Elsbeth, 48 jaar, bezit samen met
haar man 8 miljoen euro

‘Ik loop erbij
als zijn
modepopje’
De man van Elsbeth – niet haar echte naam - legt elke dag haar kleding
klaar. Ze mag op een receptie één glaasje champagne. En haar huid moet
zo bleek mogelijk zijn. “Alles moet gaan zoals hij dat wil of bedacht heeft.”
Tekst: Eveline Karman
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sinds een jaar of vijf grootste passie – duiken – zal ik moeten opgeven.
In deze prachtige villa met zwembad blijven is ook geen optie. Die is
van Martins kinderen, dat heeft hij al zo geregeld.
Ik zie mezelf ook niet alleen in een restaurant een ﬂes wijn van een paar
honderd euro voor mezelf bestellen. En voor een nieuwe partner alles
betalen om mijn luxeleventje te handhaven, zie ik niet zitten. Overal is
weleens wat, denk ik dan maar. En Martin is iemand waarmee ik goed
gezien kan worden. We leiden een glamourleven en respecteren elkaar,
ook al hebben we het vaker niet gezellig dan wel. De offers die ik moet
maken, heb ik geaccepteerd. Met trots heeft dat niets te maken. Ik ben
trots op wie ik ben, wat ik heb bereikt. Als dit mede komt door een huwelijk met een miljonair, dan is dat mijn verdienste. Ik ben destijds uit
liefde met Martin getrouwd. Ik zou het zo weer doen.

MINDER BLOND HAAR
Natuurlijk weet ik dat mijn leven niet gangbaar is. Het stoort me dat
ik er als Martins modepopje bij loop. Dat ik niet meer van de zon kan
genieten en op zijn verzoek geen fastfood meer eet. Mijn haarkleur is op
zijn verzoek minder blond dan ik zou willen. Dat is allemaal niet leuk.
Ik verdedig me met het cliché: ik krijg er zoveel voor terug. Ik rijd in een
splinternieuwe auto, iets wat ik nooit heb gekund. Ik doe waar ik zin in
heb, ga weekendjes weg. Ik heb landen gezien die voorheen voor mij
alleen in mijn dromen bestonden. En liep ik eerst met gebogen hoofd
langs winkels als Chanel of Vuitton, tegenwoordig vraag ik met rechte
rug en vaste stem waarnaar ik op zoek ben. Ik eet lekkerder en gezonder, heb geen zorgen meer over rekeningen of reparaties, en ik heb mijn
eigen sportruimte met trainer plus zwembad. Daarvoor wil ik concessies
doen. Als dat is: Martin gelukkig maken, dan doe ik dat.
Ik was best gelukkig in mijn oude ﬂat met mijn wasrekjes vol natte goed
in de woonkamer en heel af en toe een tripje naar een middenklassehotel. Nu dit leven mijn standaard is geworden, nu ik weet hoe kasjmier
voelt, hoe lekker kaviaar smaakt en hoe heerlijk het is om elke week vier
immense boeketten verse bloemen bezorgd te krijgen, wil ik simpelweg
niet meer terug. Ik snap dat ‘jezelf zijn’ belangrijk is voor veel mensen.
Maar voor een goed huwelijk en het comfort van mijn leven met Martin
doe ik offers. Het idee om weer terug te moeten naar de eerste jaren van
mijn scheiding, het inrichten van mijn ﬂatje met Wehkampmeubels en
een stokoud roestig Mazdaatje van Marktplaats, laat me snel over een
paar verplichte sigaretten heen stappen. In ruil voor het leven dat Martin me geeft, accepteer ik dat mijn persoonlijke ruimte en voorkeuren
worden aangetast. Het is vulgair om te zeggen, maar ik blijf bij mijn
man voor het geld.

PRIVÉDETECTIVE
Vriendinnen van vroeger spreek en zie ik gelukkig nog wel, ook al heb
ik er door mijn huwelijk en Martins netwerk een andere vriendenkring
bij gekregen. Aardige mensen, ook al zullen ze nooit een keer domweg
bij de thee een doos bonbons wegschrokken of ergens shoarma met me
eten. Net zoals ze geen festivals bezoeken. Hooguit de miljonairsfair
of de Tefaf-beurs in Maastricht. Martin laat me contact houden met

MiljonairJK.indd 59

mijn verleden, zolang ik maar niet in het openbaar drink of me banaal gedraag. Ooit heeft hij
me een keer laten bespioneren door een privédetective om dat te controleren. Ik vond de rekening
bij het oud papier. Daarom respecteer ik vrijwel
alle wensen van mijn man. Ik ken zijn trekjes en
eigenaardigheden en ondanks zijn continue gekoeioneer en zucht naar perfectie heeft Martin
ook zijn goede kanten. Dat is vooral zijn geld, dat
geef ik toe. Maar hij is ook correct, beleefd en attent en in gezelschap erg leuk. Martin zal nooit
onze trouwdag vergeten en neemt na elke zakenreis een cadeau voor me mee. Wanneer we ruzie
hebben, vraagt hij voor het slapen gaan zelfs of ik
wil dat hij in de logeerkamer slaapt.
Ben ik gelukkiger dan vroeger? Is ons huwelijk
goed? Ik weet het niet. Martin en ik zijn veertien
jaar samen. Na zo’n lange tijd hang je sowieso niet
meer in de lampen. Ik vind Martin nog steeds een
prettige partner en erg aantrekkelijk. We reizen
samen. Golfen. Geven leuke etentjes. Maar ik kan
niet zeggen dat we nog vol passie discussiëren of
elkaars hand vasthouden. Martin doet zijn best
voor mij. En ik voor hem. We vertrouwen elkaar,
hebben allebei geen zin in een nieuwe scheiding.
Dan kun je wel edelmoedig doen, maar daarvoor
ben ik te realistisch en praktisch. Daarbij vind ik
mezelf een ﬁjn mens. Ik geef om anderen, ben oprecht, en zeer loyaal aan Martin. We begrijpen elkaar, zijn tevreden met het leven dat we nu leiden.
We willen allebei niet terug naar het leven dat we
hadden zonder elkaar, of naar een zuigende, frustrerende relatie zoals allebei onze eerste huwelijken waren. Veertien jaar is genoeg om te weten
wat we aan elkaar hebben en wat we aantrekkelijk
vinden aan elkaar. En voor mij is dat vooral Martins credit card.”
De echte naam van Elsbeth is bekend bij de redactie.

‘VULGAIR, MAAR IK
BLIJF BIJ MIJN MAN
VOOR HET GELD’
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lke ochtend wanneer ik wakker word,
verzamel ik al mediterend kracht om op
te staan. Mijn man Martin is dan al naar
zijn werk of de golfbaan. In mijn kleedkamer bekijk ik de kledingset op de ‘hocker’. Al
veertien jaar legt mijn man elke ochtend voor hij
naar zijn werk gaat mijn kleding klaar. Soms valt
het mee, maar regelmatig zijn er dagen dat ik geen
zin heb in panty’s of een zijden blouse. Het liefst
kruip ik dan weg in een warme coltrui met jeans.
Wanneer ik gezwommen en gedoucht heb, trek ik
uiteindelijk exact de combinatie aan die hij heeft
uitgekozen. Wanneer ik dat niet doe, heb ik die
avond ruzie. Speciale events of een gepland uitje
schrijf ik in een agenda. Wanneer ik iets wil veranderen of als er een plan wijzigt, moet ik hem
bellen.

Richard Gere en Hugh Grant
Ik werkte in een luxe warenhuis toen ik Martin
leerde kennen. De dag voor kerst zocht hij oorbellen voor zijn dochter. Naarmate we langer
kletsten, treuzelde Martin meer. Bij het afrekenen
vroeg hij mijn nummer. Nog vóór oudejaarsavond
ontving ik een appje: ‘Restaurant La Cucina. Vanavond 18.00 uur’. Ik glimlachte. Martin overlegde
niet. Hij ging er simpelweg vanuit dat ik kwam. Ik
hou van mannen die weten wat ze willen. Daarbij
ziet Martin er weergaloos uit. Hij is een kruising
tussen Richard Gere en Hugh Grant. Minstens zo
aantrekkelijk en gesoigneerd.
De avond verliep perfect. Ik kan door mijn werk
mensen snel inschatten en merkte dat Martin en ik
dezelfde humor deelden. Er kwamen meer dates
en uiteindelijk vroeg hij me bij hem thuis. Ik had
bij het afrekenen van de oorbellen heus gezien dat
Martin een interessante set credit cards had, maar
dat hij miljonair is, wist ik niet. Zijn villa maakte
dan ook indruk. Je zou hier toch wonen, dacht
ik. Het imponeerde me. Martin vertelde me dat
hij vier maanden eerder gescheiden was en dat
zijn zoon en dochter bij hun moeder woonden.
Ik vond vier maanden kort, al verklaarde Martin
dat de break-up een langdurig proces was geweest.
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‘IK ROOK niet,
maar ik moest
toch een
sigaret
opsteken’

Hij was klaar voor een nieuwe relatie. We leerden
elkaar steeds beter kennen, gingen samen op vakantie. Na een jaar trouwden we omdat Martin
dat prettiger vond.

Dominant
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Het was me inmiddels opgevallen dat Martin bovengemiddeld dominant is. In bed zijn we gelijkwaardig, ook al is Martin best lui. In het dagelijks
leven moet alles echter gaan zoals hij dat wil of
bedacht heeft. Zo hield zijn ex-vrouw erg van pioenrozen, waardoor ik een verbod kreeg ze ooit in
ons huis te zetten. Op een receptie, party of vernissage wil Martin niet dat ik meer dan één glas
champagne drink. Daarna verlangt hij water of
ijsthee; jus d’orange vindt hij ordinair. Net zoals hij
een zongebruinde huid ‘Roelvink-achtig’ noemt.
Martin heeft me het liefst zo bleek mogelijk. Dat is
volgens hem ‘classy’.
Viel ik in onze begintijd op zijn overheersende,
mannelijke karaktertrekjes, later begon het me te
storen. Ik begrijp dat Martin het belangrijk vindt
dat ik me representatief en vrouwelijk kleed. Het
zou alleen fijn zijn wanneer hij me daarin vertrouwt. Soms slaat hij door in dat dominante.
Laatst ontvingen we gasten met een adellijke ach-

tergrond. Ze zijn erg bekend en roken allebei. Martin vond het belangrijk hen niet te schofferen en heeft me gevraagd of ik ook een paar keer
een sigaret wilde opsteken. Ik vind roken vies en ongezond, maar oefende toch een paar keer hoestend in de tuin. Op de bewuste dag rookte
ik mee. Ik heb geen zin in strijd. Martin kan soms lang doorzeuren wanneer ik dit soort dingen niet voor hem oppak. Hij waardeert het als ik
dat wel doe. In dit geval boekte hij een week later een massage voor me.
Wat in mijn voordeel werkt, is dat Martin een harde werker is. Hij is
vaak van huis. In de weekenden speelt hij veel golf. Op zijn verzoek golf
ik nu ook, ook al vind ik het saai en de grappen van onze medespelers
belegen en wollig.

Magnetronmaaltijd
Ik ben jong getrouwd en ook weer jong gescheiden. Op mijn achtentwintigste woonde ik weer alleen. Mijn eerste huwelijk bleef kinderloos.
Ik was 34 toen ik Martin ontmoette. En ook al hoeft mijn ‘Mr. Right’
niet rijk te zijn, Martins geld is een mooie meevaller. Jarenlang werkte ik
als verkoopster en at ik ’s avonds voor de buis een magnetronmaaltijd. Ik
kocht alleen iets van enige luxe wanneer ik veel overuren had gemaakt.
Nu ligt mijn kast vol met designerspullen en tassen van kalfsleer. Ik vlieg
met mijn moeder op een willekeurige vrijdag naar Londen voor een
high tea en een musical. Ik volg golfclinics in Japan. Door mijn huwelijk ben ik zelf ook miljonair geworden. Martin en ik trouwden wel
op huwelijkse voorwaarden. Ik word bij een eventuele scheiding prima
verzorgd achtergelaten maar er zal dan wel veel veranderen. Gekke uitspattingen kan ik me dan niet meer veroorloven. Het reizen en mijn
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