
Isha is een enthousiaste 
wereldburger met een 
hardnekkige schrijfmicrobe. 
Ze houdt van ontdekkingen 
en uitdagingen, blijft immers 
kritisch en verwonderd.

SCHEIDEN ZONDER 
RAMPENSCENARIO'S

isha van alsenoy

column isha werpt op

“Hoe weet Kato eigenlijk of ze genoeg heeft gege-
ten? Katten hebben toch geen gedachtenhoofd?” 
M, 4 jaar, zit aan de ontbijttafel. Ik verslik me in zijn 
blauwe ogen. In mijn ochtendwaas, gedrenkt in koffie, 
antwoord ik iets in de trant van: “Het is niet omdat ze 
geen gedachtenhoofd hebben, dat ze niet kunnen 
voelen. Ze voelen ook pijn. En ze voelen ook wanneer 
ze genoeg hebben gegeten.” Het antwoord wordt 
aanvaard (wat niet altijd het geval is bij vierjarigen). 

ALARMKLOK
 
Ik blader die ochtend verder in 
de krant. Mijn oog valt op een 
aankondiging van een week-
endinterview, Lut Celie: “We 
onderschatten hoeveel kinderleed een echtscheiding 
veroorzaakt.” Grrrrrr, die psychotherapeute die met 
mediale regelmaat de alarmklok luidt over uiteenval-
lende gezinnen. Haar alarmklok, want zij ziet vooral 
de probleemgevallen. Uiteraard ben ik blij dat er 
psychotherapeuten zijn die zich specialiseren in kin-
derproblemen. Ik voel me echter door die onheilsin-
terviews met Celie altijd wat persoonlijk aangevallen. 
Mijn ex-partner en ik zijn door een scheiding gegaan. 
Die blauwe ogen heeft mijn zoon niet van mij. Ik 
heb M als meemoeder geadopteerd, maar dan is het 
scheef gelopen. Terwijl we soms al lachend zeggen 
dat “die kinders niet met een handleiding komen”, 
hebben we nog een pak meer moeten uitzoeken om 
uit elkaar te gaan. Het is een evenwichtsoefening, 
maar het kan werken. Wij organiseren week-om-
week-ouderschap, engageren ons samen in zijn 
school en zien elkaar regelmatig…

… maar we zijn nooit te oud 
om bij te leren. Daarom heb 
ik me vorig jaar gewaagd aan 
een boek van Celie, dat van die 
ondergesneeuwde gevoelens bij kinderen. Om eens 
te checken of mijn ex en ik wel goed bezig zijn, of 
we niets over het hoofd zien. Om te kijken of er extra 
handvatten zijn om met een kleuter te babbelen. Ik 
heb het boek echter aan de kant gelegd. Het ge-
tuigde van een zodanige tristesse dat ik er geen lessen 
uit te leren had. Er stond niet één (gespreks)techniek 
in die mij als ouder verder heeft geholpen. Het boek 
heet ‘Luister nu eens naar mij!’.

ADVOCAAT VAN HET KIND
 
Wat is Celies boodschap? Dat je als koppel alles, maar 
dan ook alles, moet proberen om samen te blijven? 
Dat kinderen niet kunnen functioneren in eenouder-

gezinnen? Dat kinderen van ge-
scheiden ouders maar één wens 
hebben, namelijk dat de ouders 
in kwestie weer samenkomen? 
Want dat is wat ik telkens weer 
tussen de lijnen lees. Mocht ik 
nu ‘aan het scheiden zijn’, zou ik niet graag met deze 
boodschap worden geconfronteerd. Dus hierbij, een 
hart onder de riem voor lesbische koppels die in deze 
situatie zitten. Uit elkaar gaan loopt niet per definitie 

dramatisch af. 

Ons ouderschap is een zeer 
bewuste keuze. We moesten 
samen een hele procedure 
doorlopen in het ziekenhuis, 

inclusief een gesprek met een griezelige psychologe 
die haar houding verklaarde met “ik ben de advocaat 
van het kind, niet van jullie.” En ja, nu zijn we geschei-
den. Het is niet omdat we lesbisch zijn dat we meer 
ons best moeten doen dan hetero’s, of (nog) langer 
zouden moeten proberen om samen te blijven, want 
dat heeft misschien meer spanningen tot gevolg. Je 
hart volgen is belangrijk. Daardoor slaag je er met 
geluk net wel in om een scheiding ‘op tijd’ in te luiden, 
zodat ze niet eindigt in een vechtscheiding. 

GESLAAGDE SCHEIDINGEN
 
Zijn de verhalen uit haar praktijk taboedoorbrekend? 
Celie zou aandacht kunnen hebben voor een paar 

‘geslaagde’ scheidingen, in plaats van altijd te focus-
sen op crisissituaties. Als psychotherapeute zou ze 

dat ook moeten weten. De 
aandacht voor haar verhalen is 
buiten proportie, want ingege-
ven door de menselijke natuur. 
We roddelen graag. We lezen 
graag rampverhalen. In minder 

geletterde tijden kwamen we graag kijken naar de 
gemartelde mens op het marktplein.

Ik voel dat ik me extra moet bewijzen tegenover de 
buitenwereld. Voor mij valt het best mee ‘out there’. 
Maar de objectieve vaststelling is wel dat ik lesbisch 
ben, voor een zoon zorg en gescheiden ben. Dat zet 
me in een dunbevolkt vakje. Uiteraard maak ik me af 
en toe zorgen, ook over de scheiding en de gevolgen. 
Net daarom zou ik graag eens een succesverhaal 
lezen: om niet altijd geconfronteerd te worden met 
rampscenario’s, zodat het beeld van gescheiden ge-
zinnen wat genuanceerder wordt. Om mijn gedach-
tenhoofd te voeden met positievere verhalen waarin 
ik mezelf een beetje herken. 

“Ik voel dat ik me extra 
moet bewijzen tegen-
over de buitenwereld”

“Uit elkaar gaan loopt 
niet per definitie 

dramatisch af”
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