
Vlietweg 15 • 2266 KA Leidschendam • Tel. 06 2180 7653   
www.hetnieuwerouwen.nl • NL71INGB0005377101 t.n.v. Emoties-enzo   
KvK nr. 27311617 • BTW nr. NL 116458975B01	
	

 
 
Ook kinderen van gescheiden ouders worden ooit geconfronteerd met het overlijden van hun 
ouders. We hopen natuurlijk dat dit pas gebeurt als ze zelf op leeftijd zijn, maar helaas is de praktijk 
anders. Ook jonge kinderen verliezen hun (gescheiden) ouder aan de dood. 
 
Hoeveel kinderen dit meemaken is niet exact te zeggen. Er zijn geen cijfers over te vinden. Maar in 
2008 overleden 3832 ouders van minderjarige kinderen. Dit betreft zo’n 6897 minderjarige kinderen 
(gemiddeld 1,8 kind per ouderpaar). Ongeveer 1 op de 3 huwelijken strandt. Dus van de 3832 
ouders die zijn overleden, zijn er 1277 gescheiden. Het totaal aantal minderjarige kinderen dat 
hiermee te maken heeft, is 2298 (1,8 kind per gezin). Dit betekent dat 33% van de kinderen die 
worden geconfronteerd met het overlijden van een ouder, gescheiden ouders had. Dit 
percentage is best hoog. Toch is hier nog weinig over bekend. 
  
Tegenwoordig is al veel bekend over hoe kinderen met een echtscheiding omgaan en hoe 
loyaliteit daar een belangrijke rol in speelt. Kinderen moeten volmondig van hun gescheiden ouder 
kunnen houden, daar als het ware ‘toestemming’ voor krijgen. Kinderen die voelen dat de ene 
ouder boos is op de andere, of dat familie boos is op de een van hun ouders, vinden het moeilijk 
om open en enthousiast over hun ouder te praten. 
 
Er is al veel bekend en geschreven over kinderen en rouw. We weten dat kinderen hun ouders 
willen beschermen en vaak hun verdriet niet laten zien. We weten dat steun voor deze kinderen 
heel belangrijk is. Steun van hun overlevende ouder, steun van familie, steun van vrienden.  
 
Als de ouders gescheiden waren, en een ouder overlijdt, hoe verloopt dan voor deze kinderen het 
rouwproces? Ervaren zij steun van hun overlevende ouder? Van hun familie? Van vrienden? Of 
hebben de kinderen van gescheiden ouders het gevoel dat de ouder hun verdriet niet begrijpt 
omdat de ouders gescheiden waren? Of houden kinderen hun gevoel voor zichzelf omdat ze niet 
willen worden geconfronteerd met de boosheid van de ouder op de overleden ouder. 
 
Hoe kijken kinderen terug op de echtscheiding als de ouder overlijdt en hoe ervaren ze hun rol in 
het omgaan met de dan overleden ouder? 
 
Door interviews met kinderen en ervaring in de praktijk ben ik gekomen tot een aantal rechten van 
kinderen van gescheiden ouders: 
 

1) Kinderen hebben recht op respectvolle communicatie (en volwassenen hebben de plicht 
om respectvol over de ouders te praten) 

2) Kinderen hebben het recht om buiten de ruzies te worden gehouden (en volwassenen 
hebben de plicht kinderen buiten de ruzies te houden) 

3) Kinderen hebben recht op beide ouders (levend of niet) (en volwassenen hebben de plicht 
om kinderen beide ouders te toe te laten) 

4) Kinderen hebben recht op aandacht (en volwassenen hebben de plicht die te geven) 
5) Kinderen hebben recht op hun familie (en volwassenen hebben de plicht dit mogelijk te 

maken) 
6) Kinderen hebben het recht om betrokken te zijn bij het naderende afscheid (en 

volwassenen hebben de plicht dit te faciliteren) 
 


