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Vraag een leerkracht van een willekeurige basisschool wat het meest 
onrustige moment van de week is, en de kans is groot dat hij of zij de 
woensdag noemt. Niet zozeer omdat ouders haast  hebben hun kinde-
ren op tijd af te leveren op het sportveld of de pianoles. Maar omdat 
het de populairste ‘wisseldag’ is voor gescheiden ouders die voor co-
ouderschap hebben gekozen. Beter gezegd: voor de kinderen. Zij zijn 
het die wekelijks van huis en haard moeten ruilen. Dat overdracht-
moment leidt tot de nodige problemen, waarvan bij papa of mama 
vergeten favoriete kledingstukken tot de minste behoren.
Ze bestaan, gelukkig gescheiden gezinnen. Vooral wanneer het na 
een scheiding voorbij is met ruzies en conflicten, zijn kinderen vaak 
beter af, blijkt uit recent onderzoek door de Universiteit Utrecht. 
Maar een scheiding is hoe dan ook ontwrichtend. Kinderen uit ge-
broken gezinnen presteren slechter op school, hebben vaker gedrags-
problemen en kampen vaker met een gebrek aan zelfvertrouwen. De 
kans dat hun relaties later op de klippen lopen, is twee keer zo groot 
als bij kinderen uit ‘intacte’ gezinnen. Alle reden dus om tien keer na 
te denken voor je uit elkaar gaat. Om te proberen die ‘levenslange en 
erfelijke aandoening’ zoals columniste Aleid Truijens een scheiding 
onlangs in de Volkskrant omschreef, in te dammen. ‘Wie elkaar het 
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licht in de ogen gunt (...), verstandige afspraken maakt 
en geen onrealistische verwachtingen heeft van  eeuwig 
geluk, heeft dan wel geen tophuwelijk, maar hoeft 
 misschien niet te scheiden.’ 

SOMS VLIEGT HET ME AAN
Bij elkaar blijven omwille van de kinderen dus. Nienke 
(45, werkt bij een educatieve uitgeverij, moeder van 
de vijftienjarige Mick en achtjarige Neva) kiest er wel-
bewust voor. Zij scheidde van de vader van Mick toen 
haar zoon drie jaar was. ‘Daar heb ik geen seconde over 
getwijfeld, want mijn ex was gewelddadig. Ik had geen 
keus. We belandden in een vechtscheiding en het is ons 
nooit gelukt goed contact op te bouwen. Mijn zoon heeft 
daar enorm onder geleden. Ik zag hem worstelen met het 
heen en weer reizen, het steeds opnieuw moeten wennen. 
Moet ik mijn dochtertje nu, omdat ik zelf niet gelukkig 
ben in mijn relatie, opnieuw zo’n hoge prijs laten betalen? 
Als ik iets heb geleerd van mijn scheiding is dat een kind 
het meest gebaat is bij één veilig thuis. Dat kunnen haar 

 Als je niet meer van  
 elkaar houdt

vader en ik haar bieden. Er wordt weinig geschreeuwd, 
er is geen geweld, sterker: we hebben best vaak lol. De 
liefde voor onze dochter is wat ons bindt en dat is een 
sterk gevoel.’ Ze is er eerlijk over: was hun dochter er niet 
geweest, dan had zij al jaren geleden een einde gemaakt 
aan de relatie. ‘Toen ik mijn vriend ontmoette, wist ik dat 
hij een geweldige vader zou zijn. Na zes maanden samen 
was ik al zwanger. Dat hij zó verliefd zou zijn op zijn kind 
dat hij geen ruimte meer in zijn hart had voor mij, kon 
ik op dat moment niet weten. Voor hem is de liefde die 
we voor ons kind delen voldoende. Maar de emotionele 
leegte die ik voel, vliegt me vaak aan, vooral ’s avonds, 
als Neva in bed ligt. Soms kijk ik een romantische film 
op Netflix. Kan ik me in ieder geval aan het geluk van 
een ánder laven – al is het fictie.’ Dat zij en haar partner 
ooit nog wilde seks zullen hebben of opnieuw verliefd op 
elkaar zullen worden: ze kan het zich niet voorstellen. 
‘Maar als we met zijn vieren in een restaurant zitten en 
het leuk hebben, dan denk ik: hier doe ik het dus voor. 
Ik kom zelf uit een gebroken gezin, ik weet hoe zoiets 

je de rest van je leven vormt. Mijn vriend en ik willen onze 
 dochter de pijn van een scheiding niet aandoen.’

WE KUNNEN HEM ALLEBEI NIET MISSEN
Ook mondhygiëniste Maureen (39) is allang niet meer 
gelukkig in haar relatie met de vader van hun negenjarige 
zoon Kai. ‘We zijn al jaren niet meer intiem, raken elkaar 
niet aan, zelfs niet vluchtig. We vinden het moeilijk om ‘echt’ 
te praten. Uit angst voor wat er dan kan gebeuren, denk ik.’ 
Het lukt ze maar niet om de knoop door te hakken en hun 
zoontje speelt daarin een grote rol. Ze zouden niet alleen 
hem verdriet doen door uit elkaar te gaan, maar ook zich-
zelf, omdat ze hem de helft van de tijd zouden missen. ‘En de 
tijd gaat al zo snel. Ik vind dat een onverdraaglijke gedachte. 
Ook de angst voor het loslaten van een gedeeld leven, het 
teleur moeten stellen van onze families, vrienden verliezen, 
het huis moeten verkopen... het werkt verlammend.’ Het af-
gelopen jaar probeerden Maureen en haar vriend het zoge-
naamde birdnesting uit: beurtelings verbleven ze in het huis 
van vrienden, terwijl hun zoontje thuis bleef. Dat bracht wat 

‘WE HOUDEN ALLEBEI ZIELSVEEL VAN ONZE DOCHTER. VOOR 
MIJN VRIEND IS DAT VOLDOENDE OM BIJ ELK AAR TE BLIJVEN’
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Het valt Lucas op dat de kinderen die haar praktijk be-
zoeken en wiens ouders een moeizame relatie hebben, 
dezelfde signalen vertonen als kinderen van wie de ouders 
gescheiden zijn. Ze somt op: boosheid, somberheid, con-
centratieproblemen, liever geen vriendjes of vriendinnetjes 
mee naar huis willen nemen. ‘Kinderen houden je een 
gigantische spiegel voor. Als je kind gefrustreerd is, kun je 
je afvragen hoe gefrustreerd je zélf bent.’ Ruzies horen bij 
het leven, zegt de kindertherapeut. Als je die in het bijzijn 
van kinderen bijlegt, kunnen die daarvan leren. ‘Maar élke 
week een fikse ruzie is te veel. Vooral de onvoorspelbaar-
heid van conflicten is een zware last voor kinderen. Dat 
leidt ertoe dat ze alleen nog twee ruziënde partners zien, 
in plaats van twee ouders. Dat is schadelijk. Het zijn de 
relaties waarvan de kinderen later terecht zeggen: was in 
godsnaam eerder uit elkaar gegaan.’ 
Wanneer je in staat bent om de conflicten met je partner 
te beheersen en in respect naar elkaar samen te leven, kún 
je bij elkaar blijven, vindt Marjorie Lucas. Op voorwaarde 
dat je hulp zoekt voor je relatieproblemen en bereid bent 
naar je eigen aandeel daarin te kijken. ‘Wat gaat er mis 
in ons communicatiepatroon? Hoe komt het dat er geen 
affectiviteit meer is tussen ons? Je kunt dat best aan je 
kind uitleggen: ‘Jij ziet papa en mij nooit knuffelen. Maar 
ik vind hem toch lief. En ik knuffel jou wel graag.’ Cruciaal 
is of je in staat bent oprecht gelukkig te zijn met wat er is, 
concludeert ze. ‘Als dat niet zo is, geef je je kind de bood-
schap: schik je in je lot, kies vooral niet je eigen pad. 

ALS OUDERS BLIJVEN WE BIJ ELKAAR
Dat laatste is iets wat Vita (35, werkzoekend) haar twee 
kinderen, Adam (7) en Indigo (3) niet wil aandoen. Zij 

en haar haar partner besloten na twee jaar proberen 
het met elkaar uit te houden voor de kinderen alsnog uit 
elkaar te gaan. Nu die knoop is doorgehakt, is de sfeer 
in huis gek genoeg verbeterd. Zolang hun appartement 
niet verkocht is, leven ze nog samen als huisgenoten. 
Verder gaan ze allebei hun eigen gang, hun trouwringen 
hebben ze afgedaan. ‘Je trouwt met de belofte: in goede 
en slechte tijden. Ik heb er lang over gepiekerd of dit niet 
zo’n ‘slechte tijd’ is waar we doorheen moeten. Maar ik 
weet dat we er echt alles aan hebben gedaan. We zijn 
samen en individueel langdurig in therapie geweest.’ Vita 
wil haar kinderen meegeven dat je moet vertrouwen op 
jezelf, en moet vechten voor je eigen geluk. ‘Hoe kan ik ze 
dat overbrengen als ik dat zelf niet doe? Bovendien deden 
mijn man en ik elkaar tekort. Ik betrapte mezelf erop dat 
ik de jaren aan het tellen was. Zo van: als de kinderen 
het huis uit zijn ben ik vijftig. Kan ik dan nog een nieuwe 
liefde vinden? Het voelde alsof ik permanent in een 
wachtkamer leefde.’ Het ex-stel is opnieuw in therapie, 
deze keer om zo goed mogelijk uit elkaar te gaan. ‘Ik vind 
scheiden zo’n negatief woord: als partners gaan we uit 
elkaar, maar als ouders willen we bij elkaar blijven.’ 

VAN SLECHT NAAR WEER GOED 
Het is mooi dat Vita en haar man ervoor willen zorgen 
dat het familieleven, ook al is die familie gebroken, goed 
blijft lopen, vindt relatietherapeut Susanne Donders. 
Kinderen kunnen later trots zijn op hun ouders als ze 
beseffen dat die er alles aan hebben gedaan. Laat het 
duidelijk zijn: zolang een relatie nog te redden is, moet 
je daarvoor gaan. ‘Je hebt ooit niet voor niets voor elkaar 
gekozen. Als mensen hun geloof in een romantische 

lucht, zegt ze. ‘Maar we leefden daardoor nóg meer langs elkaar heen. 
Ik nam mijn toevlucht tot korte affaires en onenightstands. Al lost 
dat niks op.’ Omdat het heen en weer reizen behoorlijk slopend was 
en de twee de gezamenlijke gezinsdingen misten, besloten ze onlangs 
toch weer onder één dak gaan wonen. ‘Laatst zei Kai: ‘Ik hou van 
jullie allebei heel veel. Maar jullie houden niet meer van elkaar hè?’ 

Dat deed pijn.’ En toch, zegt Maureen: opgeven zou voelen als falen. 
‘Maar het knaagt voortdurend aan me: doen we hem hier nu een 
plezier mee: twee voortdurend kibbelende ouders die geen liefde voor 
elkaar voelen?’ 

GELUKKIG ZIJN MET WAT ER IS 
Wat in ieder geval niet werkt, is je kop in het zand steken en een beetje 
doormodderen, weet kinderen- en jongerentherapeut Marjorie Lucas 
van praktijk Alles Kids?! in Amsterdam. Je houdt niet alleen jezelf, 
maar ook je kinderen voor de gek. Die voelen precies aan hoe het met 
hun ouders gaat. Tegelijkertijd doen ze er uit loyaliteit alles aan om ze 
bij elkaar te houden, legt ze uit. ‘Als mama niet gelukkig is, zal een kind 
proberen haar gelukkig te maken. Of het raakt in zichzelf gekeerd of 
het wordt juist heel druk. Waarop de ouders met het kind aan de slag 
moeten. Op die manier probeert je kind de balans te herstellen. Hoe 
confronterend ook, het is goed je te realiseren dat je daarmee – onbe-
wust – je kind aan het werk zet.’

 illusie, in liefde als een soort oergevoel dat permanent moet bloeien, 
nu eens los zouden laten, zou dat een hoop schelen. Liefde is meer een 
warme omgang met elkaar, koesteren wat wél leuk is.’ Bovendien: 
iedere levensfase vraagt om andere kwaliteiten. Op latere leeftijd 
worden andere eigenschappen belangrijker dan het managen van 
een gezin. Daarom gelooft ze er ook in dat een slechte relatie weer 
goed kan worden. Maureen heeft dat van dichtbij ervaren: haar eigen 
ouders scheidden, maar keerden na een aantal jaar weer bij elkaar 
terug. ‘Nu zijn ze twee onafscheidelijke zwanen.’ Ze zucht. ‘Dat maakt 
de beslissing er ook niet makkelijker op. Voor mijn vriend en ik ooit 
zover zijn, moet er wel veel veranderen. Onrealistisch veel, vrees ik.’ 

DAAR WORD JE OOK NIET VROLIJK VAN 
Als het echt niet meer gaat, wanneer je samen niet uit een destructief 
patroon weet te komen, prijst relatietherapeut Donders de moed van 
mensen om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen geluk. 
Want puur en alleen bij elkaar blijven voor de kinderen is niet goed. 
‘Je zadelt ze met iets op waarmee zij niks kunnen. Je moet voor jezélf 
een beslissing nemen. Het is zwaar te moeten accepteren dat je gezin 
breekt. Voorgoed. Ik heb het zelf meegemaakt. Dat verlies van het 
gezinsgeluk en voor een deel het oudergeluk is heel verdrietig. Maar 
er is óók een leven mogelijk na de scheiding.’ 
Daar is kindertherapeute Marjorie Lucas het mee eens. ‘Kinderen 
beschikken over een enorme veerkracht. Tenzij je in een vecht-
scheiding vervalt, kunnen ze er goed bovenop komen.’ Ouders die 
voor de kinderen bij elkaar blijven, moeten beseffen dat het onder-
drukken van hun eigen behoeften zo veel ruimte in kan gaan nemen 
dat zij die kinderen niet meer goed ‘zien’, waarschuwt Susanne 
 Donders. Schrijnend, omdat het nu juist om hun welzijn te doen was. 
Nienke moet er niet aan denken dat later blijkt dat ze haar dochter 
iets ontzegd heeft doordat zij haar eigen geluk heeft opgeofferd voor 
het gezin. ‘Als zij me later verwijt dat ik vaak chagrijnig was en ner-
gens zin in had, iets wat – geef ik toe – best vaak voorkomt, zou ik 
dat vreselijk vinden. Aan de andere kant: als we uit elkaar zouden 
gaan, moet ik nog harder werken dan ik nu al doe en zal ik haar 
dus nog minder zien. Daar word ik niet vrolijker van. De praktische 
kant weegt zwaar. Als ik morgen de loterij zou winnen, kocht ik een 
huis hier om de hoek, dat weet ik wel.’ Het moeilijkste vindt Nienke 
 misschien wel dat ze geen toekomstplannen maakt. Ze hoort stellen 
weleens praten over wereldreizen die ze gaan maken als de kinderen 
de deur uit zijn. ‘Ik had dat ook graag gewild, maar dat ga ik in mijn 
uppie doen.’ Maureen kent het gevoel. ‘Mijn huisarts vroeg laatst wat 
onze plannen en dromen als stel waren over tien jaar, als Kai het huis 
uit is. Ik moest het antwoord schuldig blijven.’  
Vita durft inmiddels wél met vertrouwen naar de toekomst te kijken. 
‘Je hebt maar één leven. Ik wil door met het mijne. Mijn kinderen 
hebben een veilig thuis, maar ze zien geen genegenheid tussen hun 
vader en moeder. Ik ben te jong om daar genoegen mee te nemen. 
Het was het mooist geweest als we als een gezin de eindstreep 
 hadden gehaald. Nu dat niet lukt, ga ik voor de een-na-beste optie.’ 

‘ ‘ I K  H O U  VAN  J U LLI E  ALLEB EI  H EEL  V EEL’,  ZE I  
ONZE ZOON. ‘MA AR JULLIE HOUDEN NIE T MEER VAN  
ELK A AR  H È? ’ ’

ALS JE KIND ALTIJD TUSSEN RUZIËNDE 
O U D ER S  ZI T,  IS  DAT  N E T  ZO 

SCHADELIJK ALS EEN VECHTSCHEIDING
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