'Seksstewardess' schikt met ex

Transavia is beland in het centrum van
een harde strijd tussen twee
echtgenoten.
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De uiterst genante strijd tussen de
stewardess van Transavia, die seks
zou hebben met collega's, en haar
bedrogen man, is over. De rechter
dwong een schikking af. ,,In het
belang van hun kinderen.''
Ze leerden elkaar kennen toen zij
16 was en hij 22. In het Westlandse
tuindersdorp De Lier. Al meer dan
dertig jaar samen. En in september
25 jaar getrouwd. Maar zelden
werd in een jubileumjaar zo'n
genante en bitterharde strijd
gevoerd als die tussen een
stewardess van Transavia en haar
man.
Gisteren vochten ze voor de
rechter in Den Haag het zoveelste
hoofdstuk uit hun vechtscheiding
uit. Dit keer niet over de
bezoekregelingen voor hun
kinderen, of de verkoop van hun
fraaie boerderijwoning, maar vooral
over haar dagboek. Dat boek
waarin zij haar tientallen
seksavonturen met collega's
bespreekt, met piloten vooral.
Slippertjes vóór, ná én tijdens de
Transavia-vluchten. Vooral de seks
die tijdens vluchten in de cockpit
zou hebben plaatsgevonden,
zorgde voor ophef, nadat haar man
delen van het dagboek had
verspreid onder Transaviapersoneel.
Hij dacht altijd al dat zij
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vreemdging, maar toen hij dat
dagboek (vermoedelijk via iemand
van Transavia) in handen kreeg,
wist hij het zeker. Eerst klopte hij
nog aan bij de leiding van
Transavia. ,,Maar die wuifden het
weg als een privézaak'', vertelt een
van de broers van de bedrogen
man. Dat bracht de echtgenoot
ertoe paniek te zaaien onder haar
veelal getrouwde Transaviacollega's. Bij hoog en bij laag
beweren de man en zijn broers dat
het niet alleen om wraak te doen
was: seks in de cockpit brengt de
veiligheid van passagiers in gevaar.
,,Dat moet onderzocht worden.''
De stewardess is sinds haar man
het dagboek in bezit heeft, in een
bikkelharde vechtscheiding met
hem beland. Volgens zijn broers
zette hij zijn vrouw uit hun
boerderijwoning in De Lier, maar
'wist zij het zo te manipuleren' dat
hijzelf moest vertrekken. De man
woont nu vlakbij in een
appartement met hun zoon van 13,
die heen en weer geslingerd wordt
tussen vader en moeder.
Onderhoud

daarvoor zijn afspraken gemaakt
over de kinderen. 'In hun belang'
werd daar niks over gezegd.
Volgens de stewardess zou lang
niet alles wat in het dagboek staat
echt zijn gebeurd. Zij zou een
erotisch boek hebben willen
schrijven. Sterker: het hele
dagboek zou verzonnen zijn door
haar man om haar in een kwaad
daglicht te zetten. Zij zelf zegt er
niets over. Transavia heeft haar
niet ontslagen.
Volgens een broer van de man is
de zaak nog niet gedaan.
Transavia zou de stewardess
steunen om meer imagoschade te
voorkomen. ,,Mijn broer heeft
ingestemd niet meer te publiceren
om een vonnis te voorkomen'', zegt
een broer van de bedrogen man.
,,Maar dat betekent niet dat de
strijd is gestreden. Er zijn meer
kopietjes van het dagboek in
omloop. Iedereen denkt dat mijn
broer wraak wilde nemen, maar hij
wil dat er een onderzoek komt naar
de vraag of de veiligheid in het
geding was. Bewijs daarvoor staat
in het dagboek."

De stewardess woont nog in de
boerderij met hun twee jongste
dochters. Hun oudste dochter
woont op zichzelf. Het huis staat te
koop, maar over het onderhoud van
de woning en over de kinderen is
ook de grootste ruzie ontstaan, zó
heftig dat zij wil afdwingen dat hij
zelfs niet meer op het perceel mag
komen.
De rechter probeerde gisteren
vooral voor dat laatste een
oplossing af te dwingen. Achter
gesloten deuren, vanwege alle
privacybelangen. De stewardess en
haar man waren er zelf allebei bij.
Zij diep weggedoken in haar kraag,
zoveel mogelijk verstopt achter
haar advocaat. Hij probeerde zich
wat minder fanatiek te verschuilen.
Anderhalf uur later kwamen ze naar
buiten. Het resultaat: hij gaat
stoppen met rondstrooien van
delen van het dagboek. In ruil
dinsdag 25 oktober 2016

Pagina 16 (1)

