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SCHEIDEN

strijden
zonder

Spijtig dat het 
niet gelukt is, 

schat

Ach, 
nu leven we 

tenminste lang 
en gelukkig 
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LANGE- 

TERMIJNVISIE 

‘Zowel op juridisch als 

sociaal vlak heeft het begrip 

‘echtscheiding’ een enorme trans-

formatie doorgemaakt’, legt echtschei-

dingsadvocate Claudia Van de Velde uit. 

‘In de rechtbank wordt er niet meer met 

een vermanend vingertje naar ‘de 

schuldige’ gewezen. Vroeger ver-

plichtte de wet je om zo veel 

mogelijk modder te verza-

melen en ermee te gooien, 

terwijl ‘bemiddeling’ nu 

het codewoord is. Daar-

naast is het maatschap-

pelijk taboe dat lang op 

scheiden rustte, intussen al 

even verdwenen. Dat maakt 

dat er anno 2021 veel meer 

 huwelijken op een vriendschappe-

lijke manier beëindigd worden dan dertig 

jaar geleden, toen ik mijn carrière als 

 advocate begon.’

‘Natuurlijk mogen we de impact van de 

beslissing ook niet minimaliseren’, ver-

volgt Claudia Van de Velde. ‘Scheiden is 

en blijft een rouwproces  Je blijft achter 

met een grote, gapende wonde, die ge-

leidelijk aan moet helen. Dat zoiets tijd 

nodig heeft, is een huizenhoog maar o zo 

waar cliché. Maar ook rationaliteit is een 

prima zalf: hoe sneller je erin slaagt om de 

praktische regelingen rond te krijgen met 

je ex, hoe sneller je aan jouw verwerkings-

proces én nieuwe start kan beginnen.’

‘Wie zich laat leiden door grote emoties 

>>

Een huwelijk dat vandaag afgesloten wordt, 
heeft tegen 2050 één kans op de twee om 
te stranden. Niet elk liefdesverhaal eindigt 
dus met een ‘en ze leefden nog lang en 
gelukkig’. Maar een bittere strijd hoeft dat 
einde evenmin te worden. Zo maak je van je 
scheiding een ‘happy end’. 

RELATIES
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at coronatijden koppels uit 

elkaar drijven, is intussen 

geen nieuws meer. Na de 

eerste lockdown in maart 2020 schoten 

de echtscheidingscijfers de hoogte in, en 

ook in december volgde nog een echt-

scheidingsgolf. Die sloeg ook toe in 

 BV-land: het afgelopen jaar communi-

ceerden tal van bekende Vlamin-

gen zoals presentator 

Mathias Coppens, dj Regi, 

zanger Christoff of 

 actrice Nora 

 Gharib openlijk 

over het einde van 

hun relatie op sociale 

media. Maar wie op 

smeuïge roddels of een 

publiekelijk modderge-

vecht hoopte, was eraan 

voor de moeite. Van mooie 

boodschappen als ‘Onze wegen schei-

den, maar we blijven de beste vrienden’ 

en ‘Soms betekent liefde ook loslaten’ tot 

de hashtag #bestfriendsforever: de 

vriendschappelijke breuk lijkt de nieuwe 

norm – op Instagram althans. 

DE EXPERTS

Claudia Van de Velde,  
echtscheidingsadvocate en  
senior partner bij advocaten- 
kantoor Desdalex 

Wim Slabbinck, 
seksuoloog

 
JOUW VRIEND, 
MIJN VRIEND

Als het over echtscheidingsperikelen gaat, 

blijft één struikelblok steevast onderbelicht: de ge-

meenschappelijke vriendenkring. Wim Slabbinck: ‘Een 

vriendschap draait om loyaliteit, maar is nooit exclusief. 

Die twee kenmerken clashen in deze situatie, en dat zorgt 

voor verwarring: gemeenschappelijke vrienden willen geen 

partij kiezen, maar voelen zich gepusht om dat wel te doen. 

Door samen over de breuk te communiceren, smoor je 

misverstanden in de kiem. Ook goede afspraken zijn van 

belang. Als jullie nog deel willen uitmaken van dezelfde 

vriendenkring, dan spreek je dat verlangen het best 

meteen uit. Tussen theorie en praktijk zit wel een 

wereld van verschil: soms zullen dingen onmo-

gelijk blijken. Daarom is het zo belangrijk 

dat je investeert in je individuele 

netwerk.’ 

als woede en verdriet, kan soms niet ver-

der kijken dan de korte termijn: ‘De kin-

deren moeten met Kerstmis zeker bij mij 

zijn!’, ‘Ik wil het huis!’, ‘Ik heb recht op de 

auto!’, stelt seksuoloog Wim  Slabbinck. ‘De 

nadruk ligt dan vooral op wat er hier en 

nu verdeeld moet worden. Bij de bekende 

Vlamingen die als vrienden uit elkaar 

gaan, zie je een duidelijke rode draad: zij 

delen een gemeenschappelijke langeter-

mijnvisie. Die geef je vorm door samen te 

bepalen wat je wil behouden. Hoe blijven 

we samen – maar apart – aan ons op-

voedingsproject werken? Welke verdeling 

voelt fair aan voor ons allebei?  Hoe geven 

we onze nieuwe relatie vorm? Een lange-

termijnplan in kaart brengen vergt wat 

relativeringsvermogen en inschikkelijk-

heid, maar het verhoogt de kansen op een 

goede verstandhouding enorm.’ 

REDDINGSBOEI 

Al laat de Netflix-hit Marriage Story ons 

zien dat je er met goede intenties niet 

altijd komt. Ook de hoofdpersonages uit 

de film hebben aanvankelijk een amicale 

breuk voor ogen. Tot de verblijfsregeling 

 
‘In de 

rechtbank is 
bemiddeling  

nu het 
codewoord’


