
Siem Koorn

Vanwaar die scheiding?
Ik ben dus net als mijn moeder kind van gescheiden ouders.
Voor mijn gevoel had ik er nooit zo’n last van maar, als je
ouder wordt, oud grijs en wijs beginnen je inzichten toch te
veranderen, of moet ik zeggen te verbeteren?
Mijn moeder is al bijna 10 jaar dood en steeds vaker besef ik
dat er zoveel vragen zijn die ik vergeten ben te stellen. Ik
dacht dat ik veel van haar wist maar nu denk ik dat ik veel
niet wist, niet over haar noch over mijn eigen vader.
Mijn ouders leefden niet als kat en hond voor zover ik het kon
waarnemen en toch vluchtte mijn moeder op zekere dag met
ons in een taxi naar haar moeder. Ik was toen 9 jaar.

Ik heb me nooit een verschoppelinge gevoeld zoals mijn
moeder in haar leven kennelijk wel. Mijn oudste broer, 10 jaar ouder ging met 18 jaar op kamers 
wonen. We waren net naar Breukelen verhuisd en het contact met mijn jongere (hele) broertje was 
daardoor wel intensiever. Het kwam vast en zeker ook doordat zijn vader hem vaak liet komen. 
Maar dat realiseerde ik mij als knd niet echt.
Achteraf is het voor mij duidelijk dat het voor halfbroers en zusters het is een gebroken beslist 
moeilijke is om hecht contact op tebouwen. Daarbij aangetekend dat ook in andere gezinnen de 
contacten niet altijd 100% naar wens zijn. Hoe dan ook, mijn twee broers en ik zijn geoudend van 
en ruziemakers en hoewel van 2 vaders hebben we duidelijk gemeenschappelijke karaketertrekken: 
eigenwijs, politiek bewust, schrijflustig, creatief.  
Nu zou ik voorstellen:
wijs het huis aan de kindeen toe en laat de kibbelende ouders, evt speciaal de overspelige af en toe 
op bezoek komen.

Ik ben tegen veel regels maar het lijkt me een goed idee als ouders in een nieuwe relatie met een 
relatiedeskundige en zo mogelijk ook de kinderen een paar keer om tafel zitten om pijnpunten te 
bespreken en om te voorzien wat voor moeilijkheden er kunnen opdoemen. Regeren is 
vooruitzien....nuttig bij het opvoeden. Vroeger had een ieder ooms tantes en grootouders in de buurt,
nu niet meer. We meten wat, want scheiden doet altijd lijden.

Berts ( halfbroertje 18 jaar jonger) moeder had het altijd gehad over boze Lili, tegen Bert.

Toen de moeder met het kind was weggelopen en ik voor de huishouding 
van mijn achtergelaten vader zorgde kwam ik voor het eerst met een 
deurwaarder in aanraking. Hij kwam met een dagvaarding voor een 
echtscheidingsprocedure en las een bloedstollend verslag voor over 
mishandelingen die de eiseres zich van haar stiefdochter had moeten laten 
welgevallen. Ik zou haar hebben geschopt en geslagen. Ik was perplex maar
besefte nog niet eens dat dit nog maar het begin was van de roddels die mij 
levenslang zouden blijven vervolgen

waarom die scheiding?

Het was nog in de tijd dat overspel bewezen moest worden. De scheiding van mijn ouders was een 
dramatisch langdurende vechtscheiding. Ik heb in die jaren mijn moeder langzaam gebukt zien 
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gaan. Ze heeft er alles aa gedaan om ons, kinderen er niet mee te belasten. Maar door gebrek aan 
geld, laste van mijn vaders kant, viel ze buiten haar oorspronkelijke milieu. Ze voelde zich een 
paria, onbegrepen en ongewenst, voor getrouwde vrouwen werd ze gezien als een bedreiging voor 
hun huwelijk. Breukelen was een dorp met een nieuwbouwwijk. Mamma zou zich daar nooit op 
haar gemak voelen.

Ik vind toch enige verklaring in een van de brieven aan Heldring

Gelukkig is er bij alle ongelukkigheid ook nog iemand die gelukkig is in deze nieuwe 70er jaren
ik denk aan mijn tweede echtgenoot. Die zit hoog en droog getrouwd – wat dat in dit geval ook mag
betekenen- in het haagje. Waarschijnlijk speculeert hij in oude herenhuizen, gelijk weleer in 
koninklijke olie en nog eerder in failliete bollenkwekers
Misschien is zijn vrouw inmiddels wel 17 geworden. Hij had dit kind zorgvuldig voor de 
kinderbescherming verborgen gehouden. In zijn mond ben ik “dat rotwijf” 
Bisexueel, eigenlijk een homo. Dat was op zichzelf niet het ergste. Het ergste is dat hij mij van meet 
af aan, en God weet doet hij het nog, stelselmatig ontkende. Liegen was zijn tweede natuur en 
daarbij was hij wreed en koud, hysterisch en veeleisend.
Waarom trouwde ik hem dan?
Ik weet het zelf niet goed, maar ik vermoed dat het huwelijk werd gearrangeerd door mijn eerste 
man. Dat gebeurt wel meer. 

Siem Koorn, was intelligent en knap van gezicht,  jaar jonger dan ik maar dat was aan mij amper te 
zien Het was een van zijn liefhebberijen warme buurten te frequenteren en een andere om links en 
rechts vrouwen ten huwelijk te vragen.

Een keer kwam hij mij daarvan uitvoerig verslag doen. Maar toen ik hem daarop voorstelde om te 
scheiden was zijn antwoord: nee dat hoeft niet want ze heeft het afgeslagen. Ik weet het niet, maar 
ik heb er een vermoeden van dat het gearrangeerd werd door mijn eerste man zoals dat wel meer 
gebeurt. Die heeft in zijn vier huwelijken één kind verwekt - en dat heb ik geweten – Zo stond ik 
plotseling  van God en alle kunstschilders en schilderessen verlaten maar met een kind aan mijn 
rokken, alleen.
Ik begreep dat ik gefaald had een betere a femme, ma maîtresse moest worden want dat werd me 
voorgehouden door de seksuoloog van mij eerste man - het kwam niet in mij op zo iemand niet te 
geloven.

Die arts toonde belangstelling voor mijn tekeningen, hij meende het niet 
kwaad. Hij meende het eenvoudig niet  kwaad ook. Hij meende het goed 
maar niet echt. Bij elke tekening begon hij te gillen “wat een liefde!”Mijn 
man had net zijn doctoraal gedaan en wilde wat hij noemde “aan de rol” 
Alleen of met wie dan ook, maar niet met mij. Met mij had hij wat anders: 
van mij wilde hij een zoon erbij. Meer had ik er niet uit gekregen. Het 
advies van de arts was tenslotte om dat kind maar proberen te krijgen en 
voor het overige een “wijze”vrouw zijn. Wat bedoelde hij daarmee in 
godsnaam? En wat ik  vooral ook moest doen, er weer bij gaan schilderen,
want mijn man moest trots op me kunnen zijn. Hij had ook al een opdracht
voor me, iemand die zich wilde laten portretteren.

Enige jaren later belde ik hem nog eens op om te zeggen dat ik alsnog wilde scheiden. Hij was 
woedend maar vroeg waarom. Dat was precies de vraag waarmee ik zat. Ik begreep niets van mijn 
tweede man, maar ik vond hem een sadist. En daarop zei die dokter, dat hij dat geen reden vond 
omdat ik immers ook maar zo’n juffrouw aan de Amstel was geweest”
daar kon ik het mee doen. Ik woonde met mijn eerste man aan de Amstel ja, maar niet aan het 
beruchte stuk. 



ik herinner me ook hoe ik tegenover die arts over mezelf had gesproken: nog eerlijker en 
openhartiger dan ik toch al pleeg te zijn. Belachelijk, maar ik had niets te verzwijgen vond ik, 
Ik ben nu wat wijzer toen. Maar ik ben niet wezenlijk veranderd. Vooral wanneer mensen mij niet 
geloven – de indruk die ik maak moet vrij ongeloofwaardig zijn- krijgt mijn afschuwelijke 
waarheidsliefde de neiging om door te slaan. Ja, en dan lieg ik ja. Ik lieg altijd in mijn nadeel. Zo’ 
n stomme eend ben ik en daarom had je van mij niet hoeven eisen: de waarheid en niets dan de 
waarheid”want het is DE manier tot valse getuigenissen te brengen, dan ga ik twijfelen aan mezelf

Mijn tweede man wist mijn onzekerheid goed uit te buiten. Je weet hoe kritisch ik kan zijn, hoe 
schaamteloos eigenwijs, en dat ik me wel gauw maar nooit voor lang iets wijs laat maken.

Maar over mezelf laat ik mij te makkelijk iets suggereren, want ik heb ook zelfkritiek.
En als het over liefde gaat denk ik prompt aan die Amsterdamse seksuoloog die raadpleegde na die 
Haagse arts.
Die sexuoloog durfde mij ook niet veel te zeggen, hij kon mij slechts verzekeren dat er nooit iemand
van mij gehouden had. Maar dat ik van mijn tweede man nooit af zou komen – hij beklaagde mij 
diep, heel diep.

(NB. Dat was dus nog in Den Haag.)

In de crisis va mijn tweede huwelijk ben ik echt bang geweest dat ik gek zou worden. Ik kon er niet 
van slapen. In plaats van een trouwring had hij mij een mes gegeven en het was in de tijd van de 
koffermoorden waarvan het handelsblad vol stond.
‘s Avonds als de kinderen naar bed waren, was ik alleen, met geen andere afleiding dan de krant. 
Om de nachtmerrie die mij vervolgde kwijt te raken moest ik het mes kwijt.
Ik gaf het aan mijn dienstmeisje Ali, dat voor haar uitzet spaarde.

Tijdens de echtscheiding die volgde werd ik op een nachtelijk uur door een mij onbekende 
kunstschilder die mijn man een kamer verhuurde gebeld. Hij wilde mij dringend spreken. Ik 
ontmoette hem op straat. Wat hij mij te vertellen had was o.a. dat ik mijn echtgenoot oder 
bedreiging van een mes door het huis had gejaagd.
Dat messencomplex raak ik nooit meer kwijt. Ook al heb ik nooit iemand met een mes bedreigd.
Misschien is dat verhaal van achtervolging wel ontstaan door – mijn man was destijds royaal met 
drank- het bewuste mes te verwarren met een ouder verhaal volgens hetwelk mijn echtgenoot als 
jongen uit het ouderlijk huis was weggelopen nadat zijn moeder hem een broodmes naar het hoofd 
geslingerd had.
Die moeder was geen doetje maar uitstekend op de hoogte van de regels van fatsoen. Zij wist dat je 
geen scharen en messen geeft aan je vrienden. Dat had immers de betekenis de banden door te 
snijden. Mijn man kende die regels ook en wist dus wat hij deed door mij een mes te geven.
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