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WANNEER JE ALS VOLWASSENE WEER ONDER
HET OUDERLIJKE DAK GAAT WONEN

Opnieuw inchecken bij

Marco Borsato (53) is weer single en woont naar verluidt opnieuw bij zijn moeder. Geen
evidente keuze, al is Hotel Mama bij wel meer (jong)volwassenen erg aantrekkelijk na
een relatiebreuk. Dat samenhokken verloopt evenwel niet altijd zonder slag of stoot.
‘Het is belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de behoeftes van iedereen.’

E
Stijn Cole en Ruth Becquart

Marco en zijn moeder Mary

nkele weken na zijn relatiebreuk met Leontine
trok Marco Borsato opnieuw in bij zijn moeder
Mary in Alkmaar. De 74-jarige vrouw, die na
een onschuldige val in haar winkel van bruidskleding De Witte Markies een schouderbreuk
opliep en daarna nog maandenlang ernstige complicaties
ondervond door een nare bacterie, was ook op emotioneel vlak op de sukkel na de dood van haar partner Bert
Bakker. Nu haar oudste zoon weer bij haar is ingetrokken,
kunnen ze elkaar steun bieden. Je hoort het wel vaker,
dat (jong)volwassenen opnieuw tijdelijk bij hun ouders
intrekken na een relatiebreuk, of omdat bouwperikelen
een snelle intrek in een nieuwe woning in de weg staan.

Chris met zijn
huidige vriendin
Annelies.

CHRIS VAN TONGELEN
VERBLEEF NA ZIJN
SCHEIDING MEER DAN EEN
JAAR BIJ ZIJN MA EN PA

‘Doe het niet als je
ouders hebt die
je voortdurend in
de gaten houden’
Opnieuw inchecken in Hotel Mama,
ook Chris Van Tongelen deed het in
2018. Na de scheiding van zijn exvrouw Brigitte en in afwachting van de
bouw van zijn nieuwe huis woonde de
Romeo meer dan een jaar weer bij zijn
ouders. ‘Dat was de makkelijkste op-

lossing’, blikt hij vandaag terug. ‘Mama
deed mijn was en plas. Ideaal (lacht).
Bovendien kost Hotel Mama niets, hé.
En aangezien ik op dat moment aan het
bouwen was, kon ik elke cent gebruiken. Tijdelijk een appartement huren
vond ik weggesmeten geld. Maar voor
alle duidelijkheid: mijn ouders zagen
het ook meteen volledig zitten.’
Maar het vroeg toch de nodige
aanpassing van alle partijen?
Eigenlijk niet. Door mijn job ben ik
natuurlijk heel veel weg. Het huis van
mijn ouders was daardoor eerder een
slaapplaats dan een echte woonplek.
En goede afspraken helpen ook. Zo liet
ik hen altijd keurig van tevoren weten
wanneer ik wel of niet thuis zou zijn.
Mijn ouders verwachtten dat niet, maar
ik vond het een vorm van beleefdheid.
In zulke periodes besef je ook dat je eigenlijk niet veel nodig hebt behalve een
bed en een rekje met wat kleren. Al mijn
andere spullen bewaarde ik in de kelder
van mijn broer.
Je had wel je eigen caravan in de tuin
staan.
Die gebruikte ik als bureau. Overdag zat
ik daar te werken, als ik niet op pad was.

Dat laatste overkwam ook actrice Ruth Becquart, die
zes jaar geleden met haar gezin plots hun huis moest
verlaten. Naast hun woning op het Antwerpse Zuid, die
toen net klaar was, werd een moskee gebouwd, maar
door die bouwwerken verzakte het huis van Becquart
en haar partner, muzikant Stijn Cole. De toestand was
zo dramatisch dat het koppel en hun dochtertje Mira
het pand niet meer in mochten, zelfs niet om kleren op
te pikken. ‘Onze veranda stortte in en ons huis begon
langs alle kanten barsten te vertonen. Zéér onveilig om
er te wonen, dus. Uiteindelijk werd het huis onbewoonbaar verklaard. Stijn en ik zijn dan even bij zijn ouders
ingetrokken, maar gelukkig kwam er al snel een leuk

In de zomer heb ik er ook een paar keer
in geslapen, maar in de winter was dat
geen optie.
Je had er wel meer privacy.
Dat is nooit een issue geweest. Mijn
ouders zitten veel bij mijn broer, om op
zijn kinderen te passen. En ik was enkel
thuis om te slapen en ‘s morgens een
douche te nemen.
Welk gevoel overheerste toen je na
een jaar weer je eigen huis had?
Ergens vond ik het spijtig. Ik vond het
wel cool en gezellig om mijn ouders
zo dichtbij te hebben. Anderzijds was
ik uiteraard ook blij, zeker omdat ik intussen mijn vriendin Annelies had leren
kennen. Dat verandert de situatie toch.
En ik zie mijn ouders nog altijd elke dag,
omdat ik nu net als zij in Putte woon.
Heb je goede raad voor mensen die
Hotel Mama overwegen?
Doe het alleen als je een goede band
hebt met je ouders – niet louter om
profijt te halen uit de situatie. En doe
het sowieso niet als je ouders hebt die
voortdurend je doen en laten in de gaten zullen houden. Maar dat was bij mij
dus gelukkig niet het geval (lacht).

appartement boven mijn schoonouders vrij en konden
we daar terecht’, klonk het toen.
Dat zo’n tijdelijke gezinsreünie niet altijd voor de hand
ligt, vertelt ook Systemisch Coach en Kindertolk® Kelly
De Vreese. ‘Meestal wordt zo’n beslissing voornamelijk
uit praktische overwegingen genomen, maar vaak is
het niet gemakkelijk’, vertelt ze. ‘Elk gezin heeft zijn
eigen waarden, normen en gewoontes. Wanneer er plots
iemand bijkomt, brengt deze verandering een herschikking van het gezin met zich mee, wat voor tijdelijke
onrust kan zorgen. Voor de zoon of dochter valt dit
meestal nog relatief mee, omdat hij of zij die waarden
en regels van het ouderlijk nest nog kent, maar voor
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JOE-DJ MAITE GOOSSENS WOONDE
NA HAAR RELATIEBREUK VIER MAANDEN
BIJ HAAR OUDERS

‘Dankzij mijn ma en pa viel
ik niet in een zwart gat’

de schoonzoon of -dochter, of de kleinkinderen, vergt
dat meestal wel wat meer aanpassingstijd. Een open en
eerlijke communicatie tussen alle gezinsleden kan dat
vergemakkelijken en voor meer rust en balans zorgen.’
WATER BIJ DE WIJN
Daarbij is het vooral belangrijk dat mensen die onder
één dak gaan wonen, het gevoel krijgen dat er met hun
behoeftes rekening gehouden wordt. ‘Dat is binnen een
nieuwe gezinssituatie niet altijd even eenvoudig. Ook
voor de ouders die hun woonst opnieuw openstellen, is
het een hele verandering. In de periode dat de kinderen niet langer in het ouderlijke nest woonden, hebben
zij een andere way of life aangenomen, met andere
hobby’s, tijdsindeling en sociaal leven. Zij hoeven dit
niet zomaar op te geven voor de nieuwe situatie. Die
plotse herschikking in het systeem is niet evident. Het
is belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de
behoeftes van iedereen’, zegt De Vreese. ‘Ook met die
van de kleinkinderen. Zij moeten ook gehoord worden.
Voor hen is het ook een grote aanpassing. Maak duidelijke afspraken, en stuur bij wanneer blijkt dat iemand
binnen het gezin zich misnoegd voelt. Geef onderhuidse spanningen geen kans om zich op te stapelen. Een
flinke dosis flexibiliteit en verdraagzaamheid kan enkel
maar bijdragen tot het welslagen van deze nieuwe situatie. Besef dat die slechts tijdelijk is, doe indien nodig
wat water bij de wijn, en praat vooral open en eerlijk
met elkaar. ’

Vier jaar geleden ging Joe-presentatrice en radiostem Maite
Goossens (41) opnieuw bij haar
ouders wonen na de breuk met
haar ex-vriend. ‘Ik wilde graag
een appartement kopen, maar
wel eentje naar mijn zin – niet
gewoon om vlug een dak boven
mijn hoofd te hebben. Dus ben ik
in afwachting van een geschikte
woonst weer bij mama en papa
ingetrokken, voor wat uiteindelijk vier maanden bleek. Zij waren
gelukkig bereid om mij opnieuw
onder hun vleugels te nemen,
we hebben een goede band. Van
in het begin was wel duidelijk dat
het om een overbruggingsperiode ging. We hebben er nooit
een termijn op geplakt, maar
ik vermoed dat ik nu ook geen
twee jaar had moeten blijven
plakken.’
Na een breuk krijg je heel wat
emoties te verwerken. In die
zin was het misschien een
voordeel dat je niet alleen
was?
Absoluut! Ik verwerk veel dingen
door erover te praten, en dat heb
ik in het begin ook veel gedaan
met mijn ouders. Dankzij hen viel
ik niet in een zwart gat en was ik
niet eenzaam. Bij je ouders kan
je bovendien volledig jezelf zijn.
Die liefde is onvoorwaardelijk, ze
hebben er geen probleem mee
als je sip bent.
Wat vond je het moeilijkst aan
de nieuwe situatie?
Het klinkt misschien wat tegen-

strijdig met wat ik net zei, maar
ik miste momenten voor mezelf.
Soms wilde ik alleen zijn om
wat te lezen of tv te kijken, maar
je hebt letterlijk weinig ruimte
voor jezelf. Ik sliep opnieuw in
mijn vroegere slaapkamer, en
die is niet zo heel groot. Daar
wil je ook geen drie uur per
avond doorbrengen. En in de
badkamer moest ik mijn beurt
afwachten. Daarnaast moet je je
plots weer aan regels houden.
Hadden jullie vooraf
afspraken gemaakt?
Ja. Over de maandelijkse
vergoeding bijvoorbeeld. Want
ik mocht daar niet alleen eten
en slapen, mijn was werd ook
gedaan. De rompslomp van
een huishouden kon ik dus wel
volledig loslaten. En ik moest
verwittigen wanneer ik thuis
zou komen. Mijn mama is heel
bezorgd. Als ik zei dat ik om
middernacht thuis zou zijn en
ik was er niet, dan belde ze
me ongerust op. Dus ik moest
dikwijls op mijn klok kijken als
ik had afgesproken.
Na vier maanden vond je
een eigen woning. Was dat
wennen, weer alleen wonen?
Toch wel, maar al snel voelde ik
die heerlijke vrijheid van weer
zelfstandig zijn. Dus eerlijk: ik
voelde me heel snel op mijn
plek. Maar als de situatie mij er
ooit nog eens toe dwingt, zou
ik zeker opnieuw bij mama en
papa intrekken.

TEKST: STEVE STEVENS & CHRISTOPHE D’HUYSSER

Maite met
haar Joecollega’s
Raf Van
Brussel en
Rani De
Coninck.
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