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ZWAMMERDAM

Wielrenner 
onderuit
een wielrenner 
is gisteren rond 
het middaguur 
hard onderuit 
gegaan op de 
Ziendeweg in 
Zwammerdam. 
wat er precies is 
gebeurd, is on-
duidelijk. Voor 
het ongeval 
werd ook een 
traumahelikopter 
opgeroepen, 
maar die hoefde 
niet te landen. 
Het slachtoffer is 
naar het zieken-
huis vervoerd.

GOUDA

Keramiek- 
dagen
Twee jaar lang 
konden de 
goudse Kera-
miekdagen niet 
doorgaan van-
wege de corona-
maatregelen. 
Maar op Hemel-
vaartsdag 26 
mei en op de 
vrijdag erna lukt 
dat wel. Burge-
meester van 
gouda pieter 
Verhoeve draait 
het eerste 
vaasje. de markt 
telt honderd kra-
men.

GOUDA

Diefstal 
motoren 
de goudse poli-
tie ziet een toe-
name in het aan-
tal aangiftes van 
diefstal van mo-
toren. agenten 
zeggen dat gou-
wenaars extra 
alert moeten zijn, 
zeker nu de zon 
weer schijnt en 
veel motorrijders 
de weg weer op 
gaan. de moto-
ren worden 
meestal uit de 
tuin gestolen.

 c Stiekem chatten met een oude vlam

Online ‘micro-cheaten’ 
neemt grote vlucht

Terence Garnier
Gouda/Moordrecht

O
nline ‘micro-chea-
ting’ heeft door co-
rona een opmars ge-
maakt, merkt mid-
lifecrisisexpert Aafke 

Dijkstra uit Moordrecht. ,,Het is 
niet zo onschuldig als het lijkt.”

Wéér een saaie thuiswerkdag op 
diezelfde zolderkamer. Tijdens 
een loos uurtje open je Facebook 
en ziet een leuke foto van een 
oude relatie, vriend of vriendin. 
Hoe zou het zijn met hem of haar, 
vraag je je af, en stuurt een be-
richtje.

Onschuldig? Niet altijd: dit kan 
het begin zijn van het fenomeen 
micro-cheating: online flirten met 
een ander dan de eigen partner. En 
dat is iets waarvoor veel vijftig-
plussers het afgelopen jaar bij 
‘midlife happiness expert’ Dijk-
stra, in haar praktijk in Gouda, 
hebben aangeklopt voor advies en 
hulp. Het geflirt heeft door het 
vele online thuiswerken een 
vlucht genomen, constateert zij.

Verleidelijk
,,We zaten veel thuis, er waren 
weinig mogelijkheden tot een es-
cape. Als je wat zou willen, dan is 
het heel verleidelijk om achter je 
pc een beetje te gaan googelen en 
rondkijken. Van het een komt het 
ander, je bent stiekem met ande-
ren aan het chatten.”

Ach, een beetje flirterig heen en 
weer chatten - je ligt toch niet ge-
lijk met je oude jeugdvlam in bed? 
Nou, zonder gevaren is dit niet, 
vindt Dijkstra. ,,Je raakt aan de 

praat en dan kan het gaan groeien. 
Je geeft de ruimte om iets te laten 
ontstaan. Waarom doe je het, is 
het puur de spanning of kom je 
iets tekort? Zogenaamd ga je niet 
vreemd, maar het is wel emotio-
neel vreemdgaan wanneer je met 
diegene allerlei dingen deelt die je 
eigenlijk met je partner zou moe-
ten delen.”

En dat vindt de ander vaak niet 
leuk, mocht het heimelijke gechat 
uitkomen. ,,Hoe zou je het vinden 
als je partner een paar uur per 
week met een vreemde chat, zon-
der dat jij dat weet? Niet leuk, 
toch? Daarom wordt het stiekem 
gedaan. Je doet iets stiekem als je 
weet dat het fout is. Waar ligt de 
grens? Dat is heel lastig.”

Hoe vaak dit daadwerkelijk in 
afspraakjes uitmondt, is volgens 
Dijkstra, die ook een boek over de 
midlifecrisis schreef, niet hard te 
maken. ,,Maar ik weet uit de prak-
tijk dat het gebeurt, zowel door 
mannen als door vrouwen.” Er zijn 

ook geen cijfers over hoe vaak er 
gemicrocheat wordt. Het is moei-
lijk te meten. En volgens Ameri-
kaans onderzoek zou een vijfde tot 
een kwart van de mensen vreemd-
gaan, maar heel betrouwbaar zijn 
die cijfers niet. Zo verschilt de de-
finitie van vreemdgaan voor veel 
mensen.

Scheiden
Op haar blog deelt Dijkstra, ook 
stress- en burnout-coach, ano-
niem waargebeurde verhalen. Zo 
was er een 58-jarige vrouw die er-
achter kwam dat haar man al acht 
maanden een internetaffaire had, 
met een vrouw die hij nog nooit 
had gezien. Twee weken later 
wilde hij scheiden.

Of online geflirt steeds vaker de 
voedingsbodem van een scheiding 
is? Hazerswoudenaar Kaspar 
Scheltema, oprichter van schei-
dingsplatform uitelkaar.nl, durft 
het niet te zeggen. ,,Ik geloof best 
dat mensen op internet zijn gaan 
zoeken naar ‘nieuwe mogelijkhe-
den’. We zien wel dat mensen 
door corona steeds vaker op inter-
net zoeken naar scheiden.”

Toch daalde het aantal scheidin-
gen vorig jaar ten opzichte van 
2020. Landelijk daalde dit aantal 
met 11,6 procent, van 29.000 ont-
bonden huwelijken naar 25.600, zo 
bleek onlangs uit onderzoek van 
Independer en CBS.

Vanaf je thuiswerkplek 
‘onschuldig’ chatten 
met die oude vriend of 
vriendin. Voor je het 
weet bloeit er wat op.

l 
Zogenaamd ga je 
niet vreemd, maar 
het is wel emotioneel 
vreemdgaan
 – Aafke Dijkstra

 g Aafke Dijk-
stra: ,,Je raakt 
aan de praat 
en dan kan het 
gaan groeien. 
Je geeft de 
ruimte om iets 
te laten ont-
staan.’’ FOTO 

FRANK DE ROO

BOSKOOP

Verdachte woningoverval langer in cel
De 20-jarige S.B. uit Nijmegen, 
die door justitie wordt verdacht 
van een zeer gewelddadige wo-
ningoverval op een Boskoops 
gezin, blijft voorlopig vastzitten. 

Dat heeft de Haagse rechtbank 
maandag bepaald tijdens een voor-
bereidende zitting tegen de man. 
Het OM verdenkt B. van een opeen-
stapeling van geweld. Samen met 
een 17-jarige medeverdachte uit 
Bilthoven en een 21-jarige man uit 
Boskoop zou de Nijmegenaar 
maandag 10 mei 2021 het huis van 
een Boskoops gezin aan de Boe-
zemlaan zijn binnengedrongen.

Zes dagen eerder zou hij in zijn 
woonplaats op de Tunnelweg een 

vrouw in elkaar hebben geslagen. 
De woningoverval in Boskoop is 
echter de zwaarste verdenking die 
er tegen de man ligt. Volgens het 
OM moet het overvallen gezin met 
twee kinderen die ochtend doods-
angsten hebben uitgestaan. 

Doodsbedreigingen
‘Waar is het geld, waar is de kluis, 
anders snijd ik jullie benen eraf’, 
zouden de verdachten hebben ge-
roepen. En ook: ‘Als de politie 
wordt gebeld, dan worden jullie 
doodgemaakt’. De ouders kregen 
meerdere messen tegen de keel, nek 
of het gezicht en werden met een 
mes geprikt. Ze werden vastgebon-
den aan hun armen en benen.

De moeder kreeg een washand in 
haar mond gepropt. De overvallers 
namen geld en spullen mee, waar-
onder mobiele telefoons, laptops, 
sieraden, bankpassen en een fiets. 
Na de overval deden forensisch re-
chercheurs minutieus onderzoek 
in de woning. Een dag later, na de 
vondst van dna-sporen, werden de 
verdachten opgepakt.

In aanloop naar de rechtszaak 
verbleef B. in het Pieter Baan Cen-
trum, omdat hij mogelijk een per-
soonlijkheidsstoornis zou hebben. 
Het dossier tegen B. wordt op 9 mei 
behandeld. Dat gebeurt achter ge-
sloten deuren, omdat hij voor de 
jeugdrechter moet verschijnen.
 – Serena Hofman

VOOR ‘N PRIKKIE
Via Marktplaats, prikborden en Facebook 
worden heel veel tweedehands spullen te
koop aangeboden. ad groene Hart gaat op 
zoek naar het verhaal achter deze adver-
tenties.

Henja verkoopt 
boeken over 
het koningshuis

Werd de koning in de Libelle ge-
noemd, dan wist Henja Metze-
laar uit Waddinxveen dat me-

teen. Niet dat ze het magazine zelf las, haar 
moeder volgde het koningshuis op de voet. 
Nu haar moeder is overleden, hoopt Met-
zelaar een andere Oranjefan te vinden die 
de boekencollectie van haar moeder wil 
kopen.

,,Ze was heel koningsgezind”, vertelt 
Metzelaar over haar moeder. ,,Ze had geen 
portretten hangen van het koningshuis, 
maar volgde wel alle nieuwtjes over hen.” 
Voor haar verjaardag gaf Metzelaar haar 
daarom een verzameling boeken over het 
koningshuis. ,,Lezen ging niet meer, maar 
ze kon wel plaatjes kijken.”
Metzelaar groeide dankzij haar moeder op 
met liefde voor het koningshuis. ,,Ik ben 
wel koningsgezind. Ik ken ze natuurlijk 
niet, maar ik vind het heel warme mensen 
zoals ze overkomen op televisie. In mijn 
ogen doen ze goed werk voor Nederland in 
het buitenland. Als je bijvoorbeeld ziet hoe 
Duitsland reageert op ons koningshuis, 
dan denk ik wel dat zij dat daar een beetje 
missen.”

Koningsdag is voor Metzelaar altijd een 
bijzondere dag. ,,Ik vind het dan leuk om 
ze op televisie te zien. Dan koop ik tom-
poucen en later ga ik naar de rommel-
markt. Dat is wel een beetje traditie.” Be-
hoefte om die dag naar de koninklijke op-
tocht te gaan heeft ze niet. ,,Dan zie je 
niets, op televisie heb je een veel beter 
zicht. Maar het lijkt me wel speciaal om ze 
een keer in het echt te zien.”
Zeker als ze dan een glimp van Amalia op 
kan vangen. ,,Ik denk dat zij een dame is 
die het (haar rol als koningin, red.) heel 
goed zou kunnen doen als ze daar de kans 
toe krijgt. Dat vertrouwen heb ik wel. Ze 
wordt opgevoed met beide benen op de 
grond en weet wat ze wil.”

Metzelaar heeft zelf niet de behoefte om 
de collectie boeken van haar moeder over 
te nemen. ,,Ik ben meer van het ontspul-
len, maar dat wil niet zeggen dat ik niet 
trots ben op het koningshuis.” Via Face-
book hoopt ze de collectie te verkopen aan 
een andere fan van het koningshuis.
 – Kirsten Bliekendaal
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