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Toen geluk nog heel gewoon was. Willy en Mariette Van Hoorickx-Debruyne uit Oedelem met hun 
kinderen Roos en Norbert in augustus 1955.



Hoe het Vlaamse gezin  
in honderd jaar helemaal  
veranderde

Honderd jaar geleden, in 1921, stichtten legerkolonel Louis Lemercier en en-
kele gelijkgezinden de Bond der Talrijke Gezinnen/Ligue des Familles Nom-
breuses. De Gezinsbond – u zegt wellicht als zovelen gewoon ‘De Bond’ – 
staat nu dus al een eeuw in de frontlijn voor de rechten van gezinnen. Een 
eeuw geleden dienden die kroostrijk te zijn en moesten de meeste vaders en 
moeders alles uit de kast halen om het vol te houden. Kinderziektes konden 
verwoestend uithalen, betaalde vakantie en kinderbijslag bestonden nog niet 
en gezinnen wogen helemaal niet op de politieke besluitvorming. Dat ze dat 
tegenwoordig wel doen, is te danken aan de denkers en doeners, mannen zo-
wel als vrouwen, die daar vooral de voorbije honderd jaar iets aan hebben ge-
daan. De, al vanaf het begin, pluralistische Gezinsbond speelde in die proces-
sen een initiërende, sturende en af en toe zelfs bepalende rol. En hij doet dat 
nu nog altijd.

Nog maar in 1977 definieerde de Leuvense hoogleraar en gezinssocioloog 
Wilfried Dumon het gezin als volgt in zijn boek Het gezin in Vlaanderen:

Het gezin bestaat uit een huwelijk en het is het huwelijk dat de basis is van 
het gezin. Welnu, dit huwelijk wordt gesloten tussen twee personen die niet 
enkel van verschillend geslacht zijn maar die ook tot verschillende families 
behoren. Meer nog zijn de kinderen die buiten gezinnen geboren worden 
zogenoemd illegitieme, onwettige kinderen. Dit wil zeggen dat, is het huwe-
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lijk basis van het gezin, ook het omgekeerde waar is, dat indien men een 
kind wil hebben men, niet biologisch maar maatschappelijk, daartoe dient 
gehuwd te zijn. In dit opzicht is het gezin dan ook soms de oorzaak van het 
huwelijk. Hier spreekt men dan van gedwongen huwelijken.

Was die definitie van het gezin geen realiteit, dan was ze toch minstens een 
‘streefmodel’, poneerde Dumon. Hij had ook al wel gezien dat het gezin als ui-
ting van een liefdesgemeenschap in veel gevallen ook maar wishful thinking 
was. Waarom anders zou je in de Vlaamse kranten koppen lezen als Man ver-
moordt zijn vrouw of Vrouw vergiftigt haar man?

Zo eenduidig als het gezin in de jaren 1970 nog was, zo veelkleurig is het 
vandaag. Het kerngezin, bestaande uit een vader en een moeder die met el-
kaar zijn getrouwd en samen een stel kinderen hebben, bestaat weliswaar 
nog, maar kent daarnaast al talrijke varianten: van eenoudergezinnen over 
stellen die ongehuwd een gezin stichten en nieuwsamengestelde gezinnen tot 
homostellen met al of niet ‘eigen’ kinderen. De relatie tussen huwelijk en ge-
zin is lang niet zo vanzelfsprekend meer als toen professor Dumon dat stelde. 
Overigens verscheen zijn boek net om aan te tonen dat het gezin in Vlaande-
ren sterk was geëvolueerd. Volgens de flaptekst brengt de auteur ‘een nieuwe 
kijk op het huwelijk, instituut dat door vele jonge gezinnen met totaal andere 
ogen wordt bekeken en beleefd.’

Net zoals professor Dumon aantoonde hoezeer het gezin in 1977 al was 
veranderd, doe ik dat in dit boek voor de veranderingen die zich sindsdien 
hebben voltrokken. En ik blik nog verder terug in de tijd. Geen letter van de 
ondertitel Hoe het Vlaamse gezin in honderd jaar helemaal veranderde is gelo-
gen of overdreven. Twee jaar voordat de Gezinsbond in 1921 uit zijn ei brak, 
was in ons land het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (nwk) opgericht. Dat 
instituut kennen we nu als Kind en Gezin. De voorbije honderd jaar hebben 
politieke partijen, vakbonden, ziekenfondsen, vrouwenbewegingen, de Kerk 
en allerlei organisaties, al dan niet ideologisch of religieus geïnspireerd, klei-
ne en grotere stenen verlegd in de rivier waarop de gezinnen voeren. In 1930 
werd in dit land voor het eerst kindergeld uitbetaald, in 1936 kregen (de mees-
te) werknemers de eerste keer betaalde vakantie. In 1961 vond de Kempense 
arts Nand Peeters de pil uit, een revolutionaire methode die maakte dat van 
seks niet langer noodzakelijkerwijs kinderen kwamen. Er verschenen weg-
werpluiers en kindervoeding in de winkelrekken en Predictor vertelde vrou-
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wen in een wip of ze zwanger waren. In 1989 ratificeerde ons land het Kinder-
rechtenverdrag van de Verenigde Naties, een jaar later werd bij ons abortus 
onder bepaalde voorwaarden legaal. 2003 was het jaar waarin hier voor het 
eerst mensen van hetzelfde geslacht met elkaar mochten trouwen, en drie jaar 
later kregen ze ook het recht om kinderen te adopteren.

Voor de titel van dit boek haalde ik de inspiratie bij het van nostalgie druipen-
de liedje 1948, gebracht door de Nederlandse zanger Gerard Cox. In Toen ge-
luk nog heel gewoon was vertel ik hoe er in de voorbije honderd jaar nooit eer-
der in de geschiedenis van de mensheid zo veel is veranderd voor gezinnen, 
het meeste ten goede. Niets van wat we vandaag hebben, is er vanzelf geko-
men. In die zin was de voorbije eeuw een gelukkige tijd waarin hard werd ge-
werkt aan een almaar rooskleuriger toekomst. Maar dat geluk in die voorbije 
eeuw niet altijd en niet voor iedereen heel gewoon was, is natuurlijk ook een 
feit. De Tweede Wereldoorlog bracht voor veel mensen niets dan ellende en 
niet op elk vlak werd een tot tevredenheid stemmende vooruitgang geboekt. 
Kinderarmoede en kindermisbruik, om er maar twee te noemen, zijn feno-
menen waar we nog altijd mee te kampen krijgen, de Witte Mars en de op-
richting van het Kinderrechtencommissariaat en Child Focus ten spijt.

Meer dan de helft van die honderd jaar gezinsgeschiedenis heb ik zelf 
meegemaakt. Het is met een warm gevoel en met veel dankbaarheid jegens 
het gezin waarin ik ben opgegroeid dat ik in dit boek zo nu en dan ook uit 
mijn eigen herinneringen put.

Dirk Musschoot
Mariakerke, lockdown 2020

Ik draag dit boek op aan mijn ouders,  
Daniël Musschoot (1936-2002) en  
Kries Van den brande (1936-2008).
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Mijn ouders zijn getrouwd in 1960. Deze foto dateert uit hun verlovingstijd.
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Wij gaan  
trouwen

Verliefd, verloofd, getrouwd is een liedje waarmee het zangduo Frank 
en Mirella in 1973 vijf weken in de Nederlandse Top 40 stond. Avro’s 
Toppop, de hitparade gepresenteerd door de legendarische Ad Visser, 
was in die tijd ook bij ons een druk bekeken televisieprogramma en 
zo leerde ik in november 1973 dat liedje kennen. Verliefd, verloofd, 
getrouwd is geen grote kunst, maar geeft perfect de volgorde aan 
waarin de dingen destijds dienden te gebeuren: eerst werd je op iemand 
verliefd, daarna moest je je verloven en ten slotte kwam daar een 
huwelijk van.

Verloofd
Koppels die wilden trouwen, moesten zich eerst verloven. In romantische 
films (en tegenwoordig ook weer in honderden filmpjes op het internet) zakte 
de jongen op één knie, haalde een doosje met een ring uit zijn zak en vroeg 
dan zijn meisje ten huwelijk.

Er was en is niets officieels aan een verloving. Het was voor een stel ge-
woon de manier om aan zichzelf en hun omgeving kenbaar te maken dat ze 
zouden trouwen. Vroeger maakten de (schoon)ouders wel graag de verloving 
wereldkundig en werd er weleens een verlovingsfeest gehouden, dat in som-
mige gevallen als de generale repetitie voor het huwelijksfeest gold.
Tijdens de verlovingsperiode moest er van alles gebeuren: een trouw datum 
prikken en de details van de huwelijksplechtigheid en het -feest bespreken. In 
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die periode ging het koppel ook in ondertrouw: op het gemeentehuis moest je 
je voornemen om te trouwen officieel laten vastleggen. De gemeente maakte 
dat voornemen vervolgens publiek. De bedoeling daarvan was andere men-
sen de kans te geven tegen het nakende huwelijk te protesteren, mocht er een 
ernstig bezwaar zijn (bijvoorbeeld omdat een van de partners al gehuwd was 
en niemand dat eigenlijk wist). Als het koppel van plan was om voor de Kerk 
te trouwen, moest het ook bij de pastoor in ondertrouw gaan. Die stuurde hen 
vervolgens op verloofdencursus. Dergelijke cursussen werden georganiseerd 
door de parochie en door onder meer de (Vrouwelijke) Katholieke Arbeiders-
jeugd ((v)kaj) en de Boer(inn)enjeugdbond (bjb). In doorgaans drie bijeen-
komsten tijdens het weekend kregen aanstaande trouwers veel goede raad 
van onder anderen de pastoor, een arts en enkele al getrouwde koppels. Veel 
koppeltjes kwamen daar met rode oren buiten, zo ook Christiane (°1938): 

Daar werd gepraat over dingen die thuis en op school absoluut taboe 
 waren. En er werd ons op het hart gedrukt dat we voor onze trouw geen 
gemeenschap mochten hebben. Mijn verloofde, later mijn man, was min-
der gechoqueerd dan ik. Hij had al ‘een boekje’ gelezen.

Het begrip ‘verloving’ raakte vanaf de jaren 1970 stilaan in onbruik. Intussen 
wordt er niet alleen al minder getrouwd, veel koppels wonen zelfs al een hele 
tijd samen wanneer ze de stap naar het huwelijk zetten. Cursussen voor verloof-
de stelletjes bestaan nog altijd, al verschillen ze grondig van die van vroeger.

De hand vragen
Om je te kunnen verloven, had je de toestemming nodig van je ouders, zelfs 
al was je meerderjarig. Niet dat de wet dat bepaalde, maar het hoorde gewoon 
zo. En het was een teken van respect.

In de praktijk vroeg de jongen met knikkende knieën aan de vader van 
zijn meisje om haar hand. Dat gebruik ging terug op de tijd toen vrouwen 
niets te zeggen hadden en vaders konden beslissen of en tegen welke prijs ze 
hun dochter aan een jongeman wilden meegeven. Vaak was de verlovingstijd 
de tijd die nodig was om daarover te onderhandelen.

Uit een bevraging van vierhonderd vrouwen, in 2019 georganiseerd door 
de website van Kadonation, een bedrijfje dat handelt in cadeaubonnen, blijkt 
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dat ook nu nog in 53 procent van de gevallen de partner om de hand van zijn 
geliefde vraagt. De tijd dat hij dat alleen aan de vader vroeg, is al lang voorbij. 
Ook de moeder van de aanstaande krijgt die vraag voorgeschoteld. Het is bo-
vendien niet langer om de toestemming te krijgen om te huwen, maar veeleer 
om de ‘zegen’ van de toekomstige schoonouders te vragen.

Om de hand vragen… Sommigen doen het nog ‘voor de lol’ of voor de ro-
mantiek, anderen willen het absoluut niet (meer) doen, omdat ze het seksis-
tisch en achterhaald vinden. Wie tegenwoordig wil trouwen met een meisje of 
jongen uit een andere cultuur, gaat toch maar best even na wat daar de geplo-
genheden zijn.

Voorgelicht
Toen ik het huis van mijn ouders moest leeghalen – een pijnlijke bezigheid 
die zowat alle kinderen vroeg of laat te wachten staat – vond ik op zolder een 
doos met oude boeken. Een boekje van amper 23 pagina’s dik, bijna een bro-
chure, en geschreven door ene Pierre Dufoyer trok mijn aandacht: Op den 
drempel van het huwelijk. Dufoyer was het pseudoniem van de Waalse jezuïet 
René Boigelot (1889-1959), die zich de geschiedenis inschreef met talloze boe-
ken en brochures over (seksuele) voorlichting, die allemaal werden uitgege-
ven door de katholieke beweging Gezinsactie/Action Familiale. Het boekje 
uit 1944 moet hebben toebehoord aan mijn moeder, want de ondertitel luidt 
Luister, meisje… Van dat boekje bestaat namelijk ook een versie met als 
onder titel Luister, jongen… 

Wat wisten mijn ouders, geboren in de jaren 1930, vóór hun huwelijk (in 
1960) van seksualiteit? Volgens Pierre Dufoyer alvast niets:

Hetgeen de meeste meisjes (…) afschrikt, is de vereeniging der lichamen. 
Over deze gemeenschap heeft men u tot nog toe waarschijnlijk het minst 
gesproken (…). Deze gemeenschap is nochtans duidelijk door God gewild, 
wanneer hij de menschen geschapen heeft in twee geslachten die lichamelijk 
van elkaar verschillen en juist in dit verschil op elkaar zijn aangewezen.

De pater wist dat de geslachtelijke vereeniging, zoals hij seksuele handelingen 
noemde, het meisje ‘eerder afkeerig’ maakte, en dat seksuele handelingen 
haar ‘wellicht weinig’ aanlokten, maar dat ze door God waren voorzien om 
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In de nalatenschap van mijn ouders vond ik dit boek, omwille van de discretie gekaft in bruin papier.
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kindjes te laten geboren worden en de liefde voor haar man te laten toe-
nemen. Volgens Dufoyer had de vrouw in het huwelijk twee plichten:

1. Er gansch uw leven naar streven de persoonlijkheid van uw  
echtgenoot te volmaken.

2. Kinderen baren en hen opvoeden tot schoone menschen en  
goede kristenen.

Georgette, een goede vriendin van mijn ouders, vertelde mij in welke mate zij 
op de hoogte was van seksualiteit voordat ze in 1951 trouwde: 

Ik wist daar helemaal niets van en afgaand op de zeldzame verhalen die ik 
daarover van vriendinnen had gehoord, dacht ik dat het iets was om schrik 
van te hebben. Ik denk trouwens dat mijn man er destijds veel meer van wist 
dan ik. Maar dat zal bij jongens altijd en overal wel zo geweest zijn, zeker?

In 1926 publiceerde de Nederlandse gynaecoloog Theodoor Hendrik van de 
Velde (1873-1937) Het volkomen geluk, een boek dat in talloze vertalingen en 
in miljoenen exemplaren werd gedrukt, maar enkel in ‘andere’ kringen werd 
gelezen, want het stond op de lijst van verboden boeken van de katholieke 
kerk. Het boek werd als pornografisch bestempeld, omdat Van de Velde de 
dingen bij hun naam noemde en omdat er een paar tekeningetjes in stonden.

In katholieke middens kregen jonge trouwers of koppels die van plan wa-
ren in het huwelijksbootje te stappen, een veel kuiser boek aanbevolen, name-
lijk Liefde. Huwelijk. Geluk van dokter Hervé Picard. De dokter en het katho-
lieke Gezinsactie/Action Familiale dat zijn boek had uitgegeven, waren er 
klaarblijkelijk als de dood voor dat hun publicatie in verkeerde handen zou 
vallen, te oordelen aan de noot in grote letters op de eerste pagina:

Dit boek is niet bestemd voor de opkomende jeugd noch voor meisjes die 
in pensionaat of Atheneum hun studies voltooien – zij zouden verkeerd 
handelen met het te lezen – maar voor hen die volop in het gewoel van het 
werkelijk leven staan, of op het punt staan er binnen te treden. (De schrij-
vers en de uitgevers verzoeken de boekhandelaars dit boek niet te verko-
pen aan mensen voor wie het niet geschreven werd.)
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Voorhuwelijkse betrekkingen
Van mijn schoonouders had ik misschien wel bij hun dochter mogen blijven 
slapen, maar dat zij ooit bij mij thuis zou hebben overnacht, had nooit op de 
goedkeuring van mijn ouders kunnen rekenen. Dus is het nooit gebeurd: niet 
bij haar thuis en niet bij mij. Wij namen, net als veel andere verliefde stellen, 
onze toevlucht tot wandelingen in de natuur.

Seks voor het huwelijk? Het gebeurde, maar niemand wilde dat met zoveel 
woorden hebben gezegd. In zijn boek Vrijen en trouwen van de Middeleeuwen 
tot heden zegt Chris Vandenbroecke dat in het begin van de 20ste eeuw onge-
veer de helft van de jongeren uit de ‘lagere sociale geledingen’ zijn seksueel 
talent al voor het huwelijk even had uitgetest:

In middenklassen en in de rijkere families was men braver, althans voor 
wat de meisjes betreft. Maagdelijkheid was in die middens immers een 
kostbare schat.

In zijn baanbrekende studies The sexual behaviour of the human male (1948) 
en The sexual behaviour of the human female (1953) schreef de Amerikaanse 
seksuoloog Alfred Kinsey al dat voorhuwelijkse seks meer regel dan uitzon-
dering was. Talrijke auteurs van hoofdzakelijk katholieke kunne kropen daar-
op in hun pen en publiceerden tal van voorlichtingsboekjes voor koppels. Be-
grippen als ‘reinheid’ en ‘discipline’ waren daarin de sleutelwoorden. Een van 
die boekjes was het hierboven al vermelde Liefde. Huwelijk. Geluk van dokter 
Picard. ‘Blijf rein en gij zult elkaar meer beminnen’, schreef hij. En tegen het 
verliefde meisje: ‘Hij zal u dieper beminnen wanneer gij kranig over uzelf 
waakt.’

In 1956 gaf de Gezinsbond het boekje Opstellen over gezinsopvoeding uit 
van de Leuvense professor Albert Kriekemans. Wat stond daarin te lezen met 
betrekking tot voorhuwelijkse ‘betrekkingen’?

Jongelui vragen of er richtlijnen kunnen gegeven worden in verband met 
het betuigen [vóór het huwelijk] van hun wederzijdse tederheid. Ziehier 
het antwoord:

[…] In de lijn van de sexualiteit: niks! Wij weten dat dit streng klinkt. 
Meer nog, wij zijn ervan op de hoogte dat de praktijk veelal heel anders is. 
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Maar wij geven een richtlijn over wat behoorlijk en geestelijk gezond is. 
Daarom geen spel op dat gebied!

Tijden veranderen. Een vijftiental jaar later ging de Gezinsbond als eerste de 
boer op met een koffertje vol voorbehoedmiddelen, wat de organisatie in het 
bisdom Gent een bisschoppelijke banbliksem opleverde en het verbod om in 
parochiezalen vormingsbijeenkomsten te organiseren.

Van de Vlaamse 15- en 16-jarigen heeft vandaag 16,4 procent van de jon-
gens en 15,50 procent van de meisjes al geslachtsgemeenschap gehad, en bij de 
17- en 18-jarigen is dat al respectievelijk 46,50 procent en 41,30 procent, weten 
ze bij Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Het 
Strafwetboek bepaalt sinds 2018 dat jongeren seks mogen hebben vanaf 
14 jaar, op voorwaarde dat er geen sprake is van een machtsrelatie (bijvoor-
beeld tussen een jongere en een leerkracht, sportcoach of leider/leidster in 
een jeugdbeweging) en dat het leeftijdsverschil tussen de twee partners niet 
groter is dan vijf jaar. Tot vóór 2018 moesten jongeren nog 16 jaar zijn voordat 
ze seks mochten hebben. ‘Die wet dateerde van 1900’, zegt Erika Frans van 
Sensoa. ‘De realiteit was intussen wel wat veranderd.’

Niet trouwen
Voor zover ik weet, hadden in de jaren 1960 en 1970 alle jongens in mijn klas 
ouders die netjes met elkaar waren getrouwd. Ongehuwd samenwonen was 
iets waar wij nooit van hadden gehoord en dat wij beslist als buitengewoon 
zouden hebben beschouwd. Het gebeurde natuurlijk wel, ‘maar niet in onze 
middens’. Vanaf de jaren 1970 namen steeds meer koppels de beslissing om 
ongehuwd samen te wonen. ‘Samenhokken’ heette dat in conservatieve krin-
gen, met een duidelijk afkeurende ondertoon. Sommige koppels trouwden na 
enige tijd toch, meestal wanneer er kinderen kwamen.

Het is niet bekend hoeveel koppels samenwoonden in de ruime eerste 
helft van de 20ste eeuw. Officieel bestonden ze niet, dus werden ze ook niet 
geteld. Zoals zo vaak, haalde ook hier de praktijk de wetgever in. Vanaf de ja-
ren 1990 werd ongehuwd samenwonen steeds gewoner en rees de vraag naar 
een wettelijke bescherming van de partners in die leefvorm. Hoe huur je met 
zijn tweeën een huis? Hoe verdeel je de inboedel als je uit elkaar gaat? Kun je 
van elkaar erven bij overlijden? En wat als er kinderen komen? In België pas-
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ten we daar in 1998 een mouw aan met ‘de wet tot invoering van de wettelijke 
samenwoning’. In ons land kunnen mensen die samenwonen – dat hoeven 
dus niet uitsluitend liefdesparen te zijn – een samenlevingscontract sluiten. 
Het verschil tussen al die vormen van officieel samenwonen heeft te maken 
met de rechten en plichten van de partners: in de ene vorm zijn er wat meer, 
in de andere wat minder (van elk). Niet zonder reden heet wettelijk samen-
wonen daarom ‘de lightversie van het huwelijk’.

‘Wij hebben geen trouwboekje nodig om te tonen dat we van elkaar hou-
den’, hoor je een koppel weleens zeggen, en toch leggen ze hun samenwonen 
wettelijk vast. Waarom? Daar is voor zover bekend nog niet echt onderzoek 
naar verricht. Vooral damesbladen helpen ons hier een stukje in de richting 
van een antwoord: het geld voor een trouwfeest kun je beter aan een huis be-
steden, er is bindingsangst, scheiden is makkelijker als wettelijk samenwo-
nend koppel dan als gehuwd paar, er is geen kinderwens en samenwonen is 
fiscaal interessanter dan trouwen – aan die onrechtvaardigheid jegens gehuw-
den is intussen een eind gemaakt. Ik had 35 jaar geleden met al die argumen-
ten niet moeten komen aanzetten thuis, dat weet ik zeker. En ook nu is onge-
huwd samenwonen nog in veel families en gemeenschappen ongepast.

Intussen gaan in Vlaanderen elk jaar ongeveer evenveel koppels wettelijk 
samenwonen als er trouwen, ongeveer 25.000. Eén op de drie huwelijken be-
treft partners die voordien al wettelijk samenwoonden.

Eerste huwelijksnacht
Zouden mijn ouders met elkaar naar bed gegaan zijn vóór hun huwelijk? Ik 
zou het wel willen weten, maar ik kan het hun helaas niet meer vragen. En 
mochten ze nog leven, ik weet niet of ik het hun zou durven te vragen. Als 
eerstgeborene was ik zeker geen ‘ongelukje’, want er liggen precies negen 
maanden tussen het huwelijk van mijn ouders en mijn geboorte. Meer zelfs, 
ik heb mijn moeder altijd horen zeggen dat ik een zevenmaander was, een te 
vroeg geboren baby, maar dat het desondanks toch in orde was gekomen met 
mij. Later heb ik geleerd dat het begrip ‘zevenmaander’ ook wel werd gebruikt 
voor een kindje dat zeven maanden na het huwelijk van zijn ouders werd 
 geboren en dus eigenlijk al was verwekt toen de ouders nog niet waren ge-
trouwd.
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Hoeveel mannen en vrouwen hebben ooit van hun ouders de ongevraagde 
informatie gekregen dat ze zijn verwekt tijdens de eerste huwelijksnacht? 
Sommigen hadden dat na wat simpel hoofdrekenen al lang vermoed en het 
was nu eenmaal zo dat veel stellen pas de eerste keer (echt) het bed deelden 
nadat ze officieel man en vrouw waren geworden. De drang om in de huwe-
lijksnacht helemaal in elkaar te versmelten moet toen groot zijn geweest, veel 
groter dan nu. Uit een bevraging in 2019 van 1500 pasgetrouwde Vlamingen 
door trouwplanner Salino blijkt dat tegenwoordig 65 procent van de pasge-
trouwde koppels geen seks (meer) heeft tijdens de (eerste) huwelijksnacht. 
‘Daar waren we gewoon te moe voor’, zegt Sonia in een Vlaams vrouwenblad. 
‘Bovendien deelden we al bijna twee jaar het bed.’
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