
Vakantie voorbij,
In septemberhebbenechtscheidingsadvocaten
enbemiddelaarshet druk.De relatiebombarst
vaak tijdensde zomervakantie.Maarhoemoet
het danverder?Ervaringsdeskundigenen
experts vertellen: ‘Wijd ernog eenpaar gesprek-
kenmet eencoachof therapeut aan.Dathelpt
ookals je tochuit elkaar gaat.’

DoorAnneElzinga

scheiding een feit
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Z
elfs gelukkige
stellenken-
nende ijzeren
vakantiewet: op
enigmoment
krijg je knal-
lende ruzie.
Drieweken24/7

opelkaars lip zittenblijkt dannet
iets te veel vanhet goede.
Contentekoppelspratenhuner-

gernissenuit enbestellennogeen
flesprosecco. Looptde relatie ech-
ter al stroef, dankanhet gedwon-
gen samenzijnde laatstedruppel
vormen.Deechtscheidingsstatis-
tieken sprekenboekdelen. Zesop
de tienondervraagdeadvocaten
zeggen in eenonderzoek vanTNS
NIPOmeer scheidingsaanvragen
tekrijgennade zomervakantie en
nade feestdagen.Mediators zien
in septembernogmeernieuwe
klantendan in januari, blijkt uit
eenenquêteonder 293gecertifi-
ceerde scheidingsbemiddelaars.
VolgensEstherKluwer,bijzonder

hoogleraarDuurzamerelatiesen
welzijn, aandeRadboudUniversi-
teit, kunnenstellenbaathebbenbij
eenvakantie.Het iswetenschap-
pelijkaangetoonddat vakantie-
gangers zichmeerontspannenen
beter voelendananders: ‘Jebent
relaxedenhebt tijd voorelkaar,
omtepraten, te lachen, seks te
hebben.’Maar jehebtook tijd voor
zelfreflectie. Jebent continusamen
enkuntelkaarnietontlopen.Daar-
doorkansluimerendeonvrede
opeensaandeoppervlaktekomen
enkanhetderde rondjepéripheri-
queheteinde inluiden.

De laatste gezinsvakantie
Somszijnde verwachtingen te
hooggespannen.Alsof de vakantie
alle problemenoplost.Hethakt er
extrahard inalshet zelfs danniet
lukt.Kluwer ziet die gezamenlijke
vrije tijd als eenkatalysator: ‘In
eengoede verhoudingkomen
partnersdichterbij elkaar. Zit het
echter indebasisniet goed, dan
kanhet eenbreekpuntworden.’
RoosBoer (43), ElinedeBruijn*

(51) enKimvanZelst* (42) hebben
alledrie zo’npre-echtscheidings-
vakantie achterde rug.Bij Boer
enDeBruijnbleeknog ‘eenderde
volwassene’meeop reis te zijn.
RoosBoer kwamerdedag vóór

de vakantie achterdathaarman
niethadgebrokenmet zijn vrien-
din, zoalshij haarhadbeloofd
toenhij eenhalfjaar eerder zijn
affaire opbiechtte. Boerwist dat de
relatietherapieniethadgeholpen
enwas ernuecht ‘klaarmee’.Nog
diezelfde avondhakten zij enhaar
mandeknoopdoor.OmdatBoer
geen zinhadomgezellig samen
inde stacaravan te zitten, vierden
zedeze ‘meest verschrikkelijke
vakantie vanhaar leven’ omenom
methun jongens (toen9en4).
ElinedeBruijnweetnogprecies

hoedehotelkameropPhuket
eruitzag toen zeopde telefoon
vanhaarmanberichtjes en foto’s
vond.Hetbevestigdehaar vermoe-
dens. ‘Ikwist direct dat ditmijn
leven zou veranderen.Enookdat
degevolgengigantisch zouden
zijn.Wijwarenal jarenexpats.Op
datmomentwoondenwe inThai-
land,waarmijnmanceo vaneen
grootbedrijfwas. Ikhadmijn car-
rière als salesmanageropgegeven
omvooronze zoons te zorgen.Uit
pure zelfbeschermingheb ik toen
desperaat gedaanalsof erniks aan
dehandwas.’ Er gingennog twee
vakanties overheen voordat ze
definitief besloot te scheiden.
Heel anderswasde laatste ge-

zamenlijke vakantie vanKimvan
Zelst, haar ex enhunvier kinderen
(toen10, 8, 7 en4).Geendramati-
scheontdekkingen, geenoplopen-
de ruzies,maar eengoedgesprek
over ietswaarvan ze zichbeiden
al langere tijdbewustwaren. ‘Het
wasgewoonop tussenons.Dat
uitspreken is een tweede.Opdie
vakantie kwamhet ervan.’

Tijdensde vakantie
kan sluimerende
onvredeopeensaande
oppervlakte komen.

Endankomje terug inde
echtelijkewoning.Normaalpak-
kengezinnendanhetdagelijkse
levenweerop.Maarniks ismeer
gewoon.Het s-woord is gevallen, al
danniet expliciet. Zoveel vragen,
zoveel onzekerheden, zoveel pijn.
Gaanwehetnogproberen?Wan-
neer vertellenwehetdekinderen?
Wiegaatwaarwonen?
Kluwer raadt aaner liefst nog

eenpaar gesprekkenmet een
relatietherapeutof coachaan te
wijden. ‘Datmaaktduidelijk of
een scheidingechtde enigeweg is,
of dat deproblemen tochnogop-
gelost kunnenworden. Inzicht in
wat ermisging, is bovendienook
nuttigbij het uit elkaar gaan.’
Hoe langer je ermeewacht, hoe

groter dekansopescalaties en
hoeminder effectief zo’n therapie
is. VanZelst enhaar exbesloten
tussende tweedeendederde
sessiedefinitief dat zeuit elkaar
zoudengaan.Opeigen initiatief
bedachten ze ieder voor zichhoe
een ideale scheidingeruit zou
zien.Toenbleekdat zehet in alles
eenswaren,wasdekogel snel door
dekerk. ElinedeBruijn enRoos
Boer volgden inhuneentje een
coachingstraject dathen verder op
weghielp.

Voorgevoel
Het ishandigdekinderenpas in te
lichtenalsduidelijk iswat er gaat
gebeuren, zegt Inge vanderValk,
universitair docent-onderzoeker
PedagogischeWetenschappen,
aandeUniversiteitUtrecht. ‘Een
ultiemmoment voordebekend-
making is erniet.Het is altijd
schokkend, al hebbenkinderen
vaakwel een voorgevoel. Zelfs
kleintjespikken spanningenop,
ook tijdens zo’n laatste vakantie.’
Onderzoekenervaringen van

scheidingskinderen levereneen

aantal gesprekstips op.Debelang-
rijkste: vertel het ze samen ineen
vertrouwdeomgeving (dusniet tij-
densde vakantie!), vermijd verwij-
tenover enweer, stemde verhalen
opelkaar af enblijf daarnaallebei
eenpaardagen indebuurt zodat
zemet later opkomende vragenen
angstenbij je terechtkunnen.
Hetduurt even voor zo’n ingrij-

pendeboodschapecht landt. Van
derValk: ‘Kinderenhoudenniet
van verandering enonzekerheid.
Een scheiding schoptbij uitstek
hunvertrouwde leventje indewar.
Studieswijzenuit dat kinderen
meermoeitehebbenzichaande
nieuwe situatie aan tepassenals
zeniet begrijpenwaaromhunou-
dersuit elkaar zijn.’Doordathun
hersenen volop inontwikkeling
zijn, komtde stress rondeenschei-
ding vooral bij heel jongekinderen
enpubershardaan; kinderen inde
basisschoolleeftijd zijnwat stabie-
ler.Overigensheeft 80procent van
dekinderenopdenduurgeen last
meer vaneen scheiding.
Metdehuidige gespannen

huizenmarkt is dewoonkwestie
niet heel snel opgelost. Zeker in
deRandstadheb jeniet zomaar
eennieuwhuis.Dansta jenet als
RoosBoer op je 38steopde stoep
bij je ouders omdat jehethuis aan
hetdelenbent en je ergensmoet
slapen.Of jewoontnoodgedwon-
gen samenmet je toekomstige ex.
ElinedeBruijn leefdenogbijna
een jaarnahaarontdekkingmet
haarman inéénhuis. Ze sliepen
zelfs inhetzelfdebed, alwashet
daar ‘eenkoudebedoening’. Ze
bleef er ookwonennadathaar
hulp indehuishoudinghaarhad
vertelddathaarmandie zomer
met zijnmaîtresse inhunhuishad
gebivakkeerd terwijlDeBruijn en
dekinderen inNederland zaten.
Toenzij zich realiseerdedathij

hunhuwelijkdushelemaalniet
probeerde te redden, besloot ze
ommethulp vaneencoachde
scheiding tot indepuntjes voor te
bereiden.Haarmanwist vanniets.
‘Ikhadzoveel voorhemopgege-
ven. Ik ging zorgendat ik er zo
goedmogelijkuit zoukomen.’ Ze
maakte eengedetailleerde analyse
vanhunfinanciële situatie; zij
was thuisdekluisbeheerder.Op
basisdaarvannamzebeslissin-
genoverdemanierwaarop zehet
toekomstige leven vanhaar ende
kinderen zou invullen. ‘Hetwas
mijn redding. Ik raad iedereenaan
jefinanciëlehuiswerk tedoenals
je eenevenwaardige gesprekspart-
nerwilt zijn indeontmanteling
van jehuwelijk.’

Financiële consequenties
Scheidingsbedrijf Zorgeloosch
Scheidendoetdat elkedag voor
zijnklanten. ‘Naast depsycholo-
gische impactheeft een scheiding
ookfinanciële consequenties.
Omdathet eengevolgenheeft voor
het ander, gaanbij onshetme-
diation- enhetfinanciële traject
hand inhand’, zegt communica-
tiemanagerMaximvanOostrum.
Terwijl demediator zichmetde
immateriële afsprakenbezig-
houdt, paktdefinancieel adviseur
als eerstedewoonsituatie aan.
Gekekenwordtnaarmogelijkhe-
denomhetoudehuis voorde ene
partner tebehoudenen voorde
vertrekkendepartner eennieuwe
woning tekopen.Bij veel banken
isdat lastigdoordat zij vaakeen
toetsdoenop inkomenenniet
kijkennaarhet totalefinanciële
plaatjebij scheiding.Dikwijls is
het dan voordeachterblijvende
partnernietmogelijk omopbasis
vanéén inkomendehypotheek
over tenemen. ZorgelooschSchei-
denneemtallefinanciëlepotjes

‘Ik raad iedereen aan z’n financiële
huiswerk te doen.Hetwasmijn redding’
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mee,waaronderookvrijkomende
geldenuitpolissen, alimentatie en
renteaanpassingen.Doordathet
bedrijfhetbeleid vanallebanken
kentennauwmet ze samenwerkt,
blijkthetdanmeestalwelmogelijk
omdehypotheekaan tepassen.
Exen lopenzoookniethet risico
datdehypotheekverstrekkerhet
uiteindelijkeconvenantafkeurt.
Volgenseigengegevens vanZor-
gelooschScheidengebeurtdatbij
zestig tot zeventigprocent vande
dooradvocatenenmediatorsop-
gesteldeconvenanten.Dat scheelt
eenhoopgeld, zoalsdekostenvan
hetaanpassenvanhet convenant.
VanOostrum: ‘Wijmerkendat er
een last vanmensenaf valt alshun
geldzakengeregeldworden.Fi-
nanciële rustbiedtookemotionele
rust. Zekomentotbetereafspra-
kenals zewetendathetmethet
geldenhetwonenwelgoedzit.’

Vogelnestverblijf
‘Wij vondenhetbelangrijkdatde
kinderen zominmogelijk onder
onze scheiding zouden lijden’,
zegtKimvanZelst. ‘Depraktische
uitwerkingdaarvanwasdatwe
beslotendat zij inhet gezinshuis
zoudenblijvenwonenenwij heen
enweer zoudengaan.’Birdnesting
heetdat in vakjargon: de vogeltjes
blijvenophetnest endeouders
pendelen.Hoewel officiële cijfers
ontbreken, komtdeze vormvan
co-ouderschap volgens ingewijden
steeds vaker voor, althansonder
degenendie zichdriehuizenkun-
nen veroorloven.VanZelst: ‘Het
leekons vreselijk voordekinderen
omsteeds vanhuisnaarhuis te
moeten.Datwildenwij zeniet aan-
doen.Nudoenwehet onszelf aan.’
Eenprimaoplossing, vindt Inge

vanderValk. ‘Doordathet relatief
weinig voorkomt, zijn ernoggeen
onderzoeksgegevensoverde effec-

ten.Maarhet lijktme voorkinde-
renhet rustigst. Bovendien ishet
goedals oudersook voelenhoehet
is omheenenweer te gaan.’Hoe-
welhet soms inderdaad lastig is
op tweeplekken tewonen, bevalt
hetKimvanZelst na twee jaarnog
steedsheel goed. ‘Ik vindhet zalig
omthuis te komen inmijn eigen
huis. En ik vindhet zalig omthuis
te komenbij dekinderen.’
Hoe innovatief deze construc-

tie is, blijktwel uit het feit dat die
administratief niet bestaat. Van
Zelst: ‘Minderjarigenmogenniet
zonder volwassene in eenhuiswo-

nen.Officieelwoon ik erdaarom
samenmetdekinderen.Het
gezinshuis ismijnhoofdverblijf.
Mengaat er ook vanuit dat co-
ouders eengescheidenfinanciële
administratie voeren.Wij hebben
nog steeds eengezamenlijke
rekening,waaropwenaar rato elke
maandeenbedrag storten voorde
kosten vanhethuis endekinde-
ren.’Hoelang zehet zoblijven
doen,weetVanZelst niet. Volgens

VanderValk isdat eenminpunt
vande regeling: demeesteouders
houdenhetniet heel lang vol.
RoosBoerwasnadie gruwelzo-

mer eenwrak: ‘Ikhebdriemaan-
dengehuild. Ik sliepnauwelijks,
brachtde jongensmet eenhappy
facenaar school,werkte enging
’s avondsweer verdermethuilen.’
Datwerderniet beter op toende
mediationopeen vechtscheiding
dreigdeuit te lopen. Ze zag zichzelf
(enhem) ineenmonster veran-
deren. Ikmoetuit dit patroon
stappen, dacht ze, anders glijden
wesamendeberg af.
Zeschakeldeeenscheidings-

coach in. ‘Inmijneentje,wanteen
relatieheb jesamen,maarschei-
dendoe jeechtalleen.’Daar leerde
zehaarexzienals vadervanhaar
kinderenennietmeeralspartner.
Ze leerdezichnietopzijngedrag te
focussenmaar tekijkennaarwat
daaronderzat.Ze leerdedepatro-
nenherkennenwaarinzerond-
draaiden.Ze leerdedathunstrijd
nietomgeldging,maaromgebrek
aanerkenning:bijhemomdathij
ervoorzorgdedatzehetfinancieel
goedhadden,bijhaaromdatzehet
gezindraaiendehadgehouden.
Uiteindelijk leerde ze vanhem

los te komen. ‘De lol is: als er
eentjeuit deboksring stapt, dan is
er geengevechtmeer.’Doorhaar
nieuweaanpakbleekookdatde
ex geenmonster is: depapieren
warenopeens snel getekend.
OokElinedeBruijnnoemthet

besluit omzelf aanhet roer van
haar eigen leven te gaan staan,
haarbeste zet. ‘Ik regeldewat
belangrijkwas voormij enmijn
zoons.Opmijnmanier.Dat gafme
kracht.’ Zeheeft nuwat zewilde:
werk, eennieuwhuis inNeder-
land, vijftig procent vandegeza-
menlijkebezittingeneneengoede
co-regelingmethaar ex-man.Die
is vandeweeromstuit ookmaar in
Nederlandgaanwonen.o

*DeechtenamenvanElinede
BruijnenKimvanZelst
zijnbijderedactiebekend.

Financiële rust biedt
ookemotionele rust.

‘Wijmerken dat er een last vanmensen
afvalt als hun geldzaken geregeldworden’
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