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Met name in Zaanstad zijn
slachtoffers te betreuren, maar
ook in enkele andere gemeen-
ten zijn bij het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Mi-
lieu sterfgevallen gemeld als
gevolg van corona. In Zaanstad
staat het dodental inmiddels
op 127, terwijl in Purmerend 51
inwoners overleden.

In Waterland en Wormerland
zijn 14 sterfgevallen gemeld, en
in Edam-Volendam zijn dat er
negen. Voor Landsmeer staat
het aantal overledenen op vijf,
terwijl in Oostzaan vier sterfge-
vallen door corona zijn gemeld.
Beemster treurt om twee over-

ledenen.
Het aantal besmettingen liep

dit weekend verder op. Er kwa-
men in twee dagen tijd 273 tes-
ten positief terug uit het labo-
ratorium. Het totaal voor de re-
gio komt daarmee uit op 16.317. 

De gemeente Zaanstad te-
kent voor 131 gevallen die het to-
taal naar 8352 tillen. In Purme-
rend zetten 61 nieuwe besmet-
tingen het totaal op 3155. Edam-
Volendam: 26 positief geteste
inwoners, wat een totaal ople-
vert van 1766 sinds maart.

Waterland zag het totaal met
22 omhoog gaan naar 898. Voor
Landsmeer betekenen 14 nieu-
we gevallen een totaal van 544.
En in Wormerland kregen acht
inwoners hun test positief te-
rug: dat zijn er tot nu toe 722.
Beemster gaat met drie om-
hoog naar 332, en Oostzaan
staat met acht nieuwe gevallen
op een totaal van 548.

Aantal sterfgevallen door
corona in regio loopt verder op
Zaandam/Purmerend ■ Het
coronavirus heeft de afgelopen
dagen weer levens geëist in de
regio Zaanstreek-Waterland.
Inmiddels zijn in de acht ge-
meenten 226 inwoners overle-
den aan de gevolgen van CO-
VID-19.

De wereld zit vol met nutteloze zaken. Vaak sta
je er niet eens bij stil. Het is er, dus het zal wel
zin hebben toch? Of kun je er prima zonder?
Tuurlijk kun je er heel vaak prima zonder. Voorbeeldje? Ventieldopjes op
je fiets. Miljoenen worden er van gemaakt. Nergens voor nodig. Mensen
met ’consultant’ op hun visitekaartje, nog zoiets. Nergens voor nodig, of
je moet een grote fan zijn van gebakken lucht. Paaltjes in het midden
van fietspaden. Weg er mee. Bedacht door overijverige ambtenaren.
Want ja: er zal maar eens een hersendode malloot zijn die met de auto
het rijwielpad gebruikt om een stukje af te snijden. Paaltje! Dat dit le-
vensgevaarlijk is voor de reguliere gebruikers van het fietspad? Daar-
over sprak de beleidsnota niet.
Meer goed: het kan altijd nog erger natuurlijk. Onlangs de meest nutte-
loze uitvinding aller tijden ontdekt. Ja, nu pas. Dat zegt op zich al iets
toch? Hij popt rechts onderin je scherm op, aan het einde van een afle-
vering van een serie op Netflix. Naast de knop ’volgende aflevering’ zit
de button ’credits bekijken’. Het staat er echt. ’Credits bekijken’. Ja hoor.
Je bent lekker je favoriete serie aan het bingewatchen, de ene aflevering
na de andere. Elke keer weer een cliffhanger aan het eind. Spannend...
Even kijken hoe laat het is. Ai, alweer zo laat? Kak. Bedtijd. Nou ja, nog
eentje dan... Klik. En daar ga je weer, volgende aflevering. Is er ooit ie-
mand die op zo’n moment op ’credits bekijken’ klikt? Om te kijken wie er
zoal hebben meegewerkt aan die serie? Nee toch? De namen van de
hoofdrolspelers ken je, of die zijn al over het beginscherm gerold. Of je
kent ze niet, lekker belangrijk. En wie er in de 43e minuut als figurant
over het trottoir liep? Dat zal je toch roesten? Net als
wie de catering verzorgde. Credits bekijken, we doen er
als krant ook aan mee. Maar het hoeft niet. Stop hier
gewoon met lezen, de naam onder dit stukje doet ver-
der niet ter zake.

Marten Visser
m.visser@mediahuis.nl
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Monnickendam ■ Dat moet toch
prettiger kunnen, vond Erwin
Wijman uit Monnickendam. En
dus schreef hij een boek met tips
om niet ruziënd uit elkaar te gaan:
’Uit elkaar dan met elkaar’. Hecht-
scheiden dus in plaats van echt-
scheiden.

„Had ik dit boek zelf een paar
jaar geleden maar gehad”, zegt
Wijman ergens tijdens het inter-
view. Ook hij kreeg enkele jaren
terug namelijk te maken met een
scheiding die in eerste instantie
niet zonder problemen verliep. „Ik
liep eigenlijk rond met het plan
een boek te schrijven over online
daten. Dat is er echter nooit van
gekomen. In plaats daarvan werd
het dit boek, nadat ik werd bena-
derd door scheidingsplatform
uitelkaar.nl. Zij zochten meer
bekendheid voor hun diensten.” 

Het platform toonde zich bereid
het boek uit te geven. Voorheen
schreef Wijman meerdere boeken
over auto’s en marketing. Maar het
feit dat hij tijdens zijn eigen schei-
ding goede ervaringen had met het
platform, gaf hem het laatste duw-
tje om aan een boek te beginnen
over ’hechtscheidingen’. „Het plat-
form is overzichtelijk en kan je in
principe bijna spelenderwijs door
een echtscheiding helpen. Je zou
het een zelfhulpboek kunnen noe-
men.” 

Onderbuik
Het schrijven van het boek deed hij

samen met Birgit Vandermeulen,
een vriendin die hij in 2013 had
leren kennen. „Birgit schrijft meer
met het hart, ik met ratio. En bei-
den vanuit onze onderbuik. Dat
bleek een mooie samensmelting.
Het probleem met scheidingen is
vaak dat betrokkenen de emoties
niet van de ratio kunnen weghou-
den. Een scheiding is in wezen een
kleine economie die wordt opge-
splitst in twee mini-economietjes.
Een collectief wordt opgedeeld in
twee individuen. Maar de emotie
krijgt vaak de overhand.”

In het boek geven de auteurs tips
om een scheiding makkelijker te

laten verlopen. „Het werd echt een
serieus boek voor ons. Waarbij we
onze eigen woorden staafden met
interviews met vrienden en kennis-
sen.” Voor Wijman is één pleidooi
het belangrijkst: let op de kinderen
bij een scheiding. „Zij kiezen niet
voor een scheiding, het overkomt
ze en vervolgens hebben ze er maar
mee om te gaan. Zorg beiden voor
hechting met de kinderen, zorg dat
ze niet losgescheurd worden. Want
dat laat littekens na.”

Daarvoor moeten beide ex-part-
ners soms over zaken heen stap-
pen. En grootmoedig zijn. „Zorg
dat er geen loyaliteitsprobleem

komt, dat je kind niet gedwongen
wordt te kiezen tussen de ouders.
Je bent misschien niet meer een
paar, maar nog altijd samen de
ouders.”

Opzwepen
Overigens richten de auteurs hun
tips ook op de omgeving van het
koppel dat uit elkaar gaat. „Je ziet
meestal een heel web om een rela-
tie heen. Mensen die misschien
hun gram willen halen of de boel
opzwepen. Want een scheiding is
meestal de beslissing van één van
de twee, waardoor gelijk een on-
evenwichtige situatie ontstaat. En

daar bemoeien zich ook mensen
uit de omgeving mee. Die kunnen
kleine vuurtjes soms extra hoog
opstoken. Wellicht soms onbe-
doeld, maar het gebeurt wel.”

Het boek had Wijman zelf graag
in handen gehad toen hij ging
scheiden.

„Dat gaat niet meer lukken,
maar het is een fijn idee dat we
andere mensen misschien wel
kunnen helpen. Ik weet namelijk
zeker dat het mensen kan helpen.
Het geeft inzicht en helpt daardoor
problemen te tackelen voor ze
ontstaan. Als je wilt dat een schei-
ding prettig verloopt, worden de

tools daarvoor in dit boek in ieder
geval aangereikt.”

Overlijden
Sommige huwelijken of partner-
schappen worden ontbonden van-
wege het overlijden van een van
beide partners. Bij huwelijken is
dit zelfs de belangrijkste reden
voor een ontbinding. Van januari
tot en met oktober nam het aantal
huwelijksbeëindigingen om deze
reden toe met 9 procent. Het totaal
aantal ontbindingen van huwelij-
ken en geregistreerde partner-
schappen inclusief overlijden nam
toe met 4,4 procent.

HAN DBOEK Mét elkaar uit elkaar, veel beter

Hechtscheiden
in plaats van
echtscheiden
Soms zijn een paar wijntjes genoeg om twee men-
sen bijeen te brengen, terwijl er een klein legertje
advocaten aan te pas komt om ze weer uit elkaar te
krijgen. 

Frenk Klein Arfman

Erwin Wijman: ,,Een scheiding is in wezen een kleine economie die wordt opgesplitst in twee mini-economietjes.’’ FOTO WIM EGAS

❜❜Had ik dit boek
zelf een paar
jaar geleden
maar gehad

„Dat was wel de verwachting in het
coronajaar. Maar tot nu toe is dat
niet uitgekomen, ook niet bij mijn
collega’s”, constateert Ineke van
Gijssel, van mediation in Zaandam.
„Er is juist een dip. Kijk, wanneer
er een economische crisis is, dan
ben je bang om je baan te verliezen

of die ben je al kwijt. Dan kan je
wel uit elkaar gaan, maar dat is een
groot risico. En probeer dan ook
maar eens woonruimte te vinden.”

Marleen van Beek van de Natio-
nale Adviesbalie, waar advocaten-
kantoren en mediators bij zijn
aangesloten, beaamt deze trend.
„In maart was al meteen de ver-
wachting uitgesproken dat het
aantal scheidingen zou toenemen.
Met thuiswerken zie je elkaar de
hele dag. Je hebt geen uitlaatklep
op je werk en andersom kan je
thuis niet meer vertellen over je
werk. Met thuiszittende kinderen
is er nog meer stress.”

Uitstellen
Alleen is die piek niet gekomen.
„Mensen zijn het aan het uitstel-

len. Zeker wanneer je je baan
kwijtraakt. En voor een nieuwe
woning betaal je de hoofdprijs.
Wanneer het economisch goed
gaat, ga je makkelijker uit elkaar.
Toch begint het de laatste tijd aan
te trekken. Zodra de coronacrisis
voorbij is, komt er een hausse aan
scheidingen. Het gaat toch een keer
fout”, is de ervaring van Van Beek.

Uit de cijfers van het CBS blijkt
dat er van januari tot en met okto-

ber in 2020 ruim 24.000 echtschei-
dingen waren. Dat zijn er 1.300
minder dan in de overeenkomstige
periode in 2019. Sowieso daalt het
aantal echtscheidingen al enkele
jaren, maar dat komt ook omdat er
minder wordt getrouwd. Het aan-
tal ontbindingen van geregistreer-
de partnerschappen steeg van
januari tot met oktober 2020 wel
met iets meer dan 100 tot 2.400. 

CBS-trends
Uit de CBS-trends blijkt dat er
jaarlijks een piek zit in januari en
augustus bij de echtscheidingen.
Dat er in januari meestal een piek
is, komt volgens Van Gijssel omdat
stellen niet met de feestdagen uit
elkaar gaan. „Nog even volhouden,
vaak ook vanwege de kinderen.

Ook bij vakanties zie je dat effect.
Soms is de vakantie juist de drup-
pel die de emmer doet overlopen.”

Minder getrouwd
In het coronajaar is er minder
getrouwd dan normaal. Door de
beperkingen mochten nog slechts
kleine groepen bij elkaar komen.
Veel stellen besloten daarop hun
trouwerij uit te stellen tot 2021, in
de hoop dat er dan weer versoepe-
lingen van de regels zijn. Van janu-
ari tot en met oktober werden er
44.000 huwelijken voltrokken,
13.000 minder dan in diezelfde
periode een jaar eerder. De daling
was vooral groot in het voorjaar, in
de zomer was het verschil met 2019
kleiner. Cijfers over het laatste
kwartaal van 2020 zijn er nog niet.

Juist minder echtscheidingen in coronajaar
Frans van den Berg
frans.van.den.berg@mediahuis.nl

Zaandam ■ Thuiswerken. Zeker
met ook nog kinderen thuis. Dat
kan op elkaars zenuwen werken.
Voor je het weet vliegen de ver-
wijten over en weer, wordt met
deuren en servies gesmeten en
willen stellen uit elkaar. ’Zodra coronacrisis

voorbij is, komt er
een hausse’

Erwim Wijman: ,,Zorg dat kinderen niet losgescheurd worden. Want dat laat littekens na.” FOTO WIM EGAS

•i
Boek en e-boek
’Uit elkaar dan met elkaar’ (ISBN 9789464056624) is
een uitgave van Brave New Books, telt 145 pagina’s en
kost 15,95 euro. Een e-bookversie (ISBN 9789464054323)
is verkrijgbaar voor 7,95 euro. 


