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Veel scheidingen zijn onnodig.
Er zouden minder scheidingen zijn:
• als mensen meer zelfreflectie zouden hebben
• als mensen beter in staat waren om hun grenzen aan te geven
• als mensen hun verlangens meer zouden delen
• als mensen (wan)gedrag los kunnen zien van de mens die het gedrag
vertoont.
Iedereen wil uiteindelijk Erkenning, Waardering en Respect. Van anderen, maar ook van zichzelf.
En daar hebben we de angel gevonden. Zolang een mens niet in staat
is om zichzélf te erkennen en te waarderen voor wie hij is, dan is het
zelfrespect ver te zoeken.
Scheiden is een optie voor mensen die mishandeld worden, geestelijk
of lichamelijk. Voor al die andere mensen is dit boek. Neem de regie
over je eigen leven, je eigen geluk en daarmee ook verantwoordelijkheid
voor de relatie met jezelf. Is die relatie volwaardig genoeg? Kun je jezelf
verdragen met al je imperfecties en schaduwkanten? Pas dan kun je van
daaruit de verbinding met die ander aangaan.
Dus ga op eigen benen staan, daag jezelf uit, doorbreek oude kind(erlijke)
en familiepatronen en laat de relatie met je partner niet meer de dupe
worden van de slechte relatie die je met jezelf hebt of had.
Zodat je de liefdevolle relatie creëert, die je verdient.

Recensies

Wat een prachtig en kwetsbaar verhaal van Judith! Ze neemt ons mee
in haar eigen leven, waardoor direct inzichtelijk wordt wat er allemaal
gebeurt als je leven op z’n kop staat.
Judith verkoos zelfonderzoek boven slachtofferschap. Het zou goed
zijn als meer ‘bedrogen’ mensen dat doen. Overspel is hoogverraad,
maar wat is het als jouw partner je emotioneel in de kou laat staan?
Waardoor er een ‘vacature’ ontstaat op onbewust niveau? Die vervolgens ingevuld wordt door iemand die jou wél ziet en emotioneel steunt.
Het siert Judith dat ze op onderzoek is gegaan naar haar eigen aandeel
in dit mislopen van de relatie. Ik ben ervan overtuigd dat dit de sleutel
is geweest tot het redden van de relatie.
In dit boek staan ook mooie oefeningen om te doen, die verder helpen
in onze eigen relatie(s). De heldere boodschap “geef niet op” is goed
binnengekomen!
Leoniek van der Maarel, mede-ontwikkelaar SCHIP-aanpak
www.schipaanpak.nl

Heftig proces en erg hoopvol voor mensen. Mooi!
Je hebt er überhaupt veel werk in gestoken om alles goed te beschrijven, Judith. Ik hoop dat dit boek veel mensen zal inspireren tot
het maken van gezonde keuzes in het leven!
Hans ’t Hart, psycholoog en relatietherapeut
www.tripleimpact.nl/hans-t-hart/
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Voorwoord

Met dit boek zet Judith Bootsman-Wagemaker haar maskers af. Door
de ervaringen van de afgelopen jaren heeft ze geleerd om zich veilig te
voelen bij zichzelf en vervolgens bij anderen. Ik ben dankbaar om dit
proces te mogen begeleiden.
Judith laat zien dat iedere ervaring in het leven, inclusief pijn en verdriet, er mag zijn en niet weggeduwd hoeft te worden. Want hoe harder
je wegduwt wat pijn doet, des te groter de pijn wordt die je van binnen
ervaart. Hiervoor gebruik ik vaak de vergelijking met een bal in het
zwembad. Wanneer je een bal onder water duwt, komt de bal veel
harder omhoog en springt ongecontroleerd boven het wateroppervlak
uit. Ziekte, teleurstelling en pijn, verdriet en tegenslag zijn onderdeel
van het leven, niemand uitgezonderd.
Leren kan alleen door vallen en weer op te staan. Net zoals Judith letterlijk is gevallen door tegen een hekje te rijden.
Alles wat je meemaakt, hoort bij je en maakt dat je bent zoals je bent.
Wanneer je op een praktische en compassievolle manier met pijn, afwijzing, tekort en leegte leert omgaan, kun je zijn wie je diep van binnen
bent, in verbinding met anderen op onze aarde.
Soms is het nodig om te kunnen overleven om je tijdelijk te verschuilen
achter rollen en maskers, verantwoordelijkheden en zorgen voor anderen. Uiteindelijk ervaar je dat dit een overleefmechanisme is, en verlies
je het contact met je eigen kern. Door je (onverwerkte) emotionele
pijn aan te kijken, bewust te worden van blokkades en overtuigingen,
overlevingsmechanismen en maskers, vindt heling plaats. Daarna is het
mogelijk om samen te onderzoeken wat je van en met elkaar mag leren.
We zijn allemaal gelijk, niemand is beter of minder goed. Iedereen is
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hier om te leren van en met elkaar. Ook als je het even niet weet. Alles
is goed zoals het is.
Niemand is perfect. Imperfectie is passend bij deze tijd. Leren, veranderen
en vooruitgang is een proces dat pijnlijk kan zijn. Wanneer ik verander of
anders leer kijken naar een situatie of persoon dan verandert mijn wereld.
Judith heeft leren ervaren dat vertragen, meditatie, rustmomenten
inbouwen noodzakelijk zijn om je zelfhelend vermogen te activeren en
thuis te komen bij jezelf.
In de ervaring van de afgelopen 25 jaar als kinderarts gespecialiseerd
in maagdarmleverproblemen en wetenschappelijk onderzoeker ben ik
altijd aan het onderzoeken wat er mogelijk is. Wat is er mogelijk geeft
ruimte en maakt genezing mogelijk in plaats van strijden tegen het (fysieke) probleem. De conclusie tot nu toe is dat gezondheid gaat over (af)
leren, groeien, ervaren en genieten van wat er is. Een kind is een spiegel
van de omgeving en laat door gedrag, fysieke of mentale klachten zien
wat er speelt in de omgeving. Als volwassene in de spiegel kijken kan
pijnlijk zijn en begeleiding van het genezingsproces kan alleen wanneer
je eigen hart openstaat.
Naast kinderen begeleid ik veel ouders in hun helingsproces, zodat
het daardoor weer beter kan gaan met een kind. Genezing is meer
dan symptomen bestrijden met medicatie. Gezondheid gaat over de
relatie tussen lichaam en denkgeest, emoties, bewustzijn, spiritualiteit
en familiesysteem.
In dit boek beschrijft Judith haar persoonlijke ervaring en proces van
heel worden. Door haar proces maakt Judith zichzelf zichtbaar en laat
haar licht schijnen en de mooiste versie van haarzelf zien. Dit wens ik
alle mensen toe.
Ik wens je veel leesplezier,
Dr. Judith M. Kocken
Dr. Judith M. Kocken MDL kinderarts is gespecialiseerd in maagdarmleverproblemen,
wetenschappelijk onderzoeker en natuurgeneeskundig arts, auteur van Kinderbuik en
oprichter van de medisch specialistische praktijk Kinderbuikenco in Naarden, voor
kinderen en volwassenen met langdurige of onbegrepen klachten (kinderbuikenco.nl).
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In mijn praktijk als mediator kom ik veel in contact met mensen die
gaan scheiden. Hoe meer stellen ik begeleid naar een nieuwe toekomst
zonder elkaar, hoe meer het bij mij begint te borrelen: had deze scheiding
voorkomen kunnen worden? Is uit elkaar gaan echt de enige weg? Ik
denk dat wanneer iemand eerder had kunnen roepen dat hij niet meer
in zijn relatie zat, dat de breuk wellicht voorkomen had kunnen worden.
Mensen voelen zich vaak niet happy meer. Ze hebben alles wat hun hartje
begeert en toch kunnen ze elkaar niet meer verstaan en spreekt de een
Swahili en de ander Chinees. De dagelijkse routine maakt dat mensen ’s
avonds de puf niet meer hebben om echt het gesprek met elkaar aan te
gaan. Hoe was jouw dag? Waar ben je trots op? Heb je gelachen/gehuild?
Was je ergens blij mee of boos over? Wat ging er mis of zou je nu anders
doen? Gewoon een paar vragen waarmee je het gesprek kunt aangaan.
Als je thuiskomt met de “kliekjes” (naar Esther Perel de “left overs”), kun
je dan nog het beste van jezelf geven aan degene waar je het meeste van
houdt? Of ploffen we allemaal op de bank neer en kijken we gedachteloos
tv of gaan we naar die vergadering en spreken elkaar alleen even in het
voorbijgaan of helemaal niet?
Dat kan echt anders! Ga in gesprek met elkaar en kijk of je elkaar opnieuw kunt (leren) verstaan.
Ik ben een mediator met een missie. Ik wil mensen in gesprek brengen
ook als het heel moeilijk is of lijkt! Echt, dat is mogelijk! Mensen denken
vaak dat hun partner hen niet gelukkig maakt. Hij is vreemdgegaan of
zij ziet hem niet meer staan. Maar wat heb je er zelf aan gedaan om de
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relatie levendig te houden? Waar heb jij jouw verlangens en grenzen
aangegeven? Kun je eerlijk zijn naar jezelf?
De ervaring leert dat het er uiteindelijk om gaat of je je eigen leven leuk
genoeg kunt maken. Die ander is niet verantwoordelijk voor jouw geluk,
dat ben je zelf! Het mooie van een relatie is dat je elkaar dan wel kunt
spiegelen en stimuleren om nog meer uit het leven te halen. Iedereen
wil uiteindelijk erkenning, waardering en respect, juist van degene
waarnaast je elke ochtend wakker wordt.
De weg daar naartoe wordt beschreven in dit boek. Iedereen heeft een
verhaal! Mijn eigen ervaring in de afgelopen jaren is de basis van deze
inzichten. Ik kreeg een ongeluk met verstrekkende gevolgen. Hierdoor is
mijn partner vreemdgegaan. Hoe ga je daarmee om? Als gedupeerde van
een ongeluk en een ontrouwe partner? Is scheiden de enige oplossing?
En wat als je van elkaar houdt en jullie kinderen hebben? Met dit boek
hoop ik je te inspireren om eerst die weg naar binnen te gaan voor je
de scheiding aanvraagt. Naar jouw innerlijke kind die je jouw tekorten
laat zien. Die vooral de nadruk legt op dat wat er niet is.
Ik wil aantonen dat er na een traumatische ervaring altijd een weg is
van liefde, als je het aandurft om het gesprek vooral eerst met jezelf
aan te gaan.
Judith Bootsman-Wagemaker
Amersfoort, september 2019

Zonder oordeel en voor het leesgemak vertel ik vooral over mijn eigen ervaring.
Ik ben me bewust dat zowel mannen als vrouwen in genoemde situaties terecht
kunnen komen en je kunt dus waar ‘hij’ staat ook ‘zij’ lezen. En andersom.
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Persoonlijk leiderschap is
de sleutel voor het aangaan
van betekenisvolle relaties.
Om te beginnen die met jezelf!
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Hoofdstuk 1

Iedereen heeft een verhaal

22 maart 2015 fietste ik met de MTB tegen een hekje. Twee palen met
een stuk kippengaas ertussen. Het was een kop-staartbotsing met
mijn lijf. Ik werd volledig door elkaar geschud: mijn nek was verdraaid,
ik had een hersenschudding, een ruggenwervel was afgescheurd, en
mijn hart was uit het lood gegaan. Ik belandde op de hartbewaking
van het UMC Utrecht. Mijn hart nam te veel tijd om zich op te laden
voor de volgende hartslag.

Volledige paniek bij mij en mijn familie. Ik kwam na een paar uur weer
terug in deze wereld. Ik wist alles nog van de dagen daarvoor, kon de
namen van mijn kinderen opnoemen en kon nog een aantal controlevragen beantwoorden. Ik wist nog dat ik was gaan fietsen, maar van
het ongeluk en de tijd erna wist ik niets meer. Dus de hersenschudding
leek mee te vallen, dacht men.
Omdat niet duidelijk was wat de oorzaak was van mijn verstoorde
hartritme, bleef ik ter observatie op de hartbewaking. Toen bleek dat
de hartritmestoornis het gevolg was van de klap, mocht ik naar huis.
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Ik ging ervan uit dat ik binnen een week wel weer aan het werk zou
kunnen.
Niets was minder waar, mijn lijf en hoofd schreeuwde om rust, rust
en nog eens rust. We deden de deur alleen open voor bloemen en
chocola. Bezoek kon ik niet aan. Binnen de bubbel van ons gezin kon
ik tot rust komen. Ik sliep veel en was een paar uur per dag op. Mijn
man werd mijn mantelzorger en hield alle ballen in de lucht van ons
gezin, werk en sport van de kinderen… so far so good… dachten we.

Iedereen loopt in zijn of haar leven tegen gebeurtenissen aan die je
leven even helemaal op zijn kop zetten. Dit kan van alles zijn. Verlies
van een ouder of kind, het krijgen van een ziekte, het meemaken van
een verkeersongeluk, het krijgen van een gehandicapt kind, ontslag of
scheiding.
Gebeurtenissen die pijn en verdriet veroorzaken en totale verwarring en
chaos in je leven creëren. Je weet je met jezelf in de situatie geen raad. De
relatie met je partner komt dan ook nog eens onder druk te staan, omdat
iedereen op zijn eigen manier reageert op dit soort gebeurtenissen. De
druk kan zo groot worden dat je elkaar volledig uit het oog verliest en
niet meer in staat bent om er voor die ander te zijn. Simpelweg omdat
je er niet eens voor jezelf kan zijn. Vluchtwegen zijn dan zo gevonden.
In eten, drank en de zoektocht naar aandacht bijvoorbeeld. Wie ben
ik en word ik nog wel gezien, is er nog iemand die aandacht voor mij
heeft en van mij houdt?

1.1 Onverwachte gebeurtenis
Jouw partner zegt van de ene op de andere dag dat hij niet meer met jou
verder wil. Of je komt erachter dat hij is vreemdgegaan en confronteert
hem ermee. Of je partner zegt: ‘Ik ben vreemdgegaan en ik weet het even
niet meer.’ Voor de meeste mensen stort dan hun wereld in. Je hebt die
partner niet voor niets, je deelt je leven met elkaar, je hebt misschien
kinderen samen. En blijkbaar is er bij de ander de grens bereikt en hij
of zij zegt: ik wil niet meer met jou verder, ik wil scheiden.
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In dit boek gaat het om de verbroken partnerrelatie en wat dit met
mensen doet. Verbroken in de zin van: er is iets voorgevallen waardoor
de relatie niet meer is zoals die was. Er is iets wezenlijks veranderd
waardoor het vertrouwen en de veiligheid die je bij elkaar als partners
voelde, er niet meer is.
In dit boek wordt in eerste instantie gekeken vanuit het perspectief van
degene die het wordt “aangedaan”.
De verbroken relatie kan zijn:
• Je partner is vreemdgegaan en wil niet meer met je door.
• Je partner is niet vreemdgegaan en wil niet meer door.
• Je partner is vreemdgegaan en wil nog wel met je door.
De vraag is hoe je daarmee omgaat. De aanleiding maakt natuurlijk
wezenlijk verschil. Als je partner is vreemdgegaan (in deze context een
seksuele en/of emotionele relatie is aangegaan met een ander) geeft dit
een andere dynamiek dan wanneer er geen ander in het spel is.
Er zijn drie manieren (overlevingsmechanismen) waarop je hierop kunt
reageren of ermee om kunt gaan:
• vechten (in de aanval gaan)
• vluchten/vermijden (in werk, zorgen voor anderen, ook vreemdgaan,
drank, drugs, alcohol etc.)
• bevriezen (geen beweging mogelijk, apathisch).
Je staat in de overlevingsstand. Afhankelijk van hoe jij als mens gehecht
bent, kortgezegd hoe veilig jij je bij jezelf én in relatie tot anderen voelt,
ga je reageren. (Hechtingstheorie, J. Bowlby)
Patronen die je als kind jezelf hebt eigen gemaakt, op het moment dat
je in een angstige of bedreigende situatie terechtkwam, komen op zo’n
moment weer boven. Als volwassene val je dan terug op die patronen
uit je jeugd en reageer je op verschillende manieren.
Dit heet copinggedrag en is een term uit de psychologie waarbij wijzen
van omgaan met problemen en stress wordt aangeduid. Er zijn verschillende strategieën en mechanismen van coping. Afhankelijk van de
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situatie en de persoonlijkheid ontwikkelen we onze copingstijl. Wijzen
van coping zijn (Utrechtse Copinglijst):
• je negeert het probleem of stelt het uit (vermijden)
• je doet niets, blijft passief en laat je volledig door het probleem of de
situatie in beslag nemen
• je pakt het probleem/de situatie actief aan
• je zoekt sociale steun (door iemand te bellen en het probleem te bespreken bijvoorbeeld)
• je uit je emoties (door ze van je af te schrijven bijvoorbeeld of hardop
te mopperen)
• je relativeert het probleem ( je weet dat in eerdere situaties altijd wel
een oplossing gevonden werd)
• je zoekt afleiding (door iets anders te gaan doen, sporten, mediteren).
De wijze van hechting is nauw verweven met de copingstijl (Rouwconflict, Uitslag en Rodenburg) en wordt toegepast in de SCHIP-aanpak
(Rodenburg en Van der Maarel, zie Bijlage 1).
Opdracht 1
Haal een situatie voor de geest, waarbij je leven even helemaal op zijn
kop stond. Hoe reageerde je toen? Denk hier aan de eerder genoemde
manieren van omgaan met de situatie. Schrijf dit voorval op en ga na welke
overlevingsmechanismen en copingstijlen voor jou van toepassing waren.

1.2 Emoties gaan alle kanten op
Je partner heeft je net gemeld dat hij vreemd is gegaan of dat hij niet
meer met je verder wil. Of misschien ben je er zelf achter gekomen via
iemand anders of door een bericht in zijn telefoon. Je confronteert hem
ermee, maar hij blijft de omvang van het verhaal ontkennen, zelfs als je
hem het bewijs kan overleggen. Dat gevoel dat je dan bekruipt, na alle
verdachte gebeurtenissen en ontkenningen, dat er toch een (of meer)
ander(en) is (zijn), is echt gekmakend. Zie je wel, denk je, ik ben niet
gek! Je kunt hem wel wat aandoen, wilt hem door elkaar schudden!
Afhankelijk van je coping-gedrag ga je in de aanval, word je apathisch
of wil je vluchten. En vaak ook alle drie tegelijk/afwisselend.
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Je voelt je heel klein en wilt het liefst in de grond verdwijnen.

Verdrietig, bang en apathisch
Er zijn momenten dat je alleen maar stil op de bank kan zitten en voor
je uitstaren. Je voelt je heel klein en wilt het liefst in de grond verdwijnen. Je bent zo verdrietig en bang, en het lijkt wel of er geen einde komt
aan de put waarin je bent gevallen. Een soort vrije val, alsof je uit een
vliegtuig bent gesprongen met een parachute die niet opengaat. Ik denk
dat de paniek dit je dan kunt voelen vergelijkbaar is met deze situatie:
levensbedreigend. De grond komt dichterbij en je kan elk moment te
pletter slaan. Je bent zover dat je liever zelfs dood wilt zijn dan deze pijn
te voelen. Zo word je geraakt in je zijn. Zo onwezenlijk voelt het. Het is
alsof iemand je letterlijk onder het tapijt veegt en er ook nog bovenop
staat te dansen. Of dat je in een boksring staat en van alle kanten klappen
krijgt, je veert weer terug in de touwen en daar komt weer een klap. Het
houdt niet op. Totdat je murw en vol blauwe plekken en butsen in je
bloedende hart totaal uitgeput in een bodemloze slaap valt. Als je kunt
slapen, tenminste.
Boosheid, woede, jaloezie en agressie
Er zijn momenten dat je zo boos wordt dat je volledig in de aanval gaat:
hoezo heb je dit gedaan, hoezo bleef je het ontkennen, hoezo kon je het
niet stoppen, hoezo wilde je mij beschermen met een leugen, hoezo…
Woede en agressie komen boven die zich richten tegen je partner en zijn
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vriendin. Of je partner en haar vriend. Je bent jaloers op wat zij hebben
gedeeld. Je voelt je respectloos behandeld. Je voelt je een sukkel die zich
met een kluitje in het riet liet sturen, keer op keer. Terwijl alle signalen
zo duidelijk waren, achteraf gezien dan.
Schaamte en schuld
Je gelooft gewoon niet dat dit jou overkomt. Je partner is nog steeds een
leuke vader voor de kinderen, doet verder alles wat in het huishouden
nodig is en gaat naar zijn werk. Eh ja, althans, dat denk je. Je schaamt je
voor deze man die blijkbaar niet in staat is gebleken om aan te kaarten
dat het niet goed met hem ging. Dat hij leegte en tekorten voelde die hij
zelf niet kon omschrijven en waarbij hij jouw hulp niet had ingeschakeld. Dat hij op zoek is gegaan naar aandacht en liefde, omdat hij niet
bij machte was om dit te benoemen. Voor veel mensen is het lastig om
hulp te vragen. En heel confronterend om dat te moeten constateren.
Er zullen momenten zijn dat je weg wilt uit het huis, dat niet meer de
veilige haven blijkt te zijn waarvan je dacht dat dat het was. De plek
voor jullie gezin waar jullie lief en leed deelden met elkaar. Terwijl je
partner blijkbaar wel fysiek aanwezig was, maar emotioneel continu bij
die ander. Dan weer wil je hém het huis uit zetten, om na te denken over
zijn zonden. Of omdat je hem niet meer kan zien. Dit is jouw vlucht- en
vermijdingsgedrag.
Ook kunnen er schuldgevoelens opspelen. De partner die is vreemdgegaan legt vaak de oorzaak van zijn gedrag bij de ander. Omdat deze
er niet meer voor hem was, ging hij op zoek. Omdat deze ziek was of
met een herstel bezig was of in rouw over een overleden familielid. Het
kan dan zomaar gebeuren dat je dan echt even aan jezelf gaat twijfelen.
What the fuck…
Het herstel na mijn fietsongeluk duurde best lang. Ik ben uiteindelijk
twee jaar bezig geweest om überhaupt weer enigszins normaal te
kunnen functioneren met werk en gezin. Twee jaar ben ik met mezelf
bezig geweest: wie ben ik nog als ik alles waaraan ik mijn eigenwaar-
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de ontleende niet meer kan zijn of doen? Ik was niet meer de vrouw
die ik voorheen was. Ik kon niet meer de partner zijn die ik was, de
moeder, de dochter, de mantelzorger, de ondernemer, de voorzitter,
de penningmeester, de teammanager. Overal werd ik gezien en heb
ik een functie. Maar als al die functies wegvallen, dan ben je ineens
heel bloot en kwetsbaar. Wat blijft er dan nog van je over?
Die vragen werden, als ik heel stil bleef, beantwoord! Door letterlijk
het proces in te gaan van een vlinder die in zijn winterslaap alleen het
hoogstnoodzakelijke doet om in leven te blijven. Je hebt geen oog
meer voor een partner die vastloopt in zijn rol als mantelzorger. Die
vastloopt in zichzelf omdat hij niet meer op jou kan leunen, die tegen
zijn eigen leegte aanloopt. De nadruk in deze periode ligt op wat er
niet meer is of niet meer kan. Allebei ben je niet in staat om er voor
elkaar te zijn op emotioneel gebied en het enige wat zichtbaar is, is
het gedrag dat je tentoonspreidt. Ik was moe, moe en nog eens moe,
kon nauwelijks prikkels verdragen en had soms onverwachte woede-uitbarstingen over hele kleine dingen. Mijn partner werkte, deed
de boodschappen en zorgde dat de kinderen op hun sport kwamen.
Allemaal heel functioneel en schijnbaar liep alles op rolletjes. Maar
niets was minder waar…
Sowieso brengt zo’n ongeluk een ongelooflijke transformatie met
zich mee. Daarnaast kon ik weinig hebben op het gebied van prikkels
rondom aanraking en trok ik me steeds verder terug in mijn eigen
cocon, waar ik mezelf veilig voelde. Het werd mij steeds duidelijker
dat dit ongeluk niet voor niets gebeurd was en dat ik de inzichten die
ik in mijn herstelperiode kreeg, moest gaan delen zodra ik hersteld
was! Maar dat herstel kwam maar niet …

Dan is het niet gek dat je schuldgevoelens krijgt. Had ik er maar oog voor
gehad, had ik er maar voor hem kunnen zijn. Aan de andere kant: als
je zelf zo kwetsbaar bent, kun je er gewoon niet voor de ander zijn. De
“gebeurtenis” zet alles in een ander licht, je krijgt een ander perspectief
en je vraagt je af waar iedereen zich zo druk om maakt. Want jij hebt een
ongeluk gehad of hebt kanker gehad of hebt net je ouder of kind verloren.
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Opdracht 2
Emoties gieren door je lijf met name verdriet, schaamte, boosheid en angst.
Geef op een schaal van 1-10 aan hoe je je voelt, waarbij 1 is belabberd,
10 is meer dan prima.
Opdracht 3
Teken waar je je in de achtbaan of put bevindt. Zit je daar alleen? Of heb
je iemand naast je?

1.3 Rouw & Conflict
De ander heeft jou iets aangedaan en je primaire reactie kan zijn: Zijn
al die jaren samen dan voor niets geweest? Was er dan niets goeds bij?
Hoe je reactie ook is, je zult moeten dealen met de consequenties. Naast
alle emoties die spelen, komt er nog iets anders bij. Je hebt niet alleen
een conflict met de ander, maar ook met jezelf. En je komt in rouw over
het verlies van wat er was, maar nu blijkbaar niet meer is. De combinatie
van conflict en rouw maken het verwerken ervan extra ingewikkeld.
(bron: SCHIP-aanpak)
Er spelen verschillende rouwprocessen door elkaar heen. Het rouwproces van de trigger (ongeluk, ziekte, verlies van een dierbare) en het
rouwproces van datgene wat je bent verloren in je relatie.
Innerlijk conflict
Als je iets is overkomen, probeer je weer de balans te vinden die je voor
het gebeuren had. Je voelt je alleen en kwetsbaar vanwege het herstelproces waar je in zit en dat je zelf moet doorlopen. Waar sta je nu zelf?
Hoe is de relatie met jezelf?
En als er dan opnieuw iets gebeurt, dan veroorzaakt dat een innerlijk
conflict. Je vraagt je af waarom jou dit nu (weer) overkomt en of je jezelf
wel kunt vertrouwen, omdat je ervan uitging dat je alles onder controle
begon te krijgen. Schuld en schaamtegevoelens over jouw eigen handelen
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of het gebrek aan actie op het gedrag van je partner laten je niet los. Had
je iets kunnen voorkomen of kunnen voorzien? Waarom ben je gestopt
met vragen stellen toen je de afwezigheid van je partner voelde en er
zoveel signalen waren dat er iets niet klopte? En waarom heb je steeds
genoegen genomen met zijn antwoorden, dat er echt niets aan de hand
was. Of dat hij ermee zou stoppen?
Dit zijn vragen waarmee je jezelf geen dienst bewijst. Gedane zaken
nemen geen keer. En als je een koe in de kont kijkt, zul je altijd stront
vinden. Belangrijk is dat je beseft dat dingen niet voor niets gebeuren
in het leven. Blijkbaar mag je hier iets leren, hoe pijnlijk ook.

1.4 Je glijdt af
Drie maanden na mijn ongeluk had ik nog steeds klachten aan mijn
hoofd en kwam ik tot de conclusie dat mijn mentale en fysieke situatie verslechterde. Ik meldde mij bij neurologie in het UMC Utrecht.
Zij konden niets voor mij betekenen: de CT-scan had geen zichtbare
schade aan het hoofd opgeleverd en alle testjes deed ik goed. Ik
kwam terecht bij de revalidatie- en sportgeneeskunde en ik bleek het
post-commotioneel syndroom te hebben, oftewel een “na-de-schuddingsyndroom”.
De bezoekjes aan het UMC Utrecht waren belastend en, vooral, fijn.
Ik ging er met een taxi heen. Bij mijn bezoek had een ergotherapeut
aandacht voor mijn dagindeling, voerde een psycholoog gesprekken
met mij over hoe ik omging met mijn beperkingen en deed een fysiotherapeut oefeningen met mij om de spanning in mijn lijf te ontmantelen.
Het ongeluk spookte steeds door mijn hoofd: Waarom is mij dit overkomen net op het moment dat ik na zeven jaar ondernemen, de luxe
positie had om cliënten aan te nemen waar ik energie van kreeg? Ik
had rust en ruimte op mijn verlanglijst voor 2015 gezet, nou, die heb
ik gekregen! Mijn geest was sharp as a knife, maar de uitvoering was
minder. Ik kon mij terugtrekken in mezelf. Ik kon niet anders dan op zoek
gaan naar wie ik was geweest en nu, na het ongeluk, was geworden.
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En mijn man rende en vloog en hield alle ballen in de lucht die we
voorheen samen deden. En op mij leunen als hij het even niet zag zitten, daar was geen ruimte voor. Of omdat ik al zijn zorgen wegwuifde
(het komt allemaal goed), of omdat hij eenvoudigweg niet bij machte
was het onderwerp aan te snijden. Het was voor hem te pijnlijk en te
confronterend om aan te geven dat hij het niet meer trok. De leegte
en eenzaamheid doemde als een groot spook op en nestelde zich
in zijn geest.
Hij ging een keer mee naar de maatschappelijk werker. Die was er vooral
voor hem. Maar na één gesprek gaf mijn partner aan de gesprekken
met de maatschappelijk werker niet nodig te hebben. Hij had alles
onder controle. Tenminste, dat dacht hij. Ik gleed langzaam af in mijn
put van chaos en verwarring, en mijn partner bleek hetzelfde door te
maken. Hij wist zich geen raad met zijn angsten en leegte.
Achteraf voel ik hoe pijnlijk het voor hem moet zijn geweest om zijn
vrouw zo te zien. Ik had wel dood kunnen zijn. De hartkwaal die bijvangst was, had hem nog meer aan het schrikken gemaakt. Hij ging
letterlijk in een bunker zitten, trok zich terug en ging langzaam dood
van binnen.

Alle heftige gebeurtenissen in je leven waar het verlies van gezondheid,
werk of een dierbare spelen, kunnen gevolgen en reacties hebben. De
trigger is verschillend, de uitwerking is hetzelfde. Als partners elkaar
niet meer verstaan omdat ze zelf niet meer weten wie ze zijn, dan wordt
het heel moeilijk communiceren. Een scheiding ligt dan al gauw voor de
hand. De scheiding wordt dan het (logische) gevolg van een onverwerkt
verdriet of rouwproces waarin je jezelf en elkaar bent kwijtgeraakt.
Jochem Myjer heeft dat heel mooi verwoord: je denkt dat je elkaar als
partners in de orkaan, zoals een ernstige ziekte (bijvoorbeeld kanker),
heel stevig vasthoudt. Nadat de wind is gaan liggen, kom je erachter
dat je allebei los van elkaar naar de kade bent gezwommen en op een
andere plek aan wal bent gegaan.
Ik trek deze metafoor verder door. Je bent allebei naar een ander eilandje
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gezwommen en je voelt je alleen en eenzaam. In plaats van te werken aan
een brug of het bouwen van een boot om weer bij elkaar te komen, vlucht
je in afleiding. In de vorm van, bijvoorbeeld, andere vrouwen/mannen,
drank, drugs, extreem sporten, hard werken, zorgen voor anderen. Je
glijdt langzaam af alsof je op een zeephelling ligt, waar elke beweging je
nog verder naar beneden laat glijden. Je raakt verlamd omdat je merkt
dat niets helpt om terug te komen bij je geliefde. Er is blijkbaar geen
strohalm meer waaraan je je kunt vastklampen. Ook omdat je alleen
maar oog hebt voor wat er niet meer is…
Opdracht 4
Kun je een situatie voor de geest halen waarin je je zo voelde? Hoe
reageerde jij toen? Heb je iets gedaan of juist nagelaten? Confronteer
jezelf en stel net zolang vragen aan jezelf totdat je helder hebt welke actie
of reactie je hebt ondernomen. Schrijf dit op en blijf jezelf vragen stellen.
En bedenk dan eens: Wat had je met de kennis van nu anders gedaan?

1.5 Alles in de alarmstand
Voor degene die het (vreemdgaan) wordt aangedaan, kan dit zodanig
levensbedreigend voelen dat gevoelens van minderwaardigheid opspelen.
Je wil nog liever dat de ander doodgaat dan dat hij of zij je dit aandoet.
Daarnaast word je zo in je ziel geraakt dat letterlijk de bodem onder je
bestaan wordt weggeslagen. Je valt, je valt nog dieper en er lijkt geen
einde aan de put te komen. Je wordt misselijk en draaierig. Je krijgt het
gevoel in een achtbaan te zitten die alleen maar naar beneden gaat, al
rondtollend om zijn as. Je krijgt fysieke klachten en alles in jou staat in
de “alarmstand.” Help, ik stort in de afgrond!
Terwijl ik diep in de kreukels lag en geen kant op kon, vast in mijn eigen
bunker van onmacht en verdriet, leegte, boosheid en kwetsbaarheid,
ging mijn partner door ditzelfde proces. Ook hij zat vast in zijn bunker
van eenzaamheid en leegte, en ook hij zocht een uitweg.
ĺk kon niet anders dan de weg naar binnengaan. Ik lag immers op bed
en kon weinig meer. Wie ben ik en waarom ben ik nog hier op aarde?
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Waarom kwam dat hekje op mijn pad? Is deze situatie de bedoeling
van mijn leven?
Mijn partner kon nog wel bewegen en zocht de oplossing buiten zichzelf.
Ik vroeg hem later hoe het kon dat hij de stappen had gezet om in
contact te komen met een andere vrouw, terwijl ik op mijn kwetsbaarst
was en vocht voor mijn leven. Hij zei: ‘Ik weet het niet. Misschien omdat
ik ook op mijn kwetsbaarst was, en het niet door had.’

Zoektocht naar leven
Blijkbaar is het zo dat je pas later in de gaten hebt hoe diep je gezakt
bent en dat dat altijd veel dieper is dan je denkt. Je kunt pas achteraf zien
hoe ver je van jezelf en je partner verwijderd bent geraakt. Esther Perel
schrijft in haar boek Liefde in verhouding dat de persoon die vreemdgaat,
zich op dat moment vaak dood voelt van binnen en op zoek is naar de
levendige versie van zichzelf. Voor hem lijkt er geen andere weg dan
om de aandacht buiten de deur te zoeken, uit onmacht over zichzelf en
de situatie waarin hij bevindt. Hij heeft de put bereikt en onderneemt
actie, denkt hij. Esther koppelt daaraan een opvallende uitspraak: soms
is degene die het overspel wordt aangedaan niet het slachtoffer in de
relatie.
Second love
De woorden zelfdestructie, eenzaamheid, verwijdering, leegte,
ontkenning, minderwaardig voelen, kunnen een-op-een gekoppeld
worden aan sites als Second Love.
SL zoals gebruikers de site “liefkozend” noemen, is een plek of een
platform waar mensen die de leegte in zichzelf willen opvullen met
een andere vrouw of man zonder enige drempel terechtkunnen. Lekker
via je luie stoel, je hoeft er de deur niet voor uit. Je gaat op een app
die je vrouw of man niet kent, zoals Telegram of Kik en hopla, elkaar
leuke berichtjes sturen en zo wordt het toch nog gezellig op de bank
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thuis. Ze noemen het liefde als ze elkaar vinden, grenzeloze liefde
die verrijkend is en die hen tot een beter mens maakt.
Zo begint het in eerste instantie tenminste. Totdat ook aan deze
“liefde” voorwaarden worden gesteld. Voorwaarden en controle die
voortkomen uit angst. Want als je niet meer dagelijks de bevestiging
van die ander krijgt, dan komt die leegte weer opzetten. Ben ik niet
meer goed genoeg? Hou je nog wel van me? Maak je nog wel tijd
voor me? Tijd voor een update, waar ben je en met wie? Wanneer
zien we elkaar weer?
De geheimzinnigheid en de continue aandacht maken het blijkbaar
voor honderdduizenden mensen aantrekkelijk om zich hiervoor
aan te melden. Eens kijken wat ik nog waard ben. Wil ik contact of
juist alleen seks? Voor alles waar je een tekort voelt of wanneer je je
niet gezien voelt, kun je bij Second Love terecht. Er is altijd wel een
dolende ziel die jouw leegte wil vullen als je die van haar of hem
ook maar vult.
En vaak blijft het niet bij één second love. De aandacht op het tekort
doet steeds meer tekorten ontstaan en zo blijft men wanhopig op zoek
naar de bevestiging die men bij anderen denkt te moeten zoeken.
En kan een verslavende afhankelijkheid ontstaan die maar moeilijk
doorbroken kan worden. Cocaïne, drank of gokken zijn er niks bij.
We zien het ook in de sociale media: de continue zoektocht naar
aandacht en likes. Kijk eens wat een mooi leven ik heb! Check! En
ondertussen zijn ze zo eenzaam als de pestpokken en niet bij machte
om in real life hulp te vragen bij de eigen partner, een therapeut of
vrienden. SL is een groot moeras van dolende zielen, waarin eenieder
elkaar steeds verder naar beneden trekt. Als zombies zoekt men elkaar
op en verslindt men elkaar om vervolgens op zoek te gaan naar de
volgende zombie.
Zolang iemand niet in staat is om eerlijk te zijn tegenover zichzelf
en zijn verlangens dan kun je nog zoveel leuke dingen doen samen
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(als echtelieden), in therapie gaan, Vertellis’ spelen… Maar dan
nog sta je als partner met lege handen. De aantrekkingskracht van
aandacht van verschillende mensen, je verhaal kunnen doen of die
lichamelijke aandacht is heden ten dage blijkbaar groter dan de wil
om in de veiligheid van je gezin te zoeken naar oorzaken van het
gevoel van leegte.
Of belangrijker nog: bij jezelf op zoek te gaan naar de oorzaken van
die leegte en hoe je deze zelf kunt vullen door op zoek te gaan naar
leuker werk, een sportief doel (marathons, bergen beklimmen etc.) of
meer tijd en aandacht aan je gezin en vrouw/man te besteden. Ga in
gesprek met elkaar. En kom niet thuis met de “left overs” (kliekjes),
zoals Esther Perel in haar interviews benadrukt.
Vreemdgaan is van alle tijden en op elk niveau in de bevolking vindt
het plaats. Het is een direct gevolg van de onzichtbare volksziekte
die eenzaamheid heet en het wordt veroorzaakt door een gebrek aan
verbinding met jezelf. Ken jezelf en er gaat een wereld van overvloed
voor je open!
Uit: Scheidingsperikelen
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Van onmacht naar kracht, scheiden is (g)een optie
Judith kreeg een zwaar ongeluk met verstrekkende gevolgen voor haar
en haar gezin. In de periode erna probeerde ze haar leven weer op de
rit te krijgen, tot ze erachter kwam dat haar man een relatie had met
een ander. Ze stond voor de beslissing: uit elkaar of niet. Voor haar was
scheiden geen optie en zij koos ervoor om het gesprek met haar partner aan te gaan. En vooral … het gesprek met zichzelf.
Elke relatie krijgt minimaal een keer te maken met een traumatische
ervaring: een ongeluk, verhuizing, het overlijden van een dierbare,
ziekte of het vreemdgaan van de partner. Als je dan allebei de weg kwijt
bent en het gevoel hebt dat het onmogelijk is om op een normale manier met elkaar in gesprek te gaan, lijkt een scheiding de enige optie.
Maar is dat wel zo?
Met dit boek wil Judith aantonen dat wanneer je het aandurft om na
een traumatische ervaring de weg met liefde te bewandelen, je oude
kind(erlijke) en familiepatronen kunt doorbreken en in staat bent om
van onmacht naar kracht gaan.
Judith Bootsman-Wagemaker komt, als
bedrijfseconoom, onafhankelijk financieel planner en mediator, veel stellen
tegen die zich voorbereiden op een toekomst zonder elkaar. En steeds vraagt
zij zich af of die scheiding voorkomen
had kunnen worden. Het delen van haar
kennis en persoonlijke ervaring geeft
Judith veel energie en ze wil mediation
verder op de kaart zetten.
Ze heeft hiervoor eigen trainingen ontwikkeld, “Van onmacht naar
kracht”, over bewustwording en zingeving in het aangaan van relaties.
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