
VERZACHTENDE    
VERHALEN

Het doel van deze brochure is antwoord te geven op de 
vraag vanuit het netwerk bij ‘Kinderen uit de Knel’; “Wat 
wordt er van ons verwacht?”. Dit door middel van verhalen 
van kinderen en gezinnen verwikkeld in een moeilijke 
scheiding.

“Wat wordt er van 
 ons verwacht?”
De brochure is tot stand gekomen door een samenwerking 
van de Opvoedpoli, de Stichting Kinderen uit de knel en 
Villa Pinedo.



“... dat ze 

allebei hard 

bezig zijn 

een andere 

manier van 

communiceren 

te vinden en 

dat je daar 

fouten in kan 

maken...” 

HET DOEL
Het doel van het project ‘Kinderen uit de knel’ is dat 
kinderen uit de knel raken doordat de strijd tussen hun 
ouders minder destructief wordt en dat nieuwe wegen 
worden gevonden om met de conflictgebieden om te gaan 
zodat de kinderen zich weer veilig kunnen voelen en zich 
goed kunnen ontwikkelen. Dat kunnen kinderen vaak 
niet alleen. Daarom vragen wij uw steun om te helpen 
nuanceren. De volgende voorbeelden helpen u misschien in 
te zien wat u kan doen.
 

DE BROER 
Een vader in de groep heeft samen met zijn netwerk een 
moedig besluit genomen: hij wil niet meer vanuit negativiteit 
naar de moeder van zijn zoon reageren. Hij beschrijft hoe 
het proces in zijn hoofd en zijn hart verloopt als hij een 
mailtje van haar krijgt. 
 
Het hele mailtje is eigenlijk heel vriendelijk maar de laatste 
zin is voor zijn gevoel (weer) te dwingend: “ik ga er van 
uit dat ik binnen een week een antwoord van je krijg”. Wat 
er in zijn hoofd gebeurt is dat hij meteen het hele mailtje 
wantrouwt en als negatief ervaart, de laatste zin maakt 
eigenlijk voor zijn gevoel alles weer negatief. Gelukkig pikt 
hij dit proces dat zich van binnen voltrekt heel goed op, hij 
ziet het als een oud patroon en hij laat zijn broer het mailtje 
lezen. Zijn broer zegt 
dat 90% van het mailtje goed bedoeld is en dat hij dáárop 
moet reageren. En dat hij er ook over na kan denken of hij 
misschien in het verleden mailtjes genegeerd heeft omdat 
hij zich er niet mee bezig wilde houden en dat daar haar 
frustratie misschien vandaan komt? En dat hij de moeder 
ook wel kent als iemand die dwingend kan zijn maar dat 
je daar niks aan verandert. De vader in kwestie besluit dit 
advies over te nemen en schrijft een mail terug met het 
antwoord op haar vragen en zegt niets 
over de laatste zin. Hij gaat er van uit dat de moeder ook 
weleens uit de bocht kan vliegen, dat ze allebei hard bezig 
zijn om een andere manier van communiceren te vinden en 
dat je daar fouten in kan maken.Hij vindt dat dit uiteindelijk 
minder stress en spanning veroorzaakt dan de negatieve 
manier waarop ze eerder communiceerden.



DE OMA
“Bij mijn oma van mijn 
moederskant kon ik tijdens 
en na de scheiding altijd 
terecht voor mijn verhaal. 
Aan het begin vond mijn oma 
het best lastig om positieve 
dingen over mijn vader te 
horen, tenminste dit heeft ze 
later aangegeven. Toch heeft 
ze dit nooit laten blijken. 
Mijn oma was er voor mij en 
dat had ik nodig. Als ik ruzie 
had met mijn moeder of met 
mijn vader ik kon altijd bij 
mijn oma terrecht. Ik was 
altijd welkom voor een lekker 
kopje thee met niet één maar 
wel meer dan vijf koekjes 
(of nog meer als ik wilde). Ik 
kon bij mijn oma aankloppen 
voor alles. Oma was er voor 
een goed gesprek, had altijd 
goede raad en bood een 
luisterend oor. Maar ook als 
ik geen zin had in de wijze 
raad van mijn oma en als ik 
geen zin had om mijn verhaal 
te vertellen was ik meer dan 
welkom. In dat geval zaten 
we samen voor de televisie 
of keken we stomweg voor 
ons uit en mocht ik dan in 
tranen uitbarsten dan was 
er altijd die warme schouder 
van mijn oma. Niets was raar 
voor mijn oma, ik kon alles, 
maar dan ook echt alles, met 
mijn oma bespreken. Een 
scheiding is nooit leuk, maar 
mijn oma maakte wel dat er 
leuke momenten waren in 
de vervelende periode van 
de scheiding. Oma was mijn 
lichtpuntje in de duisternis. 
Ik zal mijn oma hier eeuwig 
dankbaar voor zijn.”

Kaylee (25)

Een paar regels van de kinderen:

- Laat ons alsjeblieft geen kant kiezen
- Maak geen ruzie waar we bij zijn
- Zeg geen slechte dingen over elkaar tegen ons
- Geef ons de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie
- Luister echt naar wat we te zeggen hebben
- Geef ons de ruimte om van jullie allebei te houden
- Vergeet niet dat jullie samen voor ons hebben gekozen

(Uit de open brief van Villa Pinedo)

Links:

https://www.villapinedo.nl/aan-alle-volwassenen/
https://www.villapinedo.nl/open-brief-aan-alle-gescheiden-ouders/
https://www.villapinedo.nl/open-brief-aan-alle-kinderen-van-gescheiden-oud-
ers/

Buddy Villa Pinedo



“Het gaat 

tenslotte niet 

om jullie of 

om anderen 

maar om de 

verjaardag 

van jullie 

dochter” 

DE VERJAARDAG 
“Ik was jarig en mijn vader kwam bij mijn moeder op de thee.
Op deze mooie dag bracht hij ook een pakje voor mij mee.
Vele mensen gaven hem lelijke blikken en dat viel mij zwaar.
Dat mijn vader nog bij mijn moeder kwam was blijkbaar raar.
Verdriet en schaamte overvielen mij tegelijkertijd en mijn 
wangen kleurden rood. Toen plots mijn tante lachend 
binnenstappen en mij met de volgende woorden te hulp 
schoot.
Gericht tegen mijn ouders zei ze “zo fijn om jullie vandaag 
samen te zien”. “Het gaat tenslotte niet om jullie of 
om anderen maar om de verjaardag van jullie dochter 
bovendien”.De lelijke blikken verdwenen en ik voelde me 
weer blij. Mijn tante had gelijk, want op mijn verjaardag 
draait het natuurlijk om mij!“ 

Kimberly (12)

DE TANTE
De scheiding van mijn ouders begon toen ik 10 jaar was. 
Ik had het hier erg zwaar mee en ging daarom ook naar 
meerdere mensen om hierover te praten. Ik kan me nog 
goed herinneren dat ik een keer naar de therapeut ging en 
ik mijn verhaal aan haar vertelde. Hartstikke fijn dat dat 
kon natuurlijk, maar tijdens dat gesprek merkte ik al snel 
dat ze wat meer aan mijn vader zijn kant stond. Dit vond ik 
erg vervelend, want ik wilde gewoon mijn verhaal kwijt. Ook 
bij familie merkte ik dit al gauw. Familie van mijn moeder 
haar kant trokken altijd meer naar haar toe en zo ook bij 
mijn vader zijn familie. Gelukkig had ik één iemand die dat 
niet deed. Mijn tante van mijn moeder haar kant trok nooit 
kanten. Bij haar kon ik altijd terecht en de dingen die ik aan 
haar vertelde bleven ook echt tussen ons. Ik kon bij haar 
klagen, huilen, maar ik kon haar ook vertellen als ik iets 
leuks had gedaan met één van mijn ouders, aangezien ik 
het altijd lastig vond om het hier met mijn ouders over te 
hebben. Tot de dag van vandaag kan ik nog altijd bij haar 
terecht, wat ik erg waardeer. Ik denk dat het voor een kind in 
een scheiding erg belangrijk is om zo iemand aan hun zijde 
te hebben.

Esmée (16)



DE ZUS 
In een gesprek tussen de ouders van twee jonge mannetjes 
(6 en 3 jaar) beklaagt moeder zich over de dwingende toon 
van vader in zijn mails aan haar. Vader reageert het zo 
helemaal niet bedoelt te hebben en simpelweg van moeder 
te verwachten dat ze sneller antwoordt op zijn mails. Beide 
ouders hebben hun netwerk meegebracht naar het gesprek 
en de zus van vader speelt een zeer mooie, nuancerende rol 
in dit gesprek. Zij buigt zich voorover naar moeder en vraagt: 
“Ik ben ook een moeder en ken dat wel, die directe toon van 
een ex-man, zoals je weet heb ik soms zelf ook nog weleens 
‘gedoe’ met de vader van mijn kids. Hoe zou je graag willen 
dat mijn broer zijn vragen stelt? Dan kan ik hem helpen zijn 
toon wat aan te passen, zodat het niet tot dit soort gekibbel 
meer leidt”. Vader sputtert wat tegen, waarop zijn zus hem 
met een schouderklopje tot rust maant en zegt: “Even rustig 
nu, vrouwen zijn nu eenmaal gevoeliger dan mannen. Soms 
moet je je toon daarop aanpassen.”

TWEE OMA’S
Twee oma’s zijn aanwezig bij een netwerkberaad. De 
situatie tussen ouders is zo ernstig, dat veiligheidsafspraken 
gemaakt dienen te worden om de veiligheid van twee 
kinderen te waarborgen. Vader heeft naast zijn moeder 
ook zijn nieuwe partner meegebracht. Stiefmoeder van de 
kinderen. Stiefmoeder kijkt de moeder van moeder aan en 
zegt: “Nee, ú bent lekker neutraal. Die meiden vonden de 
oude fotoboeken van hun ouders in uw kast en wat zagen 
ze?! Dat u van alle foto’s vader eraf had gescheurd!”. Oma 
reageert met excuses en legt uit een keer zo boos te zijn 
geweest op haar ex schoonzoon dat zij dit inderdaad gedaan 
heeft. Hierop reageert de andere oma (moeder van vader) 
als volgt: “Ach, Gé’tje toch, ik ben het soms ook erg zat 
geweest hoor. Het is zo zonde hoe die kinderen uiteindelijk 
uit elkaar zijn geraakt en ook ik ben weleens de fout in 
gegaan, maar zullen we afspreken dat we vooral de oma 
van die meiden blijven? En voor die meiden is het niet goed 
als we één van hun ouders afwijzen of zelfs helemaal gaan 
negeren. Ze zijn nu eenmaal van hun papa én mama en 
zullen dat altijd blijven”. Met deze verzachtende opmerking 
weet oma de lucht tussen de beider families te klaren en 
ontstaat er weer ruimte voor constructieve communicatie in 
het netwerkberaad.

“Ze zijn nu 

eenmaal van 

hun papa 

én mama en 

zullen dat 

altijd blijven” 



De Opvoedpoli

info@opvoedpoli.nl 

www.opvoedpoli.nl

Kinderen uit de Knel

info@kinderenuitdeknel.nl

www.kinderenuitdeknel.nl

Villa Pinedo

info@villapinedo.nl
 

www.villapinedo.nl

Bij Villa Pinedo zijn op alle fronten jongeren van gescheiden 
ouders aan de slag, dat is wat de stichting zo bijzonder 
maakt. Zij zijn de experts en de ervaringsdeskundigen. Ze 
maken volwassenen bewust van wat er in het hoofd en het 
hart van kinderen met gescheiden ouders omgaat.

Kinderen uit de Knel is een programma voor gezinnen 
verwikkeld in een vechtscheiding. Kinderen uit de Knel is een 
samenwerkingsproject tussen het KJTC & het Lorentzhuis.

Bij De Opvoedpoli werken specialisten met verschillende 
achtergronden. Zij werken intensief met elkaar samen om 
integrale hulp te bieden aan kinderen, jongeren en hun 
ouders. Onze zorg strekt zich bovendien uit over diverse 
leefgebieden van onze cliënten met een systemische aanpak 
waardoor we ze de beste kansen op een oplossing bieden.

Contactgegevens & informatie


