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Monique 
Smit:Monique 
Smit:      ‘Ik heb één

ultieme wens!’

Monique Smit met haar 
vriend Martijn en hun

zoontje Noah.

Z owel MONIQUE SMIT (30) 
als haar vriend MARTIJN 
MOLLEMAN (32) was toe 

aan vakantie na een lange periode 
van hard werken. Bovendien berei-
den zij zich voor op de komst van 
een tweede kindje! Net als in de 
weken voorafgaand aan de komst 
van zoontje NOAH (3) was de zan-
geres en presentatrice een aantal 
maanden flink ziek. Die misselijk-
heid is gelukkig voorbij en dus ge-

noot het gezin van hun allerlaatste 
vakantie in de huidige gezinssa-
menstelling. Aan de peuter hadden 
ze gedurende de drieënhalf uur 
durende vlucht geen kind.

Is hij altijd zo’n makkelijk jochie?
Monique: ‘We knijpen onze han-
den dicht met zo’n makkelijk kind 
en ik duim nu al dat de volgende 
ook zo is. Ik roep al mijn hele leven 
dat ik drie kinderen wil, maar wat 

Laatste vakantie met z’n drieën in Antalya

Trouwen voor haar dertigste 
was MONIQUE SMIT’s grote 
droom, maar hoewel die ter-
mijn vorige maand verliep, 
klinken er nog altijd geen 
huwelijksklokken. Wel werd 
ze verrast door haar vriend 
MARTIJN met een verjaar-
dagstrip naar New York, 
maar ook daar bleef een  
romantisch aanzoek uit.  
Tijdens een vakantie met 
PRIVÉ en Corendon naar de 
Turkse badplaats Antalya 
vertellen in hun eerste geza-
menlijke interview waarom 
het jawoord juist een heel 
slecht idee is.
Door FRANK WAALS 
Foto’s FERRY DE KOK

Lees verder op de volgende pagina.
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Monique Smit
als die tweede straks een draak 
wordt? We zijn met Noah echt ver-
wend geraakt, want geef hem een 
boekje en tien minuten later slaapt 
hij. Zowel tijdens onze eerste va-
kantie naar Gran Canaria als tij-
dens deze laatste reis met z’n drie-
en naar Turkije. Vlak voor de lan-
ding werd hij weer wakker 
en was hij ook meteen 
weer vrolijk. Martijn en ik 
vermaakten ons onder-
tussen met een sta-
peltje tijdschrif-
ten en een 
broodje kroket. 
Dat geloof je toch niet? Corendon 
heeft dat gewoon op het on-board 
menu staan. Dat heb ik op andere 
vluchten gemist.’

Bij aankomst in het Titanic  
Mardan Palace resort keek 
Noah direct zijn ogen uit.
Monique: ‘Hij zei meteen: ‘Mama, 
dit is het paleis van Aladdin en 
Jasmine!’ Een beetje een dui-
zend-en-een-nacht gevoel geeft 
deze plek je en voor hem is het 
extra bijzonder omdat hij momen-
teel helemaal in dat verhaal zit. Zijn 
meegenomen speelgoed bestaat 
dan ook uit poppetjes uit die te-
kenfilm. Ik kijk meer naar schone 
kamers, warm eten, dat soort din-
gen. Ik ben al minstens vijftien keer 
in Turkije geweest, maar zo luxe 
als hier heb ik het nog niet eerder 
gezien. Dit soort hotels vind je nor-
maal gesproken alleen in Dubai, 
maar daar is het echt niet te beta-
len. Martijn is gewend om te kam-

peren, maar ik wil ik het graag luxer 
hebben dan thuis om het echte 
vakantiegevoel te krijgen. Dat helpt 
niet als ik mijn eigen beddengoed 
moet meenemen en moet wassen, 
afwassen of koken.’

Voor jou gesneden koek,  
Martijn. Je hebt immers  
bij Corendon gewerkt.
Martijn: ‘De manier waarop ik daar 
terechtkwam, is een grappig ver-
haal. Op de kermis van Volendam 
liep ik de marketingdirecteur tegen 
het lijf en raakten we met elkaar in 
gesprek. Ik zei: Jij hebt mij nodig, 
waarna ik twee weken later plotse-
ling een belletje kreeg met het ant-
woord: ‘Misschien heb je wel ge-
lijk.’ Als projectmanager heb ik me 
beziggehouden met social media 
en het ontwikkelen van een nieuw 
logo, dat een meer Hollands ka-
rakter moest krijgen. Inmiddels 
ben ik overgestapt naar de functie 
van commercieel manager bij  
FC Volendam en het is het leuk om 

op deze manier toch weer even 
met Corendon in aanraking te  
komen. Dit hotel had ik nog niet 
gezien, want het is helemaal gere-
noveerd en een dag voor onze 
komst pas geopend. We konden 
de bedden dus mooi meteen als 
eerste uitproberen.’

Jullie kunnen nog even rusten 
voordat de baby zich aandient.
Monique: ‘Over een kleine twee 
maanden is het zover en ik ben blij 
dat de zwangerschap dit keer iets 
soepeler verloopt. Ik hoefde niet 

meer, zoals bij de eerste keer, 
voortdurend naar het ziekenhuis 
en was ook minder lang ziek. Acht-
tien weken in plaats van twintig, al 
is ook dat nog ontzettend lang.’
Martijn: ‘Vooral samen tanden-
poetsen was gezellig. Dan hoor je 
naast je ineens: buhhh!’
Monique: ‘Tijdens die misselijkheid 
dacht ik steeds: Na deze is het 
echt klaar! Maar als ik me dan 
weer twee dagen fit voel, heb ik al 
weer zin in de derde. Ik kan me 
gewoon niet voorstellen dat het de 
laatste keer is dat ik dit ga meema-
ken. Dat wil ik ook niet. Er groeit 
een mens in mij en ik wil nog geen 
afscheid nemen van dat gevoel. 
Een gezin met drie kinderen is mijn 
ultieme wens. Op het schermpje 
van de echo zag ik al meteen gelij-
kenissen met Noah, ook al weten 
we nog niet of het dit keer een jon-
gen of meisje gaat worden. Daar 
willen we onszelf mee verrassen.’
Martijn: ‘Allemaal leuk en aardig, 
maar laten we eerst maar eens 
afwachten hoe nummer twee 
straks is en als dat goed gaat, 
komt nummer drie wel. We gaan  
er nu vanuit dat we Noah kunnen 
kopiëren en plakken, maar dat is 
helemaal niet zo vanzelfsprekend.’

Op wie lijkt Noah het meest?
Martijn: ‘Zijn grijs/blauwe ogen 
heeft hij vooral van zijn moeder, 
want die van mij zijn bruin. Verder 
zegt men dat hij twee druppels 
water mij is, maar ik zie dat niet zo. 
Het is natuurlijk wel leuk om te ho-
ren. In zijn karakter zie ik ook nog 
eens hetzelfde sterke willetje van 
Monique. Als zij ergens haar tan-
den in zet, dan moet het ook op die 
manier gebeuren.’
Monique: ‘Als ik bijvoorbeeld een 
leuke stoel voor ons huis aanwijs, 
dan wil Martijn standaard een an-
dere stoel. Daar loop ik elke keer 
weer tegenaan. Ik kies daarom 

tegenwoordig maar gewoon twee 
dingen uit waarvan ik zeker weet 
dat ik ze beide mooi vind en laat 
hem vervolgens kiezen. Zo heeft 
hij toch het idee invloed te hebben 
gehad.’
Martijn: ‘Of we gaan voor optie 
drie, waarbij ik iets anders kies en 
we dat gewoon kopen.’

Dat zal leuk zijn geweest toen 
jullie, al na vier maanden relatie, 
gingen samenwonen…
Monique: ‘We waren stapelver-
liefd, dus dat was geen probleem. 
Ik ging op mijn negentiende al het 
huis uit omdat ik een nogal heftige 
puber was. Ik was al bezig in dit 
vak en trad vaak ’s avonds op, 
waardoor ik overdag samen met 
mijn moeder thuis kwam te zitten. 
Dat werkte niet. Het was daarom 
voor iedereen beter dat ik een ei-
gen plekje zocht.’
Martijn: ‘Ze is een exacte kopie van 
haar moeder, waardoor ik nu al 
kan uittekenen hoe ze over een 
jaartje of dertig is. Omdat ze zo 
veel op elkaar lijken, botste dat op 
een gegeven moment enorm. Ver-
gelijk het met twee magneten, 
waarvan je twee gelijke kanten te-
gen elkaar probeert te zetten. Die 
stoten elkaar ook af. Inmiddels is 
die wrijving meer dan goed ge-
maakt. Er gaat geen dag voorbij 
dat we niet even bij moeder  
GERDA op de koffie gaan.’
Monique: ‘Ik doe dat ook veel meer 
dan mijn broer JAN (33) of zus 
JENNY, die vaak meteen weer 
weg is nadat ze de kinderen heeft 
afgezet.’

Wanneer is jullie relatie  
begonnen?
Monique: ‘We kennen elkaar ei-
genlijk al jaren, omdat jongeren uit 
Volendam en Monnickendam 
veelal naar dezelfde middelbare 
school gaan. Ook vierde ik met 

mijn vrienden en Martijn met die 
van hem in 2008 vakantie in het-
zelfde appartementencomplex in 
Griekenland.’ 
Martijn: ‘Dat heeft ze geweten ook, 
want ik was daar de enige die Mo-
niques single Blijf je vanavond, 
dat toen een grote hit was, op mijn 
telefoon had staan. Telkens wan-
neer ze aan het zwembad kwam 
liggen, pakte ze mijn telefoon om 
’m aan te sluiten op de boxen.  
Superongemakkelijk natuurlijk, al 
hebben we later die week nog wel 
samen op een luchtbedje lekker 
liggen ouwehoeren. Niets aan de 
hand, omdat zij nog blind voor 
haar ex ging en ik er zelf een leuk 
barmeisje had leren kennen.’
Monique: ‘Jaren later kwamen we 
elkaar weer tegen in het dorp. Ik 
fietste langs de horecazaak waar 
hij werkte en we hadden net even 
iets te lang oogcontact. Met bei-
den een rottige relatie uit de rug 
waren we even helemaal klaar met 
de liefde, maar toch voegde ik hem 
toe op Facebook.’
Martijn: ‘Dat lef zou ik nooit gehad 
hebben en in het begin hield ik me 
nog wat op de vlakte. Ik zit niet zo 
in de wereld van bekende Neder-
landers en wist dus helemaal niet 
dat ze vrijgezel was. Pas toen ze 
wel heel veel details over die ene 
vakantie in Griekenland wist te ver-
tellen, geloofde ik dat zij het was en 
niet een of andere hacker die haar 
account misschien had overgeno-
men.’
Monique: ‘Afspreken was in het 
begin lastig, omdat ik in die tijd nog 
geregeld fotografen voor de deur 
had staan. NICK SCHILDER (35) 
woonde schuin tegenover ons en 
adviseerde Martijn achterom via 
de poort en het steegje te vertrek-
ken, rondom het huis te lopen en 
vervolgens in zijn auto te stappen 
die pal naast de fotografen stond 
geparkeerd.’

Martijn: ‘Een 
grappig spelletje 
dat we een tijdje 
hebben volge-
houden. Nie-
mand wist na-
melijk nog hoe ik 
eruitzag. Dat 
veranderde toen 
men erachter 
kwam welke 
auto van mij 
was. Volendam 
is klein, want 
Nick is getrouwd 
met KIRSTEN, 
die vroeger 
naast mij woon-
de en nog op me 
heeft gepast.  

’s Avonds tikten we op de muur 
van onze aan elkaar grenzende 
slaapkamers en kletsten we via het 
raam met elkaar.’

Waarom is Martijn jouw  
droomman, Monique?
Monique: ‘Waar ik in problemen 
denk, denkt hij in oplossingen. Ik 
zou niet weten hoe ik zonder hem, 

euh…’
Martijn: ‘…de vaatwasser moet 
in- en uitruimen?’
Monique: ‘Tuurlijk wel! Ik kan altijd 
mij ei bij hem kwijt en hij vult me 
aan. Toen mijn opa overleed kon ik 
op zijn schouder uithuilen. Ik ben 
een heel emotioneel mens en kan 
wekenlang in mijn verdriet blijven 
hangen, terwijl Martijn veel sneller 
kan schakelen.’
Martijn: ‘Het grappige is dat Moni-
que op dat soort momenten juist 
een artikel of boek gaat lezen 
waarvan ze vooraf al weet dat ze 
gaat janken. Vervolgens zit ze dan, 
inderdaad, keihard naast me te 
huilen en zeg ik: Waarom doe je 
dat dan ook, schat?’
Monique: ‘Hij kan ook wel huilen, 

hoor. Bijvoorbeeld bij een goede 
film waarin hij zich heel erg in het 
verhaal kan verplaatsen. Hij is ook 
een behoorlijke perfectionist en 
zegt het als iets niet goed is. Mijn 
rapport op school was vroeger 
altijd een zeven, Martijn ging stee-
vast voor een tien.’
Martijn: ‘Monique mag soms wat 
zelfkritischer zijn. Dat is vrij alge-
meen, maar vertaalt zich in heel 
veel dingen die niet zozeer hele 
grote tekortkomingen zijn, maar 
mij opvallen. Als, bijvoorbeeld, bij 
een optreden de voorste vijftien 
rijen laaiend enthousiast zijn, dan 
is ze vaak al blij. Ik sta echter ach-
terin en hoor bijvoorbeeld weleens 
dat het geluid daar niet optimaal is. 
De geluidsmensen vinden me dan 
niet altijd even aardig als ik daar na 
afloop toch even wat van zeg.’

Monique: ‘Ik ben blij dat hij zo met 
mij begaan is en ik sta ook open 
voor kritiek, maar zo nu en dan zeg 
ik hem ook weleens: Vandaag 
even niets zeggen. Ik begrijp wat 
je bedoelt, maar nu even niet.’

Je hebt met Jan weleens een 
felle discussie gehad over je  
ambities. Volgens hem ga je  
niet voor goud.
Monique: ‘Er zit een groot verschil 
tussen mannen en vrouwen en 
vaders en moeders. De taak van 
moeder is toch net even anders en 
vraagt meer tijd van je.’
Martijn: ‘Ik weet niet of het per se 
een tekortkoming is. Ook ik vind 

‘Ik wil niet 
oud en
gerimpeld 
in mijn 
trouwjurk’

Vervolg

‘Het gaat
bij ons
niet echt
volgens het 
boekje’

Lees verder op de volgende pagina.
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van gekomen. Ook niet toen hij mij 
vorige maand als verrassing voor 
mijn dertigste verjaardag meenam 
naar New York. Er is geen haast, 
want nu er een tweede op komst 
is, vind ik het flauw voor nummer 
drie wanneer hij of zij niet op de 
trouwfoto zou kunnen staan. Die 
geboorte moet eerst plaatsvinden 
voordat ik het jawoord kan geven.’

dat Monique het hoogste moet 
nastreven, maar soms even stil-
staan en genieten van wat je hebt 
zonder jezelf al weer af te vragen 
wat nog meer te doen, is ook 
goed. Jan heeft een onbegrensde 
ambitie en dat is te waarderen, 
maar Monique wil niet alle dagen 
van de week inleveren voor werk. 
Quality time met familie is net zo 
belangrijk.’
Monique: ‘Ik probeer een beetje in 
het midden uit te komen. Dat zou 
je kunnen uitleggen als een gebrek 
aan ambitie, maar zo zie ik 
dat niet. Ik doe allerlei 
verschillende dingen  
- van presenteren tot 
zingen - en voorkom 
op deze manier 
dat we een  
nanny in huis 
moeten nemen. Ook Martijn werkt 
fulltime, waardoor het soms be-
hoorlijk puzzelen is met oppas, 
maar dat wil ik echt niet.’
Martijn: ‘Daarbij vind ik Monique 
hartstikke zelfstandig. Mijn vrien-
dinnetjes hiervoor waren echt nog 
meisjes, maar Monique had het 
allemaal al op jonge leeftijd goed 
voor elkaar. Die zelfstandigheid 
trok me, naast uiteraard haar uiter-
lijk, het meest.’

Waar blijft dat aanzoek dan?  
Je bent vorige maand dertig  
geworden dus je voornemen  
om voor die leeftijd getrouwd  
te zijn, heb je niet gehaald.
Monique: ‘Pff, ben ik net te laat, 
zeg!’

Martijn: ‘Ach, dan maken we er 
gewoon veertig van.’
Monique: Nee, helemaal niet. Dat 
moet eerder. Het gaat bij ons niet 
echt volgens het boekje. We 
woonden al heel snel samen en de 
zwangerschap kwam niet snel 
daarna, maar een trouwbeest ben 
ik nooit geweest. Dat veranderde 
echter toen Martijn me meenam 
naar een kasteeltje vlak bij Levico 
Terme, in het noorden van Italië. 
Het was de plek waar hij als kind 
kampeerde met zijn ouders en die 
hij heel graag aan mij wilde laten 
zien. Met dat romantische beeld 
op mijn netvlies wilde ik er plotse-
ling wel voor gaan en hoewel ik hier 
en daar weleens een hint heb ge-
geven, is een aanzoek er nog niet 

Privé 
vloog 
met Corendon naar Antalya, aan 
de zonnige zuidkust van Turkije. 
De stad biedt een perfecte combi-
natie van historie, uitgaan, rustieke 
natuur en de luxe die de vele ac-
commodaties aan de langgerekte 
stranden te bieden hebben. Wij 
verbleven in het onlangs compleet 
gerenoveerde en nieuw geopende 
Titanic Mardan Palace, waar je je 
in het reusachtige paleis uit Dui-

Met Corendon 
naar Turkije

zend-en-een-nacht waant. Het 
buitenverblijf, met een van de 
grootste zwembaden van Europa 
en een Lake Pool House, is inge-
richt naar Italiaans/Venetiaanse 
stijl en grenst aan zowel diverse  

(24 uurs) res-
taurants als 
een onderwa-
ter-verblijf waar 
je de meest 
tropische vis-
sen aan-
schouwt. Voor 
de sportieve-
lingen is er een 
gym, van alle 
gemakken 
voorzien, naast 
de prachtige 
spa & welness 

met aangrenzend binnenbad en 
sauna. Titanic Marden Palace is 
via corendon.nl al te boeken vanaf 
€ 1175,- euro per persoon inclusief 
retourticket, transfer en verblijf op 
basis van ultra all inclusive.

‘Jan heeft 
een onbe-
grensde 
ambitie’

Monique Smit
Vervolg

Monique Smit

waarbij ik niet weet of 
ik daar overheen kan 
stappen. Er ontstaat 
dan toch een soort 
onherstelbare vertrou-
wensbreuk.’
Monique: ‘Ik heb dat in 
mijn vorige relatie ge-
zien, maar dat werkt 
niet. Ik heb echt ge-
probeerd hem zijn 
slippertje te vergeven, 
maar ik weet nu dat 
het na zoiets niet meer 
goed komt. Al hebben 
we beiden wel een 
joker. Met JENNIFER 
LOPEZ (49) heeft 
Martijn toestemming 
één keer wat te doen. 
Dat gun ik hem dan 
weer wel, haha.’

Je ex-schoonzus 
YOLANTHE (34)  
ligt in scheiding van 
haar man WESLEY  
SNEIJDER (34).  
Nog last gehad van  
terugkerende grap-
pen over gastendoekjes?
Monique: ‘Door die breuk is het 
allemaal wel weer even voorbijge-
komen, maar dan vooral in de me-
dia. Thuis hebben we het daar gek 
genoeg niet zo vaak over. Die gas-
tendoekjes zijn onlosmakelijk met 
mijn moeder verbonden en het is 
achteraf eigenlijk onbegrijpelijk dat 
ze daarmee nooit een mooie deal 
met een merk heeft gesloten, dan 
had ze er nog wat aan verdiend 
ook. Als jongeren van nu dat 
beroemde interview terugzien, 
dan zullen ze denken: ‘Waar 
heeft die vrouw het over? 
Een citruspers, een kande-
laar? Wat is dat voor waan-
zin?’ Loop gewoon naar de 
winkel en haal even een nieu-

we. Ze somde die 
spullen echter op om 
de absurditeit van de 
situatie weer te geven. 
Drie verhuiswagens heb-
ben niet alleen de aller-
duurste meubels die ik ne-
ver nooit van mijn leven 
kan kopen weggehaald, 
maar ook de kleine dingen 
die bijna niets kosten. Hoe 
Jan en Yolanthe dat des-
tijds hebben geregeld 
weet ik niet, dat is hun 
zaak. Ik ben überhaupt 
opgegroeid in een onge-
bruikelijke gezinssituatie. 
Ik was acht toen Jan be-
roemd werd en hij al min of 
meer zijn eigen weg ging.’

Spreek je de familie Cabau Van 
Kasbergen nog weleens?
Monique: ‘Haar zus XELLY (30) 
omdat ze visagiste is en Wes en Yo 
ben ik nog weleens tegengeko-
men op Ibiza waar we gezellig 
kletsten. 

Martijn: ‘Uitstel van executie, dus. 
Dat geeft me toch weer wat rust, 
haha. De gedachte van het stich-
ten van een gezin en, als dat af is, 
de liefde bezegelen met een huwe-
lijk lijkt mij ook mooi.’
Monique: ‘Maar niet nog eens tien 
jaar of langer wachten, hoor. Ik wil 
niet oud en gerimpeld in mijn 
trouwjurk.’

Jullie hebben beide relaties met 
een negatieve afloop achter de 
rug. Zou je een slippertje van de 
ander kunnen vergeven?
Monique: ‘Ik ben blij dat we elkaar 
op latere leeftijd zijn tegengeko-
men, omdat we daardoor vergelij-
kingsmateriaal hebben en heel 
goed weten wat we wel en niet wil-
len. Dat spreken we ook naar el-
kaar uit.’
Martijn: ‘Dat moet ook wel, want 
anders ga je op een gegeven mo-
ment concessies doen en vluchten 
van de situatie. Tegen Monique 
heb ik vanaf dag één gezegd: Als 
je beter kunt krijgen, dan moet je 
het vooral doen, maar communi-
ceer het wel open en eerlijk. Ga 
niets achter mijn rug om doen, 
want dan doe je me pijn. Ze komt 
door haar werk veel in aanraking 
met bekende en knappe mensen 
of personen met veel geld. Dat 
zorgt toch voor een bepaalde aan-
trekkingskracht waar veel vrouwen 
voor vallen. Gelukkig staat Moni-
que daar nuchter en neutraal in, 
maar toen ze in het begin een duo 
vormde met TIM DOUWSMA (31) 
heb ik weleens gedacht: Wat als..? 
Het is toch een knappe jongen met 
veel uitstraling. Fans gingen er 
soms ook gewoon vanuit dat die 
twee een stelletje waren en dan 
moest ik me verantwoorden dat ik 
toch echt bij haar hoorde. Ik denk 
dat wij het beiden heel moeilijk 
zouden hebben met een misstap, 

Het is fascine-
rend dat iemand 
die je zo goed 
hebt gekend nu 
zo’n ander leven 
leidt. Als je part-
ner aan de top 
komt en veel 
geld gaat verdie-
nen, ga je daar 

waarschijnlijk vanzelf in mee.’
Martijn: ‘Misschien dat wij in zo’n 
situatie iets dichter bij onszelf zou-
den blijven en ons minder extra-
vagant zouden gedragen, al moet 
iedereen dat natuurlijk zelf weten.’
Monique: ‘Ach, ik ben ook niet al-
tijd blij met hoe ik mezelf terugzie 
op tv.’

Wat zijn je plannen voor  
de toekomst?

Monique: ‘Ik hoop voor de beval-
ling nog een nieuwe single in te 
zingen om daar vervolgens na de 
bevalling mee te knallen. De afge-
lopen jaren stond ik qua muziek 
een beetje stil, maar sinds de sin-
gles Mooier dan mooi met  
WESLEY KLEIN (31) en  
Gebarentaal ben ik blij weer te-
rug te kunnen naar de feesttenten 
en kroegen die ik zo heb gemist. 
Ook ben ik druk met een gaaf  
kleuterconcept als gevolg op de 
2 kleine kleutertjes-albums die 
een enorm succes waren. Nog 
steeds krijg ik dagelijks schattige 
filmpjes doorgestuurd via social 
media van baby’s en kinderen die 
staan te swingen op die vrolijke 
liedjes. Daar geef ik volgend voor-
jaar graag gehoor aan met de 
show Kleuterpop.’
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