
verslaving

De drank groeide hem boven het hoofd. Het 
ontwrichtte niet alleen zijn eigen leven, 
maar ook dat van ons, zijn gezin. Op mijn 

dertigste werd ik verliefd op deze charmante man, 
die oprecht in mij geïnteresseerd was en me waar-
deerde om mijn kook- en bakkunsten. Toen al 
vond ik dat hij veel dronk, maar het gekke was dat 
hij geen dronken gedrag vertoonde. Peter - toen 
vierendertig jaar - wankelde niet en sprak niet met 
dubbele tong. Dus geloofde ik hem als hij zei dat 
het wel meeviel. Bovendien was ik opgegroeid in 
een gezin waarin niemand iets om 
alcohol gaf. Wat wist ik er nu ei-
genlijk van? En Peter werkte in de 
zorgsector, dus ik mocht aanne-
men dat hij wist waar hij mee bezig 
was. 
Maar hij dronk steeds vaker. 
Steeds meer. Wat de werkelijke 
aanleiding was, weet ik niet. Peters 
ouders heb ik nooit gekend en met 
zijn broers en zussen had hij nau-
welijks nog contact. 
Mijn man was verslaafd aan alco-
hol. In mijn huis, voor mijn neus, 
maar ik zag het niet! Tot ik op een 
gegeven moment voelde dat er iets 
niet klopte. Dagelijks deed ik mijn 
ronde langs de flessen, die onom-
stotelijk het bewijs leverden dat 
er daadwerkelijk stevig werd gedronken. Maar ik 
stond machteloos. Want een alcoholist doet álles 
om te blijven drinken en sluit zijn ogen voor zijn 
eigen negatieve patroon. Binnenshuis werd Peter 
op den duur verbaal steeds agressiever tegen mij. 
In zijn ogen was ik degene die alles fout deed. De 
schuldige, dat was ík. Altijd!

KLACHTEN
Alleen de mensen die heel dicht bij mij staan, ken-
den Peters ware aard. Verder zag onze omgeving 
hem als een gezellige kerel. Hij hield iedereen voor 
de gek en niemand geloofde me. In mijn wanhoop 
heb ik wel eens geroepen dat ik het huis vol met 
verborgen camera’s zou hangen en na verloop 
van tijd een ‘filmavond’ zou organiseren. Zodat 
iedereen zou kunnen zien hoe hij werkelijk was.  
Zeker één op de tien mensen is alcoholist, dus ik 
was waarschijnlijk niet de enige in de straat die 
hulpeloos moest toezien hoe haar partner weg-
kwijnde. Hoe het gezin eraan onderdoor ging.

We woonden nog maar net samen, toen Peter met 
onduidelijke klachten ziek thuisbleef van zijn werk. 
Een week werd een maand. Een maand werd een 
halfjaar en uiteindelijk heeft hij tweeënhalf jaar 
gedokterd. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit, voor al-
lerlei onderzoeken. Er werd zelfs even gedacht dat 
Peter de chronische ziekte ME had. Dat klonk 
enigszins logisch, want hij was structureel moe en 
had veel vage pijntjes. 
Toch werd maar niet duidelijk wat hij écht man-
keerde. En dat gaf mij de vechtlust om een nóg be-

tere arts te vinden die wél een diagnose 
zou kunnen stellen. De onderste steen 
zou ik boven krijgen. Er moest gewoon 
een reden zijn waarom mijn man zich 
zo beroerd voelde. Ik maakte me grote 
zorgen. Als ik naar mijn werk ging, liet 
ik hem lusteloos achter op de bank, 
waarop hij zijn dagen doorbracht. Wat 
was er in vredesnaam met hem aan de 
hand? 
Een brief van zijn werkgever, waarin 
gedreigd werd met ontslag, bracht Peter 
spontaan weer in beweging. Van de ene 
op de andere dag ging hij opeens weer 
werken. Ik snapte er helemaal niks van 
- hij was toch ziek? Tegelijkertijd was 
ik opgelucht omdat Peter zich sterk 
genoeg voelde om weer aan de slag te 
gaan. Blijkbaar had hij dit laatste zetje 

even nodig gehad. En zo werd een zwart hoofdstuk 
vol narigheid afgesloten. 
Kort daarna raakte ik zwanger en daarmee ging 
een grote wens van ons in vervulling. Zie je wel, al-
les kwam weer goed! Maar het werken leverde Pe-
ter meteen weer problemen op. Hij was tweeënhalf 
jaar zonder duidelijke diagnose niet op zijn werk 
verschenen en nu was hij plotseling terug. Collega’s 
twijfelden aan zijn geloofwaardigheid en er ont-
stonden allerlei wrijvingen. 
We wogen alle voors en tegens af en Peter besloot 
dat hij voor zichzelf wilde beginnen. Zo kon hij een 
nieuwe, frisse start maken. Hij kreeg weer plezier 
in werken en had geen collega’s meer om mee in 
discussie te gaan. In die tijd - eind jaren negentig 
- floreerde de economie en ook Peters jonge onder-
neming plukte daar de vruchten van. Al snel moest 
hij iemand in dienst nemen om al het werk aan te 
kunnen. En daarmee begon de ellende opnieuw. 
Om het minste of geringste kreeg hij woorden en de 
spanningen namen toe. 
Intussen hadden we kort na elkaar twee kinderen E
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ALCOHOLIST
Leven met een

Dagelijks deed 
ik mijn ronde 

langs de flessen. 
Ze leverden het 
bewijs dat er 

inderdaad stevig 
werd gedronken

Liegen, stiekem drinken, 
schulden maken, agressief 
gedrag en uiteindelijk permanente 
hersenschade… Ellen (52) moest 
machteloos toezien hoe haar 
man te gronde ging aan zijn 
alcoholverslaving. Haar noodkreten 
werden keer op keer niet gehoord. 
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gekregen. Naast het drukke huishouden, werkte 
ik parttime en deed ik de boekhouding van Peters 
zaak. Zoals vele jonge gezinnen werden we ge-
leefd. Peter kreeg daarbij een steeds korter lontje. 
Hij kwam na zijn werk thuis, maar daar was dan 
ook alles mee gezegd. Ik kreeg geen knuffel meer, 
de kinderen geen aandacht. Hij plofte op de bank 
en klokte eerst een halve liter bier naar binnen, 
volgens hem om zijn klachten, die weer opspeel-
den, te verzachten. Verder zweeg hij. En als er al 
een antwoord kwam, dan zei 
hij dat hij moe was. Zo intens 
moe. Van de kinderen kon hij 
niets hebben. 
Met de laatste langdurige 
ziekteperiode nog vers in mijn 
geheugen, maakte ik me direct 
zorgen. De vele vage klachten 
waren in alle hevigheid terug-
gekomen. Peter begon meer te 
drinken. Als ik in het weekend 
’s morgens aan de koffie zat, 
dronk hij al alcohol. Tegen 
de pijn, zei hij. Daarbij wreef 
hij me voortdurend in dat hij 
heus wel wist waar hij mee be-
zig was en juist zuinig op zijn 
lichaam was. 

VERSTOPTE FLESSEN
Maar het ging van kwaad tot erger. Peter bleef 
vaker thuis van zijn werk en de drank werd zijn 
eerste levensbehoefte. Weer gingen we de medi-
sche molen in, zonder dat er iets werd gevonden. 
Maar mijn ogen waren, al was het langzaam ge-
gaan, inmiddels geopend. Zijn klachten hadden 
alles te maken met drankverslaving! Sluipend was 
het probleem bovendien steeds erger geworden. 
Overal in huis kwam ik verstopte flessen tegen en 
met pijn in het hart besefte ik hoe immens groot 
zijn probleem was. 
Ik liet me niet langer voor de gek houden en begon 
mijn zorgen voorzichtig te ventileren bij de artsen 
die we regelmatig bezochten. Maar mijn argumen-
ten werden door Peter van tafel geveegd en daar-
door zelfs door de arts niet gehoord. Machteloos 
moest ik toezien hoe Peter steeds verder de vernie-
ling in ging. 
Gelukkig vond ik steun bij een paar lieve vrien-
dinnen die ik in vertrouwen had genomen. Bij hen 
kon ik even uithuilen, zodat ik thuis mijn rust kon 

In 2009 werd Peter opgenomen in het ziekenhuis, 
om een onschuldige aandoening te laten behan-
delen met antibiotica. Nu zou zijn verslaving aan 
het licht komen, dit werd zijn redding! Al na één 
dag zag ik dat zijn handen begonnen te trillen. 
Zingend reed ik terug naar huis. Tegelijkertijd 
schaamde ik me voor het feit dat ik in zo’n eufori-
sche stemming was. 
Op de tweede dag vertelde de verpleging me dat 
het niet goed ging met mijn man. Hij transpireerde 
hevig, trilde, kwam niet uit zijn 
woorden en huilde veel. Dat ver-
baasde me niets. Ik vertelde dat 
ik de artsen al jaren duidelijk 
probeerde te maken dat Peter 
verslaafd was aan drank, maar 
dat ik nooit werd gehoord. En 
nu hij cold turkey was gestopt, 
vertoonde hij hevige ontwen-
ningsverschijnselen. De behan-
delend arts besprak het met 
Peter, maar omdat hij ontkende, 
kon er volgens het protocol geen 
actie worden ondernomen. En 
dat terwijl het bewijs in het zie-
kenhuisbed lag te trillen! Ik was 
zwaar teleurgesteld. 
Na drie weken kreeg ik Peter 
weer mee naar huis. Afgekickt, 
zou je zeggen. Maar moeiteloos 
pakte hij de draad weer op. Vier liter drank per 
dag was ‘gewoon’. Daarbij werd hij steeds onrede-
lijker en grover. 
Toen op een gegeven moment ook de kinderen het 
moesten ontgelden, overschreed hij alle grenzen 
en heb ik hem het huis uitgezet. Eind 2009 was 
dat. Hoe graag ik ook wilde dat hij beter zou wor-
den, dit kon ik niet langer aanzien. Alleen als hij 
openlijk zou uitkomen voor zijn drankprobleem, 
wilde ik overwegen om nog iets voor hem te doen. 
Twee dagen later stuurde hij me een sms’je: Drank 
maakt inderdaad meer kapot dan me lief is. Eínde-
lijk was hij dan tot inkeer gekomen! Opgelucht liet 
ik Peters verklaring aan onze huisarts lezen. Die 
nam contact met hem op en Peter liet zich door-
sturen naar een afkickkliniek. Helaas niet intern, 
maar het was een begin waarin ik wilde geloven. 
In die tijd hadden we alleen nog telefonisch con-
tact en op den duur leek het echt beter met hem te 
gaan. Hoewel mijn vertrouwen flink was bescha-
digd, wilde ik hem nog een kans geven. Dat heb-
ben we langzaam opgebouwd. De eerste tijd kwam 

hij regelmatig bij ons op bezoek. Nadat hij had 
gezworen dat hij volledig afgekickt was, kwam hij 
na vier maanden weer hier in huis wonen. Maar ik 
bleef scherp. En dat was maar goed ook. Tijdens 
het opruimen vond ik een aanvraagformulier voor 
een forse lening. Op mijn naam, nota bene! Met het 
huis als onderpand. Alleen de valse handtekening 
ontbrak nog, maar ik werd ziek van de gedachte 
dat Peter tot dit soort dingen in staat was. Het was 
duidelijk dat hij zich ook financieel in de nesten 

had gewerkt met zijn gezuip. 
Een gewoon gesprek hierover was 
niet mogelijk. Ik ben tot de grond 
toe afgebrand, waarbij hij me ver-
weet dat álles mijn schuld was. De 
meest gekke toevalligheden ge-
beurden door mijn toedoen. Hij 
kraamde steeds meer onzin uit. 
Fantasie en werkelijkheid werden 
door elkaar gehaald, maar hij ge-
loofde volstrekt in de juistheid van 
zijn eigen verhalen. Niets herin-
nerde me nog aan de man met wie 
ik ooit was getrouwd. 
Onze pubers moesten intussen 
steeds minder van hun vader heb-
ben, omdat hij was veranderd in 
een agressief beest. Had de drank 
zijn lichaam en geest totaal vergif-
tigd? Tegen zijn zin in ging Peter 

mee naar de huisarts. Daar werd hij voor een ul-
timatum gesteld: hij moest zich laten onderzoeken 
bij het GGZ, of anders werd het een scheiding. Hij 
koos verstandig genoeg voor het eerste. 

KORSAKOV
De onderzoeken gaven al snel duidelijkheid. Peter 
bleek verschijnselen te hebben van het syndroom 
van Korsakov. Zijn alcoholverslaving had zijn 
hersenen beschadigd en zijn kortetermijngeheu-
gen aangetast. Bekend is dat patiënten de gaten in 
hun geheugen moeiteloos opvullen met fantasie-
verhalen waarin ze zelf geloven. De arts legde uit 
dat mensen met dit syndroom vaak passief zijn en 
anderen de schuld geven van hun eigen falen. Dat 
was zo herkenbaar! 
Er kwam ook uit dat Peter kampte met een per-
soonlijkheidsstoornis, met symptomen van nar-
cisme en borderline. Of dat ook een gevolg is van 
de alcohol valt niet te bewijzen. Maar feit is dat 
hij daardoor manipulatief en theatraal gedrag 

verslaving

bewaren als Peter me weer eens onderuithaalde. 
Toch bleef ik voor hem vechten, want ik wist dat 
dit niet míjn Peter was. Zijn verslaving was een 
ziekte en daar moest een oplossing voor zijn. Dat 
hield me op de been. 

HERSENSPINSELS
Intussen hadden niet alleen zijn leven en ons hu-
welijk te lijden onder de fles. Zijn zaak stevende af 

op een faillissement. Gelukkig kon 
ik hem overhalen om het bedrijf 
tijdig te verkopen. Verder riep mijn 
bemoeienis nog meer ontkenning op 
en deed hij verwoede pogingen om 
zijn gedrag te rechtvaardigen. Maar 
ik was niet langer gevoelig voor zijn 
drama en leugens. Daardoor werd 
hij achter gesloten deuren verbaal 
steeds agressiever. 
In gezelschap was hij echter de 
leuke man. Hij bracht het zo dat 
mensen mij zagen als een strenge, 
serieuze vrouw met gebrek aan hu-
mor. Niemand had door wat zich 
werkelijk afspeelde bij ons thuis. 
In die periode kreeg hij ook her-
senspinsels, waar hij me midden 
in de nacht voor wakker maakte. 
Dan was hij boos, omdat hij dacht 

dat ik vreemdging. Zond ik dat soort signalen dan 
uit? Ik ken bijna niemand die preutser is dan ik!  
’s Morgens wist hij er niets meer van. Daar schrok 
ik van. Het werd een regelmatig terugkerend 
nachtritueel, waarin de beschuldigingen steeds er-
ger werden. 
’s Ochtends werd hij steevast wakker met ‘mi-
graine’. Zo noemde hij het. Ik noem het een flinke 
kater. En zo belandden we bij de neuroloog. Be-
dachtzaam vroeg ik de specialist of Peters klach-
ten misschien te maken konden hebben met zijn 
alcoholgebruik. Uiteraard ontkende Peter dit en 
de neuroloog liet het daarbij. Peter pakte werkelijk 
iedereen in met zijn mooie praatjes. Voor de hoofd-
pijn werd geen oorzaak gevonden. 
En zo modderde Peter door. Zijn leven thuis bracht 
hij inmiddels door op letterlijk één vierkante me-
ter: met zijn computer en puzzelboekje op de bank 
bij de televisie. Passief, vaak huilend, en zich ver-
schuilend achter allerlei pijntjes. Intussen vloog ik 
van hot naar her met twee kinderen, een baan én 
een ‘chronisch zieke’ man.

Zijn leven bracht 
hij inmiddels door 
op de bank bij de 
televisie. Passief, 

vaak huilend en zich 
verschuilend achter 

allerlei pijntjes
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vertoonde. Bingo! Met deze diagnose vielen alle 
puzzelstukjes op hun plek. Een MRI-scan wees 
vervolgens uit dat Peter een algehele atrofie van de 
hersenen had. Oftewel: omdat de alcohol zo veel 
vocht aan de hersenen had onttrokken, waren ze 
aan het verschrompelen. Nu wisten we het zeker. 
Maar het loste het probleem helaas niet op. Want 
wat hij had, was onomkeerbaar. 

VERDWENEN
Peter weigerde deze diagnose 
te accepteren. Niet veel later 
is hij in alle stilte vertrokken 
toen ik even de deur uit was. 
Bij thuiskomst viel me meteen 
op dat er geen spullen van Pe-
ter meer in de berging lagen. 
Ik ging direct boven kijken. 
Zijn persoonlijke papieren en 
al zijn kleding waren verdwe-
nen. Alles was weg. Hij was 
definitief vertrokken, ik wist 
het zeker. 
De hele dag overheerste eigen-
lijk een gevoel van opluchting, 
afgewisseld met verdrietige 
momenten. Dit was het dan… 
Ons huwelijk was definitief 
afgelopen. Met vlagen was ik 
ook boos op hem, want als hij zijn drankprobleem 
eerder had toegegeven, had het nooit zover hoeven 
komen. Dan hadden we op tijd hulp gekregen. 
Toen de kinderen die middag uit school kwamen 
en ik vertelde dat hun vader was vertrokken, 
hebben we samen gehuild. Het waren tranen van 
opluchting én van verdriet. Het was zo dubbel. 
Sindsdien leven we al een klein jaar in onwetend-
heid over zijn verblijfsplaats. Een halfjaar geleden 
stuurde hij me opeens een mail met het verzoek om 
zijn post door te sturen naar een postadres. Hij gaf 
geen uitleg en vroeg niet eens naar de kinderen. 
Het is vreemd, maar het geeft lucht. Tegelijkertijd 
voel ik me schuldig omdat ik het zo ervaar. Want 
ik was niet voor niets met Peter getrouwd. Ik wilde 
er voor hem zijn. Als hij lichamelijk ziek was ge-
weest, had ik hem toch ook verzorgd? Met tijden 
ben ik nog steeds ongerust over hoe het met hem 
gaat. Ik hoop dat hij goed voor zichzelf zorgt.
Enige tijd terug heb ik de balans van mijn huwelijk 
opgemaakt en geconcludeerd dat juist iedere ba-
lans ontbrak. Het geven was mijn deel, het nemen 

het zijne. Toch kan ik niet zeggen dat ik de eerste 
jaren als vervelend heb ervaren. Het feit dat hij na 
tweeënhalf jaar weer aan het werk ging, deed me 
goed. We kregen twee gezonde kinderen, dat waren 
hoogtepunten. Ik was trots op hem toen hij zijn ei-
gen onderneming startte. Overal heb ik succesvol 
mijn schouders onder gezet. Dat geeft voldoening, 
ook al kwam er veel op mij neer. 
Nog steeds sta ik zo positief in het leven. Al ben 
ik inmiddels wel zover dat ik weet dat ik niet kan 

én niet wil samenleven met een man 
die zijn verslaving verkiest boven 
zijn gezin. 
Het is ons drietjes intussen ge-
lukt om ons leven weer op te pak-
ken. De kinderen, nu zeventien en 
achttien jaar oud, vinden het weer 
gezellig thuis. Al staan er heel wat 
krasjes op hun ziel, toch maken ze 
een gelukkige indruk en doen ze het 
goed op school. Ik ben ontzettend 
trots op dit tweetal én op mijn ei-
gen innerlijke kracht, mijn positieve 
vechtlust. 
Ik zie het nu als mijn plicht om de 
hulpverlening met diezelfde kracht 
wakker te schudden. Vol vertrou-
wen heb ik destijds mijn man toe-
vertrouwd aan mensen die er ver-
stand van hadden. Toch werd ik 

door deze medici niet gehoord. Simpelweg omdat 
Peter, die door de allesvernietigende alcohol al-
lang niet meer voor rede vatbaar was, zich ver-
zette. Dus dwaalden we verder af en kwamen er 
steeds meer problemen. Hoe had ik ervoor kunnen 
zorgen dat ik wél serieus genomen werd? 
Het heeft me verbaasd dat ik in deze huidige tijd 
zo enorm heb moeten vechten voor mijn gelijk. 
Niet om mezelf op de borst te kunnen slaan, maar 
omdat ik mijn man, van wie ik hield, wilde hel-
pen. In plaats van te kijken naar de persoon die 
tegenover je zit, werden er louter protocollen ge-
hanteerd en het heeft jaren geduurd voordat er 
enige vooruitgang werd geboekt in onze strijd. Ik 
wens oprecht dat de zorgsector haar ogen hiervoor 
opent, zodat andere gezinnen wél een nieuwe kans 
gegeven wordt. L

Ellen komt graag in contact met lotgenoten. Heb jij 
ook ervaring met een verslaafde partner? Mail o.v.v. 
‘MGS1403 Ellen’ naar redactie@mijngeheim.nl.  
Je kunt ook je verhaal delen op www.mijngeheim.nl.
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