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Lieve mama¹ 
lieve papa¹,

ik houd

van jullie allebei!

De ouders van Sam hebben steeds vaker ruzie. Ze 
schreeuwen tegen elkaar, en soms moeten ze zelfs 
huilen. Als Sams vader besluit te verhuizen, snapt Sam 
er niets meer van en is hij verdrietig. Waarom gaan 
papa en mama uit elkaar? Maar Sam weet dat er iets 
is wat hen nog steeds verbindt, en dat is Sam zelf.

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis 
voor een kind. Dit prachtige prentenboek maakt 
echtscheiding bespreekbaar en laat zien hoe een 
nieuwe gezinssituatie ook positieve veranderingen 
kan brengen.
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Dit is Sam met zijn mama en papa. Vroeger woonden ze 
met zijn drieën in hetzelfde huis. Dat was heel gewoon, Sam 
dacht daar nooit over na. Ze deden allerlei dingen samen: 
eten, boodschappen halen, elkaar kietelen, tv-kijken… 
En Sam vond het leuk om met papa te voetballen. Maar daar 
had papa niet veel tijd voor. Met mama bouwde Sam het 
liefst aan zijn piratenschip. Maar soms werd ze ongeduldig,  
en papa en mama hadden af en toe ook ruzie. 
‘Iedereen heeft weleens ruzie,’ zei papa dan. 
‘Als we het maar weer goedmaken,’ vond mama. 
‘Dat vind ik ook,’ zei Sam. En als hij ging slapen was alles  
weer goed.
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Maar er veranderde iets. Want Sams vader en moeder kregen steeds vaker en 
langer ruzie, over van alles. 
Die ruzies vond Sam veel erger dan alle andere daarvoor. Hij snapte niet wat 
er aan de hand was. Het leek of zijn hart steeds kleiner werd. Echt piepklein. 
Tijdens de ruzies had mama een heel hoge stem en die van papa klonk zo 
hard als de donder. En af en toe moest Sams mama zelfs huilen. En zijn papa 
ook, twee keer! 
De woorden die heen en weer stuiterden tussen zijn vader en moeder bleven 
in Sams hoofd hangen. Grote woorden. Zwarte woorden. Die alles donker en 
verdrietig maakten.
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Op een dag kwam de ergste ruzie. De ruzie zonder woorden. 
Sams ouders zaten aan tafel zonder iets tegen elkaar te 
zeggen. Ze praatten helemaal niet met elkaar. Niet tijdens 
het ontbijt, niet tijdens de lunch en ook niet tijdens het avondeten. 
En opeens begonnen ze met Sam over zoiets stoms als boter. 
‘Smeer toch wat meer boter op je brood,’ zei zijn moeder. 
En over het voetbalveldje. ‘Zullen we straks gaan voetballen?’ stelde papa voor. 
En over de avond. ‘Wil je tv-kijken?’ vroeg mama. 
Maar als zij niet met elkaar praatten, wilde Sam ook niet praten. 
Sam zei niets.
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