
l een hele tijd ga ik met Mireille om. Haar dochter 
Elise kwam zes jaar geleden bij mijn dochter Tjarda 
in de klas en die twee werden vriendinnen. Mireille 

en ik ook. We komen elkaar vaak tegen op het schoolplein 
en daarnaast gaan we regelmatig samen naar de stad of een 
avondje uit. 
Een paar maanden terug begon Mireille zich anders te gee
dragen. Haar telefoon leek ineens het middelpunt van haar 
bestaan te zijn. Normaal gesproken pakte ze die alleen als 
ze werd gebeld, maar ineens keek ze er regelmatig op, soms 
terwijl we middenin een gesprek zaten. En dat alles met een 
grote glimlach op haar gezicht. Het viel me op, maar ik zei er 
niets van. Zelf kwam ze op een avond met de verklaring: ‘Ik 
heb contact met een leuke man, joh,’ opende ze het gesprek 
met een grijns. ‘Hij heet Rob. Ik denk eraan om binnenkort 
af te spreken.’
‘Wow,’ antwoordde ik. ‘Maar zou je dat nu wel doen?’ Ik ben 
best ruimdenkend, maar afspreken met andere mannen tere
wijl je getrouwd bent… daar komt ellende van.
‘Ach, het is gewoon een flirt. Ik wil wel weten wie ik voor me 
heb,’ zei ze, waarna ze vertelde hoe ze hem had leren kennen. 
Op een dag had ze uit nieuwsgierigheid een nepprofiel aangee
maakt op een datingsite. Onder een valse naam en met foto’s 
die ze van internet geplukt had. Ze had ook maar meteen een 
Facebookprofiel aangemaakt en was trots dat het haar was 
gelukt om in een mum van tijd meer dan honderd vrienden 
te verzamelen. Ze vertelde er zo luchtig over, alsof het een 
onschuldige hobby betrof. 
Het was verbazingwekkend wat er vervolgens allemaal 

gebeurde. De mannen vlogen op haar af als vliegen op stroop.
‘Ik vind het gewoon grappig, een soort experiment,’ verklaare
de ze.
‘Totdat die Rob in beeld kwam,’ merkte ik op. 
Ze lachte hardop. ‘Inderdaad!’
Verder spraken we er die avond niet meer over, maar ik dacht 
er wel over na. Ergens kon ik wel begrijpen dat ze ervan gee
noot. Willem, haar man, is vaak weg voor zijn werk en Elise 
heeft haar moeder steeds minder nodig. Het huishouden en 
haar wekelijkse sportochtend, dat is alles wat Mireille eigene
lijk om handen heeft. 
Toch voelde het niet goed. Het is gevaarlijk. Ik dacht: wat 
als die Rob een engerd is die gekke dingen gaat doen als hij 
erachter komt dat Mireille niet is wie ze zegt dat ze is? Wat als 
Willem erachter komt dat ze er een gekke hobby op nahoudt? 
Wat als een van de andere mannen met wie ze contact heeft 
erachter komt?
Mijn bedenkingen besprak ik een paar dagen later met haar. 
Ze luisterde naar me, maar haalde haar schouders op. ‘Maak 
je geen zorgen, het stelt allemaal niets voor. Gewoon een bee
tje virtueel geflirt. Denk je dat Willem op zijn zakenreisjes 
nooit een flirt heeft? En die afspraak met Rob zal er misschien 
niet eens van komen. Ik ga heus niet vreemd, hoor. Laat mij 
nu maar gewoon genieten!’
‘Dit kan nooit goed zijn voor je huwelijk, Mireille,’ probeerde 
ik nog. 
‘Wie zegt dat?’ zei ze bits. ‘Ik heb nog nooit zo veel seks gehad 
met Willem als in de laatste maanden. Volgens mij is dit heel 
goed voor mijn huwelijk.’

Totdat iemand erachter komt, dacht ik, maar haar felle blik 
maakte dat ik mijn woorden inslikte. Ze moest het zelf maar 
weten. 
We zijn nu een week of vier verder. Nu ik alles weet, doet 
Mireille in mijn bijzijn niets meer stiekem. Soms laat ze me 
zelfs gesprekken lezen. Die liegen er niet om, af en toe zijn ze 
ronduit vulgair. De mannen met wie ze contact heeft, houdt 
ze aan het lijntje zolang ze kan. En het worden er steeds meer. 
Rob is nog wel haar nummer een en hij dringt steeds vaker 
aan op een ontmoeting. Ze twijfelt, ze wil graag, maar ze weet 
ook dat ze het eigenlijk niet kan maken. Dat ze zich voordoet 
als iemand anders, houdt haar nog tegen. Anders had ze het 
allang gedaan, volgens mij. 
Soms probeer ik haar erop te wijzen dat het niet goed is, waar 
ze mee bezig is, maar ik praat tegen een muur. Ik erger me er 
steeds meer aan, want een normaal gesprek valt er niet meer 
met haar te voeren. Bovendien vind ik dat ze heel veel op het 
spel zet. Haar huwelijk, haar veiligheid, haar imago. Ik heb 
eraan gedacht om zelf een fakeprofiel te maken van een man 
en haar op die manier te ‘ontmaskeren’. Ik heb eraan gedacht 
om de datingsite op de hoogte te stellen, ik heb zelfs heel 
even met het idee gespeeld om met Willem te gaan praten. Ik 
durf eigenlijk niet zo goed, want wat zal ik losmaken? Ik ben 
bang dat ik onherstelbare schade aanricht. 
Eigenlijk wil ik er niets mee te maken hebben, maar ik kan 
dit toch ook niet laten doorgaan? Dit moet stoppen, maar tot 
nu toe is het me niet gelukt om tot haar door te dringen. Wat 
kan ik doen?   

‘Haar geflirt op datingsites moet stoppen!’

‘MAG IK MIJN VRIENDIN ONTMASKEREN?’
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Mireille, een vriendin van Lies (40), heeft stiekem een nepprofiel aangemaakt op een datingsite en contact gekregen met 
verschillende mannen, die ze vervolgens aan het lijntje houdt. Zelf ziet ze het als een vermakelijke hobby, maar Lies denkt er 
anders over. Ze vindt dat Mireille haar huwelijk op het spel zet, zeker als ze ook nog eens een van de mannen wil ontmoeten.
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