
EX
Je haat hem of je smelt voor hem, of allebei tegelijk. Exen doen per definitie 

pijn. Zeker als nieuwe ‘veroveringen’ breed uitgemeten worden op Facebook. 
Ontvrienden dan maar? Of heb je daar alleen jezelf mee? Journaliste Meike 

Huber zoekt het uit.
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Ik ben een verzamelaar als het        om     exen      gaat

Groot is mijn verzameling niet, maar ik blijf me toch altijd met ze verbonden 
voelen. Natuurlijk, met D. sowieso, we hebben een kind samen. Maar ook met 
mijn andere exen. Ergens, diep in mijn hart wil ik toch voor altijd die nummer 1 
in hun leven blijven. Of op z’n minst een gedeelde eerste plaats, want uiteinde-
lijk gun ik ze het geluk wel. 
Volgens psycholoog en ethica Beatrijs Ritsema heb je twee types: de verzame-
laars en de weggooiers. Zoals mijn vriend S., die juist een meester is in het  
loslaten. Nu moet ik erbij vertellen dat hij grossiert in zóveel vrouwen, dat het 
praktisch onmogelijk zou zijn om ‘vriendjes’ te blijven met al zijn exen, dus hij 
moet wel. Zodra de liefde voorbij is, ontdoet hij zijn huis, telefoon en computer 
rigoureus van alles dat aan haar herinnert. Mocht er nog een tandenborstel of 
zelfs maar een haarelastiekje rondslingeren, dan gaat dat per expresse terug. Hij 
wist alle sms’jes en mailtjes en ‘ontvriendt’ haar terstond. Ontvriendt met dt  
inderdaad, want ontvrienden is met recht een werkwoord. Een heel hard  
werkwoord zelfs.
Neem vriendin E. Ze verbrak haar relatie met, laten we hem Leo noemen. Leo 
alias Professor Tampeloeres, that is. Omdat hij nogal groot geschapen was, en 
tevens aan het promoveren in iets wiskundigs. Een woest opwindende combi-
natie, vond E. Maar Leo’s geschapenheid bleek niet op te wegen tegen de  
wiskunde, die later natuurlijk dodelijk saai bleek. E. vond verder dat ze op  
essentiële punten te veel verschilden en verbrak de relatie. Maar volgens de  
berekeningen van Professor Tampeloeres pasten ze wel degelijk goed bij elkaar, 
dus hij gaf niet op. Ondanks E.’s verwoede pogingen hem aan alle kanten te 
ontvrienden, bleef hij haar najagen. E. verwijderde hem zo grondig mogelijk uit 
haar leven: uit haar telefoon, haar computer, haar huis. Maar Professor  
Tampeloeres bleef maar schrijven, bellen en sms’en met zijn gortdroge medede-
lingen over hun goede kansen. Tot E. geen andere uitweg meer zag dan het 
groot met krijt op zijn stoep én op die van haar te kalken: ‘Leo, ik hou NIET van 
je. Ga weg & blijf weg’. Dat hielp, maar hard werken was het wel.

FOTO’S VAN ‘VRIENDEN’
Vroeger scheurde je zijn telefoonnummer uit je adressenboekje en meed je de 
plekken waarvan je wist dat-ie er vaak kwam. Punt. Maar tegenwoordig heeft 
loslaten meer voeten in aarde. Tegenwoordig heb je Facebook, Twitter,  
LinkedIn, etc. Sociale media die je voortdurend bestoken met updates over het 
uiteraard fantástische nieuwe leven van je ex. Of je nu wilt of niet, zolang je  
online vriendjes blijft, zal hij voortdurend opduiken in je tijdlijn of nieuws-
stroom. Mijn ex D. heeft om die reden zijn Facebook-account verwijderd, maar 
ex P. popt onder het kopje ‘Foto’s van vrienden’ om de haverklap breeduit  
lachend op, met telkens weer een nieuwe vlam. Alle meisjes aan zijn zijde even 
mooi, stralend en zonnig. Prima. Moet hij weten. Moeten die meisjes weten. 
Maar vooral in het begin was ik op z’n zachtst gezegd not amused om dat  
allemaal via Facebook te vernemen. Ontvrienden dan maar?
Niet doen, adviseert relatietherapeut en schrijver Jean-Pierre van de Ven. Hij 
schreef onder andere Omgaan met een scheiding. Zeker in die eerste periode 

Word niet  
te snel verstandig,  
zegt de therapeut. 

Zuip je een stuk  
in de kraag, ga laat 

naar bed, heb sex 
met Jan, Alleman 

én met je ex

moet je het maar even op z’n beloop laten: 
‘Als je hem meteen ontvriendt, ontneem je 
jezelf de mogelijkheid om je over hem en die 
nieuwe troela’s op te winden. Ook al is die 
eerste tijd een chaos en duurt het soms wel 
een jaar, probeer niet alles zo snel mogelijk 
op te lossen.’  Van de Ven adviseert vooral 
niet te snel verstandig te willen worden. 
‘Zuip je een stuk in de kraag, ga laat naar 
bed, heb sex met Jan, Alleman én je ex  
(verboden, dús spannend en tegelijk dat  
zalig vertrouwde en veilige gevoel – wat een 
geweldig recept!). Scheld hem uit zoveel je 
wilt en kruip vervolgens naar believen hui-
lend in zijn armen. Ga mee met je emoties, 
hoe ze je ook heen en weer slingeren, geef eraan toe.’ Aan álles 
waarvan je denkt dat het niet verstandig is, benadrukt Van de Ven. 
Over dat schelden: doe dat dan desnoods open en bloot op  
Facebook. Als de impact maar groot en akelig is. En ook wat die 
sex betreft: word vervolgens vooral wakker met die ‘o god, o god, 
o god, wat heb ik gedaan-gedachte’. Voel je vies, en schuldig over 
alle verwachtingen die je nu weer gewekt hebt. Dat helpt. Want als 
je je zo rot voelt, ervaar je des te duidelijker dat dit niet de weg is. 
Hoe meer je toegeeft aan de chaos en ellende, hoe sneller het voor-
bij is en je kunt beginnen aan de volgende stap: bezinning en je 
verstand terugkrijgen zodat je je eigen fouten kunt inzien en je  
eigen aandeel kunt erkennen. Om daarvan te leren en uiteindelijk 
verder te kunnen met je leven. 

OVERAL ZIJN GEZICHT
Lastiger blijkt het als je een relatie hebt met een BN’er. Hem  
publiekelijk de huid vol schelden doe je niet. Dat hebben we weer 
eens gezien aan de onverkwikkelijke toestand waarin Martijn 
Krabbé terechtkwam toen ex-minnares Tessa van Leijenhorst in 
haar woede de pers opzocht en met rotte vis ging smijten. Mijn 
vriendin M. werd na een glanzende relatie op nogal laffe wijze aan 
de kant gezet door, laten we hem Tony noemen. Niet lang daarna 
staarde hij haar waar ze ook ging in het gezicht vanaf reusachtige 
billboards, sprak hij haar vrolijk en uiteraard o zo geestig toe via 
alle zenders op radio en tv, en werd hij natuurlijk o zo positief  
besproken in ieder blad dat ertoe doet. Recensies, interviews,  
foto’s, filmpjes, – hij was all over the place. M. deed alles om het 
maar niet te zien. Zapte weg van waar hij ook opdook, fietste kilo-
meterslange omwegen om de billboards te ontwijken en vermeed 
kranten en tijdschriften. Natuurlijk schold ze hem de huid wel 

vol, maar privé, via de mail. En geheel eenzijdig, 
want voor een reactie had hij helaas geen tijd. 
Het verwerkingsproces was daardoor inder-
daad anders. Eenzamer en langzamer, zegt M., 
omdat al die boosheid en al dat verdriet maar 
zo’n beetje in het luchtledige blijft hangen. Al 
ging ze met heel Amsterdam naar bed, het kon 
hem werkelijk geen moer schelen. Hij had wel 
wat anders aan zijn hoofd. Ze wordt nog steeds 
woedend als ze zijn naam hoort. ‘Misschien 
moest ik maar eens met zijn beste vriend naar 
bed gaan,’ snibt ze dan, ten teken dat haar  
chaotische fase na anderhalf jaar inderdaad nog 
steeds niet voorbij is.

BITTERZOETE GENOEGDOENING
Je compleet laten gaan lijkt me trouwens niet zo makkelijk als er 
kinderen in het spel zijn. De verhalen zijn bekend van stellen die 
rollebollend over straat uit elkaar gaan, terwijl hun kinderen er 
beteuterd bij staan te kijken. Het overkomt de verstandigste  
mensen. Neem L. en J. Hij psycholoog, zij jurist. Samen hebben ze 
twee dotten van dochters. Ze gingen een jaar of twee geleden uit 
elkaar en pasten Jean-Pierre’s methode met verve toe, maar helaas 
zonder daarbij al te veel rekening te houden met hun kinderen. Ze 
kregen slaande ruzie over álles – tot aan een achtergebleven  
Minnie Mouse-sok toe (dit verzin ik niet). Niet zelden siste mama 
haar meiden toe dat papa een vuile hond was, en antwoordde 
papa via hen dat mama leek op een heks. Er moest een rechter aan 
te pas komen, beide kinderen bleven zitten en één van de twee zit 
nu met een heuse depressie (ze is 6) bij de kinderpsycholoog.
Zo ver zal ik het nooit laten komen. En gelukkig weet ik dat ook 
mijn ex D. dat niet zal doen. Noch ben ik van plan om die chaos 
een jaar of langer te laten duren. Want ook dat lijkt me niet in het 
belang van mijn zoon. Zaak dus om die chaos zo snel en netjes 
mogelijk op orde te krijgen. En me dus, zonder mijn kind ermee 
lastig te vallen, compleet te laten gaan. Me te verlustigen aan 
drank, mannen inclusief mijn ex, bitterzoete genoegdoening, 
scheldpartijen en andere wildbrasserij. Eh... Hoera? Hosanna? 
Mag ik ook stilletjes in een hoekje mijn wonden likken? Oké, met 
een wijntje erbij. Of twee. !

Jean-Pierre van de Ven schreef een aantal boeken over scheiden en 
relatieproblemen: Omgaan met relatieproblemen, Omgaan met 
een scheiding en Ruzie in de tent. Onlangs verscheen Geluk in de 
liefde.

Niet zelden 
siste mama  
de kinderen 
toe dat papa 
een vuile 
hond was, en 
antwoordde 
hij via hen  
dat mama  
een heks was
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