
Waarom het beter een ‘afz’ naam zou zijn los van het woord ‘ ouders ‘ 

Plusouders                                                                                                                      

Vzw eennieuwgezin                                                                                                     

 

Inleiding 
• Als plusouder heb je een ANDERE plaats dan deze van een ouder. Het onderscheid 

zien, maken en bewaken is van groot belang voor het welbevinden van alle betrokkenen 
in nieuw samengestelde gezinnen. Het loopt voortdurend mis. Het is voor de plusouders 
onduidelijk welke positie en taken ze op zich moeten of mogen nemen en welke 
verwachtingen zijzelf en anderen daarvan mogen en kunnen hebben. Dat komt zeker 
doordat in onze maatschappij deze twee verschillende ‘rollen’ veel te veel worden 
verward. 

Woorden 
• Als we iets benoemen ,bakenen we het voorwerp af: iedereen maakt zich een specifieke 

(min of meer gelijke) voorstelling van wat benoemd wordt. Als iemand het over een 
stoel heeft, stelt de toehoorder zich daar onmiddellijk iets bij voor om op te zitten, op 
een zekere hoogte van de grond, gesteund op een aantal poten.                                              

 

•  Andere woorden roepen dan weer specifieke gevoelens op die we grofweg kunnen 
indelen in positieve of negatieve. Zo zijn de gevoelens bij woorden zoals liefde, 
vriendschap, cadeau, ... positief en roepen woorden als crisis of boosheid negatieve 
gevoelens op.  Welke beelden of gevoelens er door een woord opgeroepen worden, zijn 

Welke positie 
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moeilijk te manipuleren, te sturen, te veranderen. Ze zijn ook cultureel gebonden. Zo zal 
een Chinees bij het woord ‘crisis’ ook altijd aan ‘kans’ denken en zal een Afrikaan het 
woord ‘huis’ toch wat anders invullen dan wij. Of zo zien de volgers van Mah. Ghandi 
‘boosheid’ als een motor tot verandering en mogelijkheden tot vernieuwing en is ‘op 
tijd komen’ voor een Spanjaard niet hetzelfde als voor ons. 

• Aan de hand van woorden krijgen we zekerheden en wordt het leven hanteerbaar, want   
voorspelbaar. Gebruiken we bepaalde woorden, dan zal onze toehoorder zich daar 
bepaalde specifieke voorstellingen bij maken binnen een afgebakend kader. Onze 
hersenen doen deze filtering automatisch. 

•  Als iemand zegt dat hij jou om ‘16 uur’ zal ophalen, betekenen die woorden:  ’16 uur’ 
iets heel specifieks waardoor je niet gefrustreerd geraakt door vb op een ander moment 
op die persoon te wachten. Als je zegt dat je een stoel nodig hebt, weet je min of meer 
wat ze je zullen brengen.   

• Het kan dan ook niet anders dan dat woorden ook beperkend zijn, dat is hun inherente 
eigenschap Ze helpen ons de werkelijkheid te ordenen, er grip op te krijgen. 

• Het is uiterst moeilijk, zoniet onmogelijk om deze voorstellingen die horen bij woorden 
te veranderen. Een voorvoegsel bijvoegen, verhelpt hier niet aan. Het basiswoord zal 
zijn vaststaande, traditionele betekenis behouden. Daarom is het noodzakelijke dat we 
op zoek gaan naar een vervanging voor het woord ‘plusouder’ voor wat het gedeelte 
‘ouder’ betreft. 

• Het woord 'ouder' dook voor het eerst op in de 13de eeuw. Het woord heeft steeds 
gedoeld op 'vader' – 'moeder', de twee personen die jou het leven schonken.Viel één van 
die personen weg en kwam er een nieuwe partner, dan sprak men vanaf de 13de eeuw 
ook van een 'stiepouder'. 'Stiep' ging terug op een oeroud woord dat betekende 'van iets 
beroofd, iets missend'. In combinatie met de v van vader, werd de p een f. Het woord 
'stief' kwam in gebruik om allerlei verwantschappen aan te geven die ontstaan als een 
weduwnaar/weduwe opnieuw trouwde. Het woord kreeg echter doorheen de tijd een 
negatieve bijklank. Stiefmoeders werden de 'boze heks', stiefkinderen 
'tweederangskinderen' (denk maar aan de sprookjes van Assepoester en Sneeuwwitje) 

• Ondertussen ruim 20 jaar geleden verdreef het woord 'plusouder' de boze heks van haar 
troon. Gelukkig  

Zekerheden 

zijn 

belangrijk 
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• Door het voorvoegsel ‘stief’, te veranderen naar ‘plus’ werd een belangrijke stap gezet. 

De voorstellingen die mensen zich maken bij STIEF zijn in onze cultuur negatief. We 
krijgen een beeld in ons hoofd van de stiefmoeders uit Sneeuwwitje en Assepoester, 
dames die we zeker liever niet tegenkomen. Net omwille van die vaste betekenissen die 
aan woorden worden gekoppeld, werd het voorvoegstel stief, gelukkig maar, naar de 
prullenbak verwezen. 

• Maar we moeten verder gaan om duidelijkheid te krijgen in wat de nieuwe partner van 
een ouder in dat ouderschap kan betekenen.  Het woord ‘ouder’ klinkt uiteraard niet 
negatief maar heeft wel een even specifieke, afgebakende betekenis als het woord 
‘stoel’. 

• ‘Ouder’ gebruiken in de klassieke betekenis en er terzelfdertijd van uitgaan dat we door 
er een voorvoegsel aan vast te kleven, er een andere betekenis kunnen aan geven, is een 
illusie. Het is een naïeve overschatting van de capaciteiten van het menselijk brein. 

 
• Het begrip dekt dus niet de juiste ‘lading’. Van een ouder wordt verwacht dat die zich 

actief  met de opvoeding van zijn/haar kind bezighoudt; Verantwoordelijkheden daarin 
neemt.  Maar mag/kan dit ook van de nieuwe partner van de vader of moeder  verwacht 
worden? Neen ? Dan schept het onderdeel 'ouder' in de benaming verkeerde 
verwachtingen en/of creëert het verwarring in de hoofden van alle betrokken partijen . 

 

Verbinding 

• De mens is een sociaal wezen. We functioneren alleen in interactie met anderen. De 
drang tot verbinding met mensen is één van onze basisbehoeften. De angst voor 
eenzaamheid en uitsluiting is een oerangst waartegen onze oerinstincten ons 
beschermen, Tegen alle logica in gaan we daarin soms veel te ver. 

We zijn sociale wezens 
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• In onze sterk geïndividualiseerde maatschappij zijn we erg op onszelf. Denk maar aan 
yolo, me-time, enz… Voor het voldoen van de behoefte aan verbinding, is het aanbod 
van anderen dan ook beperkt. Diegene waar we redelijk zeker van zijn is onze partner. 
En nu er net veel alternatieven zijn om die menselijke verbindingen mee aan te gaan is 
de nood aan een zo totaal mogelijk verbinding met die partner groot. 

 

• Een gezin waarover partners samen de verantwoordelijkheid hebben, werkt sterk 
verbindend.  De verbinding doortrekken naar ouderschap over de kinderen die tot dat 
gezin behoren lijkt logisch.  En het onderscheid tussen ouder en plus-ouder wordt 
daardoor erg klein. 

• Twee belangrijke mechanismen spelen hierbij een rol 

1) Partners willen zich in hun relatie zo totaal mogelijk verbonden voelen. Als je 
kinderen hebt, dan ben je een ouder en  dan is het ouderschap een belangrijk onderdeel 
van je leven waarin je verbondenheid met je partner wil voelen.  

2) Opvoeden is het gemakkelijkst vanuit een netwerk, alleen lukt het zelden.. Maar een 
sociaal netwerk hebben we na een scheiding vaak nog minder terwijl hulp vragen in 
onze maatschappij erg beladen of bijna taboe is.  We kunnen het echter  -  nu de 
connectie met de andere ouder minimaal is -  ook niet alleen. Dus zoeken we zo dicht 
mogelijk hulp, nl bij onze nieuwe partner. 

  

• Moesten we meer de gewoonte hebben om het opvoeden in een netwerk in te bedden, 
dan zou de druk op onze partner - niet ouder -  om een belangrijke rol in het opvoeden 
op te nemen, veel kleiner zijn. Uiteraard behoort die nieuwe partner tot het 
‘opvoedingsdorp’, maar slechts als één van de steunpilaren, niet als de enige. 

 

Opvoeden 

in een 

netwerk? 
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Loyale kinderen                      

 

• Kinderen zijn, net als volwassenen, vrij conservatief zeker waar het de relatie met hun  
ouder(s) betreft. Zij zullen alleen in uitzonderlijke gevallen en zeker niet als de relatie 
veilig en geborgen is vragende partij zijn om die bestaande verhouding(en) te 
veranderen. 

• Of ze nu in een tweeoudergezin wonen of afwisselend bij één ouder of niets anders dan 
een één-ouder gezin gekend hebben, ze behouden het liefst de vertrouwde banden van 
verbondenheid. Deze belangrijke band willen ze niet kwijt geraken of bedreigd zien. 

• Een nieuwe of bijkomende ouder is niet iets wat op het verlanglijstje staat.  

 
 

Als ze dan ook nog worden aangezet om te gaan twijfelen aan (één van) hun ouder(s), dan 
voelen ze zich op zijn minst klem gezet.  Ze willen absoluut niet gevraagd worden om een 
ouder  ‘minder graag’ te zien, laat staan dat ze die relatie zouden willen verbreken. 
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Verbondenheid met ouders en zich door hen beschermd weten, zijn fundamentele 
kinderrechten. De bescherming ervan zou steeds de hoogste prioriteit moeten krijgen. Alleen zo 
groeien kinderen veilig tot gezonde, gelukkige volwassenen op . 

 

 

Sommige kinderen krijgen te horen dat de nieuwe partner veel beter is als mens,  als ouder dan 
de niet-inwonende ouder of ze worden  getriggerd om te focussen op de ‘fouten’ van één van 
hun biologische ouders. Dit staat zowat gelijk aan ‘emotionele kindermishandeling’. Zij willen 
niet op fouten van een ouder worden gewezen. Ze zullen deze vroeg of laat zelf wel ontdekken 
en er  langzaam en  spontaan, op hun eigen manier leren mee omgaan. Alleen zijzelf mogen 
over hun ouder(s) klagen. Zo is het hek ook vlug van de vredesdam als een vriendje iets kwaads 
zegt over een ouder, laat staan dat de kritiek komt van iemand die nog maar net is komen 
inwonen. 

• Krijgen kinderen toch zo’n aanval te verduren, dan zullen ze zich ofwel keren tegen die 
ouder die kritiek uit ( want het voelt aan als verraad en bedrog), ofwel tegen de 
plusouder die ze dan alleen nog maar zo snel mogelijk opnieuw het huis uit willen, 
ofwel laten ze iedereen ontploffen en worden het ‘lastige’ kinderen. 

Kinderen kiezen NIET voor een scheiding, noch voor nieuwe gezinsvormen. Ze moeten zich 
aanpassen aan een totaal nieuw leven, zonder enige inspraak te hebben. Dit is ingrijpend tot in 
het diepste van hun zijn.  Ze krijgen een ‘last’ en hebben er geen enkele ‘schuld’ aan, er is zelfs 
geen enkel verband met hun eigen gedrag. Een dergelijke aanpassing kost (te) veel energie. Hoe 
komen we er dan bij deze last nog zwaarder te maken door hen te vragen  een nieuwe 
‘ouderfiguur’ een plaats in hun leven te geven? Is het al niet mooi als ze erin zouden slagen een 
nieuw gezinslid een plaats in hun huis en in hun leven te geven? 

 

 

• Het is moeilijk om een tegenslag te ‘aanvaarden’ zonder daarvoor een schuldige te 
kunnen aanduiden. Dat is een menselijke neiging  Een tegenslag verwerken gaat 
gewoon gemakkelijker als je er iets of iemand de schuld kan van geven. Zo krijg je orde 
en duidelijkheid in een chaotische situatie 

Wie mag over je 
ouders klagen ? 
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• Zo komt het dat bij een gezinscrisis, veel kinderen de schuld toch bij zichzelf gaan 
zoeken of  meegaan in het verhaal van één van de ouders om de schuld hiervoor bij de 
andere ouder te leggen.  In dit laatste geval raken ze, zonder het te beseffen een ouder 
‘kwijt’. De drang om te ordenen in een ‘oorzaak-gevolg’-verband is zo groot dat ze er 
onbewust een belangrijke steunpilaar in hun leven voor opofferen. Ze lossen één 
probleem op en creëren zonder het te beseffen een ander.  

Een andere mogelijke oplossing voor de ordening is de schuld bij de nieuwe partner te leggen. 
Was die er niet geweest, dan zou er geen scheiding gekomen zijn of hadden hun ouders het nog 
goed kunnen maken. Voor zo’n kinderen is het een psychologisch drama/zelfs trauma, wanneer 
aan/van hen gevraagd wordt om die  ‘boodschapper uit de hel’ een plaats evenwaardig aan die 
van ouder in hun leven te geven. Het is voor deze kinderen bijna onmogelijk om die nieuwe 
partner, de positie van ouder te laten mee invullen en/of hen als autoriteitsfiguur in de 
opvoeding te aanvaarden. Voor tieners, die sowieso al een strijd met autoriteit en grenzen 
overschrijden voeren, is dit nog veel moeilijker.   

• Nieuwe partners hebben in een nieuwe samengesteld gezin wel een belangrijke 
rol:Kinderen hebben meer dan wie ook bij het ‘intreden’ in een nieuwe gezinsvorm 
nood aan een goede, gemoedelijke sfeer, in verbinding met alle gezinsleden. 

• Het is dus heel belangrijk, dat er een band kan ontstaan met de nieuwe partner zodat ze 
zich bij dit nieuwe gezinslid op hun gemak kunnen voelen. Hoe beter de relatie hoe 
beter de sfeer. Maar die bekom je niet door van die relatie  een ‘ouder-relatie’ te maken. 
De kinderen zelf zullen voor een ‘vertrouwensrelatie’ kiezen. Zij kunnen wel een ‘extra’ 
mening gebruiken, een ‘extra’ plaats waar ze hun hart eens kunnen luchten, een ‘extra’ 
discussie forum om hun meningen te vormen. …een soort ‘maatje’.  Een relatie die 
misschien nog het best te vergelijken is met de band die ze met bepaalde tantes en 
nonkels hebben, een persoon die zijn/haar levenswijsheid met hen wil delen. Uit zo’n 
relatie winnen ze alleen maar, ze krijgen extra input, extra brandstof  om zich tot een 

We zoeken steeds 
een schuldige 
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‘verstandige, onafhankelijke’ volwassene te ontwikkelen…Een plusouder kan dus zeker 
een  PLUS zijn maar NIET als OUDER… 

 
 
De ouders                                             

• Uiterst zelden zullen de kinderen de nieuwe partner van hun gescheiden ouder de positie 
geven van ‘plus’ouder. Het zijn vooral de ouders zelf die hun nieuwe partner in deze 
soms ongemakkelijke positie plaatsen. 

• De ‘alleenstaande’ ouder zoekt vanuit een gevoel van een zekere machteloosheid en 
eenzaamheid naar een nieuw ‘gezin’. Dat gebeurt vaak zelfs erg snel. Daarbij verliest 
die ouder uit het oog dat de andere ouder, waarvan men gescheiden is, ook ouder blijft 
van hun gemeenschappelijke kinderen. Ouderschap kan je NOOIT opnieuw beginnen. 
In ouderschap kan (of mag) je nooit  alleen’ zijn.  

• Het woord ‘ scheiding’ is op zijn minst misleidend want als ouders kan je NOOIT 
scheiden. Integendeel, als partners uit elkaar gaan moeten ze een nieuw soort verbinding 
in ouderschap aangaan. Het uitbouwen van deze nieuwe verbondenheid gaat zeker niet 
van zelf. Er zal heel wat energie, tijd en moeite in geïnvesteerd moeten worden. 

 Het ouderschap komt nu los te staan van het partnerschap, speelt zich fysiek niet meer 
op één maar op twee plaatsen af. En – het allermoeilijkste – je moet dit ouderschap nu 
delen met iemand die je vertrouwen heeft geschaad, die je soms tot in het diepste van je 
ziel heeft gekwetst. Je moet met iemand samen werken die je soms zelf al bent gaan 
demoniseren. 

Ook al beweren de meeste ouders dat ze ‘in het belang van hun kinderen’, zullen blijven 
samenwerken  En ook al zegt hun ‘verstand’ dat dit zeker haalbaar moet zijn, toch gooit het 
emotionele brein, vaak roet in het eten. Het is meestal zelfs het oerbrein dat aan zet is. Dat 
breindeel schakelt het rationele brein uit en maant aan om afstand te nemen van wat bedreigend 
is. 

Dat de ouder na een scheiding, een ‘nieuw’ gezin wil,  daar is op zich absoluut niets mis mee. 
Het is een faire wens en een normale manier om de behoefte ‘in verbinding te leven’,  in te 
vullen. Maar het loopt mis wanneer men de puzzel van dat nieuwe gezin gaat leggen met 
puzzelstukken die eigenlijk bij het eerdere gezin hoorden.                                                                

 

Opnieuw beginnen? 



9 

• Het ontbreekt ons hier aan creativiteit, inzicht, energie of misschien alleen maar aan 
culturele context om voor een totaal nieuwe puzzel te gaan.  Eentje waarvan de stukjes 
ronde kantjes hebben of eentje in drie-D of.. 

• De nieuwe partner, die één van de puzzelstukjes van het nieuwe gezin is,  heeft OOK de 
behoefte om zo snel mogelijk in verbinding te komen met zijn/haar nieuwe partner. In 
een relatie wil je zo snel mogelijk zeker zijn van de ander, zeker zijn dat je aan de ander 
zijn of haar behoeften zal voldoen meer nog: dat je er BETER zal aan voldoen dan de 
vorige partner. 

 

 

• Daarom gaat die nieuwe partner op zo veel mogelijk vlakken zijn/haar uiterste best 
doen. En zo ontstaat ook de drang om te willen bewijzen dat je zelfs een ‘betere ouder’ 
voor de kinderen van de ander zal zijn. En meestal zal de ouder dat heel erg waarderen 
want heel waarschijnlijk zal die zich ook wel geërgerd hebben aan de manier waarop de 
ex zijn/haar ouderrol invulde of nog invult. 

 

Daarbij vergeten de volwassenen, dat dit allemaal voor de kinderen GEEN goede zaak is. 

• Vooral omdat het de relatie met de ex als mede-ouder (verder) ondermijnt. De ex-
partners gaan vergelijken en de ‘nieuwe’ ouder lijkt beter te scoren. De ‘oude 
ergernissen’ vallen daardoor des te feller op, de spanningen tussen de ouders nemen toe. 
En de kinderen, die krijgen de daarvan afspringende vonken, over zich heen. 

Als de plusouder zich hiervan bewust is, zal hij/zij normaalgezien er niet voor kiezen om deze 
rol van onruststoker op zich te nemen. Het zou niet in het minst voor de plus-ouder een grote 
verlichting betekenen om duidelijkheid te hebben over de positie en de taken die zij/hij in het 
nieuwe gezin kan opnemen. En er zijn zeker mogelijkheden genoeg om aan de nieuwe partner 
te bewijzen. Als daar duidelijkheid zou over bestaan hoeft het ‘ouderschap’ sensu-strictu, daar 
zeker niet bij te zijn. 

Wie is nu 
de betere 
ouder ? 
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Moeders 

 

“Moeders voelen zich meer bedreigd door nieuwe partners van hun ex dan vaders’’… 

Klopt deze stelling ? En zo ja, wat is hier de verklaring voor? 

• Volgens onze eerste ontdekkingen, lijkt dit te kloppen. 

Het waarom is te zoeken in de oeroude ingebakken rol van vrouwen als 
verantwoordelijke voor hun kinderen. Eeuwenlang hadden ze ALLEEN maar die rol. 
Pas in een vrij recent verleden kwam hier – in schokken – verandering in. De 
veranderingen begonnen met de industriële evolutie eind 19de eeuw toen vrouwen als 
arbeider aan de slag gingen in onder meer textielfabrieken. De grote kentering kwam er 
in de wereldoorlogen. Vrouwen namen allerlei functies op omdat de mannen aan het 
front zaten. Ze waren zeker niet alleen verpleegster in de veldhospitalen maar runden 
scholen, boerderijen en zelfs fabrieksafdelingen.   

Volgens de basisprincipes van de evolutionaire psychologie blijven belangrijke 
eigenschappen die zich ontwikkelden in eerdere fasen van onze evolutie als mens, zich 
manifesteren ook al hebben ze geen nut meer. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor onze 
drang rond te trekken’ - te reizen -  ook al zijn we al lang geen nomaden meer die zich 
niet op een plaats konden vestigen wilden ze overleven. Of zo is onze manier waarop 
we in ‘alarmstand’ slaan bij stress vaak volledig buiten proportie want de kans is klein 
dat ‘gevaar’ nog gelijk staat aan de nabijheid van een wild beest. 
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Vrouwen zijn evolutionair gezien de voortbrengers van het nageslacht. Dat is de taak die hen 
zoals bij alle zoogdieren ergens in de ontwikkeling van onze planeet werd toebedeeld. 

Hun waarde was dus afhankelijk van de aantrekkingskracht die ze op mannen hadden. En de 
mate waarin ze (nog) zwanger konden worden.  Een vrouw die lelijk – onaantrekkelijk - en oud 
– onvruchtbaar -  werd,  had afgedaan, kon zelfs verstoten geraken. 

Anders is het voor mannen die hun ‘waarde’ ontleenden aan hun fysieke kracht en hun 
jachtvaardigheden.  Zij blijven vruchtbaar tot op heel hoge leeftijd en moesten zich dus geen 
zorgen maken dat ze hun oerrol – voortplanting-  zouden kwijt geraken. 

Dat dit nog altijd meespeelt in onze huidige, moderne maatschappij, kunnen we afleiden uit 
bijvoorbeeld de bepalende normen voor het verkrijgen van status. Zo krijgen jonge vrouwen 
met ‘mooie’ looks zelfs de betere jobs, terwijl bij mannen het hebben van geld en 
statussymbolen  veel meer speelt. Of uit het feit dat de menopauze voor vrouwen nog vaak een 
mentaal moeilijke periode is. 

Vrouwen gaan zich dus nog altijd vaak en meestal onbewust gaan vereenzelvigen met hun 
MOEDERrol, De rol in de voortplanting op zich kan dan uitgespeelt zijn, de moederrol kunnen 
ze op zijn minst behouden.  Vanuit een oerinstinct gaan zij zowel  die ‘rol’ verdedigen ( want 
anders zijn ze hun identiteit kwijt ) als hun kinderen zo lang mogelijk onder hun vleugels 
houden ( want dat is hun belangrijkste taak in het leven/hun belangrijkste verwezenlijking).  

• Daarom net reageren zij zo scherp als er zich een nieuwe partner bij hun ex aandient. 
Die nieuwe partner vormt immers een dubbele bedreiging en ze gaan in een dubbele 
strijd tegen zowel de ex als tegen  de nieuwe partner van hun ex. 

•  Vooreerst worden ze “afgedankt” door hun ex en ingeruild voor de nieuwe partner. Ze 
worden door hun vroegere partner niet langer als aantrekkelijk gezien en verliezen dus 
hun rol in de voortplanting (oerrol). 

Vandaar misschien ook dat vrouwen meestal zwaarder in emoties gaan als ze bedrogen 
worden dan mannen. 

• Anderzijds worden zij door diezelfde ex ook vervangen als ‘moeder’ voor hun kinderen, 
zeker als het de exen niet lukt om samen het ouderschap verder te zetten.… 

Vrouwen en 

vruchtbaarheid 



12 

• Dat die nieuwe partner van de ex die hen op DUBBEL vlak vervangt, ervaren wordt als 
‘vijand’, is dan ook niet zo verwonderlijk. 

 

• En als die nieuwe ‘vrouw’ in het leven van hun kinderen dan ook nog eens plus-
MOEDER wordt genoemd en zelfs door die kinderen zo wordt aangesproken, dan 
voelt die dreiging nog veel reëler aan. 

Woorden hebben gewicht. Ze vormen onze realiteit en beperken die ook. Woorden bepalen wat 
we denken en voelen en wat een cultuur onder bepaalde waarden en begrippen begrijpt.  

(zie deel ‘woorden’)  

Zo is voor ons het woord ‘moeder’ exclusiever dan in polygame culturen of in culturen waar 
meer in stamverband wordt geleefd. 

Zoals we in een vorig deel zagen, kan het woord PLUS zeker de juiste lading dekken maar de 
combinatie met ‘moeder’ is vaak te beladen en bedreigend. 

• Alles wijst er voor deze moeder op dat ze haar kinderen tegen deze nieuwe bedreigingen 
moet gaan beschermen. En precies doordat ze zich in haar (oer)rol als moeder bedreigt 
voelt, gaat ze vaak in overdrive. Immers ons oerbrein vergroot bedreigingen vaak uit en 
zet ons in een ‘strijdpositie’.   

Zo gaat ze haar kinderen vaak verwennen zodat ze graag bij haar zijn en zet alle middelen in 
om te bekomen dat ze wegblijven van de vader en van zijn nieuwe partner. Immers wat niet 
veilig is voor haar kan dat ook niet zijn voor haar kinderen en daar heeft ze veel voor over. Ze 
zal de negatieve gevoelens die ze heeft ten overstaan van haar ex en zijn partner naar haar kin-
deren overbrengen. Ze zal hen proberen te overtuigen van het gevaar dat in dat andere gezin 
dreigt. En soms blijft geen enkel middel onbenut.  
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De oudervervreemding ligt op de loer. Het zal minstens de sfeer in het gezin van papa 
verzieken en soms drijft het vaders zelfs tot het opgeven van de strijd en hun kinderen. 

En als de kinderen toch in het gezin van de vader en de nieuwe partner blijven komen 
dan zal zij minstens proberen om de positie van haar kinderen zo sterk mogelijk te 
houden of te maken. Ook hiervoor gaat ze vaak in overdrive en komt het erop neer dat 
ze haar kinderen op een voetstuk wil plaatsen en  aandringt op een ‘betere’ positie voor 
hen dan voor de andere kinderen van het gezin van de vader  

Besluit: ook al zijn we geen wetenschappers, toch klinkt dit een logische verklaring voor de 
strijd waarin moeders soms terecht komen. Het is eigen aan de mens dat ons oerbrein, onze 
oerrollen nog doorspelen en het houdt steek te zoeken naar manieren om hiermee rekening te 
houden. 

Als de rol van plus-moeder, duidelijker afgebakend zou kunnen worden dan zou dit alle 
betrokkenen veel ellende kunnen besparen. Zeker ook voor de plus-moeders zelf zou dit een 
enorme verlichting kunnen betekenen. Vaak belanden zij totaal ongewild in deze strijd en willen 
eigenlijk helemaal niet dat die ‘zware last’ op hun schouders geladen wordt. 

CULTUUR 

 

 

 

Hoe we iets ‘beleven’, wat we ervan verwachten, wat iets ‘moet’ zijn, enz. wordt bepaald door 
onze maatschappij. Het vormt allemaal onderdeel van de cultuur waarin we zijn grootgebracht. 

Het is niet anders voor het concept van een d‘nieuw samengesteld gezin’ 

Dit is echter nog een relatief nieuw fenomeen en zoals zo vaak met nieuwigheden passen die 
niet altijd zomaar in de bestaande maatschappelijke patronen  en ontstaan er wrijvingen en 
verschillen in hoe mensen ermee omgaan. 

En op zijn minst kunnen we stellen dat onze huidige maatschappelijke context niet echt helpt 
om  het leven in - en omgaan met nieuw samengestelde gezinnen, eenvoudig te houden. 

Wat bepaalt onze 

cultuur ? 
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• Het is altijd gevaarlijk zoiets complex als een maatschappij te typeren. We beperken er 
ons hier dan ook toe om een aantal kenmerken op te sommen die specifiek INVLOED 
hebben op hoe nieuw samengestelde gezinnen functioneren. 

 

 

 

 

• Eigen aan onze westerse cultuur is het principe van ‘schuld en boete’ verankerd in de 
christelijke roots. Ook kunnen we spreken van een sterk individualisme met de nadruk 
op persoonlijke rechten en vrijheden waarvoor die van anderen vaak moeten wijken en 
waardoor we leven op eilandjes en nog maar zelden in ruimere familie- of 
groepsverbanden. Het kapitalisme met daaraan verbonden het materialisme en het 
belang van status, macht en geld zijn belangrijke doelstellingen in het leven geworden. 
De cultuur van sociaal media, de vergoddelijking van de ‘happy live’, de drang om 
‘happy’ tweets en foto’s te delen met de hele wereld is een recent fenomeen dat voor 
behoorlijk wat stress zorgt. 

Tenslotte willen we ook nog het streven naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
vermelden die overduidelijk zijn weerslag vindt in hoe gezinnen functioneren en hoe 
partners tegenover elkaar staan. 

• Vertaalt op ons denken over scheiding en nieuw samengestelde gezinnen betekent dit 
onder meer: 

• Dat er enorme druk staat op ex-partners om vrienden te blijven, dat je over een 
afgesprongen relatie best niet te lang treurt, dat je eigenlijk beter kwaad op je ex bent 
dan dat je er om rouwt.  

Dat er wordt verwacht dat iedereen – op welke manier dan ook  - weer zo snel mogelijk 
nieuwe vrolijke gezinnetjes vormt.  

 

 

Happy news = Fake 
news ??? 
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• Dat plussen en ex’en niet moeilijk moeten doen en dat ze best zo snel mogelijk 
‘maatjes’ worden. 

• Dat je als plus zelfs een nog betere relatie kunt hebben met je pluskinderen dan met 
je eigen kinderen. 

• Dat als het niet goed loopt binnen een nieuw samengesteld gezin de schuldige moet 
gevonden worden … Vaak krijgen de nieuwe partners dan de boter op het hoofd. 

• De media gaat hierin mee en bevestigt het beeld van ‘een nieuw samengesteld 
gezin’ dat zo veel mogelijk naar het model van het ‘standaard’ gezin waarin alles 
vlekkeloos verloopt gegoten wordt . 

• Zij publiceren graag ofwel de drama’s ofwel - en zeker met kerst en vaderdag enz.. -  
de ‘succes’verhalen, waardoor de druk om aan dit huidige gecultiveerd beeld te 
voldoen, alleen nog groter wordt. 

Maar hoe ver ligt dit niet allemaal van de realiteit? En hoe ver ligt dit ook niet af van wat 
eigenlijk wenselijk is? 

Waarom kan het niet ‘gewoon’ zijn dat scheiden gepaard gaat met verdriet en rouw en een 
grote crisis is? Dat een nieuwe gezinsvorm stichten heel wat energie, flexibiliteit en creativiteit 
vraagt om tot de goede evenwichten te komen en om de puzzel te leggen waarbij de 
verschillende gezinnen in elkaar kunnen ‘klikken’? Dat het daarin moeilijk is om voor de 
nieuwe partners de juiste rolinvullingen te vinden ?  Als die ‘roze wolk’ al was het maar een 
grijs randje kan krijgen, dan zouden de verwachtingen realistischer zijn, de ontgoochelingen 
veel minder, de wisseling van gedachten vruchtbaarder en zouden uiteindelijk ook de 
maatschappelijke normen bijgesteld worden. 
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Bronnen 

• Haim Omer   - belang van opvoeden in een netwerk 

• Bréne Brown verbinding 

• Darwin belang van voortplanting als doelstelling van de mens 

• Onderzoeken EOS brein en psyche   ‘ eenzaamheid, schoonheid” 

• Hoe de heks in de oven verdween   Jos Willems 

 

   

 

 
 

 


