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Geer (37) en Michael (39) Montagne zijn gelukkig getrouwd 
en wonen samen met hun zoontje Henry (2) in Volendam. 
Ze ontmoetten elkaar op latere leeftijd en Michael 
woonde binnen een maand bij Geer in. Hij liet zijn werk 
als geluidstechnicus bij het theater achter voor een 
 vaste baan bij De Vier Totaalafbouw in Ter Aar. Geer 
werkt parttime bij DEEN Supermarkten in Volendam.

Geer: ‘We hebben allebei het nodige 
meegemaakt. Zo heb ik een maag-
verkleining laten uitvoeren omdat ik 
zwaar overgewicht had. Michael is veel 
geld kwijtgeraakt aan een wraaklustige 
ex. Door deze gebeurtenissen zijn we 

naar elkaar toe gegroeid. Michael is 
mijn maatje. We vinden troost bij elkaar.’
Michael: ‘Soms heb ik op het werk 
een rotdag en dan vind ik het prettig 
om thuis te komen bij een zorgzame 
vrouw.’

Geer: ‘Omdat ik dystrofie in mijn  
arm heb, werk ik momenteel niet.  
Ik ben dus vaker thuis en dan zorg  
ik voor het huishouden en voor  
Henry. Dat betekent ook dat ik  
’s ochtends Michaels boterhammen 
smeer.’
Michael: ‘Het is vooral erg prettig 
dat ’s morgens mijn lunchpakketje 
klaarligt, want ik sta vaak om vijf  
uur al naast mijn bed.’
Geer: ‘Het is ook maar goed dat ik 
’s avonds voor je kook. Als het aan 
jou zou liggen dan zou je elke avond 
een vette hap eten.’
Michael (grijnzend): ‘Heerlijk toch, 
even snel door de Mc Drive voor  
zo’n lekkere hamburger.’
Geer: ‘Ja, maar wel ongezond, dus 
we houden het mooi op één keer in 
de week patatdag. Ik probeer verder 
iedere dag gezond te koken. Gezond 
leven is belangrijk als je zo lang 
 mogelijk van elkaar wil genieten.’
Michael: ‘En we willen graag lang 
van elkaar genieten…’
Geer: ‘Daarom maak ik me wel eens 
zorgen als hij aan het werk is. Hij 
werkt veel op hoogte. En als hij dan 
thuis komt en vertelt dat ‘ie die dag 
een hoogwerker op moest, dan zie ik 
wel eens rampscenario’s voor me. 
Wat als hij wegglijdt van het trapje  
of zo. Dan zit ik hier straks alleen. 
Het is elke dag weer een opluchting 
als dat busje de straat in rijdt.’
Michael: ‘Ik vertel haar ook keer op 
keer dat er niets kan gebeuren.  
Ik zorg dat ik altijd ben aangelijnd 
als ik op hoogte werk.’
Geer: ‘Dat weet ik ook wel, maar 
soms krijg ik er gewoon de kriebels 
van.’
Michael: ‘Ik probeer dan maar om 
haar gerust te stellen. Door uit te 
leggen wat mijn werk inhoudt, lukt 
dat meestal wel.’
Geer: ‘We praten veel met elkaar,  
dat biedt steun voor ons beiden. 
 Zowel in de moeilijke situaties, als  
bij de dagelijkse kleine zorgen. Daar-
voor ben je één. In voor- en tegen-
spoed moet je naast elkaar staan.’




