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geen

wijf
Sophie Vermeulen (35) wordt – terwijl ze zwanger is – door haar vriend bedrogen. 

Het komt uiteindelijk weer goed, maar ze blijft bang dat hij het weer zal doen. 
Dus vraagt ze zich af: hoe voorkom ik dat ik verander in een wantrouwige draak? 

zuur
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HET IS ZES UUR ’S OCHTENDS ALS IK WAKKER WORD, NAAST ME KIJK EN ME REALISEER DAT MIJN VRIEND NIET IS  

thuisgekomen van een avond stappen. Ik ben zestien weken zwanger en het eerste dat in mij opkomt is: hij ligt in het ziekenhuis. Of, nog erger: 

hij is dood. Ik bel hem onafgebroken, maar er wordt niet opgenomen. Een uur later bel ik uiteindelijk mijn beste vriendin. Ze komt meteen naar 

me toe. “Joh, die komt wel thuis”, zegt ze, als we de politie en alle ziekenhuizen in de buurt hebben afgebeld. Zij wist – zelf door schade en 

schande wijs geworden – al wat ik niet wilde geloven natuurlijk. Om acht uur komt hij binnenstrompelen. Hij is nog dronken. Zijn kleren zijn 

gescheurd. Hij heeft geen goede uitleg. Ik pak stuiterend van de adrenaline zijn telefoon af en check zijn Uber-geschiedenis. Daar zie ik dat hij 

van drie tot zes uur ’s nachts in een huis is geweest – het moment dat 

ik begon te bellen. En vervolgens is hij met een Uber naar zijn beste 

vriend gereden.

Uiteindelijk komt het hele verhaal eruit. Het komt erop neer dat hij met 

een volslagen vreemde vrouw mee naar huis is gegaan. Op het  moment 

dat ik belde, is hij wakker geworden, in paniek geraakt, naar zijn vriend 

gereden en – toen die niet opnam – daar over het hek  geklommen. 

Hij heeft er alles aan gedaan om zijn misstap te verhullen. Omdat het 

niks betekende. Omdat hij me geen pijn wilde doen. Omdat hij zo 

 verschrikkelijk dronken was, dat hij niet meer helder kon nadenken 

en zichzelf niet meer was. En omdat hij dit in nuchtere staat nooit zou 

 hebben gedaan. Het was een misstap, die zeker te vergeven valt. Zo leer 

ik weken later bij de relatietherapeut.

Maar eerst wil ik wraak. Diezelfde dag nog. Ik voel me zo klein, zo 
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kwetsbaar, zo vernederd. En ik ben zo verschrikkelijk kwaad. 

 Bedrogen worden terwijl je zwanger bent, is het ultieme verraad. Nu 

zal iedereen het weten ook. Ik ga hem kapot maken. En  misschien wel 

het ergste is dat ik nog vind dat ik daar alle recht toe heb ook. Dus 

pleur ik hem het huis uit en meld me in de gezamenlijke whats

appgroep waar al onze vrienden in zitten. ‘Guys, we komen 

niet naar de lunch vandaag. Hij lag vannacht iemand anders te 

 naaien, dus we hebben even andere dingen aan ons hoofd.’ Ik, 

de arme bedrogen, zwangere vrouw krijg van iedereen steun en 

medelijden. Hij krijgt paniekaanvallen, gaat daarvoor aan de 

kalmerings  middelen en op zoek naar acute therapie. Want zijn 

leven met mij en ons toekomstige kind hangt aan een zijden 

draadje en dat wrijf ik er flink in.

Ik verander wekenlang in de lelijkste versie van mezelf. Lelijker dan 

ik me ooit had kunnen indenken. Allemaal met het idee dat hij mij 

dit is verschuldigd. Alleen al om de balans weer gelijk te trekken. 

Jij mij vernederen? Dan zal ik jou eens vernederen. Je bang maken. 

Dreigen dat ik ‘dat kind’ – want ineens werd de baby in mijn buik 

‘dat kind’ – alleen ga opvoeden. Ik laat hem en plein public kruipen 

voor onze relatie. 

Terwijl ik er nooit aan heb getwijfeld om met hem verder te gaan. 

Ik moest gewoon mijn gram halen en op zo’n manier dat dit nooit 

meer zou gebeuren. Omdat ik vond dat ik niet anders kon, heb ik 

expres de vuile was buiten gehangen. Positief: het onderwerp is in 

onze vrienden      groep een stuk bespreekbaarder geworden. Er werden 

meer gevallen van bedrog opgebiecht, waar anderen eerder niet over 

 hadden durven praten. Maar verder ben ik niet trots op hoe ik me 

heb gedragen. 

Ik vraag relatietherapeut en gedragswetenschapper Rianne Roes – 

maker van de Podcast Alles is Liefde en eigenaar van website samen-

alleen.com: waarom heb ik in godsnaam zo buitenproportioneel 

 lelijk gereageerd? Roes: “Allereerst is het gezien de context niet heel 

raar dat je zo hebt gereageerd. Bedrogen worden op je kwetsbaarst, 

wat je al zegt, voelt als het ultieme verraad. Je bent daardoor in een 

soort overlevingsmodus beland, waarbij bij jou duidelijk je vechtkant 

naar boven is gekomen. Daar kunnen verschillende oorzaken voor 

zijn. Wat is je natuurlijke instinct bij gevaar? Ben je iemand die vecht, 

vlucht of bevriest? Wat heb je als kind geleerd over het oplossen van 

conflicten binnen jullie gezin? Hoort vreemdgaan er in jouw cultuur 

en omgeving een beetje bij, of wordt het juist streng veroordeeld? Dat 

zijn allemaal factoren die je eerste impuls kunnen beïnvloeden. Jouw 

behoefte om wraak te nemen kan ook een reactie zijn geweest op een 

trauma van vroeger, waardoor je gezonde verstand tijdelijk werd uit-

geschakeld. Om de pijn niet meer te hoeven voelen, heb je  misschien 

gedacht: ik moet hem erger kwetsen dan hij mij heeft gedaan. Je 

hebt je op wraak en vergelding gefocust, zodat je de veel diepere en 

intensere pijn van het bedrog niet hoefde te voelen. Het is volkomen 

normaal dat je bij heftige gebeurtenissen eerst volledig in de over-

levingsstand schiet en je dus niet in staat bent constructief te denken 

en te handelen. Maar om vervolgens verder te komen, moet je bij 

jezelf gaan onderzoeken wat er precies vanbinnen gebeurt en welke 

gevoelens je over de situatie hebt. Daarover kun je dan met elkaar 

praten. Om vervolgens samen te kijken of het mogelijk is jullie relatie 

te herstellen. Dat is een proces waarin je je eigen gevoelens en die 

van je partner onderzoekt. Hij moet erkennen dat hij je  bedrogen 

heeft en jou daarmee veel pijn en verdriet heeft gedaan. En 

 jullie moeten eerlijk durven praten over de redenen waarom 

hij je heeft bedrogen. Er zijn ontelbaar veel gesprekken nodig 

voordat je überhaupt met enig vertrouwen in je partner verder 

kunt gaan. En vooraf weet je nooit wat de conclusie gaat zijn: 

het kan de doodsteek betekenen voor je relatie, maar er ook 

voor zorgen dat jullie elkaar terugvinden. Je weet één ding zeker: 

je relatie zal nooit meer hetzelfde zijn, maar dat wil niet zeggen dat je 

er niet ook sterker en met meer vertrouwen in elkaar uit kunt komen.”

Mijn vriend en ik zijn uiteindelijk, toen ik was uitgeraasd, samen in 

therapie gegaan. Ik heb hem vergeven en we hebben een heerlijk 

kind gekregen. We zijn getrouwd en gelukkig samen. Hij wil mij nooit 

meer kwijt en ik hem niet, dat beseffen we maar al te goed. 

En toch, acht jaar na de start van onze relatie, ben ik steeds vaker bang 

om over een jaar of tien alsnog te worden ingeruild. Om vervolgens te 

ontdekken dat ik dat aan mezelf te danken heb gehad. Omdat ik een 

ongeïnteresseerd, zuur en cynisch wijf ben geworden en me te veel 

 ‘hij lag 
                        vannacht iemand 
            anders te naaien’, 
                      meld ik in onze 
             vrienden--appgroep
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heb laten leiden door onzekerheden, veroorzaakt door gebeurtenissen 

uit het verleden. Waardoor ik uiteindelijk ben dichtgeklapt en niet de 

moeite heb genomen daar iets aan te doen. 

Mijn vriend – nu man – heeft namelijk weliswaar in de jaren na ‘het 

incident’ enorm zijn best gedaan om mijn vertrouwen in hem te 

 herstellen, maar ik kan uit onzekerheid nog steeds zó lelijk tegen hem 

doen. Zo ben ik bijvoorbeeld altijd een dag nadat hij is gaan stappen 

stilletjes woedend, zelfs als hij gewoon netjes om 1 uur ’s nachts is 

thuisgekomen. Dan vertel ik niet uit mezelf waarom ik zo kortaf doe, 

maar pleur de ontbijtschaaltjes extra hard in de vaatwasser en vind 

het geen enkel probleem als mijn drie jarige zoon bij papa – die zijn 

roes ligt uit te slapen – op bed wil springen. Vertelt hij dat ‘er zulke 

mooie billen rondliepen’ op dat festival waar hij met vrienden 

was, dan reageer ik quasinonchalant, terwijl zo’n uitspraak me 

enorm onzeker maakt. Zéker nu ik twaalf weken zwanger ben 

van de tweede. Maar dat leg ik hem niet uit, in plaats daarvan 

houd ik me groot, terwijl zijn billenopmerking me onder  tussen 

steeds kwader maakt en mijn hele dag vergalt. En als hij dan 

– na een diner waarbij ik me passiefagressief alleen maar op 

ons zoontje heb gefocust – vraagt wat er nou aan de hand is en 

waarom ik hem negeer, dan reageer ik boos en verongelijkt. 

“Maar ik doe toch niks?”

Vervolgens schaam ik me kapot voor mijn kinderachtige gedrag. 

Zo was ik vroeger absoluut niet. Maar het lijkt wel alsof ik het 

tegenwoordig niet kan helpen. Het ergste is nog: hij is echt een 

goeie gast. Hij praat graag, probeert anderen te begrijpen, heeft 

veel empathie en is absoluut geen ruziezoeker. Hij verdient dat 

drakengedrag van mij helemaal niet. 

Rianne Roes legt uit: “Passief-agressief gedrag is een veel voorkomende 

(niet erg helpende) strategie, een manier die ervoor zorgt dat je je 

kwetsbaarheid niet hoeft te tonen. We leren als kind al dat emoties 

niet te lang mogen duren en dat we anderen er niet te veel mee 

 moeten lastigvallen. Terwijl we, paradoxaal genoeg, in ons  volwassen 

leven alleen maar betekenisvolle verbindingen kunnen aangaan als 

we ons júíst kwetsbaar durven opstellen. Kwetsbaarheid gaat niet over 

zwakte, maar gaat juist over moed. Over het risico nemen om je ware 

gevoelens te tonen, zonder dat je precies weet hoe die ander daarop 

zal reageren. En in een tijd waarin alles ‘leuk en succesvol’ moet zijn, 

is het laten zien van je ware gevoelens alleen nog maar  moeilijker 

 geworden. Eigenlijk kom je vast te zitten in een vicieuze cirkel. 

Je voelt van alles, maar je wilt die emoties niet tonen omdat 

je zelf vindt of geleerd hebt dat je gevoelens ‘overdreven’ zijn. 

Die gevoelens blijven vervolgens in je lijf opgekropt zitten, om 

alsnog tot ontploffing te komen als je partner bijvoorbeeld het 

dopje van de tube tandpasta er niet op heeft gedraaid. 

In jouw geval kan ik me ook voorstellen dat je je onzekerder 

voelt door je zwangerschap en het bedrog, nog ergens in je 

geheugen, en dat je van daaruit wat passiefagressiever reageert. 

Dat je je daarvan bewust bent is al mooi. Als je je verlangens en 

angsten durft te delen met je partner, dan kan dat je het gevoel 

geven dat jullie het weer ‘samen’ doen.”

Maar je eigen demonen te lijf gaan, klinkt makkelijker dan het in 

werkelijkheid is. Emma (42) – relatie met Hans (50), allebei hebben ze 

kinderen uit een vorig huwelijk – worstelt daar ook mee. “Hans heeft 

een eigen zaak waar hij de benen voor uit het lijf rent. Daarnaast heeft 

hij co-ouderschap over zijn twee kinderen én zit hij midden in een 

nogal rottige scheiding. Er blijft dus – ondanks dat we pas een jaar bij 

elkaar zijn – weinig tijd over om van onze prille liefde te genieten. Ik 

merk dat ik geen eigen plannen maak, maar ik mijn dag, of de uren 

in de avonden als mijn kinderen bij hun vader zijn, vrijhoud voor het 

geval dat Hans ook tijd heeft. Als een vriendin me uitnodigt voor het 

eten, zeg ik dus nee, want stel dat Hans belt. En als hij dat niet doet, 

ben ik teleurgesteld en boos. Terwijl hij er niks aan kan doen, want hij 

heeft geen idee dat ik mijn agenda voor hem vrijhoud. Stiekem ben ik 

bang dat hij uiteindelijk bij me weggaat. Daarom houd ik ook zo veel 

tijd voor hem vrij: als ik maar beschikbaar ben, heeft hij geen reden 

om te vertrekken. Maar het lijkt averechts te werken, hij verbreekt uit-

eindelijk waarschijnlijk onze relatie omdat ik me zo lelijk gedraag als 

       ‘de dag 
  nadat hij is wezen
           stappen, ben ik altijd 
     stilletjes woedend’
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hij me – zonder het zelf te weten – weer heeft teleurgesteld.”

Rianne Roes: “In elke relatie is het weer zoeken naar een goed even-

wicht tussen samen zijn en tijd en ruimte voor jezelf nemen, zowel 

letterlijk als figuurlijk. Je moet blijven praten met je partner zonder 

je eigen karakter en verlangens te veel uit het oog te verliezen. Het 

is  belangrijk dat jouw mening over jezelf niet te veel afhangt van 

de  reactie of het gedrag van de ander. Het is prima om rekening 

met elkaar te houden, maar je moet je beslissingen, gevoelens en 

gedachten niet te veel laten bepalen door het oordeel van je  partner. 

Uitgangspunt in de relatie zou moeten zijn dat je allebei  stevig 

in je schoenen staat, zonder daarbij de goedkeuring van de 

 ander nodig te hebben. Vraag jezelf af: ben ik blij met mezelf 

als partner, als moeder, als burger, als dochter, als vriendin, 

als werknemer of ondernemer – kortom als ‘onderdeel van een 

groter geheel’? Als je oké bent in al je rollen en jezelf op waarde 

weet te schatten, dan hoef je niet onzeker te zijn en is het een 

stuk gemakkelijker om te leven met het gegeven dat niets in het 

leven uiteindelijk zeker is – ook je relatie niet.” 

Ik kijk naar mijn generatie vrouwen en de generatie vóór mij en 

het valt me op dat er een hoop boze, cynische, verlaten  vrouwen 

bij  zitten, die beweren dat ze er niks aan kunnen doen dat ze zo 

zijn  geworden. Natuurlijk zijn we niet allemaal zo, maar de  rubriek 

 ‘Verlaten Vrouw’ in dit blad is niet voor niets al jarenlang elke 

maand gevuld. En ik ben dus bang dat ik daar over een jaar of 

tien ook  tussen sta. Omdat ik van een franke, vrije, onbezorgde, 

zelf verzekerde vrouw ben  veranderd in een bozige, zure vrouw 

die niet meer kan  communiceren met haar man over wat haar  

’s nachts  wakker houdt en onzeker maakt. 

Waardoor ik uiteindelijk zo’n  lelijkerd word die ‘haar’ – de nieuwe 

vrouw die hem wel een luisterend oor en een ronde borst om op te 

huilen bood – de schuld geeft van het mis lukken van mijn huwelijk. 

Terwijl ik dat dus eigenlijk voor een groot deel bij mezelf zou moeten 

zoeken. Roes zegt: “Communicatie  binnen een relatie is belangrijk, 

maar het is minstens zo belangrijk om te onderzoeken wat je nou 

precies onzeker maakt. Het wrange is: laat je je leiden door deze 

angst, dan is het risico juist groot dat je precies over jezelf afroept 

waar je zo bang voor was. Veel mensen zijn op zoek naar zekerheid, 

maar dat bestaat simpelweg niet. Je wilt dat je partner je nooit 

bedriegt, maar daar heb je uit eindelijk geen controle over. Jij hebt dat 

aan den lijve ondervonden: je vriend heeft je bedrogen en vervolgens 

heeft hij beloofd om het nooit meer te doen. En daar moet je dan 

maar van uitgaan. 

Zoals psychotherapeut Esther Perel zegt: ‘Vertrouwen is een actieve 

verbintenis met het onbekende.’ Als je het feit dat je het nooit zeker 

weet niet kunt accepteren, dan blijf je – paradoxaal genoeg – altijd 

onzeker. Je hebt dus zelf je eigen gedachten, gevoelens, emoties en 

fysieke reacties te reguleren. Zonder dat je daarbij altijd een beroep 

doet op je partner.” De oplossing ligt dus vooral bij mezelf, en dat is 

eigenlijk wel een prettige gedachte. 

Wat me ook geruststelt is Riannes uitsmijter aan het einde van ons 

 gesprek. Ze vertelt dat ze soms verlaten vrouwen in haar praktijk 

krijgt voor een intake: “Maar als dan tijdens zo’n eerste gesprek blijkt 

dat therapie niet gaat over gelijk krijgen of een bondgenoot vinden 

die samen met jou de ex of de nieuwe vrouw eens even lekker de 

grond in gaat boren, dan wil het nog weleens voorkomen dat de 

cliënt niet terugkomt. Therapie vraagt erom dat je bereid bent om 

 kritisch te kijken naar jezelf en jouw relatie met jezelf en met 

de mensen en de wereld om je heen. ‘Zure vrouwen’, zoals jij ze 

noemt, zijn er vaak nog niet aan toe om te veranderen en gaan 

niet in therapie. Dat jij je nu al druk maakt over het feit dat je 

over tien jaar kunt veranderen in een zure vrouw, maakt dat ik 

alle vertrouwen in je heb.”

Zo, die veer kan ik mooi in m’n kont steken. Het geheim om uit-

eindelijk niet in een zure mat te veranderen is dus: beseffen waar 

je onzekerheid vandaan komt en daar zelf mee aan de slag gaan. 

Zorgen dat je al je rollen op orde hebt en tevreden bent met jezelf. 

De controle durven loslaten, want je weet nooit zeker of je partner 

je zal bedriegen of niet. En natuurlijk:  blijven communiceren – en 

dan het liefst niet via de ontbijtschaaltjes, je kinderen, of op een 

andere passief-agressieve manier waar je later weer spijt van krijgt. 

Valt eigenlijk best mee. Was alles in het leven maar zo simpel als het 

onderhouden van een lange, gelukkige relatie.  P

‘ik ben 
            bang te veranderen 
                   in een boze vrouw 
       die niet meer kan 
               praten met haar man’


