Kinderen in spagaat
Rouw na scheiding en overlijden

Kinderen rouwen na een echtscheiding, en na de dood van een
gescheiden ouder. In beide situaties zien we min of meer gelijksoortige reacties op het verlies.
Dit is te lezen in Kinderen in spagaat van Leoniek van der Maarel. De
auteur begeleidt kinderen bij hun verlies en leert hen omgaan met
lijden en rouw. Zij benadrukt dat de omgeving van de kinderen in

Het bijzondere is dat kinderen zelf vertellen waarmee zij geholpen
zijn en waarmee absoluut niet. Dat maakt het boek erg praktisch.
Een boek voor ouders, familieleden, leerkrachten en hulpverleners.
Leoniek van der Maarel is opgeleid als orthopedagoog, hypnotherapeut en enneagramcoach.
Zij begeleidt kinderen en volwassenen bij onder
meer rouw, echtscheiding, relatie- en opvoedingsproblemen.
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Het verloop van een echtscheiding
Een echtscheiding komt nooit uit de lucht vallen. Er gaat meestal
een lange periode van spanningen aan vooraf. Daar krijgen de kinderen het nodige van mee, maar toch weten ze de signalen niet altijd te duiden. Dat betekent dat het bericht dat de ouders gaan
scheiden voor kinderen toch vaak aankomt als een donderslag bij
heldere hemel.
Als er veel ruzies in huis zijn, blijkt vaak dat kinderen daaraan gewend zijn. Ze weten niet beter. Volwassenen zeggen soms dat kinderen het vast hebben zien aankomen. Maar kinderen kunnen zo
gewend zijn aan hun ruziënde ouders dat dit onderdeel van hun
leven is geworden.
 Otis (8 jaar) had niet verwacht dat haar ouders zouden gaan scheiden. Ze hoorde haar ouders wel vaak ruzie maken en schreeuwen
tegen elkaar, maar dacht daar verder niet over na. 
 Marja had het wel aan zien komen. Zo lang zij zich kan herinneren
hadden haar ouders regelmatig ruzie. Ze weet nog dat haar ouders
een keer aan het vechten waren en dat haar moeder toen met haar
hoge hakken tegen haar vaders schenen schopte. Dat vond Marja heel
zielig voor haar vader en ze probeerde ze te laten stoppen. Maar ze
konden ook heel lief zijn voor elkaar. Toch voelde Marja op een gegeven moment dat er iets veranderd was, en toen haar moeder hints
ging geven, wist ze het zeker. Toen Marja op een ochtend vroeg of ze
naar haar oma en opa konden gaan, antwoordde haar moeder dat ze
daar binnenkort genoeg gelegenheid voor hadden. Voor Marja was dat
een duidelijke toespeling op een scheiding. Juist dit moment herinnert
ze zich nog heel goed, niet het moment dat haar ouders haar vertelden dát ze gingen scheiden. 
20
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In het beste geval betekent een echtscheiding voor kinderen het verlies van de gezinsstructuur en het gedeeltelijk verlies van een ouder.
De vanzelfsprekendheid van het contact met beide ouders verdwijnt.
Samen op vakantie, samen feesten vieren, samen uitstapjes maken:
dat is allemaal verleden tijd.
In de meeste gevallen bouwen kinderen gescheiden levens op met
de vader en met de moeder. Er is geen gezamenlijke toekomst meer,
alleen een gezamenlijk verleden. Helaas voor de kinderen blijkt dit
gezamenlijke verleden in veel gevallen niet meer bespreekbaar. Wat
er ook gebeurt en wat ouders ook beslissen, de kinderen moeten
zich aanpassen.
Familie en vrienden nemen meestal een afwachtende houding aan,
omdat ze bang zijn partij te moeten kiezen, bovendien willen ze niet
bij conflicten betrokken raken. In zo’n situatie, waarin familie en
vrienden zich nauwelijks laten zien en de ouders het druk hebben met
zichzelf en elkaar, kunnen kinderen zich overvallen voelen door eenzaamheid en onbegrip. Oudere kinderen kunnen zelf hulp zoeken, bij
vrienden, leerkrachten of fora op internet. Voor jongere kinderen is dit
veel moeilijker: zij zijn afhankelijk van initiatieven uit hun omgeving.
Als de scheiding wordt ingezet, zijn er over het algemeen drie stadia
te herkennen:

Het crisisstadium
Dit stadium gaat vooraf aan de juridische echtscheiding. Tijdens het
crisisstadium verhuist een van de ouders met of zonder de kinderen.
Als het kind ook verhuist, verliest het zijn vertrouwde omgeving.
Het moet afscheid nemen van vriendjes en vriendinnetjes en soms
zelfs van school veranderen. Juist in een periode dat stabiliteit en geborgenheid zo belangrijk zijn, staat zijn hele leven op zijn kop! Tijdens deze fase zijn er meestal toenemende conflicten in het gezin.
De ouders zijn minder beschikbaar voor hun kind. Ze hebben hun
eigen problemen en emoties, en daarnaast is er vaak geen ruimte
voor de behoeften van het kind.
Vaak ook betekent een echtscheiding een verandering in financiën. Beide ouders gaan erop achteruit en de kinderen dus ook.
21
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Voor de kinderen is dit een onzeker stadium omdat ze geconfronteerd kunnen worden met heftige, chaotische en onvoorspelbare gebeurtenissen, waarvan ze vaak niet weten waar die vandaan komen
of wat die betekenen. In dit stadium is het heel belangrijk om het
kind duidelijk uit te leggen wat er gaat gebeuren, wat het kind kan
verwachten, wat er zal veranderen en hóé het zal veranderen.
Het is voor kinderen erg moeilijk om zich te onttrekken aan ruzies
of spanningen en vaak kiest een kind partij voor een van de ouders,
ook zonder precies te weten waar het conflict om draait. Regelmatig
kiest het kind partij voor de ouder die in zijn ogen ‘de zwakste’ is.
Op die manier kan het kind een bondgenoot worden van de ouder
(en ook als zodanig worden ‘gebruikt’). Vooral als de ene ouder iets
‘fout’ heeft gedaan in de ogen van de andere, worden kinderen nogal
eens bij meningsverschillen betrokken. Vaak horen kinderen echter
maar één kant van het verhaal, en als ze partij trekken voor de ene
ouder leidt dat direct tot schuldgevoelens tegenover de andere ouder.
Zo komen de kinderen als het ware in een spagaat terecht.
Vooral als er een buitenechtelijke relatie aan het licht is gekomen,
kunnen de ruzies hoog oplopen. Maar ook als dit niet het geval is,
kan de maat opeens vol zijn en kan er abrupt een eind komen aan
het samenzijn van de ouders. Natuurlijk is het heel moeilijk voor
een kind als opeens een van beide ouders weg is. Toch kan het ook
opluchting geven, bijvoorbeeld omdat langdurige conflicten nu eindelijk ophouden. Er kan dan een soort rust komen.
 Chantal vond het heel moeilijk toen haar moeder vertelde dat ze
gingen scheiden. Voor Chantal voelde het alsof ‘de wereld verging’.
Haar vader ging vrij snel het huis uit en dat vond ze heel moeilijk: ze
moest het telkens twee weken zonder hem stellen. Aan de andere
kant ervaarde ze toen wel een soort rust: er was een enorme spanning weggevallen. Pas daardoor is ze gaan beseffen dat het niet normaal was dat haar vader altijd maar dronken op de bank lag. 
 Charlotte vond het geen probleem dat haar ouders uit elkaar gingen. Altijd als haar vader thuiskwam uit zijn werk, kregen haar ouders
22
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ruzie. Toen hij weg was, was dat voorbij. Ze heeft nog wel een tijdje
een onbestemd gevoel gehouden rond etenstijd: de tijd dat vader
meestal thuiskwam. 

Het crisisstadium hoeft niet altijd problematisch te verlopen. Soms
komt een echtscheiding in alle rust tot stand, met wederzijds vertrouwen en in overleg. Bijvoorbeeld als ouders al enige tijd het gevoel hebben dat de relatie aan het veranderen is en twijfelen of ze
wel samen willen blijven. Als de partners dan uiteindelijk besluiten tot een scheiding, gebeurt dat vaak in harmonie en onderling
overleg.
Bij zo’n rustig verlopende scheiding is het voor kinderen prettig
dat ouders rekening met hen houden, en proberen de belangen van
de kinderen mee te wegen in hun beslissingen.
Hoe harmonieus een scheiding ook verloopt, kinderen worden
nog altijd geconfronteerd met het verdriet van beide ouders. Probeer
je kind uit te leggen waar die stemming vandaan komt, anders zou
hij het gevoel kunnen krijgen dat het aan hem ligt.
Als een scheiding rustig verloopt, duurt het meestal wat langer
voordat een van de ouders verhuist. Aan de ene kant is dit rustig
voor het kind, want het krijgt zo de tijd en gelegenheid om aan het
idee te wennen. Toch blijft het moment van het definitieve vertrek
net zo moeilijk.
Aan de andere kant krijgt een kind bij een harmonieuze scheiding de hoop dat de ouder toch niet zal vertrekken. Ook dan geldt
weer: betrek het kind bij het proces. Laat het helpen bij het zoeken
naar een andere woning, laat hem mee kiezen welke spullen mee
moeten. Uiteraard ligt de definitieve stem in deze kwesties niet bij
het kind, maar door het bij de keuzes te betrekken ontstaat er wel
een andere band tussen de vertrekkende ouder en het kind. Bovendien beseft het kind zo beter dat de ouder wel degelijk weggaat.
 Daniels ouders hadden besloten om uit elkaar te gaan: de ouders
vonden dat ze niet meer de liefdesrelatie hadden die ze nodig vonden
voor een goed huwelijk. Vader kocht een huis verderop in de straat
en nam de tijd om dat te verbouwen. Daniel werd daar bij betrokken
23
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en hielp ook zijn eigen kamertje bij papa in te richten. Verder dacht
hij mee over kleuren verf en behang. De verbouwing en inrichting
heeft wel een halfjaar geduurd en zelfs toen ging vader niet meteen
het huis uit. Eerst ging hij er eens een nachtje slapen, vervolgens wat
langer. Daniel ging soms mee. Al met al heeft het zeker driekwart jaar
geduurd voordat zijn ouders werkelijk uit elkaar waren. Voor Daniel
was dit een heel prettig en overzichtelijk proces. 

Het overgangsstadium
In deze fase experimenteren de betrokken gezinsleden met een nieuwe
manier van leven, nieuwe rollen en nieuwe omstandigheden. Voor
kinderen kan dit een lastige, instabiele periode zijn, omdat de relatie met beide ouders opnieuw gedefinieerd moet worden. Een kind
gaat opeens apart met vader of moeder om. Ze moeten samen kijken waar ze elkaar kunnen ‘vinden’, wat ze graag samen doen en hoe
ze met elkaar praten. Hoe die relatie gedefinieerd wordt, hangt ook
af van de vraag of het om een co-ouderschap gaat waarbij het kind
beurtelings bij vader of moeder woont, of dat het kind een ouder
één keer per twee weken een weekend ziet.
Zeker als het kind de ouder slechts in een weekend ziet, is het lastig
om bij die ouder een ‘normaal’ leven op te bouwen. Vaak zal die
ouder in dat weekend leuke dingen willen doen met de kinderen,
het opvoeden wordt dan een beetje losgelaten. Je wilt tenslotte dat
áls het kind er een keer is, dat hij of zij het ook leuk heeft!
Een kind kan het gevoel krijgen dat hij het hele weekend bij die
ouder moet zijn en dat het niet weg kan gaan omdat het zijn vader
(of moeder) toch al zo weinig ziet. Dat legt een enorme druk op het
kind. Het leidt bovendien vaak tot verveling.
 Charlotte heeft altijd een goede band met haar moeder gehad.
Haar vader werkte veel en lang, en ze zag hem daardoor weinig. Hij
kwam vaak pas ’s avonds na acht uur thuis en dan moest Charlotte
al naar bed. In de weekenden deden ze dan weleens dingen samen,
maar de Charlotte had het meest contact met haar moeder. Nu haar
ouders gescheiden zijn, gaat ze één keer in de twee weken een week24
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end naar haar vader en iedere week op dinsdagavond. Maar eigenlijk
weet ze nooit wat ze daar moet doen. Ze heeft er haar eigen spulletjes niet, al neemt ze wel haar Blackberry en laptop mee, maar om
daar steeds mee bezig te zijn vindt ze eigenlijk asociaal. Daarom hangen zij en haar vader maar wat op de bank tv te kijken. Charlotte
gaat steeds meer opzien tegen de bezoekjes aan haar vader. Ze moet
echt nog een manier vinden om met hem samen te zijn. 

Voor de kinderen is het prettig als de ouders bij elkaar in de buurt
wonen. Niet alleen omdat ze dan gemakkelijk hun vriendjes op
kunnen zoeken, maar ook omdat ze dan zelfstandig naar hun ouders
kunnen gaan. Zeker als ze jonger zijn, kunnen ze nog niet zo ver reizen en als papa dan twee straten verder woont, kunnen ze ’s avonds
na het eten lekker nog eens naar papa om een praatje te maken. Op
die manier kan het contact met beide ouders spontaan blijven.
 Veroniques school lag precies tussen papa en mama in. Ze kon nog
steeds naar haar vriendjes en vond het heel fijn dat ze vanaf papa ook
af en toe zelf naar mama kon gaan (de ouders hadden een co-ouderschap) en andersom. 

Dit is natuurlijk niet altijd een haalbare situatie. Toch is het goed
om te beseffen hoe belangrijk stabiliteit voor kinderen is en wat
het betekent als die stabiliteit wegvalt. Het is dan prettig als zo veel
mogelijk andere dingen hetzelfde blijven. Dat ouders afspraken met
vriendjes blijven maken, ook al moeten ze er wat verder voor rijden
en dat de sportclub hetzelfde blijft en dat de regels zo veel mogelijk
hetzelfde blijven.
 Chantal verhuisde met haar broer en moeder naar Nootdorp. Ze
zat in groep 6 en moest afscheid nemen van al haar vriendjes uit de
straat. Dat was heel gek voor haar. Na de verhuizing ging ze op maandag en dinsdag nog naar haar oude buurvrouw – haar moeder werkte
namelijk fulltime en de BSO was te duur. Voor Chantal was de opvang
bij de buurvrouw prettig, want zo kon ze toch nog buiten spelen met
haar oude vriendjes. 
25
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Kinderen hebben in dit overgangsstadium veel aan steun van familie, school en vrienden. Belangrijk is wel dat de sociale omgeving
de andere ouder niet ‘doodzwijgt’ of zwart maakt en het kind in alle
vrijheid over beide ouders kan praten. Een kind moet zichzelf kunnen zijn, zo veel mogelijk ‘los’ van wat er allemaal om hem heen
verandert.

Het stadium van hernieuwde stabiliteit
In dit stadium heeft de situatie zich over het algemeen gestabiliseerd
en is er een nieuwe, veilig functionerende gezinssituatie. Er is weer
rust. De meeste gezinnen passen zich in een tijdsbestek van twee à
drie jaar geleidelijk aan de veranderde omstandigheden aan. Ouders
en kinderen zijn tegen die tijd gewend aan de nieuwe verantwoordelijkheden en rolpatronen en het kind heeft dan met beide ouders
een ‘nieuwe’ relatie opgebouwd. Het is gewend aan het feit dat zijn
ouders niet meer bij elkaar wonen en heeft daar vrede mee.
Er zijn natuurlijk ook echtscheidingssituaties waar nooit een hernieuwde stabiliteit lijkt te komen. Kinderen hebben dan wel een relatie met beide ouders opgebouwd en zijn gewend aan het feit dat
ze niet meer als gezin samenwonen, maar de ouders zelf lijken nog
geen vrede met de situatie hebben. Ze blijven elkaar sarren en verwijten maken, en daar hebben de kinderen last van. Op die manier
ontstaat er geen stabiele, veilige en rustige leefsituatie.
Voor Stichting Jonge Helden begeleid ik vaak groepen kinderen van
gescheiden ouders. Op informatieavonden en de afsluitende evaluatie-avond worden beide ouders uitgenodigd. Sommige ouders zijn
al jaren gescheiden, maar kunnen het toch niet opbrengen om allebei naar de avond te komen. Het zal duidelijk zijn dat een kind in
zo’n leefsituatie verscheurd wordt en dat hij vooral hulp nodig heeft
om te leren omgaan met ouders die maar blijven ruziën.
Kinderen nemen het leven zoals het komt, compleet met alle moeilijke momenten, ruzies en veranderingen. Voor hen is het na een
echtscheiding vaak alsof het leven ‘gewoon’ doorgaat. Ze moeten
26
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weliswaar ‘wisselen’ tussen vader en moeder, maar ook dat accepteren ze als onderdeel van hun leven. Later realiseren ze zich vaak pas
dat ze al op jonge leeftijd zelfstandig zijn geworden en keuzes moesten maken die kinderen normaal gesproken op die leeftijd niet hoeven te maken. Zoals: kies ik voor het verjaardagsfeestje van mijn
klasgenootje, of ga ik naar mijn vader?
 Nadat Marja’s vader was vertrokken werd haar moeder depressief.
Marja hoorde haar moeder ’s nachts huilen – nachten, weken, maanden achter elkaar. Ze bedacht nooit dat het ook anders kon. Het was
zoals het was. 

Kinderen van gescheiden ouders leren hun vader en moeder vaak op
een andere manier kennen dan wanneer zij nog samen zouden zijn.
Dan waren het gewoon vader en moeder geweest, die soms blij
waren, soms boos, et cetera. Maar nu leren kinderen ook de diepere gevoelens van hun ouders kennen, hun angsten en onzekerheden.
Ze leren hun ouders op een meer persoonlijke manier kennen. Dit
heeft voordelen, maar ook nadelen. Daar ga ik in het volgende hoofdstuk dieper op in.
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