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LEVENSLESSEN Roel van Velzen

‘Durf jezelf 
af te vragen: 
ben ik gelukkig?’ 

Muzikant Roel van Velzen (41) en zijn jeugdliefde Marloes
beëindigden vorig jaar april hun huwelijk. Na het eerste
verdriet ging hij in gesprek met collega’s die hetzelfde
doormaakten. Zo ontstond zijn podcast ‘Roels sofasessies’.
Over hoe je je leven oppakt na een scheiding.

TEKST LOUËL DE JONG  FOTO’S MERLIJN DOOMERNIK
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2 Ga verdriet niet uit de weg

“Een mooie tour samen met Richard Kemper
(cabaretier, zanger, red.) lonkte, maar ik belde
mijn manager om die te annuleren. Ik moest op
het nest zitten, of wat ervan over was, en het
allemaal een plek geven. Als ik zou verzanden
in een volgend werkproject of nieuwe liefde
kon ik weer verder zonder echt gevoeld te heb-
ben. Alsof er niks was gebeurd. Dan zou ik hier
niks van leren. Ik zocht voor mezelf een stok
achter de deur, een soort garantie dat ik het
écht zou doen: stilstaan bij het gevoel. Zo ont-
stond het idee voor de podcastserie ‘Roels sofa-
sessies’. We hebben er tot nu vijf opgenomen,
met Richard Kemper, cabaretière Claudia de
Breij, zanger Alain Clark, presentatrice Evi
Hanssen en radio-dj Domien Verschuuren. Het
zijn heel open gesprekken. We praten over de
zware dagen, ik vraag hoe het werkt als alleen-
staande ouder in een co-ouderschap en hoe zij
door die moeilijke eerste maanden kwamen. 

Uiteraard heb ik dit idee eerst met mijn ex
Marloes besproken. Ze was helemaal voor. Ik
betrek haar hierin, laat elke aflevering eerst
aan haar horen. Het opent ook tussen ons weer
gesprekken, als een soort na-therapie.” 

3 Spreek je uit in een relatie.
Tijdig. 

“Mensen spreken me hierop aan op straat.
Laatst was ik in een warenhuis toen een vrouw
op me afkwam om mij een knuffel te geven. 
Ze had zoveel gehad aan de podcast met Ri-
chard Kemper. Ook op sociale media krijg ik
mooie reacties, vooral van mensen die de uit-
zendingen zien als breekijzer voor een gesprek
aan de keukentafel met hun eigen partner.
Want de uitzendingen gaan niet alleen over
scheiden en de gevolgen daarvan, óók over re -
laties en de liefde. Het is voor veel stellen lastig
daarover te beginnen. In een lange relatie word
je een symbiose samen, in positieve en nega-
tieve zin. Het vergt moed te zeggen: ik twijfel.
Of: het is klaar. Ik stak ook altijd mijn kop in
het zand. Ging mijn emoties niet aan. Maar
mijn ex kocht op een gegeven moment boeken
over dit onderwerp, bestelde dan twee exem-

plaren en schoof mij er een toe. 
Praten en lezen, dat zou ik iedereen aanra-

den. Tijdig. ‘Weg van liefde’ van filosoof en
schrijver Alain de Botton vind ik mooi. Hij legt
het belang uit van het uitspreken van je gevoe-
lens en wensen in een relatie. Tegelijk bena-
drukt hij dat we allemaal een veel te
romantisch beeld hebben bij het huwelijk. Dat
we veel te hoge eisen stellen aan onze partner.
Dat is confronterend, want je wilt wel alles uit
die ene persoon halen. Toch: Marloes en ik hád-
den veel samen, een diepe vriendschap, het
was prima. En daardoor misschien des te moei-
lijker erover te beginnen. De passie ontbrak.
Dat voelden we allebei zo.

Op een gegeven moment moet je gaan voor
geluk. En gelukkig waren we al een tijd niet.
Hoe verschrikkelijk dat ook is voor de kinde-
ren, vooral aan hen dachten we. Maar gelukkig
zijn is het mooiste wat je kunt voorleven. ‘Ik
beschouw ons huwelijk niet als mislukt, maar
als klaar’, schreef Marloes me. En zo zie ik het
ook. Het kan zo zijn dat je een fijne periode
met elkaar oploopt, elkaar nodig hebt, en dat
daar een einde aan komt. Wanneer ben je weer
klaar voor een nieuwe liefde? Die vraag komt
ook voor in de sofasessies, ja. Ik ben weer met
iemand aan het daten. We zijn voorzichtig aan
het uitzoeken wat het is.” >>

LEVENSLESSEN Roel van Velzen

ZATERDAG 18 JANUARI 2020

1 Neem tijd om te rouwen

“Verdriet en pijn komen in fasen. Als een soort
langzame download. Waarschijnlijk is het een
beschermingsmechanisme om de dingen aan te
kunnen, in elk geval zoiets megagroots als een
scheiding. Zo ging het ook na het overlijden
van mijn vader, twee jaar geleden. Het duurt
gewoon een tijd voordat het besef er echt is. Je
kunt bij het graf staan, het huis hebben leegge-
haald, de eerste Kerst zonder iemand hebben
gevierd, maar op de gekste momenten schiet je
weer vol. Zo zat ik vanochtend muziek te
maken met mijn zoontje op zijn school, dacht
ik ineens: wat zou ik dít graag aan mijn vader
laten zien. Hij was mijn muzikale klankbord, 
in mijn jeugd mijn muzikale gids.

Zo is het ook met scheiden. Na vier maan-
den, afgelopen zomer, dacht ik: de eerste pa-
niek, het grote verdriet, de zorg om de
kinderen, de afwikkeling van de scheiding zijn
nu wel achter de rug. Ik kan door. Ik blijf in het
huis wonen, moet dat een beetje vernieuwen,
andere gordijnen, nieuwe bank. Maar op de
meubelboulevard voelde ik mij diep ongeluk-
kig. Zag ik verliefde stelletjes en bleek de lever-
tijd van mijn bank ook nog eens maanden te
zijn. Ik was verdrietig en boos, moest ik de ko-
mende tijd in mijn eentje op klapstoeltjes zit-
ten? Ik realiseerde me dat ik er nog lang niet
was.”
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‘Ik beschouw
ons huwelijk niet
als mislukt, maar
als klaar’, schreef
Marloes me
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LEVENSLESSEN Roel van Velzen

Pianist en zanger Roel van Velzen
(Delft, 1978) speelde in allerlei
studentenbandjes voordat hij in
2006 debuteerde met de single
‘Baby Get Higher’. Hij maakte een
bliksemstart met optredens in het
televisieprogramma ‘DWDD’,
waarop vijf albums, twintig sin-
gles en uiteenlopende club- en
theatertours volgden. Van Velzen
won meerdere awards, waaronder
twee keer de 3FM Award en de
Gouden Harp. Ook was hij jurylid
in diverse tv-programma’s, waar-
onder ‘The Voice of Holland’, een
format dat hij samen met John de
Mol bedacht. In november maakte
hij na tweeënhalf jaar stilte een
muzikale comeback met de single
‘Opposite Lover’. Dit jaar volgt
meer nieuwe muziek online. 
De podcastserie ‘Roels sofases-
sies’ is te beluisteren op Linda.nl
en Spotify. Van Velzen is geschei-
den, heeft twee zoons – Laut
 Pepijn (7) en Boaz (6) – en woont
in Haarlem.

4 Zoek geregeld de stilte op

“Ik heb geleerd dat je de liefde aandacht moet
blijven geven en tijd moet nemen te voelen. Ik
had mijn leven compleet volgepland. Heb tien
jaar lang vol gas gegeven, met werkweken
waarvan ik nu denk: hoe kan het? Agenda
stampvol, altijd bezig. Als je geen tijd neemt
voor jezelf – gewoon thuis op de bank, niks –
dan komt je hoofd niet tot rust. Ik was verge-
ten te voelen. Alle kansen willen pakken, dat is
ook wel iets van mijn generatie. Er is zóveel
voorhanden, ik wilde nergens nee tegen zeg-
gen. Daarbij voelde ik een sterke verantwoor-
delijkheid naar het team mensen om mij heen,
de platenmaatschappij, het management. Maar
je moet jezelf durven aankijken. Ben ik geluk-
kig? Waarom ren ik zo?

Ik las ‘Dingen die je alleen ziet als je er de
tijd voor neemt’ (van de boeddhistische mon-
nik Haemin Sunim, red.), en dat klopt. Dat pro-
beer ik mijn kinderen nu ook te leren. Laatst
was ik met hen in het bos en zei: ‘Als je hier op
deze plek gaat zitten komt er iets moois’. Ik
had geen idee, zei maar wat, had alleen net dat
boek gelezen. Die kids helemaal opgewonden
en stuiterend, maar ik zei dat het alleen zou ge-
beuren als ze gingen zitten of liggen, en stil
zouden zijn. Daar zaten we, in afwachting, tot
er ineens een enorme libel kwam aanvliegen en
op de buik van een van mijn zoons landde. Echt
een enorm indrukwekkend beest. Hij bleef
even zitten en vloog weer weg. ‘Dit was het!’
zei ik. Die jongens helemaal blij. Zo mooi en
simpel kan het dus kennelijk zijn.”

5 Blijf elkaar zien met 
de kinderen erbij

“Het jaar 2019 was een achtbaan van emoties.
En inzichtrijk. Met ook echt mooie dingen. Zo
is de band met mijn kids heel goed. Ik ben nu
veel bewuster vader. De week dat ze bij mij
zijn, heb ik meer aandacht voor ze. Ik plan mijn
afspraken zo dat ik vaak bij hen ben. Ook som-
mige vriendschappen bleken goud waard en de
band met mijn moeder en haar man heeft zich
verder verdiept. Zij zijn er ontzettend voor mij
geweest, we voerden emotionele gesprekken
met elkaar. 

Mijn moeder scheidde ooit van mijn vader.
In de jaren tachtig was dat toch even iets an-
ders, toen waren er geen podcasts over dit on-
derwerp. Hoe hadden zij dat gedaan? Ik was

vijf, ongeveer even oud als mijn jongste zoon
nu. Ik heb er geen trauma aan overgehouden,
op die leeftijd neem je het voor waar aan, het
was leuk bij mijn vader te gaan logeren. 

Wel vind ik het jammer dat ik geen herinne-
ringen heb aan de tijd dat ze samen waren, dat
we een gezin vormden. Daarom hecht ik nu, als
vader, zoveel waarde aan de maandag, de dag
van de overdracht. We hebben co-ouderschap,
dan eten we met z’n vieren en praten we de
week door. Zo weten de jongens hoe Marloes
en ik met elkaar omgaan en herinneren ze ons
hopelijk niet alleen apart van elkaar.” 

6 Soms maak je elkaar
gelukkiger door niet 
meer samen te zijn

“Het was een tijdje stil, maar de inspiratie is
terug. Dit jaar komt stapsgewijs nieuwe mu-
ziek online. Niet in één keer als album, maar
steeds een liedje. Die liedjes gaan grotendeels
over de periode die ik doormaak. In de podcasts
praten we trouwens ook over muziek. Ik vraag
naar het liedje dat mijn gasten herinnert aan de
periode van hun scheiding. Domien Verschuu-
ren koos voor ‘Happier’ (Marshmello ft. Bas-
tille): Lately, I’ve been, I’ve been thinking, I want
you to be happier, I want you to be happier… 

Ik zou dat ook gekozen kunnen hebben. Het
gaat over het moment dat je voelt dat de ander
beter af is zonder jou. Over loslaten. De enorm
pijnlijke situatie dat je haar het blijst maakt
door weg te gaan. Dat is iets wat ik nog erg las-
tig vind. Ik weet dat het zo beter is, dat het niet
goed komt. Dat wil ik ook niet. Toch is het een
heel weird gevoel dat ik niet meer nodig ben in
haar leven.” <<

‘Het is enorm
pijnlijk dat je
iemand het blijst
maakt door weg
te gaan’

ZATERDAG 18 JANUARI 2020
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D e koeienstal stond op 
instorten. Dat was al een
paar jaar zo, en in zekere
zin was ik het dus wel
gewend, er waren delen

in de stal waar ik nauwelijks nog
kwam, zoals in het rare hokje achter-
in waar het plafond deels naar bene-
den was gezakt en een zo goed als ge-
mummificeerde dode kat lag, waar-
van je de snorharen nog een voor een
kon onderscheiden. Wat deed die kat
daar? Niet te lang over nadenken. 
De eeuwige zuidwesterstorm blies
meer dan eens een stuk van het dak
en in de donkere melkput stond een
plas van anderhalve meter regenwa-
ter waar de muggen boven zoemden.
Al een paar seizoenen liep hier geen
koe meer rond. 
Het is bijna niet voor te stellen dat
deze stal vijftig jaar terug nog een
‘voorlichtingsstal’ was. Grote groe-
pen boeren uit de omgeving kwamen
in een touringcar hier het erf oprij-
den om, in hun zondagse pakken, te
zien hoe zo’n moderne vrije-uitloop-
stal eruitzag. 
Mijn schoonvader was een van die
jonge boeren die toen, eind jaren zes-
tig, toevalligerwijs over dit erf wer-
den rondgeleid door de Landbouw-
voorlichting. Een jochie was-ie nog,
amper veertien. Hij keek z’n ogen uit
naar de koeien die niet in een be-
dompte stal met hun hoorns aan een
ketting stonden vastgebonden, zoals

hij was gewend, maar hier vrij rond-
liepen, over de rubberen vloermat-
ten. Hoe ze van het hooi aten tussen
de automatisch sluitende voederhek-
ken. Handig was ook het kleine
Agria-trekkertje, dat de mest vanuit
de stal, zo hoepelepoep, direct naar
buiten schoof. 
’s Middags dronk de groep boeren
‘een borreltje vooraf ’, daarna aten ze
soep met brood. 
Hoe dan ook, dit was een moderne
stal. Eentje van de ruilverkaveling:
overal bij ons in de buurt werden
stukken land tussen boeren geruild
en nieuwe stallen gebouwd. Hele ak-
kers gingen op de schop. De land-
bouw moest efficiënter, met een
grotere opbrengst en minder man-
kracht. Om de honger en armoede
van na de Tweede Wereldoorlog te
voorkomen, maar ook zodat de paar
bollebozen binnen de familie op z’n
minst dominee konden worden, in
plaats van dag in dag uit de koeien te
melken. 
Diezelfde stal is nu verouderd. Dus
stond niet zo lang geleden onze buur-
man op de stoep met een kraan en
een kiepwagen. De mestkelders wer-
den uitgegraven, alle muren gingen
om alsof de oorlog was uitgebroken.
Ook het kleine rare hokje achterin
moest eraan geloven. Nu, in het
nieuwe jaar, is het één grote kale
vlakte achter ons huis en daarmee is
de zoveelste boerderij gesneuveld. 

Stal gesloopt

Renske Jonkman schrijft over haar leven
op het platteland, tussen 
boeren en natuurbeschermers.  

De mestkelders werden uitgegraven,
alle muren gingen om alsof de oorlog

was uitgebroken 

COLUMN Renske Jonkman
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