FEEL GOOD DIVIDEND

LIEFDEVOLLE CONFRONTATIES
EN CHAMPAGNE
We gaan scheiden. Met die woorden start er meestal een pijnlijk en ingewikkeld proces. Ze waren elkaars eerste liefde: Barbara en Roland. Helaas liep het anders dan
verwacht. Vorig jaar besloten ze een punt te zetten achter hun huwelijk. Het ging niet
meer.
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Barbara en Roland trouwden gratis op maandagochtend 18 augustus 1997 onder de rook
van Amsterdam. Zij was hoogzwanger van
hun eerste kind. “We trouwden onder huwelijkse voorwaarden omdat we beiden als
zelfstandige werken en elkaar bij een eventueel faillissement niet wilden belasten”, legt
Barbara uit.
Ander pad
Samen maakten ze heel wat mee, van het
verlies van dierbaren tot aan zakelijke uitda-

gingen. Het deed hen beide anders tegen het
leven aankijken. Voor Barbara bleek het een
aanleiding tot een persoonlijke zoektocht.
“Eigenlijk wist ik al een hele tijd dat onze relatie niet meer werkte. Ik voelde dat we beide
een ander pad hadden gekozen.” Voor Roland
was het een schok. “Barbara wilde naar een
mediator. Ik dacht na over hoe we dit konden
oplossen, maar het bleek te gaan om regelwerk. Terwijl ik wilde praten was zij de inboedel aan het verdelen.”
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De beste oplossing op kort termijn was een
praktische scheiding van huis en haard. Barbara ging tijdelijk in hun zomerhuisje wonen,
Roland bleef thuis met hun twee zonen. Ze
schakelde een mediator in, maar ze kwamen
er niet uit. Via Blendle las Barbara een artikel
over Uit Elkaar. “Dát is iets voor ons, dacht ik.
Eigenlijk wilde ik al naar een advocaat stappen, ik was er klaar mee. Maar dit wilden wij
wel proberen.” Roland: “De online tool voor
scheidingen is objectief en stelt vragen die je
anders niet aan elkaar stelt. Zo objectief kan
een mediator nooit zijn.”

Op dit moment liggen alle papieren bij de
advocaat. Het stel heeft nog altijd goed
contact. Barbara: “De verliefdheid is weg en
samenwonen kan niet meer, maar dankzij
dit proces werd duidelijk wat er nog wél is:
een diepe vriendschap en wederzijds vertrouwen.” En daar zijn ze beide trots op.
“Vechtscheidingen snap ik niet”, zegt Barbara. “Dat wil je toch niet voor de kinderen?
De jongens wonen bij mij. Ze hebben hier de
ruimte en hun eigen plekje.
Roland woont op fietsafstand, ze eten regelmatig bij hem en slapen daarna thuis. Ik heb
nu een nieuwe opdracht en dan zijn ze vaker
bij Roland. We blijven flexibel: niet van ‘als jij
de kinderen vanmiddag extra hebt, wil ik ze
zaterdag’. De champagne staat klaar voor
als de scheiding rond is. Champagne dronken we aan de start van ons huwelijk, en die
drinken we aan het eind.”
Barbara: “Onze scheiding is een positief verhaal in een heel gecompliceerd proces. Het
werpt je terug op jezelf en tegelijkertijd moet
je het met zijn tweeën oplossen. Want zo
ben je ook ooit begonnen toen je trouwde:
met zijn tweeën.”

UITELKAAR.NL
Scheiden met croissants en koffie
“Wij kozen ervoor de vragen, iedere zondagochtend, samen aan de keukentafel in
de online tool te beantwoorden. Croissantje
en koffie erbij, op de achtergrond de koeien
in de wei. En invullen maar,” vertelt Roland.
Barbara vult aan: “Dat klinkt mooi, maar in
het begin ging het zeker niet zonder slag of
stoot. We hebben heel wat gehuild. Soms
ging één van ons een rondje wandelen om
na te denken. Het dwong ons tot gesprekken
waardoor het ónze echtscheiding werd.

De maatschappelijk missie van
Uitelkaar.nl is het recht toegankelijker
en gebruiksvriendelijker te maken
voor getrouwde stellen, geregistreerde partners en partners die samenwonen, met waar nodig hulp van
experts.
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