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Wanneer hebben jullie elkaar ontmoet?
Paul: In het restaurant van de Bijenkorf 
in Amstelveen. Een date die we maakten 
nadat we twee weken via Parship met 
elkaar gemaild hadden. 
Matthijs: Tijdens een date bij de Bijenkorf. 

Wat dacht je toen je hem voor het eerst zag?
Paul: Dat ziet er goed uit. 
Matthijs: Wat een leuke man. 

Hoe verliep de eerste ontmoeting?
Paul: Het ging die middag heel hard 
sneeuwen. Matthijs zou met de trein 
naar Lochem om zijn zoon op te halen, 
maar de treinen reden niet. “Ga mee naar 
Apeldoorn, dan ben je al een eind in de 
goede richting”, stelde ik voor. Hij is nooit 
meer weggegaan.
Matthijs: Ik ging die middag met Paul 
mee naar Apeldoorn. Hoewel ik best 
wilde verhuizen voor een relatie, stond 

Apeldoorn niet direct op mijn favoriete 
Nederlandse stedenlijstje. Maar als alles 
klopt, zet ik me daar wel overheen, dacht 
ik toen.

Wat vind je mooi aan hem?
Paul: Hij is heel lief en zorgzaam en hij 
heeft een goed lijf. En hij ruikt altijd heel 
lekker. 
Matthijs: Zijn hoofd, zijn ogen, zijn lach.

Wat heb je van hem geleerd?
Paul: Matthijs is heel grondig, hij kan 
inzoomen op detailniveau waardoor dingen 
kwalitatief op een hoger plan kunnen 
komen. Daarnaast heb ik van hem geleerd 
dat er meer in het leven is dan werk.
Matthijs: Structuur, discipline, dingen 
afmaken. Dat is een constante les. Ook heb 
ik van Paul geleerd dat je niet moet denken 
dat je iets niet kan. 

Waarin zijn jullie elkaars tegenpolen?
Paul: Ik ben wat explosiever, Matthijs is 
wat rustiger. Hij kan zich verliezen in 
bladen, tv, muziek, computer. Ik ben daar 
te ongeduldig voor en wil altijd snel weer 
iets nuttigs doen.
Matthijs: Ik laat los als het me niet genoeg 
interesseert of als het te ingewikkeld 
wordt. Paul ziet daarin juist een uitdaging. 

Hoe blijft jullie relatie goed?
Paul: Door zijn werk is Matthijs veel van 
huis. Dat geeft onze relatie zowel rust als 
dynamiek. Als hij terugkomt hebben we 
allebei onze verhalen. Matthijs over zijn 
reis. En ik over Zenzez. 
Matthijs: Door dingen met elkaar te 
blijven doen. We zijn graag in elkaars 
gezelschap. Nu we Zenzez hebben, 
brengen we veel meer tijd samen door dan 
voorheen. Hiervoor had Paul een baan als 
bedrijfsjurist, en zagen we elkaar vooral ’s 
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avonds. Nu zijn we ook overdag samen als 
ik vrij ben. 

Wie heeft thuis de broek aan?
Paul: Thuis is er eigenlijk niet meer. 
Zenzez is ons thuis. Privé is wel heel erg 
ondergeschikt geworden aan het bedrijf. 
Dat ik veel dingen bepaal, komt doordat ik 
de continue factor bij Zenzez ben. 
Matthijs: Ik ben geen pushover, we zijn 
allebei dominante mannen, maar Paul is 
net iets dominanter.

Wanneer voel je je het gelukkigst?
Paul: Als de kinderen erbij zijn. Ik heb wel 
last gehad van het lege-nestsyndroom toen 
ze gingen studeren. Nu helpen ze af en toe 
bij Zenzez. Ik ben heel trots als we samen 
aan het werk zijn.
Matthijs: In de natuur ben ik heel gelukkig. 
En wanneer we samen iets voor elkaar 
krijgen. Voor een vol hotel het ontbijt 

voorbereiden met zijn tweeën, daar word 
ik heel blij van.

Wat maakt hem tot je ideale partner?
Paul: Ik houd heel veel van hem. Hij voegt 
heel veel toe aan mezelf. Matthijs is mijn 
andere helft.
Matthijs: We vullen elkaar aan. Paul is 
sterk waarin ik zwak ben en andersom. 

Welk cijfer geven jullie je relatie?
Paul: Het maximale, een 10 dan maar?
Matthijs: een 8+. «

Paul Mulder en Matthijs Wilmink openden in 

september 2015 aan de Canadalaan 26 Zenzez 

hotel & lounge. Paul is fulltime hotelier, Matthijs is 

naast hotelier senior purser bij de KLM. 




