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Leven

De ouders van Frénk van der Linden
raakten ooit verzeild in een conflictueuze
echtscheiding. Met jonge lotgenoten

bespreekt hij wat het met je als kind doet
als een huwelijk eindigt in oorlog.

Illustraties Inez van Vuren

M
ijn moeders
minnaar had
een rode Opel
Kadett station-
car, waarmee
hij elke avond
stipt om 6 uur

langs ons huis reed om haar toete-
rend zijn liefde te verklaren. In mijn
herinnering deed hij dat zeker een
jaar lang. Na een paar weken konden
we de klok erop gelijk zetten. Als de
claxon klonk, verstijfden mijn vader,
mijn zusje Désirée en ik. Vaak stond
mijn moeder op hetzelfde moment
op om de tafel af te ruimen.
Fijngevoelig waren de omgangs-

vormen niet in de tijd (eind jaren zes-
tig) dat de liefde van mijn ouders
 teloorging. ‘Speciaal voor Jan van der
Linden in Hillegom’ werd op de radio
door een anonieme luisteraar het
nummer Huilen is voor jou te laatvan
Corry en de Rekels aangevraagd.
Enwie was het toch die zomaar vijf-
tig rode rozen voor mijn moeder liet
bezorgen – zij het op kosten van mijn
pa? Wie hoorde ik ’s nachts aubades
voor haar zingen? Trillend lag ik on-
der de lakens.
Mijn moeder Erica, gezegend met

de looks van een Hollywooddiva, was
een lieflijke en wijze vrouw. Ze zei:
‘Kinderen zijn niet voor je maar door
je.’ Ze vroeg: ‘Waarom mag je in dit
land wel van ik weet niet hoeveel

koud als witheet doodverklaarden.
Derechter kreeg een  kopie. Hij wees
beide kinderen toe aan Johannes
 Cornelis van der Linden.
Niet veel later draaide pa op een

avond de gaskraan in de keuken
open. Désirée en ik lagen boven te
 slapen. ‘Ik dacht: ik neem jullie mee’,
zou hij me op zijn oude dag vertellen.
‘Dan waren we allemaal in één keer
van de narigheid af. Maar onze bene-
denbuurman belde aan om te vragen
of ik een biertje kwam drinken. Van-
daar dat we hier nog zitten. Weet je
trouwens dat hij voor de nazi’s had
gevochten bij Stalingrad? Ja, jongen,
jij dankt je leven aan een SS’er.’
Mijn zus en ik volhardden tien jaar

in de beslissing onze moeder te mij-
den. Tot mijn 23ste aan toe bleef ik
 geloven dat het scheidingsverhaal
zwart-wit was, terwijl ik als journalist
allang had geleerd dat niet één con-
flict tussen mensen, partijen en lan-
den zo in elkaar stak.
Toen ik zelf een serieuze relatie

kreeg en aan den lijve ondervond dat
de liefde een tango is die je automa-
tisch medeverantwoordelijk maakt
voor de plek waar je op de dansvloer
van het leven belandt, begon het me
te dagen: ik had mijn moeder ten on-
rechte uit mijn leven gebannen. Het
werd tijd voor een reünie.
Désirée en ik stonden op een mid-

dag in 1980 tegenover haar. Eén

zoons en dochters houden, maar
slechts van één man?’ Maar net zo
makkelijk spuide ze op een giftige
manier haar verdriet en woede over
de werkverslaving van haar echtge-
noot. Als mijn goedmoedige vader,
trucker en zelfbenoemd King of the
Road na een werkweek van zestig uur
op zaterdag zijn DAF repareerde, riep
ze tot mijn schrik: ‘Jij ligt nog liever
onder die vrachtwagen dan onder
mij.’

Heel ons bollendorp Hillegom was
op de hoogte van haar ontrouw. Maar
weinigen wisten hoezeer zij daarmee
worstelde. Antidepressiva. Drank.
Verblijf in een zenuwinrichting. Iso-
leercel, elektroshocks. Terug naar
huis. Terug naar haar lover. Terug
naar de psychiatrische kliniek. Op
een dag haalde een familielid mijn
moeder van het spoor bij de Doden-
weg. Ik zie haar nog lijkbleek thuis -
komen.
Uiteindelijk verliet ze ons definitief.

Dat was het begin van een catch- as-
catch-can-achtige scheiding en een
 periode van veertig jaar waarin mijn
ouders geen woord meer met elkaar
zouden wisselen. Désirée en ik beslo-
ten voor de rest van ons leven alle con-
tacten met onze moeder te verbreken.
Zonder mijn vader erin te kennen,
schreven we als pubers een brief aan
haar advocaat, waarin we haar even ijs-

Kind op
het

slagveld

BESCHOUWING KINDEREN OVER CONFLICTSCHEIDINGEN
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 seconde. De volgende vlogen we elkaar
in de armen en nooit zal ik ver geten
wat op dat moment door me heen
sloeg: dit is mijn moeder, zo ruikt
 alléén mijn moeder, en het is goed.

Ze was getrouwd met de man van
de Opel Kadett (ook hij had een gezin
verlaten), en had na haar 40ste
tweedochters van hem gekregen.
Onze band bleek onverwoestbaar. In
een zolderdoos bewaar ik de honder-
den brieven die mijn moeder me in
de loop van haar leven heeft geschre-
ven, het grootste deel toen wij elkaar
niet zagen. Désirée en ik verscheur-
den ieder exemplaar dat ze stuurde;
godzijdank maakte ze kopieën.
Ook mijn vader hertrouwde. Uit

dat tweede huwelijk kwam een jon-
getje voort, Benno. Hij stierf achter
ons huis onder de wielen van een
vrachtauto van pa’s eigen transport-
bedrijfje. Het was een wond in de
wond. Het wakkerde de pijn en ran-
cune van mijn vader aan. Hij zou tot
zijn 80ste weigeren mijn moeder te
treffen. Zover kwam het pas nadat
 Désirée en ik hem hadden verteld hoe
zij eraan toe was: alzheimer.
Het verhaal over de herontmoeting

van mijn ouders is in alle eerlijkheid
volkomen ongeloofwaardig. Nie-
mand zal begrijpen hoe het kan dat
die twee in 2009 op een avond bin-
nen twee minuten als tortelduiven

Ruim eenderde van de huwelijken en geregis-
treerd partnerschappen in Nederland loopt
uit op een scheiding. Volgens het Centraal
Bureau voor de Statistiek ging het in 1995 om
31,7 procent. Sindsdien is het percentage
 gestegen naar 36,7 (2019). Jaarlijks krijgen 
86 duizend kinderen te horen dat hun ouders

uit elkaar gaan. Ongeveer een op de vijf keer
 betreft het een ‘complexe conflictscheiding’,
meldt De Rechtspraak, een website van recht-
banken en gerechtshoven. De term ‘vechtschei-
ding’ raakt in onbruik, omdat die voor veel van
de kinderen die hiermee te maken krijgen (naar
schatting 16 duizend per jaar) te beladen is. 

Eenderde huwelijken strandt

‘I
k ben een koorddanser. Al mijn
hele leven balanceer ik tussen
mijn vader en moeder in, bang

om te vallen. Soms voel ik een enorm
verlangen naar een zoon of dochter,
maar ik weet niet of je daar wel aan
moet beginnen. Ik vrees dat ik mijn
kind geen stabiele basis kan geven,
omdat ik geen goed voorbeeld heb
 gezien. Wel weet ik zeker wat ik níét
wil doorgeven.’
Ze sliep als kind met de trouwrin-

gen van haar ouders onder het kus-
sen. Dagelijks schietgebedje: ‘Lieve
God, laat papa en mama alsjeblieft
weer samenkomen.’ Niet dat ze hen
ooit bewust tezamen had meege-
maakt. ‘Eén van mijn oudste jeugd-
herinneringen is dat ik – 4 jaar oud –
mijn vader en moeder zag tijdens de
overdracht. Als de een me aan de an-
der gaf, was ‘hoi’ al heel wat. Die af-
stand, joh. De boosheid. Dat verdriet.

‘Tot mijn pubertijd had ik geen idee
wat hun huwelijk had voorgesteld, en
waarom ze uit elkaar waren gegaan.
Kreeg ik niks over te horen. Ik wist
 alleen maar dat ik bij mijn moeder
woonde en eenmaal in de veertien
 dagen een weekend doorbracht bij pa,
die van ’s morgens vroeg tot ’s avonds
laat in zijn kledingzaak werkte.
‘Daar is het misgegaan, toen ik een

kleuter was. Mijn moeder kon niet
meer achter de toonbank staan om-
dat ze een burn-out had. Ik merkte dat
mijn vader dat niet accepteerde. Hij
was een ouderwetse, autoritaire man.
Werken, geld verdienen en af en toe
een rondje hardlopen.’
Als lagereschoolleerling had

Dianne al ‘voelsprieten van hier tot
 Tokio’, waarmee ze aanvoelde ‘hoe je
mensen kunt pleasen’. ‘Dat werd mijn
overlevingsstrategie: eigen emoties
en gedachten wegcijferen, anderen
 tegemoetkomen. Mijn vader en moe-
der voorop. Zij was een cafeetje begon-
nen, maar had door die burn-out
geenenergie. Dat veranderde in een
 depressie. Haar nieuwe vriend, die iets
in de logistiek deed, veranderde daar
niks aan. Irritante man. Hij zette me
tegen de muur omdat ik stout was,
 bedreigde me. Mijn moeder liet het
gewoon gebeuren. En intussen maar
negatieve verhalen vertellen over pa.
Ze vond hem een uitbuiter.’
Het was contraproductief: Dianne

besloot bij haar vader in te trekken.
‘Hij was best lief voor me. Het voelde
veilig. Mijn pa hield juist zijn mond
over mijn moeder. Uit afschuw, denk
ik. Het was een stille oorlog. Hoe kan
het dat twee mensen die jou ooit
 samen hebben gemaakt elkaar zó

 haten? Dat begrijp ik nog steeds niet.’
Ook bij haar vader vertrok Dianne

met ruzie. ‘Op een dag hing bij ons
een groot prikbord in huis, vol gele
briefjes met regels. Was van zijn
tweede vrouw – onze stief. Ja zeg, de
mazzel. Ik terug naar mijn moeder.’

Een pendeljeugd,noemt ze het.
‘Geen rust, geen vertrouwen. Wie was
ik, waar hoorde ik thuis? Ik was een
onzeker meisje dat zich afvroeg of
 iederéén zo’n nare jeugd had. Naar
buiten toe had ik een masker op: met
mij ging het prima, ik was de perfecte
clown. Pas nadat ik een paar jaar gele-
den op mezelf ging wonen en een psy-
choloog opzocht, voelde ik me beter.’
Dianne heeft depressieve klachten

en slikt antidepressiva. ‘Deels heb ik
het erfelijk meegekregen, deels komt
het door alle gebeurtenissen. Het erg-
ste is de verlatingsangst, de bijna-
 zekerheid dat mensen die van me
houden op een dag weg zijn. Voor
mijn vriend is dat vervelend. Ik voel
me snel afgewezen. En toch: stukje bij
beetje krijg ik het onder controle. Ik
leer leven zoals ik zelf wil.’

Het kan geen toeval zijn, denkt
Dianne, dat ze in het onderwijs ge-
traumatiseerde jongeren bijstaat.
‘Een alcoholische vader, seksueel mis-
bruik, geweld: ze worstelen met van
alles. Ik weet wat het betekent als
 anderen je zíén. Ik kan geven wat ik
zelf heb gemist.’
Haar ouders moeten elkaar twintig

jaar na hun uiteengaan nog steeds
voor het eerst een hand geven. ‘Daar
durf ik niet eens meer op te hopen.
Vergeving komt niet voor in hun
woordenboek. Ik houd minder en
minder rekening met hun gevoelens.
Eindelijk kom ik op voor mezelf. Het
drukt op me dat ze niet samen naar
mijn diploma-uitreiking komen, niet
samen naar een begrafenis in de fami-
lie gaan, maar ik zeg nu in mezelf: fuck
you two, zoek het maar uit.’

Tip van Dianne voor ouders in
 conflictscheidingen: ‘Zoek professi-
onele hulp, zodat de kinderen geen
last hebben van jullie emoties.’

Dianne (25)
Woont in

Middelburg.
Drie broers en

een zus. 
Werk: 

docent
middelbaar

beroepsonder
wijs. Heeft een

latrelatie. 

Vader:
filiaalmanager

van een
kledingketen.

Moeder:
werkte in

dezelfde zaak.

après la lettre hand in hand op de
bank zaten. Maar Désirée en ik heb-
ben gezien: vergeving kan net als ver-
liefdheid een blikseminslag zijn. De
laatste jaren van mijn moeders leven
gingen mijn ouders teder met elkaar
om. Na haar overlijden legde mijn
 vader een rode roos op de kist.
En nu is ook hij alweer een tijdje

dood. Het bewogen verleden dat wij
delen niet: dat blíjft bewegen. Iedere
keer dat je op een nieuw punt in je
 bestaan aankomt (boeken gelezen,
mensen ontmoet, landen bereisd,
ziekten overleefd), kijk je met andere
ogen naar wat achter je ligt. Naar-
mate de jaren voortschrijden, ver-
kleurt en verandert het ‘toen’. Ons
verleden is onvoorspelbaar.
Zo blijven we – of we het willen of

niet – in gesprek met onze ouders. In
honderd brieven heb ik onder de titel
En altijd maar verlangende vragen en
inzichten die nog steeds bij me op-
wellen voorgelegd aan mijn vader en
moeder. Tegelijk ben ik benieuwd hoe
jongeren nu reageren op ouders die
zich in een liefdesoorlog hebben ge-
stort. Psycholoog Justine van Lawick
noemt zo’n situatie ‘een vorm van
emotionele kindermishandeling’.

Frénk van der Linden: En altijd maar
verlangen – De liefdesoorlog van
mijn ouders. Luitingh-Sijthoff;
240 pagina’s; € 20,99.

‘Ik was de 
perfecte clown’

‘Hoe kan het dat twee
mensen die jou samen
hebben gemaakt elkaar

zó haten?’

n LEES VERDER OP PAGV6
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In de Gadgetdesk bericht V 
wekelijks over nieuwe apps 

en technische speeltjes.

Kunstige lijst
Met de prijzige Netgear Meural Canvas

hang je je eigen Pollock of Rembrandt aan
de muur. 

Gadgetdesk
TEST NETGEAR MEURAL CANVAS II

K
nappe jongen, die van
een digitaal fotolijstje
nog iets verrassends

weet te maken. Ze gaan al
aardig wat jaartjes mee.
Vroeger met een geheugen-
kaart, daarna kwam de inter-
netverbinding. Wel zo mak-
kelijk, zo’n lijstje haalt de
 foto’s uit de cloud op, bij-
voorbeeld van Google Photo.
Over Google gesproken: ook
dat bedrijf heeft tegenwoor-
dig digitale fotolijstjes. Of
 liever: schermpjes die daar-
voor kunnen worden ge-
bruikt, of om filmpjes op te
kijken en smarthome-appa-
raten mee te bedienen.

Netgear (vooral bekend
van zijn netwerkapparatuur)
gooit het over een andere
boeg. Zijn Meural-fotolijsten
zijn voor slechts één doel
 gemaakt: het tonen van af-
beeldingen. En dat doet het
domweg goed. Dat komt al-
lereerst door de kwaliteit
van het scherm en het ont-
spiegelde glas. De fabrikant
heeft meerdere versies van
de Meural: de Wifi Photo
Frame en de Canvas, die in
twee formaten beschikbaar
is.

De Meural is prijzig, laten we
dat maar gelijk gezegd heb-
ben. Als etalage van de eigen
kiekjes is hij dan ook niet zo
interessant. Voor dat doel
zijn er veel goedkopere op-
lossingen op de markt. Nee,
het aardige van de Meural is
eigenlijk de inzet als kunst-
werk. Vooral de Canvas met
zijn grote formaat en chique
houten randen is voor dit
doel uitermate geschikt. Net-

gear speelt daar handig op
in. De gebruiker kan zijn
 eigen foto’s toevoegen via
wifi, daarnaast heeft Netgear
een uitgebreide kunstcollec-
tie waaruit kan worden
 geput.

En zo kan eenvoudigNight -
hawks van Edward Hopper,
Number 23 van Jackson Pol-
lock of een zelfportret van
Rembrandt op het scherm
worden gezet. Bij aanschaf
van een Meural geeft Net-
gear honderd kunstwerken
cadeau. Dat is natuurlijk
 redelijk beperkt. Voor wie
meer wil, is er een betaald
lidmaatschap voor 10 euro
per maand. Dit geeft toe-
gang tot een bibliotheek met
dertigduizend kunstwerken,
van oud tot modern en van
onbekend tot beroemd.

Om kunstwerken op het
scherm te krijgen, moet een
app worden gebruikt. Die
werkt prima en ook het in-
stalleren en op wifi aansluiten
is eenvoudig. Wel is het wen-
nen om het grote scherm zelf
aan te sturen, bijvoorbeeld
om extra informatie over een
schilderij tevoorschijn te
 toveren. Dat doe je met een
soort wuivend gebaar voor
het scherm. Dat lukt op zich
wel als je het eenmaal ge-
wend bent, maar aanraken
is intuïtiever. Voordeel is
 natuurlijk wel dat er geen
vieze vingers op het scherm
komen – en het is ook nog
coronaproof.
Laurens Verhagen

Netgear Meural Canvas II,
vanaf 650 euro.

‘D
e liefde is het moeilijkste
onderwerp voor mij. Ik ben
voorzichtig aan het daten,

maar het gaat niet vanzelf. Het lukt
me niet om... hoe kan ik daar nou
woorden voor vinden... Ik kan niet in-
tiem met iemand zijn. Dat zal samen-
hangen met wat ik heb meegemaakt.’

Daniel vindt zichzelf niks waard en
ervaart contacten met mensen als on-
veilig. ‘Ik zit nog niet in een vrienden-
groepje, of ik maak me alweer uit de
voeten. Belachelijk.’

In Markelo, Overijssel,was hij de
eerste jaren van zijn leven honderd
procent safe. ‘Huisje, boompje, papa,
mama, en in de tuin beestjes: geiten,
honden. Dat veranderde toen we van-
wege mijn vaders werk verhuisden
naar Barcelona. Hij was iets topman-
achtigs bij een energiebedrijf. Op
school kon ik goed overweg met
 kameraadjes uit de VS, Scandinavië,
India en Afrika, maar thuis ging het
mis. Op mijn 6de zeiden mijn ouders
dat ze gingen scheiden. Ik wist niet
wat ik meemaakte; pa vertrok direct.
Mijn moeder ging door het lint.’

Aan haar zijde keerde Daniel terug
naar Markelo, dat niet erg paradijse-
lijk meer voelde. ‘Als mijn moeder er-
doorheen zat, was ik degene die haar
troostte. De reden van de scheiding
ken ik nog steeds niet, wel weet ik dat
zij er een klap van heeft gekregen.
Mijn vader had binnen een paar
maanden een nieuwe vriendin – nu
mijn stiefmoeder.’

In 2016 zette zijn moeder hem de
deur uit. ‘Feit was dat ik rebels werd, ik
was gekwetst. Daarna wilde ik drie
jaar lang niks van haar weten. Ik ver-
huisde naar Aerdenhout, waar mijn
vader was gaan wonen met zijn
Spaanse. Je bent bij een man die je niet
meer kent. Je verkast van het ene gezin
met weinig liefde naar het andere
 gezin met weinig liefde. Ik heb bij
 niemand een thuisgevoel meer. Ik zeg
weleens: mijn moeder heeft me niet
verteld over de bloemen en de bijen,
mijn vader heeft me niet geleerd hoe
een man zich scheert.’

Hij praat met een ggz-psycholoog

over zijn verwarring en verdriet. Pro-
beert zichzelf te begrijpen. ‘School is
altijd goed gegaan, daar schuurt het
niet. Het punt is dat ik nu op kamers
woon en me niet begrepen voel door
leeftijdsgenoten. Emotioneel heb ik
zo veel meegemaakt dat ik niet met ze
kan levelen. Ik ben zelfstandig – én
eenzaam. Ik eet wekelijks met mijn
zus en ga om met mijn broer, maar
vrienden? Weinig.’

Daniel staat op de wachtlijst van het
Nederlands Persoonlijkheidsinsti-
tuut, dat zich zegt te onderscheiden in
‘innovatieve patiëntenzorg’. Zijn
 therapeut vermoedt dat er sprake is
van chronische depressie. ‘Ik mis een
bodem. Ik heb niet het gevoel dat ik
op een fundament sta. Logisch dat ik
perioden heb gehad waarin ik te veel
blowde of mezelf zes keer per week af-
beulde in een sportschool. Ik heb de
neiging mezelf ergens helemaal in te
gooien. Mijn vader drinkt te veel. Wat
ik herken is dat je hoe dan ook wilt
ontsnappen aan de pijn. Het drukt op
me om de prijs te betalen voor ellende
die ik niet heb veroorzaakt.’

Met zijn ouders heeft hij hoogstens
eenmaal per twee maanden contact.
‘Godzijdank gaat het op het ogenblik
iets beter met mijn moeder, ze heeft
een nieuwe baan.’

Tussen zijn vader en moeder blijft
het ‘hommeles’. ‘Een keer zag ik ze
 samen, tijdens mijn diploma-uitrei-
king. Ze zeiden ‘hoi’ en gingen apart
zitten. Ik droomde eens dat ze met z’n
tweeën aan de zijlijn stonden terwijl
ik een voetbalwedstrijd speelde.’

Bekijk het maar met die kolere-
scheiding, denkt hij regelmatig. ‘Ik
 geloof dat ik een begripvolle jongen
ben, lief, maar het interesseert me niet
meer wat de gevolgen voor hen zijn.
Met mij gaat het de laatste maanden
steeds beter. Ik maak me alleen nog
druk over de dingen waar ik zélf mee
zit. Ouders die het met elkaar aan de
stok krijgen, zouden moeten beseffen
dat hun kinderen verloren kunnen
gaan in die storm.

‘De laatste twee jaar heb ik me wel -
eens afgevraagd of het zin heeft om
door te leven. Ik kan me voorstellen
dat mensen zo veel pijn hebben dat ze
nog maar één optie zien: eruit stap-
pen. Ik zou het zelf niet doen, maar die
gevoelens herken ik. Ik wil dat de pijn
stopt. Langzaam maar zeker begin ik
te geloven dat ik het red.’

Tip van Daniel: ‘Zorg voor een onpar-
tijdige vertrouwenspersoon (familie-
lid, docent) voor de kinderen, zodat zij
hun ei kwijt kunnen.’

Daniël (20)
Woont in

Zwolle. Heeft
een broer en

een zus.
Studeert

wiskunde.
Geen relatie. 

Vader:
directeur van
een energie-

bedrijf.
Moeder: 

werkt in een
antiekzaak.

‘Ik kan niet 
intiem zijn’

‘De reden van de
 scheiding ken ik nog

steeds niet’

n VERVOLG VAN PAG V5
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Column

I
n de Correio da Manhã, de gezondverstandkrant
van Portugal, zag ik een statistiekje met het aan-
tal covid-19-vaccinaties in 27 Europese landen.

Denemarken en Italië stonden fier bovenaan, mijn
adoptieland was een verdienstelijke middenmoter
en Nederland werd nog net niet ingehaald door
 rodelantaarndrager Bulgarije. 
Plaatsvervangende schaamte is mij vreemd, maar

ik heb het met Portugezen liever niet over die deer-
niswekkende klassering en over de 15 miljoen viro -
logen op dat hele kleine stukje aarde. Mocht dat
toch gebeuren, dan zal ik iets mompelen over terra
dos macacos.
Een inkoppertje, want gidsland Nederland is in-

derdaad een apenland geworden in de ogen van
Zuid-Europa, waar de inheemsen volgens Jeroen
Dijsselbloem de centjes verkwanselen aan vrouwen
en drank, dagelijks copieus en langdurig lunchen in
de zon en na de siësta hikkend en boerend om bij-
stand gaan bedelen in Brussel. 
Nou en?

Toen zag ik op Twittereen foto van stem des volks
Gerard Joling in een T-shirt met het opschrift ‘Ik ٭
heb ٭er ٭vaczin ٭ in’. Die strijdkreet roept herinne-
ringen op aan Seth Gaaikema: ach, kan m’n ei bij u
t’recht? Ook deed de woordspeling mij denken aan
het Maggie-grapje. Tijdens een diner pak je dan een
flesje Maggie en vraagt vervolgens aan de meneer,
mevrouw of vreer naast je: maggie d’r in? 
Eerder liet de geëngageerde Schagenees zich foto-

graferen voor een ander nobel doel, samen met
 Peter R. de Vries, Bridget Maasland, Beau van Erven
Dorens en een mij onbekende forse blonde juffrouw
uit het fabriekje in het Gooi waar de Caroline Ten-
sen-achtigen worden gekloond. Ik begreep dat
 Angela Groothuizen de fotoshoot had gemist omdat
ze weer druk was met een reünie van de Dolly Dots. 

Op de zwarte T-shirts van Joling en zijn collega-
campingzenderrolmodellen stond in het Arabisch
schrift merhaba, welkom. Ik ben benieuwd hoeveel
ama’s deze hedendaagse Moeder Teresa’s uiteinde-
lijk in hun geriefelijke villa’s hebben ondergebracht
en gepamperd. Wel weet ik dat de in deugkringen zo
verguisde Annabel Nanninga zes maanden een
LGBTQIA-persoon uit het Midden-Oosten in huis
had, zonder dit aan de grote klok te hangen.
Welke sukkel gaat er nou in een shirt met de leus

‘Ik ٭heb ٭er ٭vaczin ٭ in’ rondlopen? Hugo de
Jonge wellicht, want cool is het niet. Je loopt nog
minder voor schut met een Gerard Joling-haar-
stukje. Op het internet zag ik ook nog een T-shirt
met het opschrift ‘Go vacc. yourself’. Die kreet vond
ik dan weer wel geestig.

Op Twitter zag ik een foto van Gerard
Joling in een T-shirt met het opschrift

‘Ik ٭heb ٭ er ٭vaczin ٭ in’.

Vacczinnig

ARTHUR VAN AMERONGEN
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Illustratie Gabriël Kousbroek

Kinderen met gescheiden ouders kunnen on-
line ervaringen uitwisselen op de site van de
stichting Villa Pinedo. Oprichter Marsha
 Pinedo streeft sinds bijna tien jaar naar ‘het
versterken van de autonomie en kracht van
kinderen en jongeren door hen zelf aan het
woord te laten’. Wie tussen de 10 en 23 is en

een ouderlijke scheiding moet verwerken,
kan in een app worden gekoppeld aan een
online buddy. Zo’n steunverlener is hoog-
stens 26 en heeft ook gescheiden  ouders.
 Ieder gesprek in de app wordt ter waarbor-
ging van de kwaliteit en veiligheid gemoni-
tord door pedagogen of psychologen.

Ervaringen uitwisselen

‘I
k moest veel te vroeg volwas-
sen worden. Over dingen na-
denken waar ik niet aan toe

was in mijn puberjaren. Zorgen voor
mijn broertje, die een verstandelijke
beperking heeft. Zwáár. Het heeft me
sterk gemaakt.’

Ze stond als meisjegespannen op
het vliegveld van Pisa, waar haar
moeder zich de laatste vakantieweek
bij het gezin zou voegen. ‘Hij hoopte
dat ze het goed zouden maken,
kwam uit het vliegtuig en probeerde
mijn moeder een kus te geven. Ze
weigerde. Dodelijk moment.’
In de camper waarmee ze door

noordelijk Italië trokken, sliepen
haar ouders apart. ‘Hadden ze nooit
gedaan. Ik lag bij mam, sip. Mijn ver-
jaardag was raar, met een onder-
huidse spanning. Op een avond
stuurden mijn vader en moeder in
een restaurant iedereen van tafel,
omdat ze moesten praten. Misschien
is toen de kogel door de kerk gegaan.’
Het enige mooie moment van

vroeger dat Isabelle bijstaat, is een
een dansje van haar ouders in de
huiskamer. ‘Dat was wél kussen
 geblazen. Toen vond ik het vies.’
Elke ochtend verliet haar vader

vroeg het huis, om laat terug te
 keren. ‘Hij was getrouwd met zijn
werk. Toch kwam het als een schok
dat hij op mijn 10de zei: ‘Morgen
moeten we met z’n allen praten.’ Ik
lachte het eerst nog weg, zo van: ‘Om
te besluiten of we naar de Efteling of
Disneyland gaan?’ Hoe serieus het in
werkelijkheid is, merk je wanneer je
verstandelijk beperkte broertje in
devoorkamer bij de televisie wordt
gezet en je ouders met tranen in hun
ogen tegenover je zitten.’
Twee jaar vóór de scheiding be-

sloot haar moeder zich in te schrij-
ven bij een kunstacademie. ‘Ze wilde
zich ontwikkelen, vrij zijn in hoofd
en hart. Nadat ze een huis voor zich-
zelf had gevonden, ging het co-

 ouderschap in. De ene week bij pa, de
andere bij mam. Op maandagen
ging ik als een pakezel naar school:
gitaar mee, schoolspullen, sporttas.
‘Al snel had mijn moeder een

nieuwe vriend. Een Fries. Lasser. Ik
wist gelijk dat ik hem niet mocht.
Waarom? Daarom. Nu zie ik hoe
happy ze zijn, en hoeveel aandacht
hij heeft voor zo’n stiefzoon met een
achterstand: knutselen aan een zit-
maaier, fikkie stoken... Nou, dan deug
je. In de loop van de tijd kreeg ik over
mijn eigen vader juist twijfels. Hij
blééf maar rotdingen vertellen over

mijn moeder, betrok me bij hun
 financiële ruzies, plaatste zichzelf in
een slachtofferrol. Zo voedde hij de
spanningen tussen mij en mijn 
 moeder. Daardoor wilde ik haar in
mijn pubertijd een poos niet meer
zien.’

Ook haar vadervond een nieuwe
partner, die twee kinderen meenam.
‘Een invasie. Plots zaten we met z’n
zevenen in die woning. Als je tijdens
het eten iets vertelt, hoort bijna
 niemand je. Ik trok me terug. Mijn
 kamertje voelde als een eiland in
eengrote, onbekende zee waarin ik
dreigde te verdrinken. Op den duur
hield ik het niet meer uit en trok ik
voor 80 procent in bij mijn moeder.
Wij vonden elkaar.’
Het is een ‘regelrechte verade-

ming’, zegt Isabelle, dat ze tegen-
woordig op zichzelf woont. Bevrij-
dend én confronterend. ‘Eindelijk
breekt mijn verdriet door. Ik heb  zo

veel weggestopt... Door me groot te
houden, deed ik mezelf tekort. Tus-
sen mijn 14de en 16de liep ik bij een
psycholoog, en als die vroeg hoe het
met me ging, antwoordde ik: ‘Ik denk
wel goed.’ Ik had geen idee. Als ik iets
voelde, was het boosheid – op mijn
ouders. Dat mocht ik niet uiten van
mezelf.’

Ze heeft sinds enige tijd een ge-
liefde. ‘Eerst was het gewoon vriend-
schap. Hij zag dat ik mijn gevoelens
onderdrukte. Als mijn vader weer
eens iets achterlijks zegt of doet, be-
grijpt hij hoe ik daarmee kan zitten.
‘Een jaar terug ging ik op ski-

 vakantie. We hadden nog niet echt
verkering. Na terugkomst hoorde ik
dat hij date met een ander. Ik dacht:
neeneenee, dat gaan we niet doen,
jongen. Híér! Een maand later had-
den we een relatie. Het tekent dat ik
me zekerder voel. Terwijl ik rondloop
met absurde zorgen: als we trouwen,
wil ik van tevoren afspraken maken
over de scheiding, en hoe we het dan
met de kids doen. Beetje vroeg.’
Wat haar ergert, is dat haar ouders

hun voortwoekerende strijd laten
prevaleren boven de zorg voor hun
kroost. ‘Ze slaagden er niet eens in
om een zorgplan op te stellen voor
dat verstandelijke beperkte broertje.
Daar was een voogd voor nodig. Mijn
ouders gedragen zich zo kinder -
achtig dat ik me vaak de echte vol-
wassene voel.’

Tip van Isabelle: ‘Consultatie -
bureaus moeten een bewustwor-
dingscampagne starten, gericht op
mensen met een kinderwens: als je
daaraan begint, kun je het beste van
tevoren een ‘oudertestament’ opstel-
len waarin staat hoe het gedeelde
 ouderschap er na een scheiding uit
komt te zien.’

Om privacy-redenen zijn de namen
van de geïnterviewden gefingeerd.

Isabelle (21)
Woont in

Haarlem. Heeft
twee broers.

Studeert
pedagogiek en

is parttime
cassière. Vaste

relatie. 

Vader:
badkamer -
specialist.

Moeder:
kunstenaar.

‘Mijn vader plaatste zich
in een slachtofferrol’

‘Als ik iets voelde, was
het boosheid – op mijn
ouders. Dat mocht ik
niet uiten van mezelf’


