
B egin dit jaar baarde 
Sylvia Geersen opzien 
met haar bliksemhuwelijk 
met de Mexicaan 

Rogelio Castro Martinez, een 
missionaris met het uiterlijk van 
een Hollywoodster. De twee 
leerden elkaar vorig jaar zomer 
via Facebook kennen en spraken 
rond de feestdagen af in Cancun. 
Daar was het liefde op het eerste 
gezicht! Vrijwel direct deed Rogelio 
haar een aanzoek, waarop Sylvia 
volmondig ‘ja’ antwoordde. Op 
8 januari, slechts tien dagen na hun 
eerste ontmoeting, trouwden ze. 
Sylvia was in de zevende hemel. Ze 
liet alles achter zich om bij Rogelio 
in te trekken en begon een nieuw 

leven in de Mexicaanse 
stad Monterrey. Op 
Instagram liet Sylvia 

trots zien hoe gelukkig ze was; ze 
plaatste de ene na de andere foto 
van haar en haar nieuwbakken 
echtgenoot. Maar half juni was 

Sylvia Geersen 
trouwde begin dit 
jaar onverwacht 
met Rogelio Castro 
Martinez, met wie 
ze een nieuw leven 
begon in Mexico. 
Maar na vijf weken 
leek het huwelijks
geluk alweer over. 
Sylvia keerde zonder 
echtgenoot terug 
naar Nederland. 
Wat is er gebeurd? 
En waarom vloog 
Rogelio haar vorige 
week achterna? 
Sylvia vertelt.
Door ANETTE DE VRIES  

SYLVIA TE  RUG IN NEDERLAND, MAAR:

Sylvia terug in Nederland. Alléén. 
Ze liet weten dat ze tijd voor 
zichzelf wilde. Is het huwelijks
geluk alweer voorbij? Aan Story 
vertelt Sylvia: ‘Ik kon niet aarden 
in Mexico. Ik ben begin dit jaar 
halsoverkop verhuisd omdat ik 
bij mijn man wilde zijn. Maar het 
was daar heel anders dan ik had 
verwacht. Ik heb vijf weken 
lang geprobeerd om het te laten 
slagen, maar tevergeefs... Met de 
liefde tussen ons zit het wel goed, 
dat is het probleem niet. Maar ik 
had heimwee naar Nederland. De 
cultuur in Mexico is heel anders. Ik 
moest me anders kleden en had 
het gevoel dat ik mezelf niet kon 
zijn. Dat leidde tot spanningen en 
ruzies. Rogelio en ik verschillen 
ook nog eens heel erg van elkaar. 
Aan de ene kant is dat heel leuk, 
maar het is ook lastig.’ Ook miste 

Sylvia, die als model doorbrak in 
het programma Holland’s Next 
Top Model, haar carrière. ‘Ik ben 
het gewend om hard te werken 
en mijn eigen geld te verdienen. 
Ineens was ik afhankelijk van een 
man. Dat voelde niet goed. Ik 
wil mijn eigen boontjes doppen, 
ook al ben ik getrouwd. Ik dacht: 
er zijn zoveel leuke klussen in 
Nederland. Ik ben hier mijn tijd 
aan het verdoen. Het zou anders 
zijn als we kinderen zouden 
hebben. Dan vind ik het niet erg 
om thuis te zijn. Maar daar ben ik 
nog helemaal niet aan toe. We 
woonden ook nog eens afgelegen. 
Ik kende de stad Monterrey niet 
en had daar geen auto, dus was 
van Rogelio afhankelijk. Ik begon 
me steeds meer te vervelen als 
hij op reis was voor zijn werk als 
missionaris en counselor.’ Sylvia 

pakte haar werk weer 
op en vertrok voor 
opdrachten naar Miami 
en Nederland. ‘De 
bedoeling was dat ik 
daarna terug naar Mexico 

zou gaan, maar ik besloot – met 
alle respect voor Rogelio – in 
Nederland te blijven.’ Dat kwam 
hard aan bij haar Mexicaanse 
echtgenoot, die zijn mooie bruid 
door zijn vingers zag glippen. ‘Hij 
had zoiets van: ik wil mijn vrouw 
terug. Maar ik kwam niet terug. 
Ik wilde hier weer aan het werk 
en mijn eigen leven leiden als 
zelfstandige vrouw. Iets wat in 
Mexico nooit zou lukken.’ Sylvia’s 
keuze om in Nederland te blijven, 
kwam hard aan bij Rogelio. Hij 
boekte vorige week een ticket 
naar Nederland om zijn kersverse 
echtgenote voor zich terug te 
winnen. ‘De liefde is zo groot 
dat hij me achterna is gekomen. 
Hij trok het niet meer, dus heeft 
gedacht: ik ga haar gewoon halen. 
We hebben een hotel geboekt en 
ik heb hem Amsterdam laten zien. 

We hebben goede gesprekken 
gevoerd en besloten dat ik 
voorlopig in Nederland blijf. 
Rogelio gaat over een paar 
dagen terug naar Mexico.’ 

Knokken
Een scheiding is niet aan de 
orde, zegt Sylvia. Integendeel. 
‘Wie weet ga ik hem ooit weer 
achterna, maar de kans is groter 
dat Rogelio naar Nederland 
emigreert. Daar is de tijd nu nog 
niet rijp voor in verband met zijn 
werk, maar we hebben het er wel 
over. Tot die tijd blijven we heen 
en weer pendelen. Daar moeten 
we een middenweg in zien te 
vinden.’ Sylvia is vastbesloten om 
te knokken voor haar kersverse 
huwelijk. ‘Rogelio is een heel lieve, 
bijzonder man. Wij hebben een 
aparte start gemaakt door eerst te 
trouwen en daarna een leven met 
elkaar op te bouwen. Dat is een 
beetje de omgekeerde wereld. 
Maar het past wel bij me om 
dingen anders te doen. Het 
sprookje is niet voorbij.’ n

‘Mijn  huwelijk 
    is ní  et voorbij!’
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