
 

Als persoonlijk begelei-
der ondersteunt Lien 
kinderen en volwasse-

nen bij emotionele problemen. 
Ze heeft haar eigen praktijk en 
staat als ondernemer stevig in 
haar schoenen. Maar als haar 
echtgenoot Henry in 2013 plot-
seling overlijdt, schudt haar we-
reld op zijn grondvesten. Lien: 
“Op vrijdagavond waren Henry 
en ik nog samen in het zieken-
huis om onze pasgeboren klein-
zoon te bezoeken en op zaterdag 
was hij er niet meer. Ik kon het 
niet geloven en was compleet 
van de kaart. Hoe moest ik ver-
der zonder hem? We hadden 
net ons vijfendertigjarige huwe-
lijk gevierd. Opeens werd het 
dikke boek dat Henry en Lien 
heette, doorgescheurd. Opeens 

kon lopen. Dat begreep ik wel. 
Hij werkte bij een aantal lokale 
radiostations en had daarnaast 
een eigen bedrijf.”
Als André het revalidatiecen-
trum na een aantal maanden 
mag verlaten, gaat hij meteen 
weer aan het werk. Hij onder-
houdt nog steeds voortdurend 
contact met Lien, maar voor 
een echte kennismaking heeft 
hij het ‘eventjes’ te druk. “Hij 
was degene die altijd alles be-
paalde”, vertelt Lien. “Hoe-
wel we elkaar nog nooit had-
den ontmoet, was ik helemaal 
overgeleverd aan hem en mijn 
verliefdheid. Wachtend op een 
berichtje of een telefoontje. 
Wachtend tot we elkaar einde-
lijk eens zouden ontmoeten. 
Dat was een verschrikkelijk 
gevoel. Achteraf gezien kan ik 
me daar helemaal niets meer 
bij voorstellen. Dat was ik niet. 
Dat was Lien niet. Dat was een 
vrouw met een gebroken hart, 
die wanhopig graag weer lief 
gevonden wilde worden.” 
Niet alleen zijn telefoontjes en 
berichtjes doen Lien smachten 
naar haar nieuwe vriend, hij 
gebruikt ook zijn radiowerk om 
haar in te palmen. “Uren zat ik 

aan de radio gekluisterd. Dan 
werd er bijvoorbeeld een ro-
mantisch liedje gedraaid of een 
gedicht voorgedragen en kreeg 
ik een berichtje van hem: Voor 
jou, lieverd. Zo romantisch. Dan 
was ik weer helemaal verkocht 
en vergat ik dat we elkaar nog 
nooit hadden ontmoet. Mijn 
argwaan smolt als sneeuw voor 
de zon. Tijdelijk, hoor. Want na-
tuurlijk begon er iets te knagen 
toen het maar niet tot een ont-
moeting kwam.” 

Lening
Speciaal voor kerst stuurt 
Lien een prachtig cadeau naar 
André. “Hij wilde graag een 
nieuwe laptop. Die kon hij 
goed gebruiken voor zijn be-
drijf, maar zelf had hij er geen 

hij bijvoorbeeld dat hij mijn 
echtgenoot nooit zou kunnen 
vervangen. Hij noemde me ‘lie-
verd’ en zei dat ik mooi was. 
Voor het eerst sinds lange tijd 
voelde ik me weer geliefd en 
waardevol. Hij had me meteen. 
Ik liet me helemaal door hem 
inpakken.” 

Argwaan
Hoewel ze dagelijks contact 
met elkaar hebben, blijft een 
ontmoeting tussen Lien en 
André maar uit. “Toen we net 
contact kregen, lag André in 
een revalidatiecentrum. Hij 
had een zware aanrijding ge-
had en wilde me liever pas 
ontmoeten zodra hij weer een 
beetje was opgeknapt. Zodat hij 
me met open armen tegemoet 

was het alleen nog maar Lien. 
En eerlijk gezegd had ik geen 
idee wie dat precies was.”
Er volgt een lange periode van 
diepe rouw. “Pas na anderhalf 
jaar trok ik de gordijnen weer 
open”, vertelt Lien. “Toen was 
ik het zat om verdrietig, een-
zaam en ongelukkig te zijn. Ik 
wilde weer onder de mensen 
komen. En als het even kon ook 
weer een leuke man ontmoe-
ten. Daarom schreef ik me in 
op een datingsite. Dat was een 
totaal nieuwe wereld voor mij.” 
Lien viel meteen voor de eer-
ste de beste man die ze op de 
datingsite tegenkwam. “André 
heette hij”, vertelt ze. “Hij was 
vreselijk complimenteus en 
wist altijd precies de juiste din-
gen tegen me te zeggen. Zo zei 

Lien werd opgelicht door haar nieuwe ‘vriend’

Na het overlijden van haar echtgenoot ontmoet Lien (55) op een datingsite een 
man aan wie ze ogenblikkelijk haar hart verliest. De liefde lijkt wederzijds te zijn, 

maar een jaar later komt de harde waarheid aan het licht: ze is een van de vele 
slachtoffers van een gewiekste oplichter. Lien laat het er echter niet bij zitten en 

schakelt een privédetective in…
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geld voor. Omdat hij een jaar 
in het revalidatiecentrum had 
gelegen, was zijn bedrijf stil 
komen te liggen en had hij wei-
nig inkomsten.” André wil ook 
geld lenen van Lien. “In eerste 
instantie wilde ik dat niet”, ver-
telt ze. “Ik adviseerde hem om 
contact op te nemen met de 
gemeente of het UWV als hij fi-
nanciële ondersteuning of een 
uitkering nodig had. Maar toen 
dat een stroperig traject bleek 
te zijn en hij aangaf dat hij geen 
geld meer had voor benzine of 
de huur, heb ik hem toch wat 
geleend. En later nog eens. En 
nog eens. Steeds als ik vroeg 
wanneer hij zou terugbetalen, 
zei hij: ‘Lieverd, natuurlijk 
krijg je het geld zo snel moge-
lijk terug. We houden toch van 

elkaar?’ Ja, dat was natuurlijk 
ook zo.”
Alles bij elkaar leent Lien vier-
duizend euro aan André. Geld 
dat aan haar werd uitgekeerd 
na het overlijden van haar man. 
“Mijn ‘verdrietgeld’ noemde ik 
dat. Achteraf zie ik natuurlijk 
ook wel in hoe stom het was om 
hem dat geld te lenen. En het 
ergste vind ik nog wel dat ik het 
helemaal zelf heb gedaan. Uit 
vrije wil. Niemand heeft een 
pistool tegen mijn hoofd gezet 
en me gedwongen te betalen. 
Ik ben met open ogen in de 
praatjes van deze man getrapt. 
Soms kan ik het nog steeds niet 
geloven. Ik dacht altijd dat al-
leen geestelijk zwakkeren of 
labiele mensen op deze manier 
opgelicht konden worden. Maar 

het werk was en niet kon bel-
len. Toen kon ik het toch niet 
laten om even een geniepig 
berichtje terug te sturen: Zul-
len we op onze eerste date samen 
pannenkoeken eten? Natuurlijk 
kreeg ik geen antwoord, maar  
ik weet zeker dat hij zich af en  
toe lam geschrokken moet zijn.” 
Het recherchebureau beves-
tigt Liens bange vermoedens. 
André woont samen met zijn 
vriendin en heeft inderdaad 
geen eigen bedrijf. Hij heet 
niet eens André. Naast zijn 
baantjes bij lokale radiostati-
ons, verdient hij op een handi-
ge manier heel wat geld bij: hij 
versiert vrouwen via datingsites 
en maakt hun zo veel mogelijk 
geld afhandig. Lien: “Hij onder-
hield op dat moment contact 
met nog minstens vijf andere 
vrouwen. Daarbij selecteerde 
hij niet op leeftijd of uiterlijk, 
maar op geestelijke gesteld-
heid. Hij koos bijvoorbeeld 
voor weduwen, vrouwen met 
een depressie of moeders die 
in scheiding lagen. Verdrietige 
en - al dan niet tijdelijk - labie-
le vrouwen, die op zoek waren 
naar liefde en steun. Daar had 
hij voelsprieten voor. En met 
zijn prachtige stem wist hij 
vervolgens precies de dingen 
te zeggen die ze graag wilden 
horen. Ze tuinden er stuk voor 
stuk in. Net als ik.” 

Aangifte
Via de datingsite en sociale me-
dia komt Lien in contact met 
een aantal andere slachtoffers 
van André. “Ik was blij dat ik 
hen kon waarschuwen”, vertelt 
ze. “Inmiddels had ik wel door 
dat André geen prettige man 
was als je hem een weerwoord 

inmiddels weet ik wel beter. 
Als je veel verdriet hebt, staat 
je hart helemaal open. Dus 
ook als intelligente vrouw met 
een goede opleiding kun je in 
een bepaalde fase van je leven 
kwetsbaar zijn voor dit soort 
praktijken.” 

Druppel
Op een bepaald moment komt 
Lien erachter dat André hele-
maal geen eigen bedrijf heeft. 
“Dat was voor mij de druppel. 
Het was allemaal nep. Ik pakte 
mijn laptop en ging op internet 
op zoek naar een privédetec-
tive. Iemand die me kon hel-
pen om André te ontmaskeren 
en de waarheid boven tafel te 
krijgen. Het werd uiteindelijk 
een recherchebureau helemaal 
aan de andere kant van het 
land, maar ik wist zeker dat ik 
de juiste keuze maakte. Ik had 
er meteen een goed gevoel bij. 
Gelukkig liet mijn intuïtie me 
ditmaal niet in de steek!” 
Terwijl het recherchebureau op 
onderzoek uitgaat, doet Lien 
alsof haar neus bloedt. “Ik wil-
de geen argwaan wekken bij 
André, dus onderhield ik ge-
woon contact met hem en liet 
ik niets merken.” De bewijzen 
tegen haar zogenaamde vriend 
stapelen zich ondertussen in 
razend tempo op. “Adressen, 
foto’s, namen… Stiekem heb 
ik best genoten van die perio-
de, hoor. Het was af en toe be-
hoorlijk spannend. En grappig. 
De rechercheur belde bijvoor-
beeld een keer om te vertellen 
dat hij André met een ande-
re vrouw in het snotje had bij 
een pannenkoekenrestaurant. 
Terwijl André mij op datzelf-
de moment sms’te dat hij aan 

bood. Hij uitte dan regelma-
tig dreigementen, met veel 
machtsvertoon. Daar wilde ik 
andere vrouwen voor behoe-
den.” Om die reden probeert 
Lien ook in contact te komen 
met de partner van André. “Ook 
deze vrouw gunde ik een beter 
leven, maar helaas wilde zij er 
niets over horen.” 
Lien stapt ook naar de politie 
om aangifte te doen. “Via een 
jurist heb ik vervolgens ge-
probeerd om mijn geld terug 
te krijgen. Helaas is dat tot op 
heden niet gelukt. Wel heb ik 
de werkgevers van André in-
gelicht. Ik heb bewijzen aan-
geleverd om aan te tonen dat 
hij zijn positie bij de radio mis-
bruikte om vrouwen op te lich-
ten. Door twee stations is hij 
daarop ontslagen. En omdat ik 
toch bezig was, heb ik ook het 
UWV maar meteen ingelicht 
over de vierduizend euro aan 
extra inkomsten die hij van mij 
had ontvangen en hoogstwaar-
schijnlijk niet had opgegeven. 
Dat nieuws werd met luid ge-
juich ontvangen.
Maar André gaat gewoon verder 
met zijn dubieuze praktijken. 
Hij is gewetenloos en ronduit 
gevaarlijk. Een sociopaat. Na 
alles wat er gebeurd was, vond 
ik het vreselijk als ik online en 
via de radio zag en hoorde waar 
hij mee bezig was. Ik wilde hem 
stoppen en hem alsnog laten 
voelen wat hij mij had aange-
daan. Sterker nog, het liefst wil-
de ik een rechtszaak tegen hem 
beginnen en er alles aan doen 
om hem kapot te maken. Maar 
op een gegeven moment wist ik 
dat ik ermee op moest houden. 
Ik had al het mogelijke gedaan 
om andere vrouwen en mezelf 

‘Eigenlijk  
wilde ik hem 

geen geld 
lenen, maar  

ik deed het 
toch. En nog 

eens en  
nog eens…’
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te helpen. Het werd tijd om los 
te laten en verder te gaan met 
mijn eigen leven. De radio ging 
uit.”

Draaikolk
Zodra de ergste storm in haar 
privéleven is gaan liggen, licht 
Lien haar kinderen in. “Zij had-
den de naam André al vaak ge-
hoord, maar het hele verhaal 
had ik ze nooit durven vertel-
len. Ik schaamde me natuurlijk 
kapot, omdat ik in de doorzich-
tige praktijken van die oplichter 
was getrapt. Mijn dochter was 
helderder van geest en had eer-
der door dat er iets niet klopte 
dan ik. Zij had al een paar keer 
aan me gevraagd: ‘Mam, waar 
is Lien toch gebleven?’ Maar ik 
werd meegezogen in een emo-
tionele draaikolk. Het was de 
combinatie van rouw om mijn 
man en een diepgewortelde be-
hoefte aan liefde waardoor ik 
rare dingen ging doen. Ik wilde 
op dat moment niets liever dan 
een nieuwe relatie.”
Toch heeft Lien er geen spijt 
van dat ze zich heeft ingeschre-
ven op de datingsite en op die 
manier met André in contact is 
gekomen. “Natuurlijk was het fij-
ner geweest als het allemaal an-
ders was gelopen. Als ik gewoon 
een leuke vent had ontmoet, die 
ook een gezellige relatie had ge-
wild. En ik vind het nog steeds 
heel erg dat ik mijn geld ben 
kwijtgeraakt. Maar aan de an-
dere kant heeft het me ook veel 
gebracht. Ik sta weer met beide 
benen op de grond en heb er leu-
ke contacten aan overgehouden. 
Die privédetective bijvoorbeeld. 
En twee andere slachtoffers 
van André zijn inmiddels goede 
vriendinnen van me.” 

Inmiddels heeft Lien de draad 
van haar leven weer opgepakt. 
“Ondanks mijn negatieve erva-
ringen ben ik toch weer actief 
op een datingsite. Ik wil men-
sen blijven vertrouwen, anders 
is het leven echt niet leuk meer. 
Maar natuurlijk ben ik wel voor-
zichtiger dan voorheen. Ik laat 
niet meer met me sollen en 
spreek nu zo snel mogelijk met 
iemand af als ik denk dat er een 
klik is. André was in mijn hart 
gekropen zonder dat ik hem ooit 
had gezien. Toen ik later, via het 
recherchebureau, een echte foto 
van hem te zien kreeg, schrok ik 
me helemaal te pletter. Op die 
man was ik echt nooit gevallen. 
Pas als je echt met iemand af-
spreekt, weet je of het goed zit, 
door uitstraling, energie en oog-
opslag. Dat zeg ik tegen mijn cli-
enten ook altijd: zien is voelen.” 

Veel geleerd
Hoe vervelend het allemaal ook 
was, Lien is ervan overtuigd dat 
haar ervaring met André een 
doel diende. “Ik heb er veel van 
geleerd. Na het overlijden van 
mijn man was ik te veel bezig 
met het zoeken naar liefde en 
erkenning van buitenaf, terwijl 
ik me juist op mezelf had moe-
ten richten. Ik moest opnieuw 
ontdekken wie Lien is. Nu richt 
ik me weer met positieve ener-
gie op alle mooie dingen in het 
leven, zoals mijn kinderen en 
kleinkinderen. Als daar in de 
toekomst ook nog eens een leu-
ke relatie bij zou komen, dan 
is dat mooi meegenomen. Het 
allerbelangrijkste in het leven 
is liefde vinden in jezelf. Als je 
van jezelf houdt, is liefde van 
buitenaf geen noodzaak meer. 
Dan word je onafhankelijk.” 

‘Ondanks 
alles wil ik 

mensen blijven 
vertrouwen, 
anders is het 

leven echt niet 
leuk meer’
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