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Nog altijd loopt een van de drie huwelijke uit op een scheiding. Dat is veel. Zeker als er 

kinderen bij betrokken zijn, leidt dat tot veel onzekerheid en verdriet op grote schaal. We 

zien in toenemende mate verdere juridisering van scheidingsconflicten. De wetgever 

stelde nieuwe kaders, in een poging de schade voor de betrokkenen, vooral de kinderen, 

te beperken. Het tegendeel bleek het geval, sinds de invoering van de nieuwe wet is het 

aantal complexe scheidingen met langdurig conflict toegenomen.  

Ik wil het in mijn presentatie hebben over het moederschap na scheiding. Want ook dat 

verandert. En hoe! In praktische handboeken wordt gesteld dat het ouderschap 

gereorganiseerd moet worden, dat je collega-ouders moet zijn, dat je elkaar de ruimte 

moet geven, dat beide ouders evenveel rechten hebben, dat de kinderen recht hebben 

op jullie allebei. Allemaal tot je dienst, maar hoe doe je dat?  

Je was altijd de beste moeder die je maar kunt zijn, hoe kun je dat dan nu ineens anders 

doen en daar dan ook nog een voldaan gevoel over hebben jegens je kinderen en je zelf? 

Dat is niet simpel. Dat doet pijn. Dat kost tijd. Maar die tijd krijg je nauwelijks. Want het 

systeem en je ex hijgen in je nek, het moet snel want de kinderen kunnen niet wachten. 

Moeders (en ook vaders) aan mijn tafel beschrijven het als een rollercoaster, een orkaan, 

een aardbeving. Ik zie soms een (bijna-) trauma bij ouders die hun wereld zien 

uiteenvallen.  

Dat lossen we niet even op met een lezing. Maar wat ik wel kan en wil doen, vanuit 

jarenlange ervaring met honderden gezinnen: dilemma’s verhelderen, vanuit de belangen 

van de kinderen oplossingsrichtingen en overwegingen aanreiken en hier en daar ‘nieuwe 

woorden’ bieden die, hopelijk, een nieuw en verhelderend licht werpen.  

 


