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Een droomkoppel, de eeuwige optimist...Wat als het mooie plaatje dat je de buiten-
wereld voorhoudt, niet klopt? En het alleen een manier is om de pijn te verstoppen die

Jeniet wilt voelen? Ell ie, Stefan en Mia l i jken gelukkig, tot je achter hun glimlach ki jkt.

Elli€ (45): "BijPhijip en mijwas het lieÍde op
hêteeríe gêzicht.lkwa5 nog nietzo lêng
gescheiden, toen wê elkaar onverwa(ht
tegen het lijf li€pen. Enwat ik in mtn eerste
huwelijk niet vond, gaÍ Philip me wel:
liefde, zorg en b€trokkenheid. stapelver-
liefdwaren we, Ên alsnelbesioten we àan
kinderen te beginnen. We kÍegen een zoon
en koÉdaaÍna e€n dochter, een koningÍ
wens. Het ideale paarwaren we, álles
dedeÍ wê samen. Onze namenweden
altijd in êén adem genoemd. Nog steeds,
Íouwens. VooÍ Philip hoeÍde een êvondje
voetba I of vrienden niet. En relf had ik ook
geen zin om dingen zondeí heín te doen.
We hadden supêrlêukê vakêntiês metonze

geen zin me€Í om te vrijen.
Knuffelen do€n we nog wel, maardaar
hoodthet bijop. Philip heeft het inmiddeh
opgêgevên. lk vermoed dat het nietgezond
k vooreên Íelatie om niet meeítevrijen,
maar ik wêet niet hoe ik het tij moet keíen.
Hetwordtsteeds moeilijker om elkaar nog
te bereiken en tê begrijpen. Er h een m!ur
tussen ons ontnaan en lk weet niet hoe
die weeÍ af te bfeken.
Niemand we€t hiervan. niêmand hoeft
hgt ook te weten, Zel6 onze bestÊvrien-
den denken dat hettussen ons nog goed
zit. Alsvíienden uit elkaàÍgaan, woÍdt eÍ
altijd gezegdi 'Dat za I ju lie nietoverko'
men l' OÍ vÍi€ndinnen zegg€n me dat ik zo

ETTIE EN PHILIP STAAN BEKEND AT5 HET
PERFECTE KOPPEt.  MAAR ZELF WETEN ZE BETER.. .

"De prijs die Ellie betaalt,
zijn stress en angst, twee
energieweters"
".,e geluk aÍdwingen doorje almaár
ànder5 voorte doen, kan je zuur
opbreken. Hetgevolg is dat Elli€
voortdurend Íress en angst voê|l,
€n dat ziin 1!v€ê edte eneÍgiê-
vrête6. ze moêt àlles onder (ontrclê
houden, wegdrukken wat niet
g€zien mag woÍden en opklopp€n
wat ze zo graag wilveíkopen, Het
ophouden van het ideale plaatje-
zoah Elli€ do€t-kán dan be5t e€n
vermoeiende b€zigheid zijn."

Doorbreek de soiraal
Wat als dag itr dag uit de
schijn ophouden je te vêêl
wordt en ie de spiÍaal wilt
doorbrcken? oe eersre srap aie
je kunt zêtten is êen goede
vi€nd(in) in venrouwen nemen.
lftr iemand die jê go€d kent en op
wiê waarcp ie kunt íekeren. En
píob€eÍ ie vooral vooÍ te 9!èllen
wal een oplu(hting het zal ziin om
eindelijk open káart te kunnen
spelen. De ang6t diê je aanvankeliik
voeh zal langzaan fiaat zekêr
w€gebben en plaab maken voor
een gevoel van zekerheid ên zelÍ-
veruouwEn. Elke rtap die ie daarna
zet vraagit mindeÍ inspanning.
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'Als wiendinnen me zeggen dat ik zo bof
met een man als Philip, glimlach ik en

probeeÍ de innerlijke kramp te negeren"

víienden, waÍen heelbetíokken in de(ho-
len en sportclubs van on?e kinderen en
genoten van onsgezin. Wêsloten ons zeker
niet a{vàn deweíêld en kwêmen altijd alt
koppelen gezin naar buiten. [,,laar niemand
zag d€ €erst€ barí€n in ons ideale plaatje.
zel'fzas ik ze aanvankelijkook niet.
Philip is ro9 steeds een €(hte Íamily
maÍ|. maar heeft zkh de làatstejaren vol'
ledig opzijnweÍk gestod. Hijmaak( lange
dagen en komt vaak chagrijnig thuis. Dàn
snauwt hijme afen geeft hijÍne hetgevoel
dêt ik niets goed kan doen. Praten lukt niet:
Philip duikt achteí de computêr oí valt op
de bankvooí detelevisie in slaap. Sinds kort
zijn we in theÍapie, metde bedoeling hieÍ
tàmen uitte komen- Daafuit blijktdat PhiLip
supergefÍunreerd is omdatwe aljaren niet
Íneer vrijên. Hoe hêtzovergekomên is,
weet ik niêt. Het is eÍ gewoonweg lang-
zaam ingel lopen, ik heb aleen paarjaar

boí met eên man als Phillp. Net zoah Philip
te horên kÍijgtdat hijzich geen beteÍe
vÍouw zou kunnen voorÍ€llen. lk glimlach
dan bevenigend en probeerde inne ijke
kramp te negeÍen. Ookdevíiendjes en
vriêndinnêtjes vên onze kinderen zien ons
ak het ideale paar. Zêlfkomen zevaak uit
gebÍokên gezinnen en hiervindên zij de
gezelligheid van een hechte familie. Ookzij
zlen nietdat defa(adevan het ideale
koppel, het mooiê gêzinfletje, níet hee-
maalklopt. Aan de buitenkant h êr dan ook
niks verontrustends te zien. Ah nooittevo-
Íen ben ik g€focuíop ons qezin, om - met
een zekeÍfanêtisme te beantwoorden èan
het plaatje dat de buitenw€reld van ons
heeft.lk hoop€cht dàtwe hier sam€n uiÈ
komen en €en ni€uw€ nart kunnen maken.
lvaar de angstzi ieÍ Í l ink;n. De angst dat
het toch niet lukten datalles waar ik zo in
gêloofde uit elkaar drcigt te vallen."



Je hart huilt, maarjij blijft lachen

STEFAN HANCT ALTIJD EN OVERAL DE CLOWN UIT
ALLE E N HIJ KENT ZIJ N DONKERE KANT

stefan {42): "ft,lenren die me zien, zi€n €en sêÍnen. Ni€t alle€n omwille van defilm,
eeuwig€ optimist, een zwànzer e€n onnoze maar ook omwiilevan rnezelf.
laar lk  ach a l lês weg,  maakí la lwê qrappên lk  vo€lme mis lukt  in  a l les. l \4 i jn  werk,  mi jn
en hang de down uit. Daarbèn ik inÍnlddê15 relaties... alles loopt fout.lk s aag er maar

"lk lach het allemaal weg. Liever dat,
dan te laten zien wat er zo diep in mij
knaagt... dat ik als kind misbruikt ben"

zo goêd n geworden dat iedeíeen het ook
Êchi  qe oof t .  A l leen ik  weetwelbêtèr . .
ln  mi jz  t  een d iêp verdr iet  dat  ik  op d iê
man eí píobeeÍ te ondeídrukken. Er i! maar
ééfl vriendin die mijn veíhaalkent. Zij is de
enige die weet dat ik ak kind misbruikt ben
door mi j f  oom en z i jn  zoon.  Bi jhaar  kan ik
in de zetel weg kÍ{r ipen om s
hu lUlm op teievkiete kijken. Dan zet zij
gfote potten thee, duwt zakdoekjes en
koekjes onder mljn ne'rs en snotteren we

niet in om een langdurige relat€ te hebben
en in korte relaties word ik meeÍalbedro'
gen en íinàncleel opqelicht. lVijn vriendin
duwt me met mijn nêus op d€ feiten, maèr
ik la.h hêtállemaalweg. Lievêrdat, dan te
laten zien wàt zo diêp in mij knaagt. Het É
inmiddek een automatirmê geworden. k
Ínag er niet aan denken dat andeíente
wêten zouden komen dat ik misbruikt ben.
lk  Íhaàm me ervoot  voel Íne êr Íhuld ig
ovef, hoe Íaar dat ook màg klinken."

koeí€rt Stefan de lllusie dat het mis-
bruik niet is geb€uÍd. ta(hen en flauul
doen is een vertwijÍêlde poging om op
veilig terrein te blijven. Door te blijven
la(hen, berchermt hi j  n iet  al leen de
dadeÍr,  maàr ook zlchzelf .
Het is heelgoed dat Stefàn dooí een
ví iendin wordt opgevanqen, maaÍ hi j
h€êft  êigenl i jk píoíêÍ ionele hulp nodig.
Als hi j  ondêr begêleiding durf t  teíug te
ki jken naar het mirbruik in zi jn jeusd,
kan hij leíên àfstand te n€men van zijÍr
veÍ leden. Wat êí i5 gebeud, zalal t i jd een
deelvan zi jn leven ui tmaken, maar het
hoeft niet alles te overheersen."

"Door er niet over te
praten, koestert Stefan
de illusie dat het mis-
bruik niet is gebeurd"
"Misbruakte kinderen voêlen zich vaak
schuldig en veÍstoppen hun veÍdriêt
diep in zkh:niemànd mag het wêten
of zien. Door het dood te rwijgên,
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voor de buitenwereld
VOOR HAAR VRIENDEN LEIDT MIA EEN
LUXELEVEN, TERWIJL ZE ÏHUI5 N IET RONDKOMT

"Met kramp in m'n maag liep ik achter
het winkelwagentje dat onze wienden
volgooiden met champagne en duurfruit"

Toch gíoeiden mijn man ên ik uiielkaaren
uiteindelijk werd de scheiding aanqevraagd.
Eenjaaí geleden ben ik met onze kindeÍen
naaÍ een rijtjeshuis verhu Èd. Ívlijn ex betaalt
dê alimentatie coíect, mêaÍ dat bedrag is
,eker niet voldoendeom mijn leventjêvên
voordien verderte z€tten. Opzich vind ik
dat niet eentzo erg, maaÍwat íeeds mêer
wringt, is dat ik dat niet aan de buitenwê-
íeld duít€ laten zien. lk íek nog Íeêdsop
met d€ loppekdie ik ook regelmatig zag
toen ik nog getrouwd war, en die hebbên
êcht niet in de gatên dal ik hetfinan(i€el
mêaí net red. vooí hen zet ik ltêevast mijn
'happy mergezkht op-
ToÊn wê voíige zomer met z'n allen op
vakantiê gingên, !.hoot ik compleet in dê
stÍê!!. lk had beíekend dat mijn vàkantie-
budget  hêlêÍnaalopwas a ls  ik  mi jn deelvan
de huuÍ had betaald. De boodschappen
\ÀeÍden naar gewoont€ if de betêrèwin-
kelsg€daan: fless€n wijn, champagne, duur
fíuit. vl€es.lk liep met kÍamp in m'n mààg
êchter het sup€rma Íktka rretj€ dat zijvroiijk
volgooiden. Achtefaí had ik nog ampeí2in
om te eten.Telk€ns ak dê ander€n uit etên
wilden qaan, moeí ikweêreen andêí

smoesje bedenken,lk werd ersteeds handi-
ge. in- Of ik veíron misse ijkheid. Daiwat
niet eentgelogen, wantzo voelde het ook:
ik was misselijk van angstomdat ik me hon
derd proc€nt bewunwasvan het teit dat
die vakantie mijn budget ver oveÍschreed,
dat ik mezelÍin de schulden íak.
Miin vriêndenthuis uitnodigên, durí ik
niet. D€ jaarlijkse skivakantie heb ik kunnên
aíwimpelen: ik kon zogêzegd gêên vakan-
tie kdjgên op het werk. Dê kindêíen gaàn
om deweek nêar hun papa en krijg€n daar

Perfect plaatie wordt realistisch
. v€Ígeet vooral niet dal dat elke íun-

damentelê vêrand€ring in je l€ven
moeiliik is. steldul Íedeliike
êieen aan iezelf en ga in
kleine, haalbare stapjes te
wêrk. verwadt niet t€ v€el in één
keer, wantdan loop iê h€t risico dat
ie ontmoedigd raekt.

. Gelooí in jezelÍ €n aanvaard i€zelÍ
zoalsjê benl. Vanaf hêt
moment dat re gelukkig

bent met iê eclÍe ik, zulie niet
lang€r de behoefte voelen om je
aahter êên faFdê t€ veridruilen. Je
h€<ht dan mind€Í belàng aan wêt d€
buitenwereld van ie denkl.

. Elkê mens is uniek en heeít
biizondere talenten. Door in
jezelf gelht€Í6seeÍd t€ zijn en ie te
ío(uss€n op war jij doer en wih in le
lev€n, kriigen di€ buurvrouwen die
collega minder vat opje.

Mia (14): "Mljn man komt uit een rjjke
familie, €n dat zaq je aan onze levensstijlr
gÍoot hui5, zwembad, veíe.eitjes, duíe
€t€ntjes. Sijmijthuis moêsten we het mêt
e€n pak mindeí doen- Toó wende het luxe-
leventje 5nê1. Ovêrg€ld hoeíde ik me geen
zorgente maken, datwas er om urt te
geven- Devíiendên die wê hadden, waren
vooralvíienden van mijn man ên í!k voor
nuk gíootvedieneís. Mijn víienden van
víoeger haakten één na één af, omdêt ze
onze levensstjl nl€t begrepen.

a l leswatzewi l len. lk  merk ook dat  ik  hêt
moeilijk h€b om hen dingen tewèigeren,
ook alkan ik het íne niet pêrmittêíen om
altijdtoète geven. zê hebben het a 20
moêilijk met onre schelding. BijÍnomênten
ben jk 20 bênq om dooí de mandte vallen en
à&êweren te woíden dooÍ mitn vÍienden."

Libde i e

"Mia zou het beste open
kaart spelen met haar
vriender, ondanks haar
an9SMOI Oe Waaïnero

"[,lia 2al haaí budget beter moet€n
beheren, voordàt de bank ingrijpt.
Dooí in de 5piegelte kitken en een
eerl i jke balans optê màkên. kan zi j
z ich êan haar niêuwe levênrr i tuat iê
êanpassen. lk zou haar aanràden
om open ên eeÍ l i jk methaarvr ien-
den te praten, ondanks hàar angsl

verder zou zê haa.vr ienden van
vroeger weer kunnen opzoeken. Het
zou soed zijn ah [4ià zich niet langer
vaíhield aan dinsen die voorbij zijn.
Haaí leven 9ààt vefder, ook na de
!.heidi í9.  Als re her k.n opbrengen
om weeÍ overeind te krabbêlen en
,elfstandig te worden, kan ze haar
leven weer in handen nemen.'



Altud maar doen alsof ê.s

PSYCHOLOGE CH R ISTA
DE 5CH IJ N OPHOUDEN

Somr brengt het I€venje in rituatiesdieje
ongelukkig maken oí dieje moeilijk kunt
hanteren. ie vinclt het zelfalzwáêr
genoeq om een en andeÍ te vêrwêíken en
je wilt vooral niet dat de buitenwercld
dàar ietsvèn meíkt. Dên is de kans groot
dat je een facadeopÍêkt€n de b!itenwe-
Íeld e€n opgepoetst beeldtoont van de
ha.de r€aliteit dieje angnvallig v€rboígen
wilt houden. 'De 'e.hte' perroon ver-
stopt zich àchteíeen muur", zegt
psy(hologe Christa Palusêlti. 'Maar dat
kon víerelajk veelenergie en du5 moetje
op een bepêald moment uitje(help

PATU S E LLI OVER

Du5 morgen mirschien, volgende week...
maàrn! nog nret, Làat me eí nog maar
een beetje bijhoíen, vèíteh haargedíag."

Je gaatje afvEgen wáarcm mênren h€t
,ichzelízo moeilijt mêken en niet
gêwoon zeggen wàar hêt op Íaat...
Christa Paluselli: "Wat voordeene pef-
soon gemakkelijk is, is hetvoorde andere
niet. Niet ieder€en heeftgenoeq zeli/er-
Íouwen en een positief zelfbeeld. Weinig
mensen kunnên zeggen dat hêt hen ni€t
deert wat andeíen over hen denken oÍ
rondvedellen.ledereen ir in mindeÍe of

jouw poging tot mi5leiding niemand pijn
gedaan en aileenjêrelí in moeilÍkhêden
gebracht. Schuldig bevonden worden, veÍ
oorzaaktschààmt€ en dat is vàak piinlijk."

Wat als je berluit om dê rorgvuldig opge-
bouwdê fêtade aÍ te brekên?
Chritta Palusellir "Omterug te keíen naaÍ
je echte ik, heb je moed €n enêígie nodig.
[4aarzodra je dê stap uitÊindelijk durft t€
,etten, kriigjeeí kràcht en zekeíheid voor
teruq.Zelfsak het ie lêve. misschien even
minder comf onabel maakt.
Je kunt op den duuÍ ook niêtanders:ah
eí roalt bij[.,lia, Ellie en steÍan, een echte
behoefte achter dat masker sch u ilgaat,
heêÍt het hele gedoetên slotteeen veÊ
stikkend eÍtect.8ov€ndien blijÍt er weinig
tijd overom echt t€ leven ak je helemaal
woÍdt opgesloípt dooÍ je sthonèÍhijn,

Lor van jê eigen beweêgrcden om je
ande6 voor t€ doen dàn jê bênt, rtettên
de maatsch.ppÍ, ie gezin, jê bóa5 enzo-
voorL ook nog eens eisen. ,e Ír|o€t her
liêfrtvan alvoldoen aan de noíÍnên en
wa.Íden bêpaald dooÍ de groêp.
Christa Paluselli: "we willen allemaal
graaq eígens bijhoÍen en beantwooÍden
aan verwachtingen die de buitenwereld
aan ons Íel t . I \4èar akje vanjezelf  denkt
datje onbelangrijk oí niet goed genoeg
bent. zulje (hijnbeelden píoduceren die
J€ zogezeqde tekorten wegmoffelen.
5oms is een mentookgewoon de nr€ng-
ne criti(us van zkhzêlf. H ij is vêeleisênd,
onbaÍmhartig en onteweden: goed is
nooit goed genoeg.
OÍn gelukkig metjêzelÍte kunnen zijn,
moetje ah kind alkunnen bouwên aan
êên stèbiel fu ndament. Akje oude15 je
verzêkerd hebben van hLrn onvooMaa.de
liike lieÍde€n je de boodrchap hebben
m€€gegeven dat je prima bent zoak je
b€nt dan G dat een goeie start qewe€í
voor een g€zond zeifbêêld. Dan weetje
dat je goed genoeg bent 2oalsje bent.
Heb je die boodschap niet meegekr€gen,
dan kan het 1atêr moellijk zijn oÍn écht
gelukkig te rijn Ínetjez€lf.

meerdêíe mêtè, afhankelijk van de
mening van zijn omgeving.
Waardering kíij9ên van andercn h belarg,
ri,k in ons leven. Zondeígaat hetniet.
Mensen met een íeíkzelÍbeeld kunnen
terugvallen op een gêzonde dosjt zelfveí-
trouwen. Die hebben dat alopgebouwd
en hoeven hetdus niet meervan andeíen
te kÍijg€n. Alsje voldoênde zelfvertfoLr-
wen hebt, hechtie mindèí belang aan
watànd€ren vanje dênken, en iteÍgeen,
of to.h minder, behoeftê om d€ rchijn

Nog êèn Í€ëel dsico aan hêt in rtand
houden van die faFdê, is datje uitêindê-
lijk ontmaskerd wordt. waárom ziin we

Christa Palu5elli: "Hoeje ook ie beÍ do€t
om d€ rca liteit te ve.berg€n, her rkico
bestaêt natuurlijk dat allêetoch uitkomt.
En daa.zi,n we bang voor, want ge2i.ht5-
vêrli€5 kan heel pijn lijk zijn.
Ak dê faqade dooípíiktwordt, voelt het
akoíje betraptwordt op een l€ugen. En
daarÍaje dan, ontmaskeíd als leugenaai
zel8 alheb j€ met jouw lêlgen of mer

'lAls je helemaal wordt opgeslorpt door het
in stand houden van je perfecte plaatje, hou
je weinig tijd over om écht te leven"

komen om jewaÍe' ik ' te laten zien. À,4ak-
kelijk isdat niet hetvraagt moed en zelf-
vertíouwen. En somszit die ware ik zo
goed vedoptdat de peÍloon zelfniet
meeí weet wie hiji5, wat hijwil...
€Ízijn altiid duizend,en-een goede Íede,
nen omjeechte ik verborgen te houden.
El l iewi lop diè manierde i l lusie van'haar
peÉêcte relatie' hoog houden, Stefàn v€r-
bergt een diep Íàuma darzijn lêven
ondeÍmijnten l',4ia ir bang om er niet

V€randeringen in het lêv€n die we als
poritieÍ ervarên, nemen we gfaag aan.
líêaÍ veÍandeÍingen die n€gatief lijken,
zijn vaak moeilijk teaanvaarden, soms
lukt dat zelfs helemaalniet. Dat zie je
goed bi j [4iais inds haaí scheiding is ze
bang om er niet meer bijte hor€n, om het
met mindercomfortte moêien do€n. De
harde íealiteit vêrdringen, lijkt voor even
een oploning.lVia wringt zich in alleíei
bochten om die reèliteit te masleren. En
zo draaitde molen ve.deÍ Nooit is eíhet
geschikte momênt om de onveímijdelijke
veÍanderingen toe te lateni a de veíkla.
ringen die je moet geven, alhetongeÍnak.
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