
Martijn van der Vorm (54)
Is ceo en samen met zijn familie 
grootaandeelhouder van HAL 
Investments. Leeft een teruggetrokken 
bestaan in Monaco en heeft voor zover 
bekend nooit een serieuze relatie gehad. 

Paul Allen (59)
De medeoprichter van Microsoft 
staat bekend om zijn exorbitante 
spendeergedrag, maar wist 
vriendinnen als Jerry Hall en Monica 
Seles daar niet blijvend mee te binden. 

Robert Pera (34)
Begon zijn carrière bij Apple, maar werd 
vorig jaar miljardair bij de beursgang van 
zijn IT-bedrijf Ubiquiti Networks. Woont 
alleen in een tweekamerflat in San Jose, 
Californië.

Mikhail Prokhorov (47)
Russische metaalmagnaat en 58ste op de 
Forbes-ranglijst van ’s werelds rijksten. 
Tevens presidentskandidaat; bij gebrek 
aan partner werpt hij zijn zus in de strijd 
als ‘first sister’.

Zes singles internationaal aan de top

Giorgio Armani (78)
De Italiaanse ontwerper en enig 
eigenaar van Giorgio Armani S.p.A. 
wordt regelmatig gespot met een van 
zijn mannelijke modellen, maar een 
bestendige relatie zit er kennelijk niet in.

Ratan Tata (74)
Chairman van het Indiase conglomeraat 
Tata Group. Zegt vier keer op het punt van 
trouwen te hebben gestaan, maar denkt 
terugkijkend dat zijn vrijgezelle bestaan 
bijdroeg aan zijn succes.

RoR bert
BegB on zij

ovorig jaa
zijni IT-be
alleen in
Califorff n

8ste op dde 
ijki sten.
j gebrek
de strijdi
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Vrijgezel aan de top, in een land met een single premier zou het 
geen taboe moeten zijn. Waarom kost het dan toch zo veel moeite 
om succesvolle singles in het bedrijfsleven te vinden die over hun 

burgerlijke status willen praten? 

Alleen sn ucces

 ‘S
oms schrik ik k van mijni eigen ge-
dachten’, zegt Johannes Buntjer
(44), partner br ij advocatenkantoor
Hogan Lovells, als hiji zijni  eigen
uitspraak ‘niet naar sr ettelen te ver-rr
langen’ weegt. ‘Ben ik nk ou zo’n ein-

zelgänger, zo’n loner? Maar nr ee, concludeer ir k
dan. Het is niet zo dat ik dk e rest van mijni leven
alleen wil blijvi en, al zou dat zt o kunnen lopen.’
Hiji heeft ff weleens een avond op Relatieplanet 
rondgestruind. ‘Maar ik hk eb nooit gt edacht: nu
ben ik hek t zo zat omt  alleen te zijn, nu wil ik een
vriendin hebben.’

Achter er en grote houten tafel in de woon-
keuken van zijn grachtenpand in Amsterdam
formuleert dt e jurist rt ustig eg n in volzinnen.
We kijken uit ot p een binnentuin, waar dr oor
zijni  moeder geplante bloemen in bloei staan.
Buntjet r, die buiten een paar kr orte relaties het 
grootste deel van zijni  leven single is gebleven,

is nog vg ol van zijn zangoptreden van afgelopen
weekend, in een koor dat stamt uit zijni  middel-
bareschooltijdi . Morgenavoaa nd gaat hiji fietsen.
Hiji traint vt oor deelname aan de Tour dr e Con-
corde, een tocht wt aarbij 22 amateurs de route
van de Tour dr e France fietsen, één dag voor dr e
professionals uit. Rondes van 150 kilometer ir n
het weekend en van 50 op een doordeweekse
avond. Het is aan zijn slanke postuur ar f te lezen.

Buntjet r is als overnameadvocaat een grote
naam in zijni  vak. Hiji maakte carrière binnen
Hogan Lovells, waar hr ij op zijni  33e partner
werd. Nu staat ht ij er aan het hoofdff van de onder-
nemingsrechtpraktijki . Hiji begeleidt ft usff ies en
overnames in de IT en farmaceutische indus-
trie, deals waar miljal rden mee gemoeid zijni .
‘Het pt roces van onderhandelen, contracten
opstellen en toewerken naar de closing van een
deal geeft et lke keer wr eer een aangename ontla-
ding.’

Tekst Nadine van Loon | foto’s Karijn Kakebeeke, HH en Albert den Iseger
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Alssinglekanhij alle tijdi  en focus in zijn werk
stoppen wanneer dr at zt o uitkomt, en dat gt ebeurt
nogal eens in zijni  wereld waar de werkdruk in
pieken komt et n de agenda door kr lanten wordt
bepaald. Niemand die, subtiel of uf itgesproken, 
druk ok p hem uitoefent om op tijdi  thuis te zijni . 
‘Als ik besluit een weekend door te werken of
een privéafspraak tk e laten schieten, kan dat. 
Vrienden weten dat dt it it n mijni  baan kan gebeu-
ren.’ Hiji ervaart daardoor mr inder stress dan
gebonden collega’s. Een status als vrijgi ezel kan
bijdi ragen aan je carrière, beaamt headhunter
Esther Gr oedman van executive search-bureau 
De Vroedt & Thierry. ‘Zonder gr ezin of pf artner
ben je flexibeler.’

Zwakww mk oment
Er ir s natuurlijki ek en schaduwzijdi e. Niemand
die je aanspreekt op je afweff zigheid betekent 
ook dat er nr iemand thuis zit omt  je op te vangen
wanneer je een zwak moment ht ebt. Geen spar-rr
ringpartner. Buntjet r blaast wt eleens stoom af biji
vrienden, maar dr at gt ebeurt at lleen wanneer ze
toevallig afgeff sproken hebben. En dat it s dus niet
per definitie wanneer Buntjet r zijni  verhaal kwijti
moet. Vier jr aar geleden meldde hij zich aan voor
groepsgesprekken met et en coach. Afgeff lopen
zomer hr ad hij de laatste bijei enkomst. ‘Het was
ongetwijfi eldff  geen vervanging vg oor een partner,
maar hr et bt ood gelegenheid om zaken waar ik
mee worstel op tafel te leggen. In een vertrouw-
de omgeving, waar je niet bang hg oeft tt e zijni  dat
mensen ermee aan de haal gaan.’

Hiji voelt wt el dat et r een verandering in hem
gaande is. Wanneer hiji op reis is, kan hij zo-
maar or ntroerd worden door geanimeerde ge-
sprekken tussen geliefdeff n. Of df oor mensen die
elkaar vr rolijki bk egroeten voor een familiefeest.
Zelfsff het beeld van een ouder mr et kt ind kan hem
raken. ‘Dan denk ik: alleen is ook maar ar lleen.
Is dat een kwestie van ouder wr orden, eraan toe
zijni ? Ik wk eet het niet.’

Buntjet r aarzelde aanvankelijki ok f hiji aan het 
artikel wilde meewerken. Hiji vond het ot nder-
werp wel ‘heel dicht biji de ziel komen’. Collega’s
die hem vragen waarom hij nog ag lleen is, houdt 
hiji ook af.ff Maar hr et vt alt hem mee, zegt ht ij na
anderhalf uur, hoe ontspannen hij deze avoaa nd

‘ Ik vind het geen mislukking dat ik hier niet  
zit met vrouw, kinderen, hond en Volvo’ 

Johannes 
Buntjer:  

‘Ik heb nooit 
gedacht: nu ben 
ik het zo zat om 

alleen te zijn, 
nu wil ik een 

vriendin hebben.’ 
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‘ Het is een beetje verdacht als iemand  
nooit een relatie heeft gehad’

over zr ijn leven als vrijgezel praat. ‘Ik bk eschouw
het niet at ls een mislukking dat ik hk ier niet zt it
met vrouw, kinderen, hond en Volvo.’

Taboe
Steeds meer Nederlanders gaan zonder pr artner
door hr et lt even. Soms langdurig, soms voor be-
paalde periodes. Het CBS beraamt het percen-
tage alleenstaanden op zestien procent van de
bevolking, terwijli  dat vt ijftiff g jaar gr eleden op vier
procent lag. Deze groei past in een wereldwijdi e
trend. Sociologen hebben het over dr e grootste
demografische verandering sg inds de babyboom.

Toch zijn relaties de norm. Als we voor dr it
artikel vrijgezellen benaderen, gaat dt at mt oei-
zaam. Het zijni mensen met mooie leidingge-
vende posities in het bedrijfslff even. Ze leiden
actieve sociale levens. De wereld ligt aan hun
voeten, maar pr raten over hr un status van alleen-
staande is een honk te ver. Steevast zt eggen ze
na een paar dagen bedenktijdi af. Buntjet r vindt
het lastig tg e benoemen waarom dit onderwerp
zozeer ir n de taboesfeeff r ligt. ‘Dat it s gissen.’
Maar nr a even nadenken zegt hij:i ‘Misschien
vinden ze eigenlijki dk at zt e een relatie moeten
hebben of voelen ze teleurstelling dg aarover br ij
vrienden en familie.’ Hij i kan het zt ich voorstel-
len, omdat ht ij af en toe ook lk ast heeft ff van dit 
soort gedachten. 

De benaderde singles laten doorklinken
vooral beducht tt e zijni  voor de reactie van klan-
ten na publicatie. Bang dus dat ze een verkeerde
indruk wek kken. ‘Single-zijn staat nt iet sexy, niet 
succesvol’, verklaart rt elatiebemiddelaar Nr ina
Bouw dw eze terughoudendheid. Met haar br edrijfi
Finishing Touch bedient ziji sinds vier jr aar het 
‘hoogste segment vrijgezellen’ in Nederland.
‘Ik heb vele intensieve gesprekken gevoerd
met topmannen over hun relatiewens.’ Haar
conclusie: ‘Vooral voor mensen die in een cor-
porate omgeving succes najaa gen, is het pt laatjet
van huisjes , boompje, beestjet , inclusief mooie
vrouw, bovengemiddeld belangrijk. En we roe-
pen wel dat single zijn maatschappelijk geac-
cepteerd is, maar hr et it s hetzelfde als wanneer
je vijfenderff tig bent et n geen kinderen hebt. Het
past nt iet in het it deaalplaatjet .’

Anouck Sk ijmons (43(( ) klom binnen Elsevier ir n

 Anouck 
Sijmons:  

‘Op de werkvloer 
op school 
denken de 

meeste mensen 
dat ik gescheiden 

ben. En dat laat 
ik maar zo.’ 
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een paar jr aar tijdi  van een baan als hr-manager
naar er en directeurspositie. Tot ze op haar 3r 8ste
een dochter kr reeg, Isa, bestond haar leven in
Amsterdam voornamelijki uk it wt erken. ‘Lange
werkdagen, ’s avoaa nds sporten of uf it et ten met 
vrienden en dan weer dr oor.’ Recent kt reeg zg e
de kans voor ar nderhalf jf aar naar hr et It ndiase
Chennai te gaan. Behalve met haar dr ochter
hoefdeff  ze voor dr eze beslissing met niemand re-
kening te houden. Nu is ze voor Elsevier Sr cience
in Chennai sinds een paar mr aanden hoofd Glo-
bal Journal Productions en geeft zt e leiding ag an
134 grotendeels universitair gr eschoolde lokale
krachten. De werkdagen zijn langer dr an ze de
laatste jaren in Nederland gewend was. Re-
gelmatig bg lijfi t ff ze op kantoor hr angen voor er en
videoconferff entie, waarna haar cr hauffeff ur hr aar
door hr et ht ectische verkeer tr huis aflevert. ‘Dit
is een groot avontuur mr et at l zijni  ups en downs,
dat ik gk raag met een geliefdeff  zou delen. Maar
als dat niet kt an is dat geen reden om niet tt e
gaan.’

 Sijmons wilde in eerste instantie alleen ano-
niem praten, bang og m in het zt ielige hoekje ge-
duwd te worden. Maar zr e ging og verstag. ‘Het is
niet zt o dat ik ek en geheim ga onthullen.’

Expatvaa rouwenww
Aan het begin van haar sr tudententijdi in Rotter-
dam had Sijmi ons een vriend. Daarna pas weer 
op haar 34ste. Ze wilde oud met hem worden,
maar hr ij verbrak nk a een halfjaff ar dr e relatie. Tij-
dens een reis door Ar zië — alleen — besefteff ze 
voor hr et et erst dt at mt oeder worden er misschien
niet it n zat. Terug ig n Amsterdam ontmoette ze via
internet at f en toe een man. ‘Dan hoor je na afloop 
niets of jf e krijgt et en opmerking ag ls: ik vk ond het
niks. Ik hk eb een leuk leven en alles voor elkaar er n 
toch kan één ontmoeting met een wildvreemde 
je helemaal van je stuk brengen. Die confroff ntatie
wil ik nk iet meer. Ik gk a alleen nog vg oor spontane
ontmoetingen.’ Sijmons schakelde een donor in
en vervulde zo haar kinderwens.

De periode dat zt e als dertiger ir edereen om
zich heen zag trouwen en kinderen krijgen,
staat haar nr og hg elder or p het netvlies. Op feeff st-tt
jes, biji familie, onder vr rienden, steeds moest zt e 
zich weer verantwoorden. Waarom had zij geen
vriend? ‘Terwijli ik daar or ok gk een wetenschap-
pelijki e verklaring vg oor heb.’ Maar er kr wam een
omslagpunt. ‘Mijn omgeving ig n Nederland ziet
dat het goed gaat mt et mt ij en Isa. Het it s geen is-
sue meer. En ze beseffenff  ook wk el dat jt e niet et en-
twee-drie tegen iemand aanloopt.’

Nu wordt zt e in Chennai omringd door er x-
pats. ‘Ik ben als werkende vrouw dw e vreemde 
eend in de bijt. Expatvrouwen werken hier niet.’
Op de werkvloer en op school denken de mees-
te mensen dat ze gescheiden is. ‘En dat lt aat ik
maar zr o.’

Vooralsnog ig s ze alleen koppels tegen geko-
men. ‘Dat vt ind ik hk ier confroff nterender dr an in
Nederland.’ Ze had een kaartjet  gekocht voor er en
Saturday Ny ight Ft ever-frr eeff st vt oor ouders en leer-rr
krachten op de Amerikaanse school van haar
dochter, maar br esloot niet tt e gaan. ‘Bang om
bekeken te worden, bang dg at mt ensen me zielig 
vinden. Dan ga ik daar ir n mijni  eentje naartoe,
loop ik daar ir n mijni  eentjet  rond. Terwijl ik zk o’n
gevoel in Nederland al een tijd niet mt eer heb
gehad.’

Verdacht
Werkdiners of rf ecepties mét partner? Buntjet r
en Sijmons zeggen allebei dat dt ergelijki e officff i-
ele gelegenheden in hun carrière vrijwel altijdi
zonder ar anhang wg aren. Een rondgang lg angs
headhunters bevestigt dat beeld. De headhun-
ters zijn tevens unaniem in de conclusie dat 
het tijdpi erk waarin de burgerlijki e status zwaar
weegt in de beslissing iemand wel of niet ut it tt e 
zenden, voorbij i is. Sijmi ons: ‘Elsevier hr eeft ot ver
de hele wereld singles zitten.’

Headhunter Gr oedman: ‘VooVV r je funff ctione-
ren in het bt edrijfi slff even is het eerder hr andig 
dan een must ot m een partner ar an je zijdi e te 
hebben.’ Het valt ht aar op hoeveel mannen die
in een Raad van Bestuur zitten vanaf rf elatief
jonge leeftijd samen zijn met dezelfdeff vrouw. ww
‘Ze zeggen vaak dat ze hun carrière mede aan
haar dr anken. Los van de zorg voor dr e kinderen
willen ze natuurlijki hk un persoonlijki e assistent 
die naar dr e stomerij gaat, afspraken maakt mt et
vrienden, kleding koopt en tandarts regelt, niet
missen.’ En als de relatie toch misloopt, ziet ze 
op dat nt iveau in no time een ander vr erschijni en. 

Bij i de selectie van kandidaten voor tr opfunff c-
ties weegt Gt oedman altijd de privésituatie mee. 
‘De meeste bedrijven vinden het bt elangrijk dat 
iemand zich ook pk ersoonlijki ok ntwikkelt. En
dan is het eet n beetjet verdacht at ls iemand nooit 
een relatie heeft gff ehad. Maar ir k heb nooit mt ee-
gemaakt dat iemand daarop werd afgeff wezen.’

Veel skypen
Sijmi ons heeft ff net als Buntjet r wel af ef n toe be-
hoefteff  aan een sparringpartner thr uis. Sijmi ons:
‘Mijn werkdagen zijni intensiever dr an in Neder-
land. Dan mis ik wk eleens iemand om mijn ver-
haal bij kwijti tt e kunnen.’ Ze skypet vt eel. Met
een goede vriendin die in Bombay zy it, praat ze
over wr erken in India. En haar lr eidinggevende is
Nederlander. ‘In het wt erk zoek ik ak ltijd bewust
feedback ok p en mis ik in die zin niet direct een
partner. Dat heb ik eerder br ij opvoeddilemma’s.’

Maar ar ls ze een stel ziet bt ij wie alle spranke-
ling ig s verdwenen, weet zt e weer: geen partner
per se. ‘Het it dee is dat jt e maar br eter er en relatie
kunt ht ebben, ook al is die slecht. Daar kr an ík me
weer hr eel moeilijki ik n verplaatsen.’

De beste ceo:  
single of getrouwd?

or ur  een aandeel koopt, kijki t u uiteraard 
naar dr e strategie en cijferff s van het bedrijf, ff
maar vr ergeet ut niet de burgerlijke staat
van de ceo te checken? Dit vt oorjaar 
publiceerde de Wharton School of
Business een onderzoek over hr et vt erschil
tussen vrijgi ezelle en getrouwde ceo’s. De
onderzoekers vergeleken de prestaties
van 1500 topmannen. Hun conclusie:
bedrijven met een vrijgi ezelle ceo groeien
sneller en investeren meer ir n onderzoek 
en ontwikkeling dan bedrijven met 
getrouwde ceo’s. Topmannen die single
zijni , doen ook vk aker gr rote overnames
en hun strategie is gemiddeld genomen
riskanter. Dat ht eeft ff uiteraard zijni
weerslag og p de aandelenkoers: met een
vrijgi ezel aan het ht oofd, is het at andeel
doorgaans volatieler. Hoogleraar Nikolai 
Roussanov, een van de onderzoekers, 
noemt Oracle-topman Larry Ellison en
Microsoft-ff baas Steve Ballmer ar ls typische 
voorbeelden. Ellison is op een paar korte 
relaties na altijd vrijgi ezel geweest, heeft ff
meerdere grote bedrijvi en overgenomen en
huldigt agressieve concurrentie. Ballmer 
daarentegen is een braveaa huisvader, 
wordt rt egelmatig bekritiseerd om zijni
behoudende beleid en heeft ff ondanks 
Microsoftsff substantiële cashpositie
nauwelijks grote overnames gedaan.

Steve Ballmer Larry Ellison

‘ Ik ben als werkende 
vrouw de vreemde 
eend in de bijt. 
Expatvrouwen 
werken niet’
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