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Marjan en Henk van Setten

Wanneer hebben jullie elkaar ontmoet?
Zij: Ik werkte in de cafetaria op de camping 
van mijn ouders. Henk kwam daar op 
zondagmiddag regelmatig frites halen met 
zijn dochters.  Dat is nu 36 jaar geleden.
Hij: In onze winkel in Heerde waar ze 
regelmatig met haar ouders kleding kwam 
kopen. Daarna zag ik haar in het cafetaria op 
de camping van haar ouders.

Wat dacht je toen je hem/haar voor het  
eerst zag?
Zij: Ik zag hem toen als een leuke vriend, 
gezellig om mee te praten. Ik was al 
gescheiden, Henk was nog getrouwd. Enkele 
jaren na Henks scheiding gingen we een 
keer met elkaar uit en twee jaar daarna 
kregen we een relatie. Inmiddels zijn we 21 
jaar getrouwd.
Hij: Ik vond haar een leuke meid, een 
knappe vrouw.

Wat vind je mooi aan hem/haar?
Zij: Hij zag er netjes uit, ik hield in die tijd 

van goed geklede mannen, strak in het pak, 
keurig gekamd. 
Hij: Haar gezicht.

Wat heb je van hem/haar geleerd?
Zij: Alles in het modevak. Bijna alles wat ik 
kan en doe in de winkel heb ik van Henk. Ik 
ben oorspronkelijk tandartsassistente, een 
beroep dat ik met heel veel plezier uitoefende 
en wat ik stiekem ook wel mis. Acht jaar 
geleden ben ik daarmee gestopt om in het 
filiaal in Apeldoorn te gaan werken. 
Hij: De manier waarop ze tegen het leven 
aankijkt. Niet moeilijk doen en niet verder 
kijken dan morgen. Ik maakte me wel eens 
teveel zorgen over later. Dat doe ik niet meer.

Waarin zijn jullie elkaars tegenpolen?
Zij: In inkoop sowieso. Ik ga veel meer op mijn 
gevoel en smaak af. Henk kijkt vaker of iets 
commercieel is. Ik probeer altijd lief te zijn, ben 
heel zorgend. Henk is soms wat harder dan ik. 
Hij: Marian heeft meer geduld met klanten. 
Ik heb met andere dingen meer geduld.  
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Ik kan de tijd nemen om beslissingen te 
nemen. Dat vindt Marian wel eens moeilijk.

Wat is zijn/haar meest irritante eigenschap?
Zij: We zien elkaar de hele dag en dan kun je 
je maar beter niet teveel aan elkaar ergeren. 
Dat doen we ook niet. Maar als ik iets moet 
noemen, is dat Henks roken en eten. Henk eet 
de hele dag door. Snoep, fruit, boterhammen.
Hij: Zij wil te snel een antwoord hebben op 
vragen waar niet direct een antwoord op is. 
Zij zal waarschijnlijk geantwoord hebben dat 
ik niet altijd direct reageer. 

Jullie zijn 23 jaar samen en jullie werken 
dagelijks samen. Hoe blijft jullie relatie goed?
Zij: We doen niet moeilijk, gaan altijd van 
het positieve uit. We zijn allebei redelijk 
opgeruimd en zo goed als nooit chagrijnig.
Hij: We werken heel veel. We hebben veel 
kennissen en vrienden waar we leuke dingen 
mee doen. We vervelen ons nooit. En als je 
je niet verveelt, krijg je ook geen ellende. 
Daarnaast, waarom zou je lastig gaan doen 
als je elkaar al zo lang kent?

Wie heeft thuis de broek aan?
Zij: (lachend) Ik! Het zit in mijn karakter om 
door te pakken. Mijn kinderen vinden mij 
redelijk dominant en streng, maar dat ben ik 
wel altijd met een lach.
Hij: (wijst naar Marian) Tante, tante, tante. Ik 
vind dat prima want ze is op heel veel vlakken 
heel handig.

Wanneer voel je je het gelukkigst?
Zij: Als we met het gezin en de hond bij 
elkaar zijn. En als ik op de golfbaan ben. Dan 
laat ik de dagelijkse drukte van de winkel 
van me af glijden.

Hij: Laat ik het zo zeggen: ik zou niet weten 
wanneer ik mij ongelukkig voel. Ik vind mijn 
werk leuk. Ik onderhoud twee tuinen, wat ik 
heel fijn vind om te doen. Ik bridge al veertig 
jaar met heel veel plezier. En ik lees heel veel 
en graag.

Wat maakt hem/haar tot je ideale partner?
Zij: De chemie tussen ons. We bedenken vaak 
hetzelfde op hetzelfde moment.
Hij: Dat kan ik moeilijk beschrijven, dat is 
zoals het is. 

Welk cijfer geef je jullie relatie?
Zij: Ik zal het niet overdrijven, dat staat zo 
raar, maar zeker wel een 8.
Hij: Tussen de 7,5 en 8,5. «
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Marian en Henk van Setten hebben samen  

Van Setten Mode. Henks opa begon Van Setten in 

1907 in Heerde. Sinds 2003 is de winkel gevestigd aan 

het Marktplein in Apeldoorn. Je vindt er damesmode 

voor alle leeftijden, van modisch tot tijdloos.
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