
het stel

tekst Carmen Luttikhuis | fotografie Renée Krijgsman

Caroline en Johan Lammers

»



1919

Caroline en Johan Lammers

Caroline en Johan Lammers



het stel

Wanneer en waar hebben jullie elkaar 
ontmoet?
Zij: Bij de jeugdvereniging van de kerk in 
Ede. Ik was daar net komen wonen voor 
mijn opleiding.
Hij: In Ede waar ik woonde. Ze kwam met 
een vriendin als nieuwkomer binnen bij de 
bijbelstudie van de jeugdvereniging van de 
kerk en ze viel me gelijk op. 

Wat dacht je toen je hem/haar voor het 
eerst zag?
Zij: Hij heeft borsthaar! Daar viel ik voor. 
Hij: Wow! Wat een leuke, spontane, 
aantrekkelijke vrouw met pit. 

Wat vind je mooi aan hem/haar?
Zij: Ik vind zijn innerlijk heel erg mooi. Hij 
is een heel goed mens. Hij is heel positief 
ingesteld, sociaal, liefdevol, niet alleen 
naar mij en de kinderen, ook en juist naar 
mensen buiten het gezin. Hij ziet altijd het 
goede in mensen. 
Hij: Bijna alles. Ik ben nog steeds verliefd 
en houd van haar humor, pit, spontaniteit, 

haar liefdevolle zorg voor onze kinderen, 
haar interesse in andere mensen en van 
haar bevlogenheid. Als zij iets aanpakt, dan 
komt het goed.

Wat heb je van hem/haar geleerd?
Zij: Dat je mag zijn wie je bent en hoe 
bijzonder het is als iemand je liefheeft. 
Zakelijk heb ik van hem geleerd om met 
open vizier plannen te maken, dat wat je 
ook maar wilt, de moeite waard is om te 
onderzoeken.
Hij: Caroline is een intelligente vrouw die 
goed nadenkt over dingen die je doet in het 
leven. We hebben mooie gesprekken samen. 
Ik heb van haar geleerd de diepte in te gaan.

Waarin zijn jullie elkaars tegenpolen?
Zij: Door mijn Hongaarse afkomst ben ik 
veel pittiger van karakter, feller in mijn 
reacties en beleef ik alles intenser. Zakelijk 
ben ik ontzettend precies en gedetailleerd. 
Johan is heel gemakkelijk. Zijn draaiboek 
kan op één A-4tje, bij mij is het een 
boekwerk. Johan is meer een podiumbeest 
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en ik ben meer de achterdeur.
Hij: Ik ga gemakkelijker voor het 
compromis. Caroline is wat steviger in haar 
standpunten. 

Jullie zijn 28 jaar samen. Hoe blijft jullie 
relatie goed?
Zij: We zijn één, vullen elkaar aan en zijn 
altijd met elkaar in gesprek. We hebben 
oprecht belangstelling voor elkaar en 
vragen door, laten elkaar in de waarde en 
respecteren elkaars kwaliteiten.
Hij: Door met elkaar in gesprek te blijven. 
We eindigen de dag regelmatig met een 
glas wijn bij de open haard. Die momenten 
samen zijn waardevol. En we hebben veel 
lol samen. 

Wie heeft thuis de broek aan?
Zij: Allebei een pijp. We luisteren altijd naar 
elkaar, vragen elkaar ook altijd om advies. 
Zakelijk is soms de een, soms de ander 
kapitein op een project. Dan maakt de ander 
zich ondergeschikt en bemoeien we ons niet 
met elkaar.
Hij: We hebben allebei een pijp, afhankelijk 
waar het over gaat. In sommige dingen is 
Caroline meer leading en in andere ben ik 
meer leading. Dat is prima. 

Wat is jullie favoriete tijdbesteding?
Zij: Ik lees en studeer veel in de bijbel. 
Zodra er iets in het nieuws is, is de bijbel 
de basis: wat verwacht God van ons? Hoe 
kun je dat rijmen met wat er gebeurt in de 
wereld. Daarnaast vind ik het heerlijk om in 
de tuin te werken, te klussen in huis en om 
samen met de camper op reis te gaan.
Hij: Ik vind het heerlijk mijn rustmoment 
te nemen met een goede sigaar. Ik luister 
en kijk veel naar concerten, van Coldplay 
tot Tsjaikovski. Ik kan niet zonder muziek. 
Werken hoort trouwens ook tot mijn 
favoriete tijdbesteding. 

Johan en Caroline Lammers wonen en werken 

in Klarenbeek. Samen hebben ze verschillende 

bedrijven: Lammers Support Group coacht en traint 

ondernemers en managers op het gebied van 

gastheerschap, sales en leiderschapsontwikkeling.  

Sfeerevents.com organiseert bijzondere 

evenementen en Sfeerlocatie.nl verhuurt ‘De Deel’ 

van hun herenboerderij voor zakelijke meetings.

Wat maakt hem/haar tot jouw ideale 
partner?
Zij: Hij vult mij precies aan.
Hij: We zijn echt maatjes en zakelijk een 
gouden duo.

Welk cijfer geef je je relatie?
Zij: een 9, dat vind ik het uiterst haalbare 
in een relatie, als ik kijk hoe we met elkaar 
omgaan, hoe liefdevol we zijn, hoeveel we 
van elkaar houden, meer kan eigenlijk niet.
Hij: Een 8,8 dik tevreden dus. «
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