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Eenopdedrie

nietopuitvaart
ouderswilex

Marjon Bolwijn
Amsterdam

Een op de drie gescheiden ouders
met minderiarige kinderen wil
niet dat de ex-partneraanwezigis
bij zijn ofhaar uitvaart. Ruim een
kwart zegt ook niet van plan te
ziln te komen, mocht de ex over-
lijden. Dit bliikt uit een onder-
zoek onder gescheiden mannen
en wouwen door onderzoeksbu-
reau GÍKin opdrachtvan uit-
vaartverzekeraar Nuvema.

Psycholoog Leoniek van der Maarel
noemt het schadelijk voor kinderen
als de noglevende ouderontbreekt bij
de uitvaart van een vader of moeder.
Zij schreef een boek over kinderen en
rouw en zegt:'Kinderen hebben die
andere ouder op zo'n ingrijpend mo-
ment juist nodig voor steun en veilig-
heid. Als die niet bij de uitvaart is,voelt
het kind zich er alleen voor staan. Je
ontneemt het zo het recht op een
waardig afscheid want je belast het
met andere emoties, bovenop het ver-
driet dat er al is.'

De belangrijkste reden van geschei
den mannen en vrouwen om niet naar
de uitvaart van de ex te willen gaan is
dat ze ergeen behoefte aan hebben of
spanningen bij het afscheid willen
voorkomen.

Rouwdeskundige en mediator Daan
Westerink vindt dat gescheiden ou-
ders hun eigengevoelens op zo'n mo-
ment opzij moeten zetten, in het be-
langvan hun rouwende kind. Zij pleit
ervoordatouders bij een scheidingin
het ouderschapsplan laten vastleggen
dat ze aanwezig mogen zijn op eikaars
uitvaart, om te voorkomen dat hun
kinderen h et zonder de aanwezigheid
en steun van de andere ouder moeten
doen.

mogen komen maarachterin moeten
zitten, gescheiden van de kinderen
van de overledene. Uit het onderzoek
onder 563 gescheiden Nederlanders
blijl(t dat 21 procent van de gescheiden
paren met minderjarige kinderen zegt
geen enkel contact meer te hebben
met de ex. Een iets groter percentage
vril niet naar de uitvaart mocht de ex-

partner overlijden. Veertig procent
zegt 'zeker wel' te gaan, in het belang
van de kinderen en ook om zelf af-
scheid te nemen.

Psycholoog Van der Maarel ver-
moedt dat in werkelijkheid meer dan

een kwart van de gescheiden ouders
met minderjarige kinderen niet naar
de uitvaart van de erpartner gaat.'|a'
zeggen is makkelijker dan het ook
doen, als het eenmaal zover is. 'Dan
spelen Èak emoties op als woÉde of
schuldgevoel om de breuk. Erkan ook
angst zijn tijdens de uitvaart met de
nek te worden aangekeken.' Of de le-
vende ouderwil wel, maarblijkt niet
welkom. Dan is het beter de zaak niet
op de spits te drijven en bijvoorbeeld
achterin de zaal te gaan zitten of de
kinderen laten weten dat je buiten in
de auto op hen wacht, zegt Van der
Maarel.

Ook als kinderen meerderjarig zijn
is de aanwezigheidvan een oudernog
belangrijk, meent zij.'Bii ingrijpende
gebeurtenissen zijn meestal de ouders

de eersten bij wie kinderen troost zoe-

ken,hoe oudze ookzijn.'Uithetonder-
zoek van GfK blijkt dat de animo van
sescheiden ouders om naar de uit-
í"rrt r"n de ex te gaan kleiner (een
derde) is als hun kinderen volwassen
zi)n.-In 

de top tienvan ongewenste fami-
lieleden bij een uitvaart, staat de ex-

man op nummer één, zo bleekuiteer-
der onderzoek van GfK ig.o.pdracht
van Nuvema. Zussen $Srqr oP de

tweede plaats, de ex-wöuöroP de

derde en schoonmoeders op de tiende
plaats.
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PROGENT van gescheiden
ouders met minderjarige kin-
deren zou niet naar de uitvaart
van de ex gaan, mocht die ko-
men te overliiden.
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