
Ex
ge n o te n

Ex-genoten vertelden
in de gelijknamige
rubriek hoe ze elkaar
kwijtraakten, en toch
weer terugvonden.
te k s t Brigit Kooijman
en Renate van der Zee

Paul was nog niet klaar voor
kinderen, dus deed Jolanda
de opvoeding liever alleen.

Jan Pieter is socialer
geworden, na de
scheiding van Hannie. A n j o l a’s onzekerheid en behoefte

aan bevestiging werd Jean te veel. Een moderne relatie, dat werkte
toch niet voor W ijnand en Bettie.
Zij vond hem wel erg nonchalant.

Jessey ontdekte dat Axel zijn
vorige relatie nog niet had
a f g e ro n d .

Hans en Kristel zijn uit elkaar
gegaan zonder ook maar één keer
ruzie te hebben gehad.

Naomi (links) en Su z a n n e
hadden samen meer passie
voor muziek dan voor elkaar.

Toen Sylvie manager werd van de
band van N i ko, werden de irrita-
ties te groot.

Na hun studie fotografie was het
op tussen G uus en Lo n n e ke .

Elk huwelijk heeft wel eens een
dipje, dacht Jan. Tot Sa n n e
eerder vertrok van vakantie.

Fatima en Maurice konden het
verdriet om hun gehandicapte
kind niet samen delen.

Zonder het van plan te zijn, zei
Irma, toen ze stond te koken,
dat ze bij Fons weg wilde.

Na een kwart eeuw zonder con-
tact, is er nu harmonie tussen
Michaël en Ca t h a r i n a .

Pim: „Eigenlijk ben ik nog steeds
met D  j o e ke , omdat ik nog steeds
van haar hou.”

Het cultuurverschil tussen
Felix en Semra was geen pro-
bleem, de leeftijd wel.

E P I LO O G

Z
o persoonlijk en
zo pijnlijk als
een scheiding
zijn maar wei-
nig onderwer-
pen, daarom
was Ex-genoten
voor ons, Rena-
te van der Zee
en Brigit Kooij-
man, een span-
nende serie om

te maken. Zelfs na jaren blijken er to c h
nog allerlei wonden te zijn en dan kom jij
die als journalist eens even opentrekken.
En de geïnterviewden moesten ook nog
eens met naam en foto in de krant. Onze
Ex-genoten moesten met de billen bloot.

Des te opmerkelijker was het dat er toch
veel mensen van alles aan ons kwijt wil-
den. Al moesten we vaak stug doorvragen
om tot de kern van de zaak te komen. Zo
kwamen geïnterviewden geregeld aanzet-
ten met het cliché ‘we leefden als broer en
zus’, als reden voor de scheiding. Dat was
té gemakkelijk. Dan moest er doorge-
vraagd worden over hoe het nu echt zat.
Vaak had het natuurlijk met seks te ma-
ken, maar daar spraken mensen niet ge-
makkelijk over. Nederland blijkt preutser
dan we dachten.

Als we terugkijken op al die interviews
zien we allerlei patronen. Voor Renate zijn
de vrouwen de heldinnen van de serie. Zij
zijn meestal de flinksten, vindt zij. Vrou-
wen zijn bereid om tot het laatst toe hun
schouders eronder te zetten, vooral omwil-
le van de kinderen, terwijl veel mannen
vluchtgedrag vertonen. Vaak bleken stel-
len uit elkaar gegroeid omdat de man al-
leen maar bezig was met zijn werk, en het
gezin aan de vrouw overliet. Zeker bij ou-
dere ex-genoten was dat vaak een belang-
rijke oorzaak van de scheiding. Ook veel ge-
h o o rd : de vrouw raakte ongepland zwan-
ger, maar de man was nog niet aan vader-
schap toe. Hij gaat er dan schoorvoetend in
mee, maar blijft de levensstijl van een vrij-
gezel aanhouden, en dat nekt de relatie.

Brigit heeft juist de indruk dat bijna al-
tijd beide partijen evenveel verantwoorde-
lijk zijn. Vrouwen gaan net zo goed
vreemd als mannen, om maar wat te noe-
men. Eén vrouw werd zelfs tijdens haar
zwangerschap hopeloos verliefd op een
ander. Het viel haar vooral op hoe vaak
een relatie niet bestand bleek tegen de ver-
moeienissen en verantwoordelijkheden
van het prille ouderschap. Ze schat dat de
helft van de exen die ze sprak uit elkaar
ging toen de kinderen kleuters waren.

Een ander scheidingsverhaal dat ze ver-

rassend vaak tegenkwam, was dat van de
vrouw die carrière maakt, terwijl haar
man niet zo nodig maatschappelijk hoeft
te klimmen. Wat telkens gebeurde was dat
zij hem steeds minder aantrekkelijk begon
te vinden. Dat het nooit andersom was –
man die vrouw niet meer sexy vond om-
dat ze weinig ambitie bleek te hebben –
lijkt een duidelijk teken dat de vrouwen-
emancipatie nog niet is voltooid.

O nt r o uw
Opmerkelijk waren de exen die allebei een
totaal ander verhaal vertelden. De man die
voorzichtigjes zei dat hij zijn vrouw een
keertje ontrouw was geweest, terwijl de
vrouw vertelde dat hij jarenlang een ver-
houding met iemand anders had gehad. Of
de ene ex beschouwde de romance als een
grote liefde, terwijl het voor de andere ex
niet zo veel om het lijf had gehad. Grappig
en pijnlijk tegelijk...

In het begin waren we bang dat het saai
zou worden, omdat we alleen exen die
min of meer vriendschappelijk met elkaar
omgingen bereid vonden om hun verhaal
te doen. Mensen die niet samen door één
deur kunnen, willen ook niet samen in de
krant. Maar lezers bleken deze verhalen
over goede ‘n a huwe l i j ke n’ juist te waarde-
ren. Zo werd de serie, zoals een collega het

noemde, per ongeluk een ‘fe e l go o d r u -
br iek’. En al ontbraken dan de vechtschei-
dingen, zoetsappig werd het niet; er is
méér dan genoeg voorbij gekomen aan
drama en ellende, overspel, ruzies en de-
pre ssie s.

Het was vaak niet makkelijk te ontrafe-
len wat nu echt het breekpunt was. Uit el-
kaar gegroeid, hoorden we heel vaak. Maar
waarom groei je uit elkaar? We konden
weleens ongeduldig worden als het ant-
woord op die vraag vaag bleef. Soms kwam
er veel emotie boven, vloeiden er hete tra-
nen tijdens het interview. Soms waren we
ook ontroerd. Het is mooi dat mensen na
zoveel ruzie of verwijdering toch hun best
doen goed met elkaar om te gaan. Omwille
van de kinderen, maar ook omwille van de
liefde die ze ooit hebben gevoeld voor el-
kaar. Ondanks alles bleven onze ex-geno-
ten bij elkaar betrokken. Zoals filmmaker
Pim de la Parra, die over zijn ex-vrouw
Djoeke Veninga, de programmamaakster,
zegt: „Eigenlijk ben ik nog steeds met haar,
omdat ik nog steeds van haar hou.”

Broers & zussen is de nieuwe rubriek van
Renate van der Zee en Brigit Kooijman, die
zal 10 januari beginnen. Hebt u een bijzon-
dere relatie met uw broer of zus? Mail naar
b ro e r zu s @ n rc . n l

Toen Lucie verliefd werd op een an-
der was Fred vooral bezorgd.

Sander mist de liefde in zijn
leven, de innige verbinding
die hij met Maaike had.

Toen Marjolein zwanger raakte,
liep de relatie met Aldo stuk. Nu
delen ze alsnog de opvoeding.

Nella stelde de klassieke vraag:
‘heb je een ander ?’en Karel zei ‘j a’.

H a ra l d : „Al snel waren Nicole
en ik alleen nog ouders, we
vergaten lovers te blijven.”

Maria: „Bob en ik praatten eigenlijk
te veel.”

Saskia kreeg koudwatervrees,
anders was ze nu misschien
wel gelukkig met Anne (links).

Amal ontdekte door Neuro Emo-
tionele Integratie-therapie dat hij
niet verder kon met Marjan. Jet:„Ik heb dingen naar Sjaaks

hoofd gegooid, ook een stereo. Maar
al snel waren we weer vrienden.”

Nynke kon Steven niet volgen in
zijn interesse voor spiritualiteit.
„Ik haakte af bij zijn verhalen.”

Aryan ontdekte M a r i j ke s g-plek.
„Dat was een grote pré.”Maar de
relatie werd toch vriendschap.

Mayke werd jong zwanger,
anders waren zij en Cé d r i c
wellicht eerder gescheiden. De waardering tussen Kees en Lise

kwam geleidelijk terug, na een pijn-
lijke scheiding.

Idealen konden een chaoot
(Mona) en een controlfreak
(A n d ré) niet bij elkaar houden.

Toen Peter na 21 jaar een
ander kreeg, bleef St e p h a n i e
niet lang boos.


