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mijn vrouw zei:
‘ik val op vrouwen’

N ietsvermoedend

waren ze, en straalverliefd.
Maar na verloop van tijd kwamen ze tot
een schokkende ontdekking . Wat als je partner
heel anders blijkt te zijn dan je dacht?

~
~
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Frits: ‘Na de geboorte van ons derde
kind hield mijn vrouw me steeds meer
op afstand. Van de sprankelende vrouw
die ik trouwde was niet veel meer over. Ik
kreeg steeds meer het gevoel alles fout
te doen, maar als ik ernaar vroeg zei ze:
“Er is niets.” Ik deed zo mijn best haar
gelukkig te maken, maar het lukte niet.
Deze ongelukkige situatie sleepte zich
jaren voort.
Een maatschappelijk werkster wist in
een paar gesprekken de vinger op de
zere plek te leggen: mijn vrouw vertel
de mij dat ze gevoelens had voor vrou
wen. Ze wist dat altijd al, maar toen
ze mij ontmoette was ze zo blij toch
“normaal” te zijn.
Vreemd genoeg was mijn eerste
reactie blijdschap. Eindelijk was er iets
tastbaars dat onze problemen verklaar
de. Maar al snel nam de verwarring het
over. Moest ik nu kiezen? En de kin
deren dan? Een scheiding? Maar we
houden toch van elkaar.
De bijeenkomsten van Orpheus, een
vereniging voor lotgenoten, hebben mij
erg geholpen. Thuis spraken we weer
open met elkaar, en de kinderen konden
ermee leven zolang we maar niet gingen
scheiden. Mijn vrouw werd langzaam
weer de sprankelende vrouw van vroe
ger. Het lukte me die andere kant van
haar te accepteren. Er is nog steeds lief
de tussen ons, hoewel ik het heel moei
lijk heb gehad toen mijn vrouw voor het
eerst met een andere vrouw omging.
We hebben nu samen een nieuw pad
gevonden. Maar we sluiten niet uit dat
onze paden een keer zullen afslaan.’
www.orpheushulpverlening.nl

‘Dit
verklaarde
alle
problemen
tussen ons’
02-10-12 10:27
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mijn man zei:
‘ik ben al getrouwd’

hij zei: ‘ik wil een
vrouw zijn’

Yolande: ‘Ik was pas achttien toen ik
als au pair naar Genève ging. Maar het
klikte niet met die familie en ik werd op
straat gezet. Te trots om met hangen
de pootjes terug te gaan, zocht ik ander
werk. Toen ik op een zomeravond langs
het Meer van Genève liep, ontmoette
ik Khushal, een charmante, wat oude
re Pakistaan. Hij kocht ijsjes voor me en
maakte me aan het lachen. Ook hielp hij
me met mijn schoolgeld en studenten
visum. Misschien is dit wel liefde, dacht
ik. Al na een paar maanden smeekte hij
me met hem te trouwen. Ik keek tegen
hem op, dus vrij monter trouwde ik en
werd ik moslim.
Maar hij veranderde. Alcohol maakte
hem ziekelijk jaloers. Hij sloeg me om
dat ik vreemd zou gaan. Ik verloor mijn
baan toen hij met een mes op mijn afde
ling verscheen.
Op familiebezoek in Pakistan, vertelde
hij me en passant dat ik zijn vrouw en
vier kinderen ging ontmoeten. Ik werd
woedend, maar ook ontzettend bang.
Instinctief schakelde ik over op een on
derdanige houding: vooral geen aanlei
ding geven tot tumult. Terug in Zwitser
land zei ik meteen dat ik wilde scheiden.
“Bel je ouders maar om afscheid te ne
men, want ik gooi je in een kokend heet
bad en snij je daarna in stukken,” dreig
de hij. Ik heb het huis kunnen ontvluch
ten, zonder mijn spullen, zonder geld.
Nog lang ben ik bang geweest, maar
als rasoptimist ben ik opnieuw begon
nen. Toch wil ik nooit meer trouwen of
samenwonen, ook al ben ik nu met een
schat van een man.’

Astrid: ‘Ik stond in de keuken met een
tomaat in de hand toen mijn vriend
plompverloren aankondigde dat hij
voortaan door het leven wilde als vrouw.
Dan heb ik nooit meer een normaal le
ven, schoot er door me heen. Ik wílde
geen vrouw, ik wilde de man met wie ik
al twaalf jaar samenwoonde. De man die
zich weliswaar graag kleedde als vrouw,
maar daar kon ik mee leven. Ik hield van
hem zoals hij was.
Wel hadden we problemen die ik niet
goed kon duiden, nare ruzies waarin hij
onredelijk was. Daar had ik zo’n moei
te mee dat ik in therapie ging, maar dat
was niks voor hem, zei hij.
Dus nu wilde hij van geslacht verande
ren. Ik was uit het lood geslagen, totdat
een goede vriend zei: “Ik kan me voor
stellen dat het heel ingewikkeld is om
die gevoelens te hebben.” Door die op
merking zag ik opeens hoe peilloos een
zaam het gevecht moet zijn als je je ei
gen lichaam afwijst. En dat het voor haar
– ze heet nu Maartje – al die jaren een
strijd van leven op dood moet zijn ge
weest. Nog steeds moet ik huilen als ik
dat tot me laat doordringen.
Er volgden jaren van gendertherapie, zie
kenhuisgesprekken en hormoonkuren,
waardoor ik langzaam kon wennen aan
de verandering van mijn man die mijn
vrouw werd. Tijdens deze wording van
Maartje werd ze zachtaardiger, en ver
dwenen onze conflicten. Het is ons ge
lukt bij elkaar te blijven. Wat er was heb
ik achter me gelaten. Want we zijn geen
doorsneekoppel meer, maar er is veel
ten goede veranderd.’

‘Ik ben het huis
uit gevlucht,
zonder spullen,
zonder geld’

www.transvisie.net

‘Ik dacht:
dan heb ik
nooit meer
een normaal
leven’
02-10-12 10:27
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hij zei: ‘ik heb bakken
geld verduisterd’

Erika: ‘Historicus worden was zijn gro
te droom. Tot in detail beschreef mijn
man de examens, trots liet hij zijn cijfer
lijsten zien. Wekenlang hielp ik hem met
zijn eindscriptie. De dag voor de feeste
lijke afstudeerplechtigheid belde hij me
huilend op dat de professor een hart
aanval had gehad, dus dat de ceremo
nie was uitgesteld. Een week later kwam
hij thuis met zijn bul: hij had hem maar
even opgehaald. En hij kreeg een aan
stelling aan de universiteit. Jarenlang
werkte hij daar.
Totdat op een dag uit een anoniem te
lefoontje bleek dat hij alles had verzon
nen. Geen studie, geen bul, geen baan:
alles had hij uit zijn duim gezogen. Ver
slagen verliet hij het huis.
Langzaam onthulde zich de waarheid.
Ik vond het koffertje waarmee hij zoge
naamd naar college en zijn werk ging:
vol aanmaningen van deurwaarders,
briefjes van andere vrouwen en reke
ningen van spullen die niet voor ons
gezin waren. Hij had schuld op schuld
gestapeld en kredieten gekregen door
mijn handtekening te vervalsen. Nu nog
ben ik een schuld van dertigduizend
euro aan het aflossen.
Alles viel in duigen, maar gek genoeg
ook op zijn plek. Er waren rare dingen
met bankafschriften geweest, maar
keer op keer had hij me gerustgesteld,
mijn echtgenoot en de vader van mijn
twee kinderen. Door de jaren heen was
ik aan mezelf gaan twijfelen, dus er was
ook opluchting: het ligt niet aan mij! Ik
vind mijn ex een bedrieger en daar ben
ik nog steeds kwaad over. Maar hij was
ook een patiënt.’

Edwin: ‘Mijn soulmate Max leerde ik via
internet kennen: stapelverliefd waren
we. Al snel kochten we samen een huis.
Geld speelde geen rol, want Max was
schatrijk: als organisatie-adviseur ver
diende hij per maand meer dan ik in een
jaar. Maar vlak voor de overdracht ver
telde hij huilend dat er onterecht beslag
op zijn geld was gelegd door schuld
eisers uit het verleden. Hij zou het re
gelen, maar nu moesten we eerst iets
huren. Desondanks hadden we een fan
tastisch jaar. Het kon niet op: dure res
taurants, nieuw meubilair en toeren in
de Saab cabrio. Ik zag hem maandelijks
facturen tikken. En ik stemde toe dat
Max mijn rekening gebruikte, vanwege
de blokkade op zijn eigen rekening.
Op een dag ging heel vroeg de bel.
Politie op de stoep, acht man sterk.
We werden afgevoerd en mochten niet
meer met elkaar praten. Ik raakte vol
ledig in paniek. Dit moest een misver
stand zijn: hoe kon ik, die in een verzor
gingstehuis werkte, als een misdadiger
verhoord worden?
Langzaam kwam ik erachter dat Max
bedrijven oplichtte en bakken met geld
verduisterde. En dat ik medeverdachte
was omdat hij mijn rekening gebruikte.
Mijn wereld stortte in. Wat zei dit over
onze relatie? Had hij wel echt van me
gehouden? Alle spullen werden wegge
haald en er werd beslag gelegd op mijn
salaris.
Max zag ik nog één keer. Hij deed het
voorkomen dat hij het voor mij had
gedaan. Ik heb mijn ring afgedaan en
naar hem toegeschoven.’

Erika schreef het boek
De ON-echtgenoot
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‘Geen
studie,
geen baan:
alles had
hij uit
zijn duim
gezogen’
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Hij zei: ‘ik heb
een dubbelleven’

Edwin schreef een boek over zijn
ervaringen: Schuldig aan liefde

‘Was
onze
relatie
wel
echt?’
02-10-12 10:28

