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‘LIEFDE IS EEN WERKWOORD’

“Tegenwoordig slaat de slinger in 
een huwelijk vaak door in ‘gevoe-
lerigheid’: ik moet me altijd goed 
voelen in mijn relatie, anders stap 
ik er uit, meteen. Maar een huwe-
lijk is meer dan romantiek, het is 
niet zomaar een ‘geluksmachine’, 
een waarborg voor een gelukkig 
leven. Veel jonge mensen trouwen 
vandaag met de gedachte: ‘we zul-
len wel zien’. Zonder veel engage-
ment, uit schrik hun vrijheid, hun 
autonomie te verliezen. Een bizar 
verschijnsel van onze moderne 
autonomiedwang is de ‘vrijgezel 
in het huwelijk’: je wil alle voorde-
len van het alleen zijn én alle voor-
delen van het huwelijk. Dat kan 
natuurlijk niet.”
“Hoe rem je die evolutie af? De 

huwelijksverwachtingen zouden 
naar beneden mogen. Over de ja-
ren heen moet je kunnen tevreden 
zijn, niet constant gelukkig. Dat 

bestaat niet over zo’n lange peri-
ode. Soms staat je relatie op een 
laag pitje, en ook ruzies horen bij 
een goed huwelijk: het is een vorm 
van betrokkenheid, niet van ver-
vreemding. Natuurlijk bestaan er 
ook écht destructieve relaties, ze-
ker als er geweld bij komt kijken. 
Maar vaak is er iets aan te doen: 
relatietherapie werkt in ongeveer 
zeven op de tien gevallen. Met 
‘werken’ bedoel ik dan: ofwel re-
sulteert het alsnog in een ‘goed 
huwelijk’, ofwel wordt er besloten 
om ‘goed’ te scheiden.”
“Zeker als er kinderen in het 

spel zijn, raad ik koppels aan hun 
scheidingswens uiterst zorgvuldig 

te overwegen. Want het bestaat: 
samenblijven voor de kinderen 
en elkaar terugvinden. In relatie-
therapie kijken we naar álle bin-
dende factoren in de relatie: ook 
je kinderen, je huis, je carrière. 
Uit Amerikaans onderzoek blijkt 
dat er na één jaar scheiding al een 
flink aantal spijtoptanten zijn: ze 

zien hun kinderen niet vaak meer, 
ze belanden in de armoede, af-
spraken worden niet nageleefd. 
Koppels scheiden impulsief om-
dat ze niet meer overeenkomen, 
en velen zijn dan zo naïef te den-
ken dat ze de gevolgen wél onder-
ling geregeld krijgen.” 
“In mijn praktijk zie ik de kop-

pels natuurlijk ‘achteraf’, na de 
partnerkeuze, maar vaak loopt het 
daar al fout. Je kiest op basis van 
iets irrationeels als verliefdheid. 
Maar verliefdheid is een oogziek-
te, je ziet in je partner de persoon 
die je wil zien, en dat is van voor-
bijgaande aard. Probeer toch ook 
de bewuste componenten af te we-
gen vóór je trouwt: mensen trou-
wen vaak omdat ze complemen-
tair zijn, in plaats van op basis van 
gelijkenissen, een veel solidere 
basis. Ik heb hier veel koppels zien 
passeren die oprecht van elkaar 
hielden, maar niet in staat bleken 
met elkaar te leven. Het strafste is: 
veel mensen hertrouwen, en her-
halen gewoon alle foute keuzes.”

Op donderdag 14 februari om 12u 
organiseert Metaforum in het Hol-
lands College het middaggesprek 
‘Valentijn Vandaag’ met prof. 
Vansteenwegen en prof. Matthijs. 
Info en inschrijven: 
www.kuleuven.be/metaforum
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“Dat we minder zouden schei-
den, is kort door de bocht. In 
absolute aantallen klopt dat 
misschien wel – we moeten nog 
wachten op de officiële cijfers 
voor 2011 en 2012 – maar de 
‘pool’ waaruit die scheidingen 
gerekruteerd worden, dus de 
huwelijken, krimpt zeer fors. 
Relatief gesproken stranden in 
België ongeveer vier op de tien 
huwelijken. Vanaf ruwweg 1970 
zien we een gestage toename 
van het aantal echtscheidin-
gen. Een constante daarbij is 
dat de echtscheidingsfrequen-
tie extra toeneemt na versoepe-
ling van de wetgeving, en zich 
nadien handhaaft op dat hoge-
re niveau. De wetgeving is dus 
niet alleen de afspiegeling van 
maatschappelijke ontwikkelin-
gen, maar versterkt die ook.”

“Het huwelijk als instituut is 
nog niet afgeschreven. Ook niet 
voor jongeren, al zien we de 
laatste decennia wel enige ero-
sie, zowel qua huwelijksgedrag 
als qua opvattingen. Maar het 
is zeker geen uitgemaakte zaak 
dat die erosie zich verder zal 
doorzetten: schaarse produc-
ten worden na verloop van tijd 
hoger gewaardeerd. Vandaag 
wordt er ook meer ongehuwd 
samengewoond dan pakweg 
dertig jaar geleden. De meer-
derheid van die relaties komt 
niet in de officiële statistieken, 
de ontbinding ervan dus ook 
niet. Daar moet rekening mee 
gehouden worden, temeer om-
dat de ontbindingskans van die 
relaties groter is dan die van ‘ge-
wone’ huwelijken. Gescheiden 

mensen hertrouwen ook vaak. 
Zonder die hertrouwers zou het 
aantal huwelijken nog sterker 
dalen dan nu al het geval is.”
“Verontrustender is het ont-

staan van een ‘divorce divide’, 
een ‘scheidingskloof’ tussen de 
hoog- en de laagopgeleiden. Al 
een twintigtal jaar stijgen de hu-
welijkskansen van hoogopge-
leiden en dalen hun echtschei-
dingskansen, terwijl dat voor 
laagopgeleiden omgekeerd is: 
zij trouwen minder en scheiden 
meer. Echtscheiding kan zo een 
motor van sociale ongelijkheid 
worden. De maatschappelijke 
prijs van echtscheiding wordt 
afgewenteld op wie dat het 
minst kan dragen: de laagopge-
leiden met kinderen. Die groep 
komt vervolgens in een vicieuze 
cirkel terecht: scheidingskinde-
ren zijn gemiddeld vatbaarder 
voor gevoelens van onwelzijn, 
ze gebruiken vaker drugs en al-
cohol, ze komen gemakkelijker 
in de criminaliteit terecht, en 
ze presteren minder goed op 
school. Op langere termijn heb-
ben ze ook een hogere kans om 
zelf te scheiden.”
“Door de invoering van het 

verblijfsco-ouderschap in 2006 
wonen kinderen van geschei-
den ouders vaker afwisselend 
bij vader en moeder. Dat kwam 
er ‘in het belang van het kind’, 
en dat is positief, maar er zijn 
kritische knipperlichten. Als 
je het co-ouders vraagt, hoor je 
vaak positieve reacties. Co-ou-
derschap is een ‘overwinning’ 
van de vaders, die vroeger vaak 
alleen bezoekrecht hadden. 
Ook vrouwen winnen – ze kun-
nen bijvoorbeeld meer sociale 
contacten uitbouwen –, maar 
ze verliezen ook: ze hebben 
minder contact met hun kinde-
ren. Paradoxaal genoeg zijn het 
vooral de steeds verhuizende 
‘valieskinderen’, de groep om 
wie het allemaal te doen was, 
die met ambivalente gevoelens, 
frustratie en onzekerheid kam-
pen. Zeker wanneer er ook nieu-
we stiefouders in beeld verschij-
nen. Je kan het samenvatten in 
deze confronterende boutade: 
vroeger was het huwelijk er voor 
de man en echtscheiding voor 
de vrouw, vandaag is echtschei-
ding er voor de ouders, het hu-
welijk voor de kinderen.”
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“De toename van het aantal echt-
scheidingen na de wet van 2007 
was spectaculair. Vóór die wet be-
stonden er drie stelsels: op grond 
van schuld, schuldloos na twee 
jaar feitelijk gescheiden geleefd 
te hebben, en met onderlinge 
toestemming. Zeven op de tien 
koppels scheidden vroeger met 
onderlinge toestemming, waarbij 
je vooraf over alles een akkoord 
moest hebben. Sinds 2007 bestaat 
er naast onderlinge toestemming 
enkel nog ‘onherstelbare ont-
wrichting’: je hoeft geen schuld 
meer te bewijzen of twee jaar ge-
scheiden te leven, en een akkoord 
over alles is niet nodig om samen 
de echtscheiding aan te vragen. 
Men heeft duidelijk op die wet 

gewacht om massaal te scheiden, 
dat zie je aan de cijfers van 2008.”
“Is scheiden in België nu echt 

makkelijker geworden? In zekere 
zin wel: je kan nu alvast scheiden 
op grond van ontwrichting. En al-
les waar je het niet over eens ge-
raakt, kan je achteraf alsnog voor 
de rechtbank brengen. Waarom 
zou de wetgever het mensen moei-
lijk maken? Als de relatie voorbij 

is, waarom dan het juridische om-
hulsel ervan in stand houden?”
“Maar er is een duidelijke keerzij-

de: vandaag scheiden nog slechts 
vijf op tien koppels met onder-
linge toestemming, en de andere 
helft op grond van ontwrichting. 
De betwistingen achteraf zijn nu 
vaak eindeloos: over de verdeling 
van het vermogen, over de kinde-
ren, over de onderhoudsuitkering. 
Een wet die scheiden eenvoudiger 
wilde maken, heeft de nasleep er-
van verergerd. De belasting van de 
rechtbanken én de psychologische 

belasting van de betrokkenen zijn 
toegenomen. Dat was te voorzien: 
als je toch al gescheiden bent, is 
de druk van de ketel om over an-
dere zaken nog een akkoord te 
bereiken. De wetgeving helpt ook 
niet altijd mee: rond de hoogte 
van de onderhoudsuitkering na 
echtscheiding hangt er bijvoor-
beeld een flou artistique, waardoor 
er nu ook veel meer hogere beroe-
pen zijn dan vroeger.”
“Ik wil toch een misverstand over 

het verblijfsco-ouderschap uit de 
wereld helpen: de rechter moet 
dat sinds de wet van 2006 prioritair 
onderzóeken, niet automatisch 
toewijzen. We beslissen nog altijd 
in het belang van het kind. Er is 
nog maar zelden verblijfsco-ou-
derschap opgelegd voor kinderen 
onder de drie jaar. En als het oud 
genoeg is, kun je als rechter het 
kind zelf ook horen. Bij de echt-
scheidingsrechter wordt er in Bel-
gië niet over de kinderen gepraat, 
dat staat er los van. In Nederland 
moeten de ouders bij scheiding 
een ‘ouderschapsplan’ voorleggen 
aan de rechtbank. Dat zou voor 
hier ook geen slecht idee zijn: dat 
scheidende ouders vooraf een ‘in-
spanningsverbintenis’ moeten 
aangaan wat betreft de kinderen.”

We scheiden minder, kopten de kranten onlangs. 
De cijfers kwamen van de Belgische federatie van 
notarissen, die in 2012 het minste aantal scheidin-
gen met onderlinge toestemming van de afgelopen 
vijf jaar noteerden. Tegenover elke honderd schei-
dingen in 2000 staan er slechts 45 vorig jaar. Niet 
zo snel, zeggen sociologen: we trouwen ook min-
der. Meer hebben we niet nodig om drie experts te 
vragen naar de werkelijke staat van de echtelijke 
staat in België.

WOUTER VERBEYLEN

“HET HUWELIJK 
IS GEEN 
GELUKSMACHINE”

“DE NASLEEP IS 
VERERGERD”

“KLOOF TUSSEN 
HOOG- EN 
LAAGOPGELEIDEN”
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Gelukkig  
gescheiden?


