
Scheiden doet lijden
zegt het cliché. Maar

wat als scheiden
nu eens goéd was?

Maaike Verstraete,
gescheiden kind
van gescheiden

ouders, is nog élke
dag blij dat ze de ‘stap’
zette. En natuurlijk zag

ze zwarte sneeuw,
maar op haar blog
maakt de 37-jarige
moeder komaf met

een groot taboe.
Want scheiden heeft

ook voordelen.
•SABINE VERMEIREN •

Maaike Verstraete was 29 jaar,
getrouwd, had drie kleine
kinderen en besefte: zo gaat het
niet meer. Van haar ouders wist
ze: scheiden hoeft geen on-
overkomelijk drama te zijn.
Moeder was hertrouwd, vader
was hertrouwd en er waren aan
beidekantenstiefkinderenbijge-
komen.Enomdatallepartnersen
ex-partners altijd goed overeen
waren blijven komen, had nie-
mand daar écht onder geleden.
Wat haar ouders konden, moest
ook voor zichzelf kunnen, rede-
neerde Maaike. «En dus spraken
we klaar en duidelijk af: het
huwelijk stopt. Maar dat andere
project — onze drie kinderen —
niet. Daar blijven we samen vol-
uit voorgaan.»
Ze zouden altijd on speaking
termsblijven, sprakenMaaikeen
haar ex af. Ze zouden nooit na-
trappen, en welke nieuwe
partner er ook in beeld zou
komen,dekinderenzoudenaltijd
op de eerste plaats blijven staan.
Vandaag, acht jaar later, doen
Luna,RuneenMilohetprima.De
ene week zijn ze bij Maaike en
haar nieuwe echtgenoot (die uit
eeneerdererelatietweekinderen
van 25 en 27 heeft), de andere
week zijn ze bij papa. Alles loopt
goed. Zo goed, dat Maaike er
gisteren een blogbericht over
schreef op www.maaike.net. «Ik
zou het al vroeger hebben ge-
daan.Maar ikwas tébangdathet
wat zou klinken als een pleidooi
voor scheiden. Want voor elk
goed begrip: dat is zeker niet de
bedoeling. Ik heb het best moei-
lijk gehad in de eerste twee jaar
nadat het gebeurde. Maar ik heb
het wat gehadmet het cliché dat
scheiden alleen maar negatieve
gevolgen inhoudt voor de kinde-
ren. Terwijl — echtwaar— er ook
voordelenzijn.»

Rijkdom
aan relaties
«Je zou eens op een lentefeest
moeten langskomen bij ons. Be-
gin juni hebben we er weer één.
Een tuin vol pratende, feestende,
lachende familieleden — met of
zonderbloedverwantschap.Mijn
kinderen hebben een speelse
creatieve stiefgrootmoeder die
origami vouwt, een stiefoma die
als de beste voor de hond zorgt,
een stiefgrootvader die de
jongensmeeneemtnaarhetvoet-
bal, stiefnonkels die kunnen
vuurspuwen en stiefbroers die
draaibare barbecues in elkaar
knutselen. Dat zijn een heleboel
mensen — en ik had het nog niet
eens over de échte familie — die
boordevol talenten zitten en elk
een stukje unieke fijne energie
binnenbrengenbij dekinderen.»

De levenslessen
«Gelukkig zijnwij inonze familie
niet alleen gespecialiseerd in
scheiden en hertrouwen, maar
ook in hoe we relaties onder-
houden na de scheiding. Mijn
kinderen zien dagelijks hoe

vriendschapovereindkanblijven
—ooknaeengebrokenrelatie. Ze
leren van dichtbij hoe belangrijk
het is om compromissen te slui-
ten, te onderhandelen en elkaar
teblijvenwaarderen.»

Gelukkige
mama én papa
«De scheiding als geschenk voor
de kinderen: een raar concept,
maar in ons geval de nagel op de
kop. We hebben de kinderen
twee gelukkige, evenwichtige en
vrolijkeoudersgegeven. Inplaats
van een ruziënd en gespannen
ouderpaar.Gelukkigeouderszor-
genvoorgelukkigekinderen.»

Opgroeien in liefde
«De kinderen groeien op in twee
huizen,met daarin twee koppels
die elkaar graag zien en waar-
deren. Dat was wat ik wilde: een
relatie laten zien die speels en
warm is. Omdat ik denk dat op-
groeien in een vrolijke en liefde-
volle omgeving van belang is.

Daarom is een goede scheiding
beterdaneenslechthuwelijk.»

Verschillende
stijlen
«Bij papa mogen de kinderen
pizza eten in de zetel voor tv. Bij
mij mogen ze voetballen in de
modder en rondfietsen in het
dorp. Verschillende regels, ver-
schillendevisies.Entóchworden
ze op beide plekken evengoed
opgevoed. De kinderen groeien
op in verschillende stijlen en
ondervindendat die allebei even
goedzijn.»

‘Thuis’ is meer
dan een plek
«Ikzelf en mijn kinderen weten
nu uit ervaring dat ‘je ergens
thuishoren’ vanbinnenzit. Jekan
‘thuis’ meenemen. Het is gebon-
den aan een gevoel, niet aan een
plek. Als de scheiding goed ver-
loopt,wonendekinderenintwee
huizenwaarzegewoonzorgeloos

mogen zijn. Dat is stukken beter
danéénhuismetoudersdiestille
verwijten koesteren, elkaar aan-
vallenof voor spanningzorgen.»

Twee nieuwe
ouders
«Na de scheiding word je een
andere ouder dan voordien. Ik
werd ermeermezelf van. Ik geef
numeermijnkomischedraaiaan
hetopvoeden.Albijalgaathetme
beteraf:meer tijdenruimtevoor
mezelf, meer aandacht en ener-
gievoordekinderenalszeerzijn.
Niet meer altijd overleggen, niet
meer altijd plannen. Simpel en
duidelijk.»

Alles dubbel
«De kinderen hebben alles dub-
bel. Twee fietsen, twee slaap-
kamers, tweecomputers.Dubbel
zoveel kleren, speelgoed en
boeken. En op verjaardagen niet
alleen dubbel zoveel feestjes,
maar ook dubbel zoveel cadeau-
tjes.»
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«Scheiden

heeft ook voordelen»

EN IEDEREEN IS

PERFECT GELUKKIG

Ouders gescheiden
Zelf gescheiden
Allemaal hertrouwd met
gescheiden partner
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Twee thuizen
betekent
voor de
kinderen
ook twee
vakanties:
één keer

naar de zon
metmama,
één keer
met papa.
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