
‘Mijn vader enmoe-
der waren negen
maanden uit el-
kaar, maar kerst
hebben we nog

wel samen gevierd. Mijn moeder wil-
de niet dat er nog meer voor ons zou
veranderenenhetwasookbestgezel-
lig,” vertelt Daniëlle van der Leest
(19). “Dit jaar zal het heel anders zijn:
mijn vader is vrij plotselingnaar Sint-
Maarten geëmigreerd.”
De eerste kerst na een scheiding

heeft alles in zich om te mislukken.
Op het feest van saamhorigheid niet
meer samen zijn doet voor bijna ie-
dereen pijn. Ook een nieuwe liefde
voor vader ofmoedermaakt alles niet
makkelijker. Mag de nieuwe partner
er op de belangrijkste dagen van het
jaar al bij zijn? Hoe voorkom je ge-
spannen toestanden met de nieuwe
liefde? Enals de stiefouder in spenog
nietmag komen, is dat dan niet hard-
vochtig?
Een toenemend aantal kinderen

blijft na een scheiding afwisselend
bij beide ouders wonen, zegt onder-
zoeker Ed Spruijt van de Universiteit
Utrecht. Inmiddels heeft twintig pro-
cent van de gescheiden ouders een
co-ouderschap. Dat maakt de vraag
‘wat doen we met kerst’ ingewikkel-
der dan in de traditionele situatie,
waarbij de kinderen vooral bij hun
moeder wonen en af en toe bij vader
op bezoek gaan. Op dit moment
woont 75 procent van de kinderen bij
moeder en 5 procent bij vader, blijkt
uit onderzoek van de Universiteit
Utrecht. In bijna de helft van de
scheidingen heeft moeder binnen
een jaar een nieuwepartner.
CoachGideondeHaanbegeleidt ge-

zinnen in scheiding. Hij snapt wel
waarom veel gescheiden ouders te-
gen die eerste kerst na een scheiding
opzien: “Met kerstmoet alles gezellig
zijn. Het is het feest van de verzoe-
ning. Voor een gewoon kerngezin is
zo’n avond al ingewikkeld. Met ver-
schillende bloedbanden aan tafel
wordt het nog ingewikkelder.”
Maggie Boreel is kinder- en jeugd-

therapeut en begeleidt kinderen met
gescheidenouders. Zij denkenvooraf
vaak al na over kerst, zegt Boreel.
“Kerst en oudjaar gaan over samen
zijn. Als die saamhorigheid er niet
meer is, kun je daar niet omheen.”
Voor de scheiding waren de twee

kerstdagen vaak verdeeld over de
grootouders van beide kanten. Ou-
ders kunnen ervoor kiezen die tradi-
tie in stand te houden, alleen dan
zonder hun ex. Voor kinderen is het
soms heel fijn als de kerstdagen na
een jaar vol veranderingen, nog wél
precies hetzelfde verlopen, zegt De
Haan. “Als dat een belangrijke dag
voor een gezin was en de scheiding

niet met veel vuurwerk is verlopen,
kunnen ouders zichzelf overstijgen
enkerst samenvieren.Natuurlijk zijn
ouders verdrietig en is dat heel moei-
lijk. Maar denk eraan wie je centraal
stelt: je kinderen of jijzelf die het zo
moeilijk hebt.”
Ook Daniëlle heeft goede herinne-

ringen aan het feest van vorig jaar:
“Het voelde niet raar dat mijn ouders
weer even bij elkaarwaren.”
Samen onder demistletoe, is dat na

al die woede en dat verdriet niet hui-
chelachtig? Dat is een begrijpelijk
sentiment, vindt De Haan. Maar niet
terecht. “Je bent samen ouders ge-
worden en blijft dat. Er zijn voor de
kinderen in scheidingszaken vaak al
veranderingen genoeg. Een ander
huis, kleren en speelgoed. Misschien
wel een andere woonplaats. Probeer
of je de kinderen een gezellig feest
kunt gunnen. Het is geen huichelen,
je probeert de overgangvoor je kinde-
ren zo mooi mogelijk te maken.” Een
klein risico is er bij zo’n harmonieuze
‘ouderwetse’ kerst wel: kinderen
kunnen het zo gezellig vinden dat ze

denken dat hun ouders weer bij el-
kaar komen. Leg vooraf duidelijk uit
dat dat niet gaat gebeuren.
Ook nog een kersverse partner uit-

nodigen aan zo’n ‘ouderwets geza-
melijke’ kerstdis, vindt De Haan niet
erg verstandig. “Vaak is er sprake van
een verlaten of een bedrogen partij.
Dan ben je niet op zoek naar zo veel
mogelijk disharmonie. Mensen gaan
vaak wat meer drinken en worden
loslippiger dan ze zich hadden voor-
genomen. Voor kinderen wordt toch
al geadviseerd rustig aan te doenmet
een nieuwe partner. Die partner in-
troduceer je pas alsmin ofmeer zeker
is dat de relatie standhoudt.”

Dat wachten is vaak wel een
probleem, zegt onderzoeker
Spruijt: “De ouder is verliefd,

ziet alles door een roze bril, denkt dat
de kinderen de nieuwe partner vast
wel leuk vinden. Maar echt: doe rus-
tig aan. Dat is ingewikkeld, maar je
bent gescheiden en dat heeft conse-
quenties.”
De Haan herinnert zich de eerste

De eerste kerst
na de scheiding
Als ouders tijdens de feestdagen opeens nietmeer
samen zijn, is dat voor kinderenmoeilijk genoeg.
Goede afspraken en een kort programma helpen.
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kerstbij zijn toendrie jaargescheiden
vriendin en haar zonen nog goed.
“Haar familie had een boerderij afge-
huurd en ik ging beide dagen mee.
Hetwasheel erg leuk.Wat zekerheeft
geholpen, is dat voor haar kinderen
duidelijk was dat als het tussen hen
en mij niet zou klikken, de relatie
over zou zijn. Omdat ze dat hardop
had uitgesproken, was dat voor alle
partijen duidelijk. Ik ben het er ook
mee eens. Ik vinddat ouders hunkin-
deren altijd op de eerste plaats moe-
ten stellen. Het is sneu voor de vol-
wassenen, maar die hebben de keu-
ze, de kinderen niet.”
Het lijkt een open deur, maar wat je

met kerst ook doet: maak geen ruzie.
“Uit onderzoek blijkt dat onder de
kinderen van gescheiden ouders, co-

ouderkinderen het relatief goed ma-
ken. Dat komt omdat ouders die tot
co-ouderschap besluiten, minder ru-
ziemaken,” zegt Spruijt. Voor ouders
die tijdens het kerstdiner juist gaan
twijfelen over hun relatie, heeft hij
ook een boodschap: “Kinderen ont-
wikkelen zich het best in een redelijk
stabiel gezin. Ouders hoeven niet ge-
lukkig te zijn, tevreden is genoeg.”
Om temaken dat een kerstfeest met

nieuwe partner of ex geen garantie
voor ruzie wordt, is het goed vooraf
afspraken temaken. Spreekverwach-
tingenvoorafuit. Stiefouderskunnen
bijvoorbeeld jaloers zijn op de aan-
dacht die kinderen krijgen, zegt De
Haan. “Dat vinden ze kinderachtig
van zichzelf, maar het kan wel voor
kribbige reacties onder de kerstboom

zorgen. Hebhet daar vooraf over.”
Bespreek met elkaar de ‘rode knop-

pen’, oppert De Haan. “Iedereen
heeft wel ergernissen over de ander.
Vooral bij exen kan het een rituele
dans worden waarbij ze voortdurend
op elkaars gedrag reageren.Het helpt
als je weet wat de ander irriteert,
maar dat gedrag zal niet opeens ver-
anderen. Je kan elkaar waarschuwen
als de ander op zo’n ‘rode knop’
drukt, maar exen kunnen ook samen
afspreken om niet overal op te reage-
ren.” En als de kinderen van de nieu-
we partner zich in dat samengestelde
gezin steeds misdragen of vreselijke
tafelmanieren hebben, dan is het ook
goed vooraf alvast af te spreken wie
wanneer ingrijpt. Op de avond zelf is
het daarvoor te laat.
Voor jonge kinderen is het fijn als

ouders bepalenwanneer de kinderen
bij hun vader of moeder zijn. Boreel:
“Kinderen kunnen bang zijn dat ou-
ders ruzie krijgen over de verdeling
en daarom zeggen ze zelf te willen
kiezen. Maar als ze zelf mogen kie-
zen, hebben ze vaak het gevoel dat ze

iemand teleurstellen. Ouders doen er
dus beter aan met inachtneming van
de gevoelens van kinderen keuzes te
maken.”
Als het besluit eenmaal is gevallen,

maakde kinderendanduidelijkwan-
neer ze waar zijn enwat daar gaat ge-
beuren. “Zo laat je niets aan de fanta-
sie over en hoeven kinderen niet te
speculeren hoe kerst zal zijn,” legt
Boreel uit. “Dat biedt een gevoel van
veiligheid.”
Spruijt sluit zich erbij aan: “Wat ou-

ders afsprekendoet er niet zoveel toe.
Kinderen hebben in een scheiding
vaak een lange periode van onrust
meegemaakt. Als ouders uit elkaar
zijn, hebben kinderen veel behoefte
aan rust, regelmaat en duidelijkheid.
Je kunt best de kinderen het ene jaar
kerst bij de een latenvierenenhet an-
dere jaar bij de ander, maar laat kin-
deren merken dat je het erover hebt
gehad en afspraken hebt gemaakt.”

Ook volwassenen helpt het als
er een duidelijk programma is
voor de feestdagen, weet De

Haan. “Mensen maken enorm veel
heisametkerst.Maakhetniet te lang:
binnen rond borreltijd, hapje eten,
toetjes, pakjes onder de boom en dan
weer weg. Als je weet hoe lang zo’n
avond duurt, weet je ook hoe laat je
wegmag.”
Daniëlle verdeelt komende kerst

overdrie families: deouders vanhaar
vader, de familie van haar vriend en
ten slotte gaat ze naar haar moeder.
Haar vader bezoeken in Sint-Maarten
zit er niet in. Toch sombert zeniet: “Ik
heb er eigenlijkwel zin in.”
Sommige alleenstaande ouders zul-

len–als er nade scheiding tenminste
nog wat geld over is – volgende week
liever richting zon of sneeuw vertrek-
ken. “Als je vreselijk opziet tegen
kerst, dan pikken kinderen dat op.
Dan kan ik mij voorstellen dat je lie-
ver iets heel anders doet, wat aflei-
ding geeft en stress wegneemt,” zegt
Boreel. “Mijlpalen als kerst blijven je
lang bij. Dan is het fijn als je je later
realiseert dat je ouders hun best heb-
ben gedaan je een goede tijd te ge-
ven.”
De therapeut besluit haar advies

met misschien wel de beste kersttip:
“Het grootste cadeau dat je je kind
met kerst kunt geven, is de toestem-
ming omvan de andere ouder te hou-
den. Laat de kinderen iets voor je ex
knutselen of ga samen een cadeautje
kopen. Ook al ben je geen partners
meer, die andere ouder is belangrijk
in het leven van je kind en zal dat al-
tijd blijven.”
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Inde plaatselijke Albert Heijn
zit een kassièremet een
hoofddoek. Dat is op zich na-
tuurlijk niet zo opzienbarend.

Watwel opzienbarend is, is de
kerstmuts die ze daaroverheen
heeft opgezet.
Ik kijk even rond of haar colle-

ga’s ook zo’n kerstmuts over hun
hoofddoek ophebben,maar dat is
niet het geval. Ze is de enige. Dat
maakt het vermoeden dat ze er
ietsmee duidelijkwilmaken al-
leenmaar sterker.
Nu speelt Christus natuurlijk

ook in deKoran een belangrijke
rol. Het kindeke Jezuswordt daar
echter onder een dadelboom in de
woestijn geboren en Jozef is in
geen velden ofwegen te bekennen
(enMaria heetMaryam).Maar Je-
zuswordt in demoslimwereldwel
als een belangrijke profeet gezien
en komt als zodanig dus ook in de
Koran voor.

Maar omalsmoslimnoukerst te
gaan vieren, is natuurlijk een an-
der verhaal. De geboorte van
Mohammedwordt immers ook
niet gevierd. Duswaaromdie
kerstmuts?Heeft zemisschien
aangetrouwde familie die geen
moslim is en doet ze een beetje
mee zoalswijmet het Suikerfeest
meedoen? Enmagdat eigenlijk
wel?
ShaykhAhmadKutty, een isla-

mitische geleerde die verbonden
is aan het Islamitisch Instituut
van Toronto, zegt over de relatie
tussen eenmoslim en eenniet-
moslim, op een vraag over het vie-
ren van kerst: ‘Het feit dat ze geen
moslims zijn, zou je er niet van
moetenweerhouden of beletten
ze te bezoeken en bij ze te blijven
of lief en vriendelijk tegen ze te
zijn.’
Dat zou dus aan de handkun-

nen zijn: zewil ‘lief en vriendelijk’
zijn en heeft daaromdus die kerst-
muts over haar hoofddoek opge-
zet.Waarschijnlijk is ze daarbij
ook nog eens goed opde hoogte
van deKoran,waarin staat: ‘Wij
geloven inwat naar ons is neerge-
zonden en inwat naar jullie neer-
gezonden is. OnzeGod en jullie
God, is één.’
Dus lieve en vriendelijke kassiè-

re: tot ziens op het Suikerfeest.

Kerstmuts

Wil ze iets duidelijk
makenmet diemuts
op haar hoofddoek?
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‘Maak het niet te lang: binnen rond
borreltijd, hapje eten, toetjes,
pakjes onder de boomenweerweg’
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