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REPORTAGE GASTLES OVER SCHEIDEN
Een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Kinderen zijn vaak
de dupe van een vechtscheiding. Elker (jeugd- en opvoedhulp) lanceert in
deze Week van Kinderen Veilig een lesprogramma en filmpjes.

‘Ouders vinden elkaar
niet meer lief en vechten’
Ina Reitzema
WINSUM ,,Ouders vinden elkaar niet
meer lief en vechten met elkaar’’,
omschrijft een meisje uit groep 7
van cbs De Piramiden in Winsum
een ‘vechtscheiding’. Letterlijk op de
vuist gaan ouders zelden. ,,Maar ze
zijn vaak wel heel lang boos op elkaar’’, zegt Alina Schutter van Elker.
In de Week van Kinderen Veilig
houdt de Groningse organisatie
voor jeugd- en opvoedhulp gastlessen op basisscholen. Een scheiding
of, nog erger, een vechtscheiding is
een drama voor veel jonge kinderen.
Het voor basisscholen te downloaden lespakket ‘Echt scheiden’ leert
kinderen om te gaan met een scheiding van hun ouders of met iemand
uit de omgeving die het overkomt.
Twee van de vijftien leerlingen
van groep 7 van De Piramiden heeft
gescheiden ouders. Maar vrijwel alle
leerlingen hebben zo hun ideeën
over een vechtscheiding. ,,Als mama
zegt dat je papa beter niet meer kunt
zien.’’ Met een spelquiz bespreken
Schutter en collega Gertjan Baas
scheidingsproblematiek, met vaak
emotionele en fysieke verwaarlozing van kinderen tot gevolg. Elker
beoogt het geruzie te stoppen en
helpt ouders afspraken te maken
over een gescheiden maar toch ‘normale’ opvoeding van kind(eren).
In Nederland zijn tweeduizend
kinderen jaarlijks de dupe van een
vechtscheiding. Maar scheiden is
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niet altijd negatief. Het betekent
soms ook het einde aan eindeloze
ruzies thuis.
De kinderen hebben opvallend
veel, vooral praktische, vragen.
Scheiden is duur, weten ze. Waar
blijft het geld? Advocaten en mediators als bij Elker kosten zijn duur,
wordt uitgelegd. Ouders moeten alles verdelen. Maar wat als ze beiden
verkocht zijn aan dat ene kastje?
Een filmp laat zien hoe ouders in
de meest gunstige omstandigheden
de scheiding bekendmaken bij hun
kroost. ,,Heftig’’, reageert een jongen. ,,Maar ze vertellen het wel rustig.’’ Kinderen mogen boos zijn en
verdrietig. En moeten vooral besef-

fen dat het niet hún schuld is dat ouders uit elkaar gaan, zegt Alina.
Op een poster met tekstballonnen
vullen de kinderen hun eigen tips in:
Praten kan helpen, overleg met juf of
meester of die de klas zal informeren
en vooral leuke dingen doen.
De deze week gelanceerde film
(http://youtu.be/PDoygXiIkPk) met
ouders die elkaar te lijf gaan in de
boksring wordt niet vertoond. Die is
bedoeld om ouders te confronteren.
Veel echtelieden mogen dan
scheiden, de kinderen geloven nog
in het huwelijk: ,,Het is leuk om te
trouwen. Gezellig bij elkaar. En met
een kind kun je een gezellige familie
maken.’’

