
M
et opgeruimde toon
somt advocate/media-
tor Petra Slingenberg-
Beishuizen (zelf ‘ge-
lukkig getrouwd, drie

kinderen’) de grootste struikelblok-
ken in veel huwelijken op: commu-
nicatie (lees: het gebrek eraan), aan-
dacht (in de zin van: te weinig) en
huisvesting. Het publiek kijkt haar
vragend aan: hoe dat laatste een pro-
bleem kan zijn? Coach/ psycholoog
Bert Ruitenbeek springt in: ‘Dan
gaat het erom: ismijn huis ookmíjn
plek? Voel ikme er wel veilig? Is er
ook ruimte voormíjn ding?’
Hij haalt een voorbeeld aan uit

zijn praktijk: ‘Een vanmijn cliënten
zei: ‘Mijnmanwil alles strak heb-
ben. Nergens is plek voormijn spul-
letjes. In de woonkamer niet, in de
slaapkamer niet — die vrouw had
daar last van.’ Slingenberg vult aan:
‘Het komt ook vaak voor wanneer
mensen bij hun partner intrekken.
Dan begin je al met een ongelijk-
waardigheid.’ Nu beginnen de aan-
wezigen te knikken: ongelijkheid,
dat herkennen ze wel.
Dit is niet een groepssessie in de

spreekkamer van een van de twee
hulpverleners. Nee het is donder-
dagavond, koopavond in de Haagse
boekhandel Paagman. Bij de an-
sichtkaarten en kantoorbenodighei-
den zijn in een halve kring tiental-
len stoeltjes gezet: dit is het Schei-
dingscafé, een nieuw fenomeen,
voormensen die gaan,willen of zou-
denmoeten scheiden en daar eens
permaand aan de hand van een the-
mamet elkaar over van gedachten
willen wisselen.
Daarmoet behoefte aan zijn, was

het vermoeden van Slingenberg en
Ruitenbeek. Kijk naar de cijfers.
Jaarlijks zijn er 32 huwelijken en
65 duizend andere relaties die stuk-
lopen. ‘Maar scheiden is nog altijd
een taboe.’ Ruitenbeek: ‘Tweederde
van demensen om ons heen heeft
een relatieprobleem. Maar van wie
wéét je dat nou?’ Slingenberg: ‘Het is
geen onderwerp waar je op verjaar-
dagen eens gezellig over begint. Ik

wil dat we erover kunnen praten
zonder het te veroordelen.’
Toch kun je je afvragen of een

boekhandel dan wel demeest aan-
gewezen plek is? Nou, ja dus, zo
blijkt op deze eerste avond. Alle
stoeltjes zijn bezet. Hoe onwennig
ook, ze zítten er, de 65mensen, veel-
al vrouwen, in de leeftijd van 35 tot
70, alleen of in gezelschap van een
vriendin.
De een overweegt een scheiding,

de ander zit er al ‘middenin’, soms
zelfs al jaren, en anderen komen
omdat hun kinderen gaan scheiden,
en ze niet weten wat ze nu tegen de
kleinkinderenmoeten zeggen. Som-
migen scharrelen nog wat omzich-
tig langs het rekmet ansichtkaar-

ten, anderen bladeren quasi non-
chalant in een boek. Datmag ook.
Slingenberg steekt ze een hart onder
de riem: ‘Ik ben trots dat u het lef
heeft om te komen. Heel dapper.’
Want feitelijk is het toch een soort

coming out. Zo ervaart de jonge
vrouw op de eerste rij het ook. Om
die redenwil ze uitdrukkelijk niet
met haar naam in de krant. ‘Alleen
mijn beste vriendinnenweten het.
Zoiets bespreek je nietmet collega’s,
en je familie wil je geen pijn doen.’
‘Veel mensen schamen zich’, zegt

mediation-deskundige Fred Schone-
wille verbonden aan de Universiteit
Utrecht. ‘Ze hebben toch het gevoel
dat ze falen.’
Het ideaal van Slingenberg: ‘Eigen-

lijk zou scheiden iets normaalsmoe-
ten worden. Niet zo zwaar. Scheiden

is niet alleenmaar negatief. Het
heeft ook positieve kanten: reflectie
op jezelf, nieuwemogelijkheden een
nieuw begin.’
Slingenberg en Ruitenbeek vor-

men een goed op elkaar ingespeeld
duo. Zíj handelt vaak juridische za-
ken van zijn cliënten af en anders-
om verwijst zij haar cliënten gere-
geld terug naar de psychologische
praktijk van Ruitenbeek.
Hun theorie: als wemet zijn allen

meer zouden praten over onze rela-
tieproblemen, zouden ten eerste
veel meer scheidingen te voorko-
men zijn. En ten tweede, legt Slin-
genberg uit: ‘Als je dan toch zegt:
‘Ik hebmijn best gedaanmaar we
komen er niet uit’, dan zijn er altijd
nogmanieren genoeg om te voorko-
men dat een scheiding op een dra-
ma uitloopt.’ Ruitenbeek: ‘Er valt
heel veel leed te voorkomen.’ Slin-
genberg: ‘Jaarlijks zijn er 60 duizend
kinderen betrokken bij een schei-
ding van hun ouders.’
Hun formule voor een gelukkige

scheiding: eerst moet de emotionele
angel eruit, pas dan kan er goed za-
ken worden gedaan.
Slechts 20 procent van de schei-

dingen in haar praktijk zijn vecht-
scheidingen, zegt Slingenberg, te-
genover 80 procentmediation. Lan-
delijk ligt het percentage vecht-
scheidingen veel hoger, de verhou-
ding is ongeveer fifty fifty. ‘Bij het
overgrote deel van de scheidingen
ligt de nadruk op de zakelijke kant:
watmoet er geregeld worden? De
emotionele kant komt niet aan bod.’
En dat is ook precies waar zij de

mensen vanavond vanwil doordrin-
gen. ‘Als je geen aandacht besteedt
aan de emoties, lopen de ex-partners
bij het regelen van de juridische za-
ken tegen dezelfde problemen aan
als tijdens hun huwelijk — dat lukt
dan gewoon niet.’ Ruitenbeek: ‘Men-
sen blijven hangen in boosheid en
verwijten: hij luistert toch nooit, hij
is er nooit met zijn aandacht bij.’
Slingenberg: ‘In negen van de tien
gevallen houden ze zich later ook
niet aan de afspraken. Ze zeggen: ‘In

dat ouderschapsplan staat wel dat ik
mijn kind omhalfzesmoet brengen
maar dat doe ik lekker niet.’ Ruiten-
beek: ‘En dan gaat hetmis.’
Na een halfuur verzamelt de eer-

ste vrouw demoed omhet woord te
nemen: ‘Wat jij allemaal zegt: dat
maak ik door.’ Ook een tweede
vrouw pakt demicrofoon: ‘Dat je
man zegt: ‘Ik ben klaarmet jou’, dat
heb ik twee weken aan den lijve on-
dervonden. Ik zit hiermiddenin.’
Geroezemoes. En dan durft ook de

vrouw op de eerste rij. ‘Dat hele
emotionele voortraject heb ik heel
erg gemist. Misschien komt het om-
dat we een scheidingsmakelaar heb-
benmet een vaste prijs, 3.000 euro,
daar zit dan alles in. Die rekenen na-
tuurlijk geen uren voor de emotio-
nele afwikkeling. Terugkijkend is
het ook de tactiek geweest vanmijn
ex, om alles even alles te regelen.’
Hoe het welmoet, scheiden zon-

der elkaar de tent uit te vechten
(ook wel: overlegscheiden, samen
scheiden of ‘scheidenmet een goed
gevoel’)? Er zijn verschillendeme-
thoden. De demeest voorkomende
ismediation, de nieuwste trend is
collaborative divorce.
Bij mediation zitten de ex-part-

ners samen omde tafel met één, on-
partijdige advocaat, demediator.
Voordeel: het uitgangspunt is dat er

niet wordt geprocedeerd; alles ge-
beurt in overleg, het scheidingscon-
venant, alles. Nadeel kan zijn dat de
zwakkere partij zich niet genoeg be-
schermd voelt.
Familierechtadvocate Marjoleine

de Boorder: ‘Binnen een relatie be-
staat vaakmachtsongelijkheid: de
man zit op het geld, en de vrouw zit
op de kinderen. Neem de financiën.
Vaak heeft deman op dat gebied een
kennisvoorsprong. Maar eenmedia-
tormag geen partij kiezen.’
Dat euvel heb je niet bij de zogehe-

ten collaborative divorce. Een vorm
van scheiden die sinds een jaar of
drie in Nederland bestaat voor part-
ners die nietmeermet elkaar door
een deur kunnenmaar die er wel sa-
men uit willen komen. Elke partij
heeft, net als bij een traditionele
(vecht)scheiding, een eigen advo-
caat, maar de afspraken worden ge-
maakt aan één tafel.
Ook hier gelden dezelfde spelre-

gels als bij mediation: er wordt niet
geprocedeerd. Dus allesmoet volle-
dig transparant zijn, partijenmogen
geen informatie achterhouden. Het
voordeel, aldus De Boorder die ook
voorzitter is van de Vereniging Col-
laborative Divorce: ‘Beide partijen
weten zich beschermd door een ad-
vocaat.’ Een nadeel is dat collabora-
tive divorce duurder is omdat je ie-
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Eerst de emoties,
dan de kinderen
en de afrekening

Jaarlijks stranden ruim 30 duizend huwelijken. Maar waarom hoor je
daar niemand over? ‘Alleen mijn beste vriendinnen weten het.’
Door Machteld van Hulten

Het Scheidingscafé, elke maand in boekhandel Paagman in Den Haag.

Ik ben heel trots
dat u het lef hebt
om te komen. Heel
dapper

der een advocaat betaalt in plaats
van samen één, zoals bij mediation.

Ook bij collaborative divorce is
uitgebreid aandacht voor het emoti-
onele proces. De Boorder: ‘We ma-
ken altijd gebruik van een coach, die
psycholoog is. Hij praat zo nodig
met de cliënten, samen of individu-
eel, en hij grijpt in als de emoties
aan tafel te hoog oplopen, iets wat
bij een normale scheiding de advo-
caat moet doen. Ook neemt de
coach het ouderschapsplan voor
zijn rekening. Vanwege zijn experti-
se.’

Intussen legt Slingenberg in het
Scheidingscafé nog een grote valkuil
in de communicatie bloot. ‘Waar het
vaak misgaat is dat je in een relatie
allerlei rollen hebt. Als partner,
man/ vrouw, maar ook als ouders,
als vader en moeder. Die rollen wor-
den vaak door elkaar gehaald. Dan
zegt een vrouw: omdat jij vreemdge-
gaan bent, krijg jij geen zeggen-
schap over de kinderen.’

In een goed begeleid scheidings-
proces komen al die rollen achter-
eenvolgens aan bod: eerst het part-
nerschap, oftewel het loslaten en af-
scheid nemen van elkaar als partner.
Dan pas komt het ouderschap en het
sinds 2009 verplichte ouderschaps-
plan: waar gaan de kinderen wonen,
wordt het co-ouderschap of een be-

zoekregeling? En daarna komen pas
de juridische zaken aan bod: verde-
ling van het bezit, alimentatie.

Slingenberg: ‘In het eerste gesprek
met cliënten ga ik altijd terug naar
het zogeheten scheidingsbesluit,
het moment waarop iemand voor
zichzelf besluit te scheiden, en het
waarom. Als beide partijen het waar-
om van de scheiding kennen en be-
grijpen, kunnen ze er makkelijker
achter gaan staan. Pas als mensen el-
kaar als partners loslaten, kunnen
ze als ouders goede zaken doen.
Want dat is het belangrijkste: dat
kinderen niet de dupe worden.’

‘Respectvol uit elkaar gaan is voor
heel veel partijen van belang’, bena-
drukt ook advocate De Boorder. ‘Je
scheidt niet alleen van je man, maar
ook van je gezin, van de familie van

je partner en van je vrienden. Dat
moet zorgvuldig gebeuren. Je ziet
vaak dat door een scheiding opa’s en
oma’s hun kleinkinderen niet meer
zien. Uit onderzoek is gebleken dat
dat heel schadelijk is voor kinderen.’

Vechtscheidingen zijn bovendien
een enorme schadepost voor de sa-
menleving, zegt mediator Schone-
wille. ‘Rechters hebben er hun han-
den vol aan, advocaten moeten wor-
den betaald uit de rechtsbijstand. En
uit onderzoek blijkt ook dat mensen
die in scheiding liggen veel minder
productief zijn op hun werk.’

Schonewille vindt dat er veel meer
aan preventie zou moeten worden
gedaan. ‘Heel veel problemen zijn
met een paar toolsen technieken te
verhelpen. In Amerika heb je pre-
marriage mediation en marriage
counselling. Dan ga je voor je gaat
trouwen nadenken over allerlei af-
spraken, over werken en zorgen. Dat
klinkt niet romantisch maar dat is
het wel. Want je bent echt met el-
kaar aan het communiceren. Wat je
wensen en verwachtingen zijn.’

Schonewille is het ook eens met
het voorstel van D66 onlangs, dat je
als je trouwt niet automatisch in ge-
meenschap van goederen trouwt,
maar dat de huwelijkse voorwaar-
den het uitgangspunt wordt. ‘Men-
sen denken bij een trouwerij over al-

les na — de taart, de jurk, de band —
maar niet over de dingen waar het
huwelijk echt om draait: de juridi-
sche verbintenis. Dat is toch vreemd
bij zo’n belangrijke gebeurtenis.’

Ook Ruitenbeek is er van over-
tuigd dat er in het voortraject nog
een hele wereld te winnen is. ‘Veel
scheidingen zijn te voorkomen met
relatietherapie. Maar we beginnen
allemaal aan een relatie, zonder te
leren hoe dat moet. Als je gaat auto-
rijden heb je toch ook een rijbewijs
nodig?’

Misschien moeten we wel toe
naar een huwelijkscontract, legt hij
zijn publiek in de boekhandel voor.
‘Een contract dat je afsluit voor een
jaar of tien waarna je bekijkt of je
nog wil verlengen, en voor hoe lang
dan.’

Een mevrouw vindt het zo gek nog
niet. ‘Moeten we wel altijd in relatie
willen zijn? Zo goed gaat het niet
tussen mannen en vrouwen. Filoso-
fen zeggen dat in 2030 de meeste
mensen alleen zijn. Het gelukkigge
huwelijk is toch voor de happy few.
Het is gewoon bijna gedoemd te
mislukken.’

Ja, reageert Ruitenbeek: ‘We gelo-
ven nog altijd collectief in dat
sprookje. Maar hoe heet dat boekje
ook alweer: Liefde is een werk-
woord? Dat vergeten veel mensen.’

De volgende editie is op 12 maart. Foto Arie Kievit

Gelukkig scheiden
doe je zo:

1Voorkom koste wat het kost de
zogeheten ‘scheiding op tegen-

spraak’: de traditionele vechtschei-
ding met ieder zijn eigen advocaat.
Dat is slopend en bovendien duur.
Gemiddeld uurtarief van een advo-
caat: 200-250 euro.

2Probeer altijd uit te komen bij
mediation of de tussenvorm

collaborative divorce. In beide
vormen zitten de ex-partners, al dan
niet met een eigen advocaat,samen
om tafel. In overleg wordt het
scheidingsconvenant opgesteld, met
daarin de afspraken over
ouderschap, verdeling van het bezit
en de alimentatie.

3Besteed voordat je de zakelijke
kant gaat regelen, aandacht aan

de emotionele kant van de scheiding.
Spreek uitgebreid over het waarom
van de scheiding. Dat stelt beide
partijen in de gelegenheid erachter
te gaan staan.

4Houd de verschillende rollen uit
elkaar: je kunt als man en vrouw

op elkaar uitgekeken zijn, als ouders
moet je nog je nog je hele leven met
elkaar door. En besef: je scheidt niet
alleen van je partner maar ook van je
gezin, de familie en vrienden van je
partner.

5Opkomend fenomeen: bezegel je
scheiding met een ritueel. Door

bewust afscheid van elkaar te
nemen, kun je de slechte dingen
achter je laten en de goede kanten
van een relatie blijven herinneren.
Een scheidingsritueel kan zijn het
teruggeven van ringen en trouwakte.
Bereid je goed voor.

6Weet waar je aan begint. Verdiep
je in de consequenties van de

scheiding: praktisch, juridisch, finan-
cieel, emotioneel. Er bestaan cursus-
sen, bijvoorbeeld op de Echtschei-
dingsschool. Speciaal op een donder-
dagavond (koopavond). Stiekem
langskomen kan dus ook.

7Huur hulptroepen in bij het
opstarten van je nieuwe leven.

Voor pas gescheiden mannen zijn er
bedrijfjes als Flooriek, die je helpen
met het opbouwen van je leven als
alleenstaande vader. Hoe maak ik
mijn huis gezellig, hoe werkt de
wasmachine, wat zit er eigenlijk in
die lunchboxjes, wat zijn leuke
dingen om te doen in het weekend?

8Wees voorzichtig met goedkope
scheidingen, zoals online

scheiden, of scheiden via een
makelaar voor een vaste prijs. Hier is
vaak geen tijd en aandacht voor de
emotionele kant van een scheiding.
Steeds meer advocatenkantoren
bieden de mogelijkheid van online
scheiden. Het houdt in dat je zelf de
afspraken maakt, en die vervolgens
mailt aan de advocaat. Een afspraak
is genoeg voor de identificatie, en
dan kan alles naar de rechter. Let op:
niet geschikt voor mensen met
kinderen, en ingewikkelde
huwelijkse voorwaarden.

Dat je man zegt: ‘Ik
ben klaar met jou’,
dat heb ik pas
ondervonden


