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Hoofdstuk 1

Ga toch trouwen!

Het is avond in Amsterdam. Het is woensdag. 
Buiten is het al donker, want het is herfst. Het 
waait hard. Maar het is nog druk op straat, want 
er zijn altijd veel toeristen in Amsterdam. In een 
groot huis aan een gracht zit een familie te eten. 
Het is de familie Van Amerongen tot Tiel. Het 
huis aan de gracht is bijna een soort museum. 
In elke kamer hangt op elke muur een schilderij. 
Schilderijen met mensen van vroeger. Schilderijen 
met belangrijke mensen uit de familie Van 
Amerongen tot Tiel. Schilderijen met mensen die 
lang geleden zijn overleden.   

Onder het eten vraagt moeder: “Lieve Pieter Jeppe, 
waarom heb je toch geen vriendin? Waarom ben je 
nog niet getrouwd? Waarom zoek je niet een leuk 
meisje? Waarom ga je niet met een vriendin naar 
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de film? Je werkt heel veel. Je werkt de hele dag 
en de hele avond. Je doet zo weinig leuke dingen. 
’s Avonds zit je de hele tijd achter de laptop, of je 
slaapt. Ga toch leuke dingen doen. Ga een leuk 
meisje zoeken!” 

“Ja, dat klopt,” zegt zijn vader, “wij willen graag dat 
je trouwt met een leuk Nederlands meisje. Je bent 
al 28 jaar en je bent nog steeds niet getrouwd. Je 
hebt gestudeerd. Je hebt goed werk bij de bank. Je 
hebt veel geld. Maar je doet weinig leuke dingen en 
je hebt nog steeds geen vriendin.” 

De vader van Pieter Jeppe kijkt hem streng aan, en 
zegt: “Het is niet goed dat je bij je vader en moeder 
woont. Je moet gaan trouwen! Jij moet hier wonen 
met je vrouw, zonder ons. Je moeder en ik willen 
verhuizen naar Amerongen. Wij willen verhuizen 
naar ons huis met de grote tuin in Amerongen. 
Dat is onze traditie. ‘Traditie’ betekent dat de 
familie Van Amerongen tot Tiel het altijd zo doet. 
Het is de traditie, en ik vind werken in de tuin 
leuk.” 
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Pieter Jeppe kijkt naar de schilderijen en denkt na. 
Hij vindt zijn vader streng, maar hij wil wel graag 
een vriendin. Hij wil ook wel graag leuke dingen 
doen. 

Dan zegt hij: “Maar waar vind ik een leuke 
vriendin? Hoe moet ik kennismaken met een 
leuke jonge vrouw? Ik ken geen leuke jonge 
vrouwen. Ik heb nooit geleerd waar ik een leuke 
vriendin moet vinden.” Pieter Jeppe kijkt zijn 
moeder aan. “Op de bank werken geen leuke 
vrouwen,” zegt hij. “Ze zijn oud of niet leuk, of niet 
slim. Ik wil een leuke, lieve, slimme vriendin. Waar 
kan ik een leuke, slimme vrouw zoeken?” 

“Waarom zoek je niet op internet?” zegt zijn 
moeder tegen hem. “Je zit de hele avond achter 
de laptop. Misschien vind je wel een vrouw via 
internet. Ga vanavond gauw zoeken! Succes!” 
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Hoofdstuk 2

Geen Nederlandse vrouw

Pieter Jeppe zit op zijn kamer. Hij gaat achter zijn 
laptop zitten en drinkt een kopje koffie. Hij gaat 
een vrouw zoeken op internet. Hij schrijft: 

Ik ben Pieter Jeppe van Amerongen tot 
Tiel. Ik ben 28 jaar. Ik woon in Amsterdam, 
bij mijn ouders. Ons huis staat aan een 
gracht. Ik heb een zus. Zij heet Else Marie. 
Ze woont in Amerika. Zij heeft daar Engels 
gestudeerd. Nu werkt ze in Amerika.  
Ik werk bij een bank. Ik werk veel met 
internet en weet alles over geld. Ik houd 
van mijn werk. Ik houd van film. Ik heb veel 
films gezien samen met mijn zus. Ik houd 
ook van muziek en van wandelen. En van 
reizen. Ik houd van reizen over water. Ik 
houd dus van varen. Maar ik houd ook van 
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schaatsen. Ik zoek een vriendin om samen 
naar muziek te luisteren en om samen te 
varen of te schaatsen. 

Natuurlijk heeft hij ook nog een leuke foto voor 
internet. 

In een andere kamer zitten zijn vader en moeder. 
Zij drinken allebei een kopje thee en ze luisteren 
naar muziek. De vader van Pieter Jeppe werkt 
niet meer. Hij werkte vroeger ook bij een bank. 
Hij weet ook alles van geld. De moeder van Pieter 
Jeppe werkte niet bij een bank. Zij werkte in huis. 

Ik ben Pieter Jeppe van  
Amerongen tot Tiel. Ik ben 28 
jaar. Ik woon bij mijn ouders 
in Amsterdam. Ik werk bij een 
bank.
Ik houd van film, muziek, 
wandelen, reizen, varen en 
schaatsen.
Ik zoek een vriendin met wie ik 
dit samen kan doen.
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Vader en moeder Van Amerongen tot Tiel 
hebben twee huizen. Het grootste huis staat in 
Amsterdam en het tweede huis in Amerongen. 
Ze willen graag verhuizen naar hun tweede huis 
in Amerongen. Het huis in Amerongen is klein 
en heeft een mooie tuin. En het is niet zo druk 
in Amerongen. Er zijn daar niet veel toeristen. 
Daarom willen ze graag in Amerongen gaan 
wonen. 

Maar ze kunnen nog niet verhuizen naar hun 
tweede huis. In het huis in Amsterdam heeft 
altijd een Van Amerongen tot Tiel gewoond. Dat 
is traditie. Altijd gaat de oudste zoon daar wonen, 
maar... alleen als hij getrouwd is. Pieter Jeppe is 
hun oudste zoon. Hij blijft dus in Amsterdam 
wonen. Maar alleen als hij getrouwd is met een 
Nederlandse vrouw, denkt zijn vader. 

Op zijn kamer zoekt Pieter Jeppe op internet. En 
hij vindt eindelijk een vrouw. Maar zij komt niet 
uit Nederland...
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