
     

Lisa: “Ik leerde mijn ex Michel kennen via Tinder in 
november 2015. Een leuke en galante man waar ik al snel in 
het echt mee afsprak. We hadden direct een klik. Ik vertelde 
dat ik in mijn vrije tijd graag op mijn motor reed en Michel 
vond dat geweldig. Het was zijn grote droom om ook motor 
te kunnen rijden. Leuk, dacht ik nog. We hadden zoveel 
gemeen, ik was helemaal gecharmeerd van hem. Er volgden 
nog meer dates en we kregen een relatie. Tot mijn grote 
verrassing vertelde Michel dat hij motorrijles wilde gaan 
nemen. Geweldig toch? Dan konden we samen gezellig gaan 
toeren, als hij ook zijn motorrijbewijs had. Natuurlijk was 
ik enthousiast. Het was alleen wel opvallend dat Michel ook 
met andere dingen erg snel was. Zo woonde hij aanvankelijk 
ruim een uur rijden van mij vandaan, maar binnen drie 
maanden verhuisde hij opeens naar een plek bij mij in de 
buurt. Wat betreft zijn werk en kinderen was dat volgens 
Michel geen probleem. Hij had een eigen bedrijf  en kon 
overal werken. Bovendien was hij voor zijn werk veel 

onderweg. Dat hij in de weekenden iets langer naar zijn 
twee zoons moest rijden om ze op te halen, maakte 
hem niks uit. Ik vond het prima. Als Michel zei dat het 
allemaal kon, wie was ik dan om er iets van te zeggen? 
We hadden allebei onze eigen plek, dus het was niet zo 
dat we direct gingen samenwonen. Tenminste, als het 
aan mij lag. Michel zag het anders, hij begon na een 
half  jaar al over samenwonen. Hij woonde immers in 
de buurt, dus dan konden we toch net zo goed onder 
één dak gaan wonen? Ik was niet echt enthousiast. 
Michel en ik hadden een heel fi jne relatie en deden veel 
leuke dingen samen, maar ik wilde niet te hard van 
stapel lopen. Waarom zouden we dingen overhaasten 
als het gewoon goed ging allemaal? Liever liet ik het 
nog even zoals het was. Misschien dat we dan na een 
jaar konden kijken of samenwonen een optie was. 
Blijkbaar ging het zijn ene oor in, het andere oor uit, 
want op een dag kwam ik er bij toeval achter dat 
Michel, zonder overleg met mij, zijn huur had 
opgezegd. Hij zei dat ík hem had beloofd dat we gingen 
samenwonen na een jaar. Ik snapte er niks van. Ik was 
toch duidelijk geweest? Ik begon te twijfelen aan mezelf  
en hoewel ik mijn bedenkingen had, liet ik hem wel 
binnen. Ik hield van hem. Als hij zo graag bij mij wilde 
wonen, moest ik misschien ook niet zo moeilijk doen. 
Gelukkig kon ik het goed vinden met zijn kinderen, die 
sindsdien in de weekenden ook bij ons logeerden.”

SCHULDEN
Lisa: “Helaas begonnen vlak daarna de problemen. 
Van de nieuwe bewoners van Michels oude huis kregen 
we een dwangbevel van de rechter doorgestuurd. Ik 
denk dat Michel hem het liefst direct had weggegooid, 
maar omdat ik de envelop al gezien had, moest hij hem 
wel openmaken. En toen kwam de aap uit de mouw. 
Michel bleek nog een dochter te hebben. Ik wist van 
niks. Volgens de rechter was hij zijn ex duizenden euro’s 
aan alimentatie verschuldigd. Ik schrok me kapot. Had 
Michel nog een dochter? Waarom had hij mij nooit iets 
verteld? Van de schrik begon Michel heel hard te 
huilen. Hij vertelde dat hij al jaren geen contact meer 
had met zijn dochter. Zijn ex was bij hem weggegaan en 
had zijn kind volgens Michel bij hem weggehouden. 
Omdat ik zag hoeveel verdriet het hem deed, liet ik het 
rusten. Hoewel mijn onderbuikgevoel zei dat het niet 
klopte, had ik met hem te doen. Het leek me vreselijk 
als je kind bij je wordt weggehouden.
Na die brief  werd ik een aantal weken later door de 
nieuwe bewoners van Michels oude huis gebeld. Omdat 
Michel al zijn spullen niet in één keer kon verhuizen en 
zij toch eerst nog gingen verbouwen, mocht hij dingen 
laten staan. We hadden telefoonnummers uitgewisseld, 
zodat wij van tevoren konden bellen wanneer we weer 

wat spullen kwamen ophalen. Maar de nieuwe 
bewoners trokken dus eerder aan de bel bij mij. Ze 
zeiden dat ze Michel niet te pakken konden krijgen en 
dat er post voor hem was. Volgens hen was het best 
dringend. Een beetje bezorgd haalde ik de enveloppen 
bij hen op. Het waren allemaal aanmaningen, incasso’s, 
brieven van deurwaarders, boetes, enzovoort. 
Geschrokken telde ik de brieven. Het waren er wel meer 
dan tien. Wat was er in hemelsnaam aan de hand? Hoe 
kon het dat Michel zulke geldproblemen had? We 
gingen vaak samen op pad. Dat halve jaar alleen al 
waren we op wintersport én op zomervakantie geweest.
Natuurlijk confronteerde ik Michel er weer mee. 
Waarom had hij zoveel schulden? En hoeveel was het 
dan? Opnieuw werd hij erg emotioneel, waardoor ik 
geen duidelijk antwoord kreeg. Na veel doorvragen 
kwam ik erachter dat hij in ieder geval 25.000 euro aan 
alimentatie moest betalen, 25.000 euro… Ik kon het 
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niet geloven. Plotseling zag ik een heel andere kant 
van Michel die ik niet kende. Hij vertelde de ene 
na de andere smoes. Het lag niet aan hem, zijn 
exen hadden hem allemaal uitgekleed. Door hen 
zat hij in financiële problemen, maar hij deed zijn 
best om er weer uit te komen. Hoewel ik hem 
graag wilde geloven, wist ik dat het niet klopte. Ik 
kon er alleen niet mijn vinger op leggen. Omdat 
mijn vertrouwen in hem was geschaad, besloot ik 
zelf  op onderzoek te gaan. De eerste die ik belde, 
was de moeder van Michels zoons. Ik vroeg haar 
of zij ook nog alimentatie tegoed had. En 
inderdaad bleek dat het geval te zijn. Ze kreeg nog 
4500 euro van Michel. 
Witheet koppelde ik het terug aan hem. Waarom 
had hij wel een motorrijbewijs gehaald en een dure 
motor gekocht, als hij nog een flinke schuld bij zijn 
ex had uitstaan? Ik kon het gewoon niet begrijpen. 
Zelf  ben ik altijd heel netjes met mijn financiële 
zaken. Ik betaal al mijn rekeningen keurig op tijd 
en heb nog nooit een achterstand gehad. Wat was 
dat voor vreselijk zooitje bij Michel? Ik was 
vastberaden om de onderste steen boven te halen, 
maar in die periode moest ik ook een zware 
hersenoperatie ondergaan. Ik besloot me daarom 
eerst op mijn operatie en herstel te concentreren en 
daarna op Michel. Heel lief  stond hij aan mijn 
zijde in het ziekenhuis en het leek alsof er niets 
meer aan de hand was. Er ging daarom weer een 
langere tijd overheen, maar ik was het absoluut 
niet vergeten. Zodra het kon, belde ik daarom 
Michels laatste ex, Jane. Michel klaagde 
regelmatig over hoe slecht zij voor hem was 
geweest. Volgens hem had Jane hun gezamenlijke 
bedrijf  kapot gemaakt en waren ze daardoor 
failliet gegaan. Ik wilde zeker weten of dat waar 
was. Had Michel gelijk of zat er een heel ander 
verhaal achter?”

JANE’S VERHAAL
Jane: “Lisa vroeg of Michel schulden bij mij had. 
Ik zei direct ja. Sterker nog: door Michel was ik 
zelfs in de schuldsanering terechtgekomen. Lisa 
schrok hier enorm van en wilde alles weten. Dat 
vond ik zo stoer van haar. Het is best een grote 
stap om de ex van je vriend te bellen. Ik had totaal 
niet het idee dat ze aan mijn verhaal twijfelde en 
daarom vertelde ik haar eerlijk wat er allemaal 
gebeurd was…
Michel leerde ik in 2010 kennen via het werk. We 
werkten allebei voor een bouwbedrijf. Hij als 
projectleider en ik als directiesecretaresse. Ik had 
op dat moment een relatie en een dochter, maar ik 

kon de verleiding niet weerstaan. Tussen Michel en 
mij hing zo’n sterke aantrekkingskracht, ik was 
stapelverliefd op hem. Al snel verliet ik mijn 
toenmalige partner voor Michel met wie ik ging 
samenwonen in een huurhuis. Gelukkig kon mijn 

dochter het goed vinden met zijn zoons. 
De eerste tijd ging het gewoon goed tussen ons, 
maar na een jaar of drie veranderde er iets. Het 
werd allemaal een beetje te veel van het goede. Ik 
houd bijvoorbeeld van paardrijden en opeens ging 
Michel ook op paardrijles. Binnen no time kocht 
hij een paard voor mij, daarna nog een voor hem 
én een kleine pony voor de kinderen. Hij was 
enthousiast en ging er helemaal in op. Het liefst 
was hij 24 uur samen met mij, maar ik vond het 
ook fijn om af en toe iets voor mezelf  te doen. 
Bovendien runden we samen een bedrijf, waardoor 
we ook ieder onze eigen klussen hadden. Door de 
economische crisis die toen heerste, had Michel op 
zeker moment bijna geen werk meer, maar ik bleef 
genoeg werk houden. Ik zorgde in die periode dus 
voor brood op de plank, maar ondertussen 
kwamen er door Michel veel aanmaningen binnen. 
Het waren rekeningen van achterstallige 
alimentatie, zakelijke websites die hij had 
aangemaakt, telefoonrekeningen en ga zo maar 
door. Ook kregen we regelmatig verkeersboetes. 
Michel reed graag heel hard en hield zich nooit 
aan de snelheidslimiet. Natuurlijk uitte ik steeds 
mijn zorgen bij Michel, maar elke keer wuifde hij 
die weer weg. Het kwam allemaal wel goed, zei hij. 
Het zou niet lang meer duren voordat hij weer 
werk had en dan zou hij alles netjes betalen. 

Alleen… dat gebeurde niet. Op een gegeven 
moment ging het financieel zelfs zo slecht dat we 
de huur van ons huis en de verzorging van de 
paarden niet meer konden betalen. Met pijn in 
mijn hart stelde ik daarom voor om de paarden te 
verkopen, maar dat wilde hij niet. De situatie werd 
steeds erger. Achteraf denk ik: waarom heb ik het 
zover laten komen? Waarom zei ik niet eerder 
stop? Maar ik zat er al te ver in. Michel is een kei 
in gladde praatjes. Zo wist hij mij ook over te 
halen om ons bedrijf, onze auto’s en alles wat we 
hadden op mijn naam te zetten. Omdat hij ‘gedoe’ 
met zijn ex had om de alimentatie, was dat volgens 
hem de beste oplossing. Dan waren we in ieder 
geval baas over ons eigen geld. Of eigenlijk hij dus. 
Alle rekeningen, aanmaningen en bekeuringen 
kwamen voortaan op mijn naam binnen. Wettelijk 
gezien was hij nergens verantwoordelijk voor. En 
dat wist hij maar al te goed. Uiteindelijk gingen 
we met ruzie uit elkaar, omdat ik vreemd ben 
gegaan. Toen Michel daarachter kwam, was hij 
woedend. Hij zette mij meteen op straat en trok 
overal zijn handen vanaf. Ons huurhuis stond ook 
op mijn naam, maar ik had de kracht niet om de 
strijd aan te gaan. Ik trok tijdelijk in bij een 
vriendin. Met wat geluk vond ik daarna 
woonruimte voor mezelf, maar ik bleef achter met 
Michels enorme schuld van 15.000 euro, waardoor 
ík in de schuldsanering terechtkwam.”

IN DE VAL
Lisa: “Ik was in shock, toen ik dit hoorde. Het was 
ongelooflijk wat Jane allemaal door Michel had 
moeten doorstaan. Hij had alles bij elkaar 
gelogen! Jane en ik besloten contact te houden. 
Ondertussen gebeurde er thuis weer van alles. Zo 
had ik een goede vriend waar ik regelmatig mee 
appte en op een dag kreeg Michel met de post een 
kopie van een chatgesprek van mij en die vriend. 
Er stond niks geks in, maar ik had het gesprek 
gesloten met ‘xxx’ en dat was volgens Michel een 
teken dat er meer speelde tussen ons. Helemaal 
over z’n toeren zei hij dat hij zeker wist, dat de 
kopie van mijn goede vriend afkomstig was. 
Volgens Michel wilde hij ons uit elkaar halen. Ik 
vond het een heel raar verhaal. Zo was die vriend 
helemaal niet. We kenden elkaar al jaren en ons 
contact was altijd puur vriendschappelijk geweest. 
Met alles wat Jane mij verteld had nog vers in het 
geheugen, besloot ik Michel te testen.  Via 
whatsapp sprak ik zogenaamd af met die goede 
vriend. Ik vermoedde dat áls Michel meelas, hij 
waarschijnlijk ook naar de afspraak zou komen. 

Samen met een goede vriendin ging ik naar de 
afgesproken locatie toe. En ja hoor, daar verscheen 
Michel. Mijn hart klopte in mijn keel, toen ik zijn 
auto zag aankomen. Er ging van alles door me 
heen. Ergens had ik gehoopt dat het niet waar zou 
zijn. Dat niet Michel, maar ík gek was. Maar dat 
was dus niet zo. Hij las werkelijk mijn 
whatsappberichten mee. Ik had geen idee hoe hij 
zou reageren. Toen hij uitstapte en ik hem vertelde 
dat de afspraak nep was, schold hij me woedend 
helemaal verrot. Gelukkig bleef ik sterk en vroeg 

ik Michel hoe het kon dat hij wist dat ik op dát 
tijdstip op díe plek was. Hij werd nog bozer en zei 
dat hij een mailtje had gekregen. Vervolgens had 
hij allerlei smoezen waarom hij dat mailtje niet 
aan mij kon laten zien. Ik geloofde er natuurlijk 
niks van en verbrak direct de relatie met Michel. 
Een paar dagen later stuurde hij mij alsnog het 
‘desbetreffende’ mailtje door waarin hij 
zogenaamd werd gevraagd om naar de afspraak te 
komen. Mijn gevoel zei dat dit absoluut niet 
klopte. Via vrienden schakelde ik toen een hacker 
in. Ik wilde wel eens weten wat er allemaal 
gebeurde op de telefoon van Michel. Al snel kwam 
ik erachter dat hij inderdaad meelas op mijn 
telefoon. Maar dat was nog niet alles, want de 
hacker ontdekte ook dat Michel heel veel contact 
had met iemand óver mij. Samen bespraken ze hoe 
Michel mij financieel helemaal kon uitkleden. 
Blijkbaar deed hij dat vaker bij vrouwen, want ze 
deelden complete strategieën en ‘handige’ tips. Het 

Jane: ‘Achteraf denk ik: 
waarom heb ik het zover 
laten komen? Waarom zei 
ik niet eerder stop? Maar ik 
zat er al te ver in. Michel is 
een kei in gladde praatjes’
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was werkelijk vreselijk om terug te lezen. Ik was 
helemaal verbluft. Met wat voor gek had ik 
eigenlijk te maken?”

VRIENDINNEN
Jane: “Ik was heel erg opgelucht voor Lisa, toen 
ze mij vertelde dat ze de relatie met Michel had 
verbroken. Gelukkig was ze er zonder schulden 
van afgekomen.”  
Lisa: “Daar ben ik ook heel blij om. Vanaf het 
begin van de relatie met Michel heb ik onze 
geldzaken strikt gescheiden gehouden. Ik heb een 
koopwoning, dus mijn huis bleef gewoon op mijn 
eigen naam staan. Alle rekeningen en schulden 
van Michel stonden op zijn eigen naam. Financieel 

gezien ben ik de dans dus 
ontsprongen, maar mentaal heb ik 
wel een fl inke klap gehad. Ik kan 
gewoon niet begrijpen hoe slecht 
sommige mensen kunnen zijn.”
Jane: “Gelukkig hebben Lisa en ik 
wel een mooie vriendschap 
overgehouden aan onze 
rampzalige relatie met Michel.”
Lisa: “Dat zeker. We zijn 
inmiddels al wat jaren verder, 
maar we hebben nog steeds heel 
goed contact met elkaar. En het 

grappige is: inmiddels heb ik 
alsnog een relatie gekregen met die 

goede vriend. Had Michel toch nog een 
beetje gelijk. We bleken achteraf wel 
degelijk gevoelens voor elkaar te hebben. 
Ik besefte het alleen pas, toen het al over 
was met Michel.”

Jane: “Net goed voor hem. Zelf  ben ik nog 
steeds met de man voor wie ik Michel verliet. 

We hebben samen een zoon en gaan binnenkort 
trouwen. Lisa zal onze ceremoniemeester zijn. Ik 
vind het zo leuk dat ze dat wil doen. Ik weet zeker 
dat ze dat hartstikke goed kan. Het is fi jn dat ik 
kan zeggen dat ik weer helemaal gelukkig ben. 
Ook de schuldsanering is helemaal afgerond. 
Hoewel het erg zuur was dat ik voor de schulden 
van Michel moest opdraaien, ben ik toch vooral 
heel opgelucht dat ik uiteindelijk alles netjes heb 
kunnen terugbetalen.”
Lisa: “Dat vind ik nog wel een ding, hoor. Het is 
toch niet normaal dat hij daarmee is weggekomen? 
Om te voorkomen dat hij meer slachtoffers maakt, 
heb ik niet zo lang geleden een berichtje naar de 
huidige vriendin van Michel gestuurd. Geloof het 
of niet, maar ze is al zijn tweede relatie na mij en 
wij zijn in 2019 uit elkaar gegaan. In mijn bericht 
heb ik Michels nieuwe vriendin er vooral voor 
gewaarschuwd waartoe Michel allemaal in staat is, 
maar ik heb nog geen reactie teruggekregen. 
Hopelijk komt ze er zelf  snel achter.”
Jane: “Gezien de omstandigheden is het misschien 
een beetje gek om te zeggen, maar ik ben heel blij 
dat ik Lisa heb leren kennen. Ze is zo’n bijzondere 
en lieve vrouw. Ik ben heel trots dat zij mijn 
vriendin is.”
Lisa: “En ik ben andersom natuurlijk ook trots op 
Jane. Michel is als een soort storm over ons heen 
geraasd. We hadden totaal geen idee met wie we 
ons inlieten, maar zijn komst heeft wel tot onze 
mooie vriendschap geleid. En die pakt hij ons 
nooit meer af.” 

‘Gezien de omstandigheden 
is het misschien een beetje 

gek om te zeggen, 
maar ik ben heel blij dat ik 

Lisa heb leren kennen’

52 Mijn Geheim


