gevraagd. ‘Ho ho ho’, zei ik. ‘Je hoeft 
het eerste jaar niet aan samenwonen te 
denken.’”

Hoe wordt het aanstaan-
de huwelijk gevierd?
Marion: “We trouwen op 12 april in het 
oude gemeentehuis. Naderhand is er een 
lopend buffet en een receptie. 
Jan: “Een trouwambtenaar uit onze 
vriendenkring leidt de ceremonie. Daarna 
gaan we op huwelijksreis naar Japan en 
kunnen dan nog net aan het eind van het 
bloeiseizoen de prachtige bloesem mee-
maken. Ook willen we graag Tokio zien.”

Jullie reizen veel?
Jan: “Ja en steeds vaker naar minder 
voor de hand liggende plaatsen. Zo zijn 
we vorig jaar in Iran geweest. De mensen 
daar waren bijzonder hartelijk, dat heb 
ik nog nergens meegemaakt. We werden 
uitgenodigd door een familie in Teheran 
om daar te komen eten. Nee, we hebben 
het niet over bridgen gehad, wel over het 
huwelijk. Zij waren verbaasd dat we nog 
niet getrouwd waren. Samenwonen kan 
daar niet, huwelijken worden nog steeds 
gearrangeerd.”
Marion: “Jan heb ik met mijn reisvirus 
aangestoken. Zo zijn we samen al in 
Peru, Indonesië, Madagaskar, Amerika, 
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Canada, Alaska, Zuid-Afrika, Kenia, 
Nieuw-Zeeland, China, IJsland en Cyprus 
geweest. We hebben nog een paar 
landen op ons lijstje staan: Brazilië en 
Maleisië. Maar eerst dus Japan.”

Huwelijkspartners, 
reispartners, maar ook 
bridgepartners?
Jan: “Marion bridget al heel lang; ik 
heb later leren bridgen. Zij had al een 
bridgepartner, daar wilde ik natuurlijk 
niet tussenkomen. Als we een avondje 
thuis bridgen, spelen we wel samen. 
Ook bij drives.”
Marion: “Hij vroeg: ‘Vind je het goed als ik 
lid word van dezelfde club?’ Dat vond ik 
prima, maar ik wilde niet samenspelen. Ik 
zie daar te veel slechte voorbeelden van. 
Want als je elkaar goed kent, zeg je net 
iets meer en gaat het net iets harder.” 

Wat vinden jullie zo leuk 
aan elkaar?
Jan: “Marion en ik hebben veel lol samen 
en vullen elkaar erg goed aan. Zij is een 
alfamens, ik een bèta-. Ze is heel gedul-
dig en intelligent.”
Marion: “Jan heeft gevoel voor humor. We 
kunnen ontzettend lachen, bijvoorbeeld 
om woordspelingen. Hij is zorgzaam, 
betrouwbaar en de nuchterheid zelve. Dat 
bleek pas goed toen ik aan de opleiding 
voetzoolreflexologie begon en thuis moest 
oefenen. Zweverig gedoe, aldus Jan, maar 
na twee behandelingen stelde hij zich 
geheel vrijwillig beschikbaar. Bij Jan heb 
ik echt het gevoel van thuiskomen, zo van: 
‘Waar ben jij zolang gebleven?’” 

“Wil je met me trouwen?”
Jan Stout tegen Marion van de Kerkhof:

In de rubriek ‘Doorvragen’ 
mag de geïnterviewde 

bepalen wie de volgende 
maand aan het woord komt 

en welke vraag in ieder geval 
moet worden gesteld.
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Wie is de volgende kandidaat in 
Doorvragen en welke vraag willen 
jullie stellen?
“Richard van Zandbeek, een jongen 
van elf die voor Nederland heeft deel-
genomen aan de Europese jeugdkam-
pioenschappen in Kroatië. We hebben 
tegen hem en zijn moeder Esther 
gespeeld tijdens de champagnedrive 
in Bergen op Zoom. Misschien kan hij 
vertellen hoe het kan dat hij zo jong al 
zo goed kan bridgen.”

Iemand ten huwelijk vragen tijdens 

een bridgeavond; Jan Stout deed het 

en ging bij B.C. Steenbergen op de 

knieën voor Marion van de Kerkhof. 

Doorvragen
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