
CarolineWesterbeek
(45), als coach
gespecialiseerd in
burn-outklachten,
overhaar zusje
Marjolein
Westerbeek (43,
rechts), president
vanRitualsUSA.

Onderons

‘Marjolein
stort zich in
dingenen
zietnergens
obstakels’
Lees verder
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‘M
arjoleinen ikzijn
geboren inAm-
sterdamenonze
jongere zussen,
Willemijn en
Madelon, in
Assendelft, een
dorpje inde

Zaanstreek.Daar zijnwemetons vierenopge-
groeid. Een vanmijn vroegsteherinneringen is
datWillemijngeborenwerd,midden indenacht.
Ikwas vier enwerdwakker vanalledrukte inhuis,
maarMarjolein – twee jaar jonger – sliepdoor. Ze
mochtookniet uit bedgehaaldworden.Dat vond
ik raar.’
‘Misschienbesefte ikonbewustdathetniets voor

haarwasombuiten zo’nbelangrijke gebeurtenis
gehouden teworden.Als kind stondze altijd al op
deeerste rang. Zewist precieswat zewilde, kende
geenangst enwasmij vaakeen stap voor. Alswe
bijvoorbeeldopeenklimrek speelden, deed ikhaar
na, inplaats vanandersom.Wehebbenookheel
langgegraptdat zij eigenlijkmíjnoudere zuswas.’
‘Bij vlagenwashet knap irritant omMarjolein

als zus tehebben. Inonzepuberteit zijnweooit een
weekendweggeweestmetmijn vadershockeyelf-
tal.Deoudere jeugdmocht voorhet eerst in een
apart huisje. Ik zagmijnkans schoonomstiekemte
rokenenbiertjes tedrinken,maarMarjoleinging
opalle kleinekinderenpassen.Aanhet eind vond
iedereenhaar fantastischenkreeg ze eenpakgeld
toe.Hadze tochdebestebeslissinggenomen.’
‘Marjoleinhad veel eerderdan ikhaarplek in

dewereld gevonden. Zedurfdekeuzes temaken
engingfluitenddoorhet leven.Opdat gemakkon
ikbest jaloers zijn. Toch trokkenwe vroeger vaak
samenopenwegingenook samenuit.Met veel
plezier,want contactueel zijnweallebei sterk.
Inonze studententijdhebbenwenogeen tijdje
samengewoond,metwatminder succes. Blijkbaar
haddenweallebei behoefte eeneigenbestaanop
tebouwen.WatMarjolein geweldig goedafging,
uiteraard.’
‘Doen, daar isMarjolein altijd eenkei in geweest.

Werd ze lid vaneen studentenvereniging, dan
zat ze inno time inhetbestuur. Indie tijdwas ze
overigenswelnummeréén indebierestafette.Op

werkgebiedginghetnet zo soepel. Zehadooit een
baantje als verkoopster in eenkledingwinkel,werd
opgemerkt enmaakteprompt carrièrebinnen
datbedrijf.Marjolein stort zich indingenenziet
nergensobstakels.Dat geldt ook voorhaarhuidige
baan.HetmerkRituals pluggen indeVerenigde
Staten is al eenenormeklus, endaar kwamdan
nogeen verhuizingmet eenmanendrie kinderen
bij.Maar zij is volledig gericht ophetdoel dat ze
zichheeft gesteld, dus zedoethet gewoonendan
lukthet.’
‘Mijn jaloezie van vroeger is allang verdwenen. Ik

ervaarMarjoleinsonbevreesdheidnumeer als een
stimulans.Het keerpunt kwamtien jaar geleden,
toen ik eenernstige vormvankankerhadmet een
overlevingskans van tienprocent. Ikdacht: als ik
hierdoorheenkom,ga ikmijn levenanders aanpak-
ken.Voormij betekendedat een stapnaar spiritu-
aliteit.Hetwasdeeerste keerdat ikmijn intuïtie
volgde, ietswatMarjolein volgensmij al haarhele
levendoet. Best eng,na zestien jaar afscheidnemen
vanmijnbankcarrière, eenonzekere toekomst
tegemoet. ZonderMarjoleinhad ikhetmisschien
nooit gedurfd,maarnudacht ik: ik ga ervoor.’
‘Tijdensmijn ziektewasMarjolein eenbelang-

rijke steunpilaar.Wonderlijk genoegwist zij op
hetmomentdat ikmijndiagnosekreegdat ze
zwangerwas vanhaar eerste kind.Wehebben
heelwat samenopdebankgezeten, zijmethaar
dikkebuik en ikmetmijnkale kop.Datheeft onze
bandversterkt en verdiept. Ikwasookmeenaar
het ziekenhuis toenMarjoleinbeviel.Door allerlei

‘Wehebben in die tijd heelwat samen opde bank
gezeten, zijmet haar dikke buik en ikmetmijn kale kop’

FAMILIEHISTORIE
CarolineenMarjolein
Westerbeekgroeidenmet
hun jongere zusjes,Wil-
lemijn (42,projectmanager
bijBinnenlandseZaken) en
Madelon (36,accountma-
nagerbijGUCAgency), op
inAssendelft.Hetouder-
lijkhuisdaar isnogsteeds
debasiswaar iedereen
regelmatigneerstrijkt.

VaderHarry (76)hieldals
huisartspraktijkaanhuis
enmoeder Juul (70), van
origineverpleegster,was
naasthaarcentrale rol in
hetgezindoktersassisten-
te.Beidenzijnergsportief
endoenofdedenaanten-
nis, zeilen, skiën,hockey,
golfenenschaatsen.Voor
Harrywasdesportiviteit
een late roeping:hij leerde
zichalle sportenzelfaan
alsvolwassene, enblonker
ook inuit.Tegenwoordig
zijnHarryen Juulbetrok-
kengrootoudersvanhun
vijfkleinkinderen.

‘Nooitalleenkijkennaar
debuitenkant, ooknaarde
laageronder.’Die leskre-
gendedochtersvanhuis
uitmee.Zewerdenboven-
diengestimuleerdvooral
huneigenwegtevinden.
‘Als jemaar lekkergaat,
dat ishetallerbelangrijk-
ste’, riepomaMarietje (van
moederskant)al.Ditmotto
houdenalle familieleden
nogsteeds inere.

Caroline (links)
enMarjolein
(rechts), inde

achtertuin van
het ouderlijk

huis in
Assendelft,
september

1976.

Onderons

complicatiesmoest zenadegeboorte vanhaar
zoon Jorismeteenonderhetmes enhaarmanbleef
bij haar, dusdaar zat ik indewachtkamermet
dat kleine jongetje inmijnarmen. Zoiets vergeet
jenooitmeer. Sindsdienben ikde trotse reserve-
moeder vanMarjoleinskinderen, samenmetmijn
vrouw,Kika.’
‘Ik vinddatMarjoleinhet alsmoeder geweldig

doet.Dat ze regelmatig ver vanhuis is, doetniets
af aanhaarbetrokkenheid. ViaFaceTime is zenog
steeds indebuurt als datmaar evenkan, dushaar
kinderenmissenniets enflorerenals eenmalle. In
haarhart is zeookgeen fanatieke carrièrevrouw,
enalhelemaalniet egomaan.Misschien ishaar

relativeringsvermogennogwelwatmensenhet
meeste aantrekt. Jezelf niet serieusnemen,maar
anderenwel.Dat levert tussenonsookdemooiste
momentenop.’
‘Ons contact isnognet zo vanzelfsprekendals

toen ze inAmsterdamwoonde.Wekunnenzomaar
ineensbesluitendathet leuk is elkaar te zieneneen
paardagen later zit ik inhet vliegtuig. Afgelopen
zomer, toenhaarmanenkinderen inNederland
waren, sjeesdenwesamenopfietsendoorNewYork
City.Datwas echt goud.Endandaarna theedrin-
ken inhet zonnetje opde trap vanhaarprachtige
“brownstone” inBrooklyn. Toendacht ikwel even:
inwelkefilmzijnwenuweer terechtgekomen?’o

$ Lees volgendeweekhet interviewmetRobTuitert,
debroer vanMarkTuitert, ondernemer, sportbegeleider
en voormalig olympisch schaatser. ‘BijMarkdraait het
veel omMark.Hij heeft eengezin,maar zodra erharde
wind staat,moethij kunnengaansurfen, vindthij.’

MARJOLEIN
OVERCAROLINE
‘Carolinewasvroegeraltijd
rustigerdan ik.Ze lasveel
enhadbehoefteaaneen
kleinerewereld. Later vroeg
ze zichafofhaarwereldniet
ookgrotermoest enzocht
ze inalleswatmeerdeextre-
menop,maar inmiddels
heeft zeharmonie gevonden
inzichzelf. Enbegeleidt ze
daarinookanderen,met
succes.’
‘Ikmerkdatmensenzich

graag lavenaanhaar rust
envermogendingen inper-
spectief teplaatsen.Voor
mij geldtdatnet zogoed.
Onzevader tobdehetafgelo-
pen jaarbehoorlijkmet zijn
gezondheid. Ikdacht soms:
watdoe ikhier inNewYork?
Maarzij zei: hij hoeft echt
niet24/7mensenaanzijn
bed,duskomnouniet om
verdrietig te zijn,wantdaar
heeftniemand ietsaan.
Dienuchterheidhad ikecht
nodig.’
‘Wekunnensamenveel

plezierhebben, in eenkroeg
met iedereendansenenpra-
ten.Maar somswil zenaéén
glasnaarhuis.Dankrijgt
ze te veelprikkels.Vroeger
verzette ikmedaartegen,
maarnuga ikgewoonmet
haarmee.’
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