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OPENHARTIG

“We missen  
het samenzijn 

niet, want er zijn  
ZO VEEL ANDERE  

DINGEN DIE ONS  

VERBINDEN”

LIEVE IS  

GELUKKIG MET 

HAAR  

LATRELATIE
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Lieve (65): “ ‘Dat was maar toneel hé 

meiske, dat was niet echt, hoor!’  

Dat waren de eerste woorden die 

Mark –toen plagend– tegen mij zei.  

Ik speelde op dat moment – in april 

1999– bij een amateurtoneelgezel-

schap en ging met mijn toenmalige 

echtgenoot in Sint-Kruis Brugge 

kijken naar ‘De Troonsafstand’.  

Wij zaten op de eerste rij en ik was  

zó geëmotioneerd dat ik bij het 

eindapplaus huilde. Mark, die in het 

stuk de rol van Domenico speelde,  

zag tijdens het groeten mijn tranen  

en sprak me aan toen we toevallig 

naast elkaar aan de bar stonden. Het 

heeft daarna twee jaar geduurd voor 

ik weer iets van hem hoorde.

HUISJE, BOOMPJE, BEESTJE
Met mijn liefdesperikelen kun je een 

hele Libelle vullen. In mijn puberjaren 

ben ik verschrikkelijk vaak verliefd 

geweest. Mijn dagboeken uit die tijd 

– ik heb er stapels– staan vol met 

namen van jongens waarvan ik bij 

sommigen zelfs niet meer weet wie ze 

waren. Ik zweefde in mijn dromen en 

verlangens van de ene naar de andere, 

maar vóór mijn achttiende was ‘een 

écht lief hebben’ voor mijn ouders uit 

den boze. Het was niet makkelijk, 

maar ik heb me hiermee verzoend en 

na een paar relaties leerde ik in ’79 

mijn man kennen. We trouwden, huur-

den een huisje en droomden van drie 

kinderen. Die kregen we: in 28 maan-

den tijd werden we de gelukkige ou-

ders van twee zonen en een dochter. 

Intussen hadden we grond gekocht en 

hielp mijn man eigenhandig ons huis 

bouwen. Toen de kinderen groter  

werden en er wat meer tijd vrijkwam, 

wilde ik naast mijn halftijdse nacht-

dienst als verpleegster en het huis-

houden, iets extra’s doen. Toen ik me 

ging inschrijven voor lessen Italiaans 

werd me gevraagd om mee te spelen 

in een theaterstuk. Het werd het 

begin van een lange turbulente perio-

de van passie en onrust. Ik had een 

goede thuis en een prachtig gezin, 

een door en door goede echtgenoot, 

maar ik verloor mezelf, mijn waarden 

en normen in een constante twee-

strijd. Tot groot verdriet en radeloos-

heid van mijn man en kinderen, mijn 

ouders en familie. Nu nog vraag ik me 

soms af: waarom had ik dat nodig...? 

Mijn man heeft veel geduld met mij 

gehad maar uiteindelijk vroeg hij mij 

om een keuze te maken. Ik heb, na 

24 jaar huwelijk, een appartement 

gezocht en ben vertrokken.

THUIS IN ELKAARS HUIS
In 2011 – ik zat toen in een heel com-

plexe relatie– vroeg Mark mij via via 

om raad waarvoor ik op mijn werk  

terechtkon. Mijn hemel klaarde op. 

We mailden en belden af en toe en 

groeiden heel voorzichtig naar elkaar 

toe. Ik leerde Mark kennen als een 

wijze, warme man en een goede 

vader, en een lieve ondeugende 

plaagstok. Dat had ik al gemerkt bij 

die eerste zin in het theater, en het is 

intussen al tien jaar een van de rode 

draden in onze relatie. Op 26 mei 

2012 zijn we samen gaan wandelen, 

de rest is geschiedenis. Mark was ook 

gescheiden en al veertien jaar vader 

Steeds meer mensen kiezen ervoor om  
niet samen te wonen met hun partner. Lieve vond de man van  

haar dromen, maar woont niet met hem onder één dak.

“ ’s Avonds bellen we elkaar en 
vragen we hoe de dag was. Er is 
altijd wel iets om te vertellen”

én moeder voor zijn kinderen. Al zijn 

aandacht ging naar hen, hij had in al 

die jaren –op een korte na– geen en-

kele relatie gehad. Voorzichtig ver-

kenden we elkaars leefwereld en kwa-

men we geleidelijk aan thuis in elkaars 

huis, maar samenwonen willen we 

voorlopig geen van beiden. Mark wil 

niet weg uit de buurt waar zijn kinde-

ren wonen en het huis dat hij met zijn 

eigen handen gebouwd heeft. Zelf 

heb ik ook redenen om niet te gaan 

samenwonen. Mijn hoogbejaarde  

ouders bijvoorbeeld. Ik breng bood-

schappen, doe druppels in mijn moe-

der haar ogen, help met haar hoor- 

apparaat. Luister naar haar verhalen 

en klachten, troost haar, help bij dok-

tersafspraken en ritten naar hier en 

daar... Mijn ouders wonen hier vlakbij 

en ik heb hen beloofd om voor hen te 

zorgen zolang dat kan. Twee van mijn 

drie kinderen wonen ook niet veraf en 

ik pas met veel liefde op de kleinkin-

deren als ik kan. Daarnaast is ook mijn 

werk in de buurt en wil ik mijn huisje, 

dat ik net afbetaald heb, niet achterla-

ten. Ik zeg het schoorvoetend, maar 

Mark en ik voelen ons goed bij onze 

gescheiden ‘inboedels’. We zouden 

niet willen dat onze kinderen na onze 

dood iets van de ander zouden krij-

gen. Zolang je niet samenwoont, hoef 

je dat soort dingen niet te regelen. ➜
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APART, MAAR TOCH SAMEN
Voorlopig blijf ik dus hier en Mark in 

zijn huis, ook al woont hij op een half-

uur rijden hier vandaan. Dat betekent 

veel en vaak in- en uitpakken en omdat 

snel even over en weer rijden niet kan, 

moet ik altijd op alles voorzien zijn: 

warme en lichtere kleren, gewone 

schoenen en wandelschoenen, toilet-

gerief... mijn autootje is altijd goed 

gevuld. Gelukkig staan we er beiden 

ondertussen financieel wat beter 

voor, want die ritten en elk een eigen 

huis onderhouden kosten natuurlijk 

geld en tijd, maar dat hebben we er 

graag voor over. Voor mij – ik ben nog 

tot eind juni aan het werk– betekent 

het ook wel wat geregel om mijn tijd 

goed te verdelen en daar maak ik me 

weleens druk over.  

Gelukkig helpt Mark, die al even met 

pensioen is, me spontaan in huis en 

tuin, en laat hij mijn keuken spic en 

span achter vóór hij weer naar 

West-Vlaanderen rijdt zodat ik  

’s avonds in een proper huisje thuis-

kom. En ook al wonen we apart, we 

doen en beslissen zóveel dingen 

samen: we knappen samen klusjes  

op, maken ons vuil –en weer proper–, 

overleggen over aankopen of aanpas-

singen in huis en voor de tuin. Elk 

weekend en soms in de week zijn we 

samen, gaan samen op vakantie, we 

hebben het toneel dat ons nog steeds 

bindt. Je vindt ook sporen van Mark 

doorheen mijn huis: zijn pantoffels, 

een keukenschort, tal van briefjes en 

post-its die hij verstopt en die ik moet 

zoeken als ik thuiskom van het werk. 

Heerlijk vind ik dat. Zowel voor de 

leuke dingen als voor wanneer het 

leven even tegenzit, zoals onlangs nog 

toen ik corona had, kan ik op hem 

rekenen. En voor al mijn enthousiaste 

verhalen, ervaringen op het werk en 

vragen vind ik bij hem een luisterend 

oor: de vreugdes en de ergernissen, 

belangrijke maar ook totaal-er-niet-

toedoende gebeurtenissen... We heb-

ben ook alle twee af en toe tijd voor 

onszelf en vullen die in zoals we willen. 

Zelfs soms met helemaal nietsdoen. 

We zien elkaar graag, maar laten 

elkaar ook vrij. En als we bij elkaar 

thuis komen, voelt dat vaak als ‘met 

vakantie zijn’: we koken voor elkaar, 

drinken een aperitiefje en maken de 

borden extra mooi.

NIET IN DE SLEUR 
VAN ELKE DAG
Maar ook als we niet samen zijn, zien 

en horen we elkaar voortdurend. Dan 

ontbijten we bijvoorbeeld samen via 

whatsapp. Elk aan z’n eigen keuken-

tafel persen we samen appelsientjes, 

snijden we fruit, eten yoghurt of een 

boterhammetje. ‘Een beetje koffie?’, 

vragen we dan aan elkaar. Onnozel hé, 

maar dan schenken we elk onze koffie 

uit. ’s Avonds bellen we weer en 

vertellen we elkaar wat we gedaan 

hebben en hoe we de dag hebben 

beleefd. Er is altijd wel iets om te ver-

tellen over de familie, over de kinde-

ren, over mijn werk... We hebben ook 

allebei een boekje ‘liefde is’, en elke 

dag draaien we een blaadje en kijken 

we of het op ons van toepassing is. Er 

zijn zoveel dingen die ons verbinden 

dat we de fysieke knuffels die er soms 

bij inschieten omdat we niet samen-

wonen, niet missen. Die halen we in 

als we elkaar zien: een spontane zoen 

in de nek, een knuffel aan het aan-

recht, een wandeling hand in hand. 

Elkaar niet elke dag zien geeft nog 

een extra verlangen en voldoening.  

Er wordt weleens gezegd dat je min-

der ruzie zou maken als je niet samen-

woont. Voor ons klopt dat zeker, we 

hebben in die tien jaar samen geen 

enkele keer ruzie gemaakt. Klassieke 

conflicten over wie wat doet in huis, 

rondslingerende sokken of een T-shirt 

dat niet uit de trui gehaald werd vóór 

het wassen, die vind je bij ons niet... of 

we ergeren ons er niet aan. We zitten 

ook niet in de sleur van elke dag en 

worden niet constant met elkaars 

onhebbelijkheden geconfronteerd. 

Ook met elkaars kinderen en hun 

gezin hebben we gelukkig een goede 

band opgebouwd. We zien elkaar 

misschien niet zo vaak als we zouden 

willen of zoals bij koppels die wél 

samenwonen, maar ze zien hoe zot 

verliefd we doen en zijn blij voor ons. 

Ook mijn kleinkinderen zijn dol op 

Mark. Zien ze mij, dan vragen ze 

meteen: ‘En, waar is Mark?’ Het raakt 

me als ik zie hoe liefdevol Mark met 

hen speelt, voor hen zorgt, hen plaagt 

natuurlijk... En omgekeerd vragen zijn 

kleintjes naar ‘oma Liefe’.

DROMEN VAN DE  
TOEKOMST
Eind deze maand ga ik met pensioen 

en veel mensen vragen mij: ‘En, ga je 

dan niet samenwonen?’ Maar ik weet 

niet hoe de toekomst eruit zal zien. Ik 

wil heel veel dingen doen met Mark, 

maar wil ook Spaans leren, mijn huis 

herschilderen, gitaarles volgen… Ik 

vind het fijn om nieuwe mensen te 

ontmoeten en daarover te vertellen 

aan Mark. Het houdt mijn leven én 

mijn relatie boeiend. Voorlopig zijn  

er dus geen plannen om definitief te 

gaan samenwonen. Misschien komt 

die nood er later, als we wat ouder 

worden en wat meer zorg nodig 

hebben. Daar denk ik weleens over na, 

over hoe dat dan moet, als je een-

latrelatie hebt. Ik droom dan over een 

woning zonder verdiepingen, op een 

locatie tussen ons twee in, een beetje 

in het groen en niet te ver van alle 

mensen die Mark en ik graag zien. We 

zien wel waar het leven ons brengt.”

“Mark wil in de buurt van zijn 
kinderen blijven wonen en ik heb 
mijn ouders beloofd dat ik voor 
hen zal zorgen zolang dat kan”
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Latrelaties zijn populair,  
hoe komt dat?
Barbara Lavrysen: “Er is heel lang het 

modelgezin –papa, mama, kinderen– 

geweest, maar de samenleving is on-

dertussen veel diverser geworden. 

Meer mensen gaan uit elkaar en dat 

iemand van 65 na de dood van zijn  

of haar partner een nieuwe relatie 

aangaat, is ook veel normaler  

geworden dan vroeger.”

Wat zijn de voordelen van  
een latrelatie?
“Er zijn er heel wat. Je hoeft de 

gewoontes die je als alleenstaande 

(ouder) of met een ex-partner opge-

bouwd hebt niet om te gooien. Je 

kunt in de omgeving blijven wonen 

waar je genesteld bent. Je kiest zelf 

wat je eet, wanneer je eet, hoe je je 

huis inricht. Je behoudt ook de auto-

nomie over je geld en woning want in 

juridische zin zijn lat-ers vreemden 

van elkaar, tenzij ze iets anders willen 

regelen natuurlijk. Het beschikbaar 

willen zijn voor hulpbehoevende 

ouders of kinderen speelt ook vaak 

mee. Lat-ers hebben soms het gevoel 

dat ze hun verschillende rollen beter 

kunnen invullen, en zijn bereid daar-

voor de prijs van het elkaar missen en 

minder intimiteit te betalen.”

Zorgt een latrelatie voor  
minder sleur?
“Er blijft toch altijd iets van verlangen 

en naar elkaar uitkijken, alsof je tel-

kens weer op date gaat. Dat kan de 

spanning er misschien wat langer in 

houden. Als je elkaar niet elke dag 

ziet, wordt het extra prikkelend om te 

weten hoe de ander z’n dag geweest 

is. Maar het niet weten waar de ander 

is of waar die mee bezig is, leidt soms 

ook juist tot meer spanning. Het 

wordt extra moeilijk wanneer een van 

de partners een groter verlangen 

heeft naar contact terwijl de ander 

zich liever meer terugtrekt.”

Zijn er ook nadelen?
“Het is een misvatting dat Living Apart 

Together het beste van twee werelden 

is, het vraagt heel concrete afspraken: 

wanneer doen we wat? Er komt veel 

meer praktische organisatie bij kijken 

“Het is een misvatting dat Living Apart  
Together het beste van twee werelden is.  

Het vraagt heel concrete afspraken:  
wanneer doen we wat?”

Onze expert
Klinisch psycho-

loge Barbara 

Lavrysen is  

relatie- en gezins-

therapeut aan het 

UPC KU Leuven 

en bewerkte 

onlangs mee het boek ‘Werken 

met samengestelde gezinnen. 

Mythes, valkuilen, tips en inter-

venties’ van Patricia L. Papernow 

(uitg. Pelckmans).

en mensen hebben soms het gevoel 

dat ze ‘uit een valies’ moeten leven.  

Je moet misschien ook inboeten aan 

het gevoel thuis te komen bij iemand, 

aan de geborgenheid van in de zetel 

neer te ploffen of in bed nog wat bij 

te babbelen. Lat-ers doen dat dan  

via de telefoon of chat, maar het 

schipperen tussen autonomie en  

intimiteit kan een issue zijn. En na-

tuurlijk is het niet delen van een huis 

financieel ook zwaarder.”

Maakt het een verschil als er 
kinderen zijn?
“Kinderen hebben niet zozeer moeite 

met de scheiding op zich, maar wel 

met verandering. Te veel verandering 

op korte tijd kan erg moeilijk voor hen 

zijn en zelfs op volwassen leeftijd 

kunnen ze er nog erg gevoelig op 

reageren. Het is goed om hier als 

ouder over na te denken: wat zou er 

veranderen voor mijn kinderen als ik 

mijn huis opgeef, ook als ze niet meer 

onder mijn dak wonen? Hoe kan ik 

daar rekening mee houden?”

Zijn latrelaties vrijblijvender?
“Mogelijk wordt dat zo gezien door 

onze maatschappij, die toch nog altijd 

aanstuurt op ‘de volgende stap’.  

Maar samenwonen is niet altijd de 

beste oplossing, het is zinvol om er 

goed over na te denken en niet  

overhaast te werk te gaan.”

PSYCHOLOGE BARBARA LAVRYSEN OVER LATRELATIES
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