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* GESCHEIDEN TOEN KINDEREN 5 EN 8 WAREN,
DAARNA INWONENDE OUDER
* 30 JAAR GETROUWD MET HUIDIGE PARTNER
* TWEE KLEINKINDEREN

Meer dan dertig jaar verdiepte hij zich erin:
de effecten van een scheiding op kinderen.
Scheidingsonderzoeker Ed Spruijt schreef er
verschillende boeken over. Zijn allernieuwste
inzicht: conflictbeheersing gaat boven omgang.

‘Lang werd gedacht dat kinderen koste

CO-OUDERSCHAP:

wat het kost allebei hun ouders moesten

DE MINST SLECHTE OPLOSSING

blijven zien na een scheiding. Maar uit mijn

‘Een scheiding waarbij kinderen in het spel

onderzoek is gebleken dat de mate van

zijn, blijft vreselijk maar als het echt, echt

conflicten tussen de ouders nóg belangrijker

niet anders kan dan is co-ouderschap, mits

is dan de frequentie van de omgang. Dus

goed geregeld, de minst slechte oplossing.

als die ouders lang en veel ruziemaken,

Maar dan moet het dus wel goed worden

is het uiteindelijk beter voor het kind om

uitgevoerd. Niet kwaad spreken over elkaar,

één van de ouders (tijdelijk) helemaal niet

niet ruziemaken waar de kinderen bij zijn.

meer te zien. Dat is best heftig, ja. Maar

Ze moeten zien en voelen dat hun ouders

wel waar. Kinderen gaan er echt aan onder-

nog normaal met elkaar kunnen omgaan.

door als ouders ruzie blijven maken. Ik ken

Maar al te vaak zie ik uitwonende ouders,

een voorbeeld van een man die zijn vrouw

tja, dat zijn nou eenmaal meestal vaders,

in elkaar sloeg waar het kind bij was. Toch

die per se willen co-ouderen, maar dan

bepaalde de rechter dat die vader zijn kind

vervolgens steeds een oppas inschakelen

mocht blijven zien. Hij had dat kínd toch niet

omdat ze moeten werken. Dat is geen

geslagen? Dan ga je eraan voorbij wat zo’n

co-ouderen. Je moet er gewoon reëel

conflict doet met een kind. Dat is desas-

in zijn. Hoe was de taakverdeling binnen

treus en ik durf te beweren dat het in zo’n

het huwelijk? Deed vader ook zijn deel met

geval beter af is zonder die vader. Ik ben er

de kinderen, dan kun je dat na je scheiding

dan ook sterk voor dat we de nadruk veel

gewoon voortzetten. Maar was vader altijd

meer op conflicthantering gaan leggen dan

aan het werk en bemoeide hij zich niet

op omgang en contact. Uiteindelijk draait

echt met zijn kinderen, dan kun je niet

het allemaal om veiligheid, stabiliteit, liefde,

verwachten dat zoiets na de scheiding

zorg. En een omgeving met veel conflicten is

ineens totaal verandert. Ik vind dat je in

niet veilig. Ook niet binnen een huwelijk trou-

zo’n geval niet moet willen co-ouderen.’

wens. Dat is ook echt slecht voor een kind.’
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BIRDNESTING

groeiende groep, onder naar verhouding

‘Ook vind ik eigenlijk dat de kinderen in

veel hogeropgeleide ouders. Het is ook

één huis moeten blijven wonen en dat

opvallend dat co-ouderschap vaker

ouders moeten pendelen. ‘Birdnesting’

voorkomt bij jongens dan bij meisjes.

noemen ze dat. Waarom zouden de

Vaders spannen zich gemiddeld harder in

kinderen steeds heen en weer moeten?

voor de band met zonen dan voor die met

De ouders willen toch scheiden? Kinderen

dochters. Waarschijnlijk omdat het voor

zijn flexibel en tolerant, wat die ouders ook

vaders makkelijker is om dingen met hun

regelen, ze vinden het allang best. Het

zonen te doen dan met hun dochters.’

gaat ze niet zozeer om de inhoud van de
regeling, maar om het feit dat de ouders

VALKUILEN

het erover eens zijn. Maar als kinderen

‘Echt goed co-ouderschap is de minst

groter zijn, hoor je vaak dat ze dat gesleep

slechte oplossing. Het gevaar is wel dat

met die tassen als belastend hebben

als ouders heel goed met elkaar omgaan,

ervaren. Natuurlijk is birdnesting ingewik-

kinderen kunnen blijven denken dat die

keld voor ouders en ook voor eventuele

ouders ook wel weer bij elkaar kunnen

nieuwe partners, maar scheiden is nou

komen. Je moet dicht bij elkaar wonen,

eenmaal ingewikkeld. Kinderen hebben

want het gesleep met spullen is niet fijn

altijd het beste met hun ouders voor en ze

voor kinderen. En als er nieuwe partners

hebben het liefst twee tevreden ouders,

in het spel komen, kan de situatie weer

hoe de regeling ook is. Maar kinderen zijn

totaal veranderen. Vaak is het een tijdelijke

altijd de zwakste partij. Die hebben zich

situatie en dan moet het kind daarna wéér

maar te schikken en dat vind ik onjuist.’

wennen aan een verandering. Maar onder
de voorwaarde dat de ouders goed met

STEEDS MEER CO-OUDERS

elkaar omgaan, het een langdurige stabiele

‘Het aantal co-ouders stijgt. En best hard

situatie is en er niet een hele rits nieuwe

ook. En dan heb ik het over de gevallen

relaties langskomt, is het een goede

waarin een kind gemiddeld drie tot vier

oplossing. Het vergt al met al nogal wat

nachten per week bij de één slaapt en

van de co-ouders én van de kinderen om

de andere nachten bij de ander. In 1998,

het goed te doen. Maar het kán wel. En

toen de Wet ter bevordering van het

als ik moet kiezen tussen goed co-ouder-

voortgezet ouderschap werd aangenomen,

schap en een slecht huwelijk met veel

was dat nog maar 5 procent en nu,twintig

ruzie, kies ik voor het co-ouderschap.’

jaar later, co-oudert al ruim 25 procent van
alle gescheiden stellen. Een kleine, maar

DE ONDERZOEKER
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Perzische wijsgeer

HOOFDSTUK 1

SCHATJE,
GA EENS EVEN
ZITTEN

boven water. Daar hebben we niet eens een
gesprek aan gewijd, dat was gewoon zo.
Niemand vraagt om een scheiding en die gastjes
al helemaal niet, dus ze mogen er zo min mogelijk
last van hebben. Zoiets ging vanaf de allereerste
seconde in ons om. Co-ouderschap dus.
Nog diezelfde middag neemt pappa-die-ergensanders-gaat-wonen ze mee naar zijn tijdelijke
nieuwe onderkomen. Een aftandse caravan
zonder verwarming en elektriciteit. Het moet
maar, het kan nu echt even niet anders. Ik dood
de tijd bij een vriendin, maar voel me als een
stuk aangeschoten wild dat pas weer rust heeft
als de kudde compleet is. Als ik ze weer thuis
heb ’s avonds, vertellen ze enthousiast over de
leuke camping en de oergezellige caravan, de
schatten. Na nog één openhartige huilbui van
Bo op schoot bij de open haard, gaan we lekker
samen in het Grote Bad. Een kersvers gezin van
drie. En dat is ook meteen de laatste keer dat
ik hem zo openlijk verdriet over ons heb zien
hebben. Daarna kruipen we met z’n drieën in het
Grote Bed. Als een kluwen zacht vel en schone
haartjes vallen we doodmoe in slaap. Tot een uur
of vier, dan schrik ik wakker. Eén seconde weet
ik het even niet en dan komt het besef weer
keihard binnen: we zijn gescheiden. En ik klem me
vast aan vier kleine voetjes die om onverklaarbare redenen allemaal in mijn handen zitten.

SLECHTNIEUWSGESPREK
Eigenlijk is het gewoon een slechtnieuwsgesprek. Dat je van je baas te horen krijgt
dat je bent ontslagen. Dat je van de dokter te horen krijgt dat je doodgaat. Dat je van
je ouders te horen krijgt dat ze uit elkaar gaan. Dat alles waarvan je dacht dat het fijn
en veilig was in één keer volledig in elkaar dondert. De literatuur voor managers laat
er geen twijfel over bestaan:
Stap 1: Inleiding
Stap 2: Deel de klap uit
Stap 3: Help met verwerken
Stap 4: Help bij het zoeken naar oplossingen
Stap 5: Maak afspraken
STAP 1: INLEIDING
De inleiding kan simpel blijven: ‘Schatje(s), ga even zitten. Pappa en mamma
willen je/jullie iets vertellen.’ Bij de communicatierichtlijnen staat dat je er
ook wel als zodanig bij moet kijken, zodat de ontvanger weet: o, o, stront
aan de knikker.
STAP 2: DEEL DE KLAP UIT
Dan kun je door naar de tweede stap. Iets waarvan je nooit had gedacht
dat je het ooit tegen je kind zou zeggen. En toch moet het. ‘Deel de klap
uit’, toepasselijker kan niet, want dat is wel zo’n beetje hoe het voelt.
‘Pappa en mamma gaan uit elkaar.’ Boem. Het schijnt dat je door de shock
van een slechte boodschap langzamer gaat denken. Ook al zag je de
mededeling al aankomen, ineens ‘is het echt zo’. Het heeft dus niet zoveel
zin om daarna een lang verhaal te houden over het hoe en waarom. Dat
komt in dit stadium toch niet binnen. Hooguit twee argumenten schijn je
te kunnen opnemen.
STAP 3: HELP MET VERWERKEN
Dan komt het moeilijkste: help met verwerken. Misschien wil je zelf wel
helemaal niet scheiden. Of is het jouw ‘schuld’. En toch zit je daar tegen-
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‘HET IS
JAMMER DAT
WE NIET MEER
ELKE AVOND
SAMEN
KUNNEN ETEN
EN NIET
MEER ELKE
OCHTEND
MET ELKAAR
ONTBIJTEN,
DAT MIS
IK WEL.’
- DAAN (11) -

over een kind dat heel verdrietig wordt, of boos, of doodstil en daar moet je wat
mee. De managers en artsen van deze wereld leren dan dat je inhoudelijk niet op
de zaak in moet gaan, maar wel je medeleven moet tonen. Dus niet: ‘Pappa en
mamma hebben wél veel ruzie,’ maar: ‘Ik zie dat je in de war/verdrietig/boos bent.
Dat begrijp ik heel goed.’
STAP 4: HELP BIJ HET ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN
Zo snel mogelijk over naar stap 4, lijkt op dat moment waarschijnlijk een goed idee.
De oplossing is nabij: jullie blijven allebei ouders en je kind zal jullie allebei blijven zien.
Misschien weet je al hoe je het gaat aanpakken, hoe concreter, hoe beter. Waar gaat
het kind wonen, wanneer is het bij wie, blijft het op dezelfde school (ja graag!), kortom:
hoe gaan jullie het invullen, dat co-ouderschap? Dan voelt je kind meteen dat het niet
één van de twee ouders hoeft te missen, er gaat niemand weg uit zijn leven, het wordt
alleen heel anders ingericht. Het feit dat je dat samen vertelt, is meteen het eerste
babystapje van je co-ouderschap.
STAP 5: MAAK AFSPRAKEN
En dan stap 5. Afspraken maken. Meteen vertellen wanneer de eerste ‘overdracht’ is.
‘Morgen ben je bij mamma, dan twee dagen bij pappa en dan drie dagen bij mamma.’
Of: de ene helft van de week is pappa hier, de andere helft van de week mamma.’
Zoiets. Hoe duidelijker hoe beter, in ieder geval.

EERLIJK?

Lara de Bruin (kindertherapeut en oprichter van coaching- en therapiepraktijk De
Geheime Tuin) ziet in haar praktijk dagelijks kinderen en ouders die proberen om te gaan
met de scheiding. ‘Ja,’ beaamt ze meteen, ‘het is een klassiek slechtnieuwsgesprek
en het allerbelangrijkste daarbij is: niet om de hete brij heen draaien.’ Ook stelt ze dat
je geen geheimen moet hebben, want die leggen volgens haar een bom onder een
gezin. Maar hoe eerlijk moet je zijn? Als pappa of mamma er een hele rits minnaars op
nagehouden heeft bijvoorbeeld. Of als één van de twee een wel heel vreemde hobby
bleek te hebben of stiekem al het huishoudgeld vergokte. Of… Enfin, er zijn zo wat
situaties te bedenken waarvan je je af kunt vragen hoe handig en ‘eerlijk’ het is om je
kind daarmee lastig te vallen. ‘Zeggen dat pappa of mamma een nieuwe vriend/vriendin
heeft, is misschien verschrikkelijk om te doen, maar wel heel duidelijk voor een kind,’
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