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Netjes
uit elkaar

Kan dat?

Ben je je eens zo grote liefde na drie weken vakantie
aan Costa of Côte definitief spuugzat? Tel even tot tien
voordat je krijsend van woede en verdriet de scheiding
aanvraagt. Want: vriendelijk ontkoppelen kan ook.
tekst: Carlijn Vis fotografie: trunk archive

I

n goede harmonie uit elkaar gaan is niet eenvoudig, maar het kan.
Het heet ‘bewust ontkoppelen’ en dat staat voor een vriendelijker, meer
genereuze benadering van echtscheiding: in plaats van boos op elkaar zijn,
moeten stellen zich focussen op het leren van hun negativisme.

Dat klinkt allemaal leuk en aardig, dat bewust ontkoppelen, maar kan het
in de praktijk eigenlijk wel? De scheidende stellen om ons heen praten
bepaald niet op bloemetjesbehangtoon, maar zeggen dingen als: ‘In het
weekend dat hij de kinderen heeft, belt hij een oppas en gaat hij de hele middag
voetballen. Dat is toch belachelijk?’ en ‘Ik herken het meisje op wie ik ooit verliefd
werd totaal niet meer, alles gaat nu om spullen en geld. De bank, die we nota bene
van míjn ouders kregen, probeert zij nu te claimen!’ Telefoontjes lopen uit de hand,
kinderen worden vergeten op het schoolplein omdat beide ouders denken dat de
ander ze zou ophalen, en een simpele koffieafspraak om te bespreken hoe het nu
verder moet met het huis, de hypotheek en die nieuwe Smeg-koelkast moet via een
mediator worden gemaakt.
Op onlinemagazine The Huffington Post zegt psychotherapeut M. Gary Neuman het
zo: volgens hem is een stel het middelpunt van het gezin en worden ouders door de
kinderen gezien als één partij, één team. Ontkoppeling is dan in feite de ontmanteling van the happy family en dit heeft volgens hem een levenslang effect, zeker op
kinderen, ongeacht de manier waarop je uit elkaar gaat. Het moet toch mogelijk zijn
om het anders te doen. Maar hoe doe je dat dan?
60 MARIE CLAIRE september 2014

september 2014 MARIE CLAIRE 61

relatie
vechtstand
Conscious Uncoupling werd in 2010
bedacht door de Amerikaanse psychotherapeut Katherine Woodward Thomas.
Haar methode gaat ervan uit dat er drie
power bases zijn: de relatie met jezelf,
met anderen en met het leven. Je moet ze
alle drie begrijpen om tot the deeper
truth te komen. De relatie met jezelf is
volgens Thomas vaak het moeilijkst,
maar cruciaal voor goed uit elkaar gaan.
Want het is belangrijk om toekomstplannen te maken, in plaats van te blijven
hangen in angst, boosheid en wraak.
De gedachte van Rebecca Leeuwenberg,
mediator en mede-eigenaar van scheidingsbemiddelingsbureau Goed Uit
Elkaar sluit hierbij aan: «Wij vinden de
emotionele kant erg belangrijk. Vaak willen mensen een scheiding rap regelen.
Van communicatie is geen sprake en de
relatie wordt alleen administratief afgehandeld. Maar als je goed uit elkaar wilt,
zijn er vier aspecten waar je wat aan
moet doen: emotioneel, praktisch, financieel en juridisch. Mensen denken dat
scheiden gaat om financiële en juridische
zorgen, maar als emoties niet in kaart
zijn gebracht, kun je in vechtstand blijven staan.»
Hm, de emotionele kant op orde krijgen:
niet makkelijk als je constant gillende
ruzie hebt en teleurgesteld bent in je
partner. Een slecht voorbeeld is Eefje,
die na elke afspraak met haar ex gesloopt thuis kwam omdat praten – dat
steevast overging in schreeuwen – zo
veel energie kostte. Op zeker moment
besloot ze niet meer langs te gaan of te
bellen, maar alleen nog via WhatsApp
met hem te communiceren.

app-ergernissen
Leeuwenberg: «Van e-mailen of whats‑
appen wordt het alleen maar erger. Wij
merken dat mensen die niet meer met
elkaar praten allerlei zaken voor elkaar
invullen in plaats van te vragen hoe de
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Rebecca (36) en haar ex-man gingen drie jaar
geleden uit elkaar. Samen hebben ze een dochter.
Scheiden is een van de grootste dingen die je kunt meemaken
in je leven: je droom bestaat niet meer, je bent teleurgesteld,
verdrietig en hebt het gevoel dat je hebt gefaald. Je bent emotioneel,
hebt weinig verstand van wat je allemaal moet regelen en geen idee waar
je zal beginnen. Het is een rare periode: ooit was ik verliefd en nu sprong
ik zowat uit m’n vel zodra hij ook maar iets verkeerds zei.
Ik was bang voor de omgangsregeling, dacht dat mijn ex onze dochter
meer dan de helft van de week zou opeisen. Scheidende ouders denken
in het begin vaak alleen maar aan winnen, maar wat is nou belangrijker:
zorg en regelmaat voor het kind of wat jij wilt?
Mijn ex kwam met het idee om een mediator in te schakelen en vanaf
dat moment ging het proces stukken beter. We leerden bijvoorbeeld dat
het belangrijk is om duidelijk te zeggen dat je niet verder gaat met elkaar.
Als mensen een mediationtraject in gaan komt het vaak voor dat ze
denken dat er nog een kans is dat het goed komt, maar die verwachting
moet je bij elkaar wegnemen door face to face uit te spreken dat de
liefdesrelatie over is.
Het belangrijkste inzicht dat ik kreeg was dat goede afspraken maken
met elkaar essentieel is. Zeker als je een kind hebt. Inmiddels hebben wij
weer begrip voor en vertrouwen in elkaar. We kunnen weer een
ijsje eten met z’n drieën.

“We kunnen weer een ijsje
eten met zijn drieën”
ander ergens over denkt. ‘Hij zal dat wel
vinden…’ et cetera. Levensgevaarlijk.
Daarom pakken wij met mediation eerst
de emoties aan: onder begeleiding van
een specialist wordt besproken waarom
de relatie is mislukt en waarom bepaalde
verwachtingen niet zijn uitgekomen. Zo
ontstaat ruimte en begrip, daarna kun je
afspraken gaan maken.»
Good old praten, daar begint goed uit
elkaar gaan dus mee. «Zonder de
gesprekken met een mediator was het
ons nooit gelukt», bevestigt ervaringsdeskundige Sanne (33). «Wij konden niet
meer normaal met elkaar communiceren
en waren het nergens over eens. Hij
wilde de kinderen bijvoorbeeld maar
eens in de twee weken een weekend zien;
daar was ik ergens blij mee, maar het
deed het me ook pijn. Ik ergerde me
kapot aan alles: hij kwam te laat, had
zich nooit voorbereid als we financiële

dingen zouden uitzoeken en wachtte eindeloos met het tekenen van papieren. Elk
gesprek met z’n tweeën liep uit de hand.
Maar dankzij de mediator bleven we rustig en maakten we afspraken waar we
beide mee konden leven.»
Praten, emoties een plek geven en onder
begeleiding van een mediator goede
afspraken maken voor de toekomst: het
klinkt als een recept voor fijn uit elkaar
gaan. Minimale voorwaarde is wel dat de
intentie om er samen uit te komen er bij
beiden is, zegt Leeuwenberg. Maar wat
gebeurt er als beide partijen wel met
elkaar willen praten, maar op alle punten recht tegenover elkaar staan? «Een
typische mediationvraag is: ‘Wat heb jij
nodig en wat heb jij te bieden?’ Dat kan
over heel praktische dingen gaan, bijvoorbeeld rekening houden met elkaars
werktijden. Of de paspoorten van de kinderen: bij wie liggen die en waarom is

scheiden volgens de boekjes
‘Marriage is about love.
Divorce is about money’
staat er op de eerste pagina
van het boek Exit. Alles wat
je moet weten over scheiden
van Annemarie van Gaal.
In Nederland eindigt een op
de drie huwelijken in een
scheiding, maar niemand
weet hoe scheiden moet,
schrijft ze. Haar boek
behandelt alle vragen waar
je tegenaan loopt en geeft
ook een berg tips die
kunnen bijdragen aan goed
uit elkaar gaan.
De leukste inzichten:
• Richt je blik op de
toekomst: we hebben vaak
de neiging om te blijven
hangen in het verleden en
eindeloos te praten over
wat er fout is gegaan.
Zo kom je nooit aan je
nieuwe leven toe en blijf je
herkauwen. Buig de gesprekken over het verleden
om naar leuke onderwerpen.
En verkoop je trouwring (de
goudprijs staat hoog) en
koop er nieuwe kleren van!

• It takes two to tango:
trouwen doe je samen,
scheiden ook. Ga niet
iedereen in je omgeving
ervan overtuigen dat de
scheiding de fout van
de ander is, maar kijk
kritisch naar je eigen rol
in de relatie en leer van
je fouten.
• Doe de zelfvertrouwenbooster: de ‘3 x 30
minuten’-routine.
Na een scheiding heeft je
zelfvertrouwen misschien
een deuk opgelopen.
In drie keer dertig minuten
pak je dat heel simpel aan.
1) Besteed dertig minuten
per dag aan je
lichaamsverzorging.
2) Ontdek je verborgen
talenten: investeer
dertig minuten per dag
in iets wat je altijd al hebt
willen doen, bijvoorbeeld
leren pianospelen.
3) Besteed een halfuur per
dag aan lichaamsbeweging.

het daar het handigst? Heeft diegene dan
meer rechten of meer macht? Dat soort
gevoelens kunnen opspelen, maar daar
gaat het niet om, soms is het gewoon
praktisch om iets op een bepaalde
manier te doen. Zulke punten moet je
bespreken en de redenering aan elkaar
uitleggen, zodat beide partijen begrip
hebben voor de situatie. Een mediator
komt niet met oplossingen, maar helpt
een stel verder door te praten. Het is
cruciaal dat beide partijen het gevoel
hebben dat ze worden gehoord. Als de
één op A zit en de ander op C, moeten ze
zélf tot B komen, anders zijn de afspraken niet houdbaar. Specialisten hebben
vaak wel een idee over wat een goede
oplossing zou zijn, maar het is belangrijk
dat mensen het zelf bedenken.»
En goed uit elkaar gaan is dan één ding,
goed uit elkaar blijven iets anders. Dat is
de volgende uitdaging. •

Actrice Gwyneth
Paltrow kondigde in
april haar break-up
met Coldplay-zanger
Chris Martin aan.
Het stel deed aanConscious Uncoupling, maar het lijkt
erop dat ze nu weer
aan Conscious
Recoupling doen.
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“Niemand had door
dat wij uit elkaar waren”
Marieke (35) en haar ex gingen na vijftien jaar
uit elkaar. Ze hebben een dochter.
Na vijftien jaar relatie waren we er klaar mee. We gingen uit elkaar,
dat was besloten, maar we dachten ook: hoe? Op het schoolplein
hoorden we dramaverhalen en zagen we de ellende van een vechtscheiding, dat wilden wij niet. We kozen uiteindelijk voor de flitsscheiding; ik
wilde graag weg en overtuigde mijn ex ervan om de scheiding snel af te
handelen. Binnen twee maanden was het gefikst. Met pen en papier zijn
we door het huis gelopen en hebben de inboedel verdeeld, dat ging
allemaal in harmonie. Mijn ex bleef in het huis en ik verhuisde naar een
appartement in de buurt. Bij Ikea kocht ik voor de nieuwe slaapkamer van
mijn dochtertje exact dezelfde spullen, precies wat ze gewend was.
Alle afspraken over onze dochter – toen vier jaar – en de verdeling van
weekenden en dagen maakten we via de mail. In het begin deden we dat
mondeling, maar dat ging altijd mis. Dan wist ik zeker dat ik het goed had
opgeschreven maar hij ook, dus dat werkte niet. Sindsdien maken we een
halfjaarplanning zwart op wit, zodat we afspraken altijd kunnen terugzoeken.
Structuur en goede communicatie zijn essentieel. Wij hebben een duidelijke taakverdeling: ik koop alle kleren, hij neemt haar mee naar de dokter
en de tandarts als het nodig is, want dat kan ik overdag niet doen. Als ik
een leuk badpakje zie, koop ik er altijd twee. Andere kinderen van
gescheiden ouders zie ik weleens met een koffertje over het schoolplein
lopen, dat willen wij niet, dat vind ik zo zielig!
Ik geloof dus dat het kan, goed uit elkaar gaan. Een gouden tip: als je
relatie niet meer gaat, hak die knoop dan door. Ik zie zo vaak stellen die
eindeloos twijfelen. Voor je het weet ben je driekwart jaar verder en tegen
die tijd zijn de kinderen ook helemaal in de rel. Toen wij de kleuterjuf
vertelden dat we gingen scheiden, zei ze: ‘Al dertig jaar zie ik eerder aan
het kind dan aan de ouders dat ze uit elkaar gaan, maar bij jullie had ik het
niet door.’ Voor jezelf, maar vooral voor je kinderen is het beter om de
beslissing op tijd te maken.
Onze dochter hockeyt, mijn ex is coach en ik ben manager van het team.
Regelmatig zegt een andere ouder op het veld tegen mij: ‘Hè, zijn jullie
uit elkaar? Dat is helemaal niet te merken.’ Dat vind ik altijd een
heel groot compliment.
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