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SCHEIDEN WE
NIET TE SNEL?
In de vriendenkring van journalist Nathalie
de Graaf – zelf 15 jaar getrouwd – gaat het
ene stel na het andere uit elkaar. Komen er
barstjes in de relatie, dan wordt het bijltje
erbij neergegooid. Maar of dat de oplossing is?
Nathalie pleit van niet.
illustratie ZenkOne

Een goede vriendin van mij is weg bij haar man, omdat
ze niet meer ‘gelukkig’ was. Al jaren miste ze iets in
de relatie en dat compenseerde ze door – even grof
gezegd – buiten de deur te neuken. Toen daar de
prins op het witte paard aan kwam galopperen en
haar hart veroverde, besloot ze man en kinderen te
verlaten. “Eindelijk leef ik weer!”, jubelde ze toen
we onlangs een hapje aten. “Ik heb het zo heerlijk!”
Niet in de laatste plaats omdat ze, vanwege het
co-ouderschap, de kinderen nu week op week af had,
zei ze erbij. “Eindelijk heb ik weer tijd voor mezelf!”
Dat diezelfde kinderen het moeilijk hebben met de
scheiding van hun ouders en ondermaats presteren
op school, vergat ze er voor het gemak maar even bij
te vermelden. Je eigen geluk verkiezen boven dat van
je kinderen, ik heb daar moeite mee.
Het lijkt schering en inslag: het ene stel na het andere
gaat uit elkaar. Terwijl er vroeger een verdomd goede
reden nodig was om een scheiding aan te vragen, is
het nu bij steeds meer mensen zo dat ze ‘voor zichzelf
kiezen’ of ‘uit elkaar gegroeid zijn’. Er is sprake van
‘sleur’ of ze worden ‘verliefd op een ander’. Ook de
cijfers van het CBS liegen er niet om. Sinds 2010 zit er
een stijgende lijn in het aantal echtscheidingen. Gaven
vier jaar geleden nog 89.907 echtparen de brui aan
hun huwelijk, in 2013 zijn dat er 91.354. Was scheiden
vroeger een schande, tegenwoordig ben je een
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uitzondering als je jaren met dezelfde partner bent en
die partner ook nog eens de vader is van je kinderen.
Samengestelde gezinnen, stiefgezinnen, eenoudergezinnen: het is inmiddels de normaalste zaak van de
wereld. Opvallend veel vrouwen zetten de scheiding
in gang. In mijn directe omgeving, maar ook in het
algemeen, zo blijkt uit een column van psycholoog
Jeffrey Wijnberg (bron: telegraaf.nl). ‘Mannen scheiden
niet’, schrijft hij. Zij willen niet hun eigen verlies regisseren, het is aan de vrouw om eindverantwoordelijkheid
te dragen.’ Volgens de psycholoog komt dat, omdat
mannen door de jaren heen getraind zijn om opdrachten
uit te voeren waarvoor de vrouw haar uitdrukkelijke
toestemming heeft gegeven. Zolang haar licht op rood
staat, zal hij niet doorrijden. Dat een scheiding enorme
consequenties heeft voor de kinderen (zie kader) is
blijkbaar voor deze vrouwen geen obstakel. En dat is
een zorgelijke ontwikkeling, als je het mij vraagt. ➤

‘ZIJN WE NIET MEER GELUKKIG?
MISSEN WE IETS IN ONS LEVEN?
DAN SCHUIVEN WE DAT AF OP
ONZE WEDERHELFT EN DENKEN
DAT ER IETS MIS ZIT IN DE RELATIE’
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Gevolgen scheiding voor kinderen
4-6 jaar
• Legt de schuld van de
scheiding bij zichzelf.
• Interpreteert het vertrek
van een ouder als persoonlijke
afwijzing. • Boosheid wordt
elders geuit. • Is bang om
zijn andere ouder ook te
verliezen. • Vertoont regressieverschijnselen. • Valt vooral
terug op fantasie en magisch
denken. • Heeft veel vragen
over de toekomst.

6-9 jaar
• Kind maakt zich zorgen om
ouder(s), gaat ouder tevredenstellen en zich aanpassen.
• Prille identificatie met de
ouder die het meest slachtoffer
van de situatie is. • Risico op
parentificatie (identificatie met
de ouders). • Risico op slechte
schoolprestaties als gevolg van
een verstoring van het basale
leerproces. • Eventueel schoolwisseling door echtscheiding/
verhuizing midden in het basale
leerproces. • Kind moet mogelijk
stoppen met deelname aan
clubs of hobby’s door financiële
teruggang gezin.

9-12 jaar
• Zoekt compensatie buiten het
gezin. • Verdriet en onbegrip,
omdat andere gezinnen nog
wel intact zijn. • Voelt zich in
de steek gelaten door ouder(s).
• Kan scheiding rationeel wel
begrijpen, maar emotioneel nog
niet verwerken. • Ontwikkelt
coping-mechanismen om
emotioneel overeind te blijven.
• Verliest in geval van verhuizing
vaste vriendjes. • Verliest door
financiële teruggang deelname
aan clubs en dergelijke.
Meer info op www.nji.nl
(Nederlands Jeugdinstituut)

“Mensen hebben hoge verwachtingen van het huwelijk”,
zegt ook psycholoog en relatietherapeut Jean-Pierre
van de Ven. “Alhoewel ik bij mijn cliënten zie dat er niet
lichtvaardig over een scheiding gedacht wordt, zie ik
wel dat er vaak sprake is van té hoge verwachtingen.
Dat komt deels door het opgeklopte beeld in de media,
waarin relaties altijd worden afgebeeld als erotisch
ideaal, maar ook doordat we de neiging hebben het
succes van ons eigen leven aan een partner op te
hangen. Zijn we niet meer gelukkig? Missen we iets in
ons leven? Dan schuiven we dat af op onze wederhelft
en denken dat er iets mis zit in de relatie.”
Ook mediator Rebecca Leeuwenberg merkt dat in haar
praktijk (goeduitelkaar.com). Samen met haar partner
Rebecca Luyf begeleidt ze stellen die op het punt van
scheiden staan en het valt haar op dat echtgenoten
elkaar vaak een beetje uit het oog verliezen. “Vroeger
was het duidelijk”, zegt ze. “De man werkte en de vrouw
bleef thuis bij het gezin. Zij was financieel afhankelijk

‘WE STONDEN LIJNRECHT TEGENOVER
ELKAAR EN SCHEIDEN LEEK DE ENIGE
OPTIE. MAAR ACHTERAF HAD IK LIEVER
VOOR MIJN RELATIE WILLEN VECHTEN’
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van hem en schikte zich in haar rol. Tegenwoordig is
dat allang niet meer zo. Vrouwen werken, mannen
zorgen en daarnaast hebben we het druk met ons
eigen sociale leven, sportactiviteiten en noem maar
op. We zijn zo druk en leven zo op onze eilandjes,
dat we vaak vergeten energie te steken in datgene
wat het belangrijkst is: onze relatie.”
Manon (39) herkent dit. Toen haar kinderen twee en
drie jaar oud waren liep haar relatie op de klippen.
“Ik was uitgeput. De jongste sliep anderhalf jaar
lang heel slecht, waardoor mijn man en ik dood- en
doodmoe waren. Allebei hadden we een drukke baan
en ’s avonds reageerden we onze vermoeidheid af op
elkaar. ‘Ik heb morgen een belangrijke vergadering’,
zei hij dan. ‘Dus vannacht ga jij eruit.’ Terwijl ik de
volgende morgen om half negen op kantoor moest
zijn. Het werd één grote strijd. Na twee jaar stonden
we lijnrecht tegenover elkaar en leek scheiden de
enige optie. Maar als ik er nu op terugkijk, realiseer ik
me dat het een periode was die ook weer voorbijgaat.
Dat het erbij hoort dat je elkaar bij wijze van spreken
af en toe de tent uit vecht, omdat je oververmoeid
bent. Achteraf had ik liever voor mijn relatie willen
vechten, zodat mijn kinderen in een normale gezinssituatie hadden kunnen opgroeien.”
Niet alleen de kinderen worden gelukkiger als hun
vader en moeder bij elkaar zijn, ook de partners zelf
zijn beter af als ze een stabiele relatie hebben, blijkt
uit recent Amerikaans onderzoek (bron: Scientias.nl).
Het is niet zozeer het huwelijk zelf waar men gelukkig
van wordt, als wel dat men door getrouwd te zijn langer

stabiel geluk ervaart. Daarnaast zijn getrouwde mensen
minder vaak depressief, hebben ze een groter sociaal
netwerk, minder geldproblemen en leven ze langer.
Jean-Pierre van de Ven: “Wat mensen zich vaak niet
realiseren, is dat een huwelijk – of lange relatie – met
ups en downs gaat. Dat het normaal is dat er periodes
zijn dat je veel ruzie hebt of minder seks. Dit is een
natuurlijke beweging, die ergens goed voor is. Op die
manier ga je namelijk weer nadenken over hetgeen je
écht wilt. Je kunt concreet bespreekbaar maken wat je
van elkaar en van de relatie verwacht.” In plaats van
elkaar verwijten te maken, kun je volgens de psycholoog
beter reële verwachtingen hebben. “Een lange relatie
betekent niet dat je 24/7 verliefd op elkaar bent. Na
verloop van tijd kun je je gaan ergeren aan bepaalde
eigenschappen van je wederhelft en kunnen wrijvingen
ontstaan. Het is aan jezelf hoe je hiermee omgaat.
Mijn advies is: maak het bespreekbaar, ga rond de tafel
zitten en los het op. Relatiehoppen heeft niet zo veel
zin: na verloop van tijd herhaalt de geschiedenis zich
vaak met een nieuwe partner.”
Rebecca Leeuwenberg laat stellen die op het punt staan
om te gaan scheiden nadenken over de begintijd van
hun relatie. “Door samen over die eerste fase te praten,
ga je elkaar weer met andere ogen zien. Dit zou je
eigenlijk ook moeten doorvoeren in je dagelijkse leven.
Geef elkaar elke dag écht aandacht en wees aardig
voor elkaar. Dat scheelt al zo’n hoop. En kijk vooral
ook naar je eigen aandeel in de relatie. Als dingen niet
lekker lopen, kun je beter eerst jezelf onder de loep
nemen voordat je naar je partner wijst.” Leeuwenberg
heeft al een paar keer meegemaakt dat stellen na een
gesprek bij haar toch besluiten om bij elkaar te blijven.
“Ze zien dan in wat er moet veranderen in hun relatie.
Daarbij schrikken ze van wat er allemaal bij een
scheiding komt kijken. Vaak zien stellen scheiden als
enige uitweg, maar of dat de oplossing is, is nog maar
de vraag. Er komt heel veel inzet bij kijken om een
scheiding echt goed te laten verlopen. Tijdig met
elkaar in gesprek gaan, goede oude herinneringen
naar boven halen en irritaties uitspreken, kunnen er
juist voor zorgen dat er een opening komt. Op basis
daarvan kun je nieuwe afspraken maken en daarmee
mogelijk de relatie redden.”
Zelf ben ik vijftien jaar getrouwd. En nee, ik ben ook
niet altijd gelukkig. Sterker nog, er zijn periodes dat
ik het liefst mijn koffers pak om een heerlijk single
leven vol vrijheid tegemoet te gaan. Maar naar mijn
mening is een lange relatie – mits er geen essentiële
dingen mis zijn – een keuze. Inmiddels weet ik: betere

‘HET IS NORMAAL DAT ER PERIODES
ZIJN MET VEEL RUZIE OF MINDER
SEKS. DIT IS ERGENS GOED VOOR:
JE GAAT WEER NADENKEN OVER
HETGEEN JE ÉCHT WILT’
periodes wisselen zich af met mindere periodes. En
daar houd ik me aan vast als het even niet zo lekker
gaat. Voor mij staat eigenlijk maar één ding vast: ik wil
mijn gezin bij elkaar houden. Datgene wat ik opgebouwd
heb met mijn man, bouw ik nooit meer op met een
andere man. Daarbij wil ik dat mijn kinderen in een
stabiele thuissituatie opgroeien. En daar moet mijn
eigen geluk af en toe voor wijken. Maar weet je wat
het is? Toen ik volmondig ja zei in het stadhuis in 1999,
heb ik dat ingecalculeerd. In voor- en tegenspoed, in
ziekte en gezondheid, in goede en kwade dagen. Dat
is een huwelijk. Ik wens mijn vriendin veel geluk met
haar nieuwe leven, maar mijn keuze zou het niet zijn. m
Vanwege privacyredenen is de naam Manon gefingeerd.

Alles geprobeerd, maar toch
uit elkaar?
Kinderombudsman Marc Dullaert pleit in zijn adviesrapport
(eind maart 2014) voor verplichte therapie voor ouders die
gaan scheiden. Daarnaast moeten zij een ouderschapsplan
opstellen. Doel: het kind moet beschermd worden en centraal
staan, en niet verdrinken in de vele juridische procedures.
Als de gesprekken nergens op uitlopen, dan kan volgens
Dullaert een rechter de regie voeren en kan het kind een
speciale belangenbehartiger worden toegewezen.
In Nederland hebben naar schatting 16.000 kinderen
last van de scheiding van hun ouders, hier komen jaarlijks
3.500 kinderen bij. Bron: hartvannederland.nl
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