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Steven Pont is
pycholoog en
werkt mee aan de
televisieserie over
echtscheidingen
van Klokhuis.

VECHTSCHEIDING

Huil niet emphatisch mee
met de vechtende ouders,
maar dwing ze met de kin-
deren rekening te houden.

odra zes op de tien-
duizend mensen
griep hebben, spre-
kenwevan een epide-
mie. Maarwaar spreek
je van als maar liefst
achthonderd van elke
tienduizend mensen

ergens last van hebben? Dit is name-
lijk het aantal kinderen datjaarlijks
bij een vechtscheiding betrokken
raakt; achthonderd per tienduizend
Nederlandse kinderen. Over een
griep kom je heen, maar de gevolgen
van een vechtscheiding blijven vaak
jarenlang- of zelÍs levenslang- in je
systeem zitten.

Niemand start een gezin met het
idee dat later op te blazen. Een schei-
ding gaat dan ook altijd gepaard met
veel verdriet en dat zorgt vervolgens
voor een crisis bij de betrokkenen. In
de ontwikkelingspsychologie is het
woord'crisis' een belangriik begrip.

Het is een noodzakelijk verbin-
dingsstuk tussen twee relatief sta-
biele periodes. Zo is er de stabiele pe-
riode van de kindertijd en de stabiele
periode van de volwassenheid, daar-
tussen zit de crisisperiode van de pu-
berteit. Ook als je gaatverhuízen,zit
de crisis ttssen het verlaten van je ene
woonplek en hetwennen aan de an-
dere. Een crisis is dus een onzekere,
maar noodzakelijke periode om van

jaren geleden. Een vechtscheiding
dreunt op die manier nogvaak in een
volgende generatie door.

Ik werk nu als ontwikkelings-
psycholoog, systeemtherapeut en
mediator mee aan een serie over echt-
scheidingen van het tv-programma
Klokhuis.Daarin zien we dat kinderen
het in een vechtscheiding erg moei-
lijk hebben. Ëlkvan hun verhalen
stelt ons eigenlijk de waag: hoe stop-
pen we deze epidemie?

In een huwelijk ben je zowel echt-
paar als ouderpaar. Als door de schei-
ding het echtpaar ophoudt te be-
staan, blijft alleen het ouderpaar over.
Dat betekent dat als je je ex nog dwars
wilt zitten, ie datvooralvia hetouder-
schap kunt doen.Via de kinderen dus.
Het gevolg is dat de tijdelijke crisis
voor het kind een permanente crisis
wordt. Wat moet je als 9-jarige als je
jarenlangmerktdat jevader je moe-
der.haat, terwill iii van haar houdt?
Wat moet je met alle ellende die le ou-
ders na de scheiding blijven uitwisse-
len? De pijn die ouders over de schei-
dingnietzelf bereid zijn te dragen,
leggen ze zo op het bordje van hun
kind. Als vechtscheidende vaders en
moeders dat niet zien, heeft de omge-
ving een belangriike rol.

Kinderombudsvrouw Margrite
Kalverboer stelde afgelopen week in
Nieuwsuur dat het bemoeien met el-
kaars opvoeding een van de laatste ta-
boes is.Veel ouders die ooit strijdend
uit elkaar gingen, vertellen achteraf
dat ze door hun vechtscheidings-
blindheid geen oog hadden voor de
noden van hun kind. Weg dus, met
dat taboe. Bemoei je als omgeving
actief met een vechtscheiding en huil
niet alleen maar emphatisch mee
met je verblinde broer, buurvrouwof
vriendin.Als ouders na de scheiding
door eigen woede en pijn verblind
zijn, moet de omgeving hun de o§en
durven openen en hun het bql*ng
van het kind laten zien. Alleen zo kun-
nen we met elkaar deze steeds verder
uit de hand lopende epidemie te lijf.

Vechtscheiding dreunt
bij kinderen heel langna

de ene stabiele situatie naar de an-
dere te kunnen gaan.

Een scheidingbrengt dus ook altijd
een crisis met zich mee. Het oor-
spronkelijke gezin bestaat immers
niet meer en je moet met z'n allen op
zoek naar een volgende stabiele peri-
ode. Maar hetverwoestendevan een
vechtscheiding is dat er helemaal
geen nieuwe, stabiele periode voor
het kind wordt gecreëerd. En dat doet
natuurlijk iets met de ontwikkeling
van het kind. De kans datje laterals
volwassene ookweer in een scheiding
terechtkomt, verdubbelt bijvoor-
beeld, berekende het CBS een aantal

Watmoet je als ie
vader jarenlang je
moederhaat, terwijl
iii van haarhoudt?

AIs ouders doorwoede
enpiinverblind ziin,
moetde omgeving
hun de ogen durven
openen



Beeld uit de Klokhuis-serie over echtscheiding.

ie in èe ww
1 . " ':i . rr.rr rI...tr.r,:i

:':; rri ó i

i i,i *f 
.!: 

l
.sJ


