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eranderingen

Lars (13): Toen ik klein was, hoefde ik nog niet zo veel zelf te

doen. lk werd lekker naar school gebracht door papa en hij

legde altijd mijn kleren voor de volgende dag klaar. Nu ik naar

de middelbare school ga, is alles anders. lk heb heel veel huis-

werk en iedereen is ook veel meer bezig met hoe hij eruitziet.

Ik dus ook. Soms denk ik wel eens: was ik nog maar klein.

Gewoon lekker spelen, minder gedoe.'

VRAAG

WelEe
heb je voor het laatst

en hoe was

dat voor je.
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VRAGEN
vind jij het

owdey te
wat verandert er?

Kijk eens in de spiegel. Zie je jezelf? Ben je helemaal dezelfde als

gisteren? Als je goed kijkt, dan is er vast iets veranderd. Misschien

zit je haar anders, heb je een pukkeltje gekregen of heb je nu een

losse tand. Elke dag verandert er wel iets. Je huid blijft zich ver.

nieuwen. Als jij je doucht en je stevig afdroogt, dan kun je het

zien. Dan zie je huidschilfers die loslaten op je benen of armen,

Ook je nagels en je haren groeien door, totdat ze afbreken offi

besluit ze te knippen.

Sommige veranderingen zijn spannender dan andere: zoals

leren lopen en gaan praten, of de overgang naar de puberteit.

Dan krijg je als meisje borsten of als jongen een baard in je keel

en haar op allerlei plekken waar je dat eerder niet had. Maar je

gaat je ook anders voelen: je gaat meer nadenken over wie je

bent of wilt zijn. Het is een teken dat je groter aan het worden

bent. Dat is leuk, want je mag nu meer dingen doen! Er komt ook

automatisch afscheid bij kijken. Wie groeit, past bijvoorbeeld zijn

lievelingstrui niet meer of moet afscheid nemen van zijn mooie
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fiets. Of als je van de basisschool naar de middelbare school gaat,

dan moet je afscheid nemen van je klasgenoten. Groter worden

betekent dat je steeds meer zelf moet gaan doen en dat je ook

een beetje afscheid neemt van je kind-zijn.



een mooie collQîe

van foto's van jezelf op

verschillende leeftijden.
Ben je veranderd? zo ja,

waar zie je dat aan?

Dat alles verandert, komt ook door de tijd. De klok tikt steeds

maar door. Die kun je niet tegenhouden. Als je zo naar het leven

kijkt, dan bestaat leven eigenlijk uit voortdurend afscheid nemen.

Afscheid van de minuten die voorafgingen aan weer andere
minuten.

Naast de lineaire tijd (de klokt die steeds doortikt en dat je
steeds een jaar ouder wordt) heb je ook de cyclische tijd.
'Cyclisch' betekent dat bepaalde dingen terugkomen en zich
herhalen. Denk maar aan het dag-en-nachtritme. Elke dag sta je
op en 's avonds ga je weer naar bed. Of denk aan de zon en de
maan. De maan legt steeds dezelfde cyclus af, als hij groeit tot
volle maan en dan weer kleiner wordt. Of denk aan de seizoenen,
die steeds opnieuw terugkeren: winter-lente-zomer-herfst.

Bij cyclische tijd gaat het om een tijdelijk afscheid. Je trekt je win-
terjas uit de kast als het winter wordt en bergt die weer op als de
winter voorbij is. De sneeuwvlokken die naar beneden dwarrelen,
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vallen volgend jaar weer. Sommigen vinden dat een troostende

gedachte: dingen veranderen, maar andere dingen keren altijd

terug. Dat is niet zo bij de lineaire kloktijd, die vooruitgaat. Dan

gaat het om een definitief afscheid: iets komt niet meer terug en

is voor altijd voorbij.

Sommige veranderingen maken we allemaal mee, ze horen bij

je lichaam en bij de aard van de mens, zoals ouder worden.

Andere veranderingen kiézen we. Denk bijvoorbeeld aan een

vriendje of vriendinnetje uitkiezen.

Dat we ouder worden heb je niet in de gaten, omdat je elke dag

maar een heel klein beetje verandert. Maar als je een foto van jezelf

van vorig jaar naast die van nu legt, zie je vast grote verschillen.



Het is onmogelijk om niet te veranderen. Maar grappig genoeg

ervaren we ook dat we hetzelfde blijven. Je verandert dus steeds

en toch blijf je wie je bent. De Griekse filosoof Heraclitus zei

panta rhei: alles stroomt. Denk maar aan een rivier. Een rivier

stroomt en eigenlijk is het daardoor nooit precies dezelfde rivier.

Je kunt dan ook niet twee keer in dezelfde rivier stappen. Toch

zien we de rivier als een ding dat er steeds is. De rivier kun je
aanwijzen, hij verdwijnt niet. Panta rhei betekent dus dat dingen

zowel hetzelfde blijven als steeds veranderen. En zo is het ook

met ons leven. Soms zwem je tegen de stroom in, omdat je
liever geen verandering wilt en soms ga je lekker met de golfjes

mee. Soms is de golf zo groot en lijkt die je mee te sleuren en te
overspoelen, en soms lijkt het eventjes helemaal windstil en lijkt
elke dag wel hetzelfde.



Ifis{je da{?
In sommige landen, geloven en culturen wordt veel aandacht

besteed aan veranderingen op een bijzondere leeftijd.

Je staat erbij stil met een overgangsritueel. Je neemt dan

afscheid van de tijd die is geweest en viert de overgang naar

een nieuwe tijd. Joden vieren bijvoorbeeld de bar mitswa

(voor jongens) en de bat mitswa (voor meisjes). Als meisjes

twaalf worden en jongens dertien, wordt er een extra groot

verjaardagsfeest gegeven. In Zuid-Amerika wordt vaak de

quinceafiera gevierd. Als je als meisje vijftien jaar wordt, mag

je een mooie jurk uitzoeken en komt er een feestelijke bij-

eenkomst in de kerk, en 's avonds is er nog een groot feest.

Vanaf dan ben je geen meisje meer, maar een jonge vrouw.
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Genelva (toen ze 6 was): 'Toen ik zes was, ben ik van Nederland

naar Suriname verhuisd. Mijn ouders wilden graag terug en toen

het bedrijf waar mijn vader werkte, failliet ging, was dat een goed

moment. Voor we verhuisden, gingen we nog naar Disneyland

Parijs. Dat was superleuk! Het afscheid op school was ook heel

fijn: iedereen schreefeen aardig briefie. Voor mij was de verhuizing

geen hele rare grote stap, want ik was al in Suriname op vakantie

geweest en had daar veel familie wonen. Het voelde dan ook als

een warm bad toen we aankwamen. Verder was het daar altijd

lekker warm weer, dat was fijn. Maar in Suriname gingen een paar

dingen wel anders dan ik in Nederland gewend was. School

bijvoorbeeld. In Nederland deed je lekker veel praktische dingen

om te leren, maar in Suriname bleef alles theoretisch. Dat vond

ik jammer. En mensen kwamen niet altijd op tijd op hun afspra-

ken. Het is daar allemaal veel relaxter. lk denk omdat het zo warm

is. lk heb geen heimwee gehad, want ik omarmde nieuwe dingen.

Er waren maar drie huizen in de straat en er lag een groot leeg

stuk land waar we lekker konden buiten spelen met de buurkin-

deren. lk heb geleerd dat afscheid nemen van het een, ook welkom

tegen iets nieuws zeggen betekent. Waar je bent geweest, draag

je altijd met je mee. Dat heb je en dat hou je bij je. Dus geef het

onbekende een kans.'
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In Nederland hebben we geen rituele overgangsfeesten die met
leeftijd te maken hebben. We vieren wel verjaardagen: het is een
feestje dat je ouder wordt en daar horen cadeaus bij. En sommige
verjaardagen, zoals je achttiende verjaardag als je officieel volwas-
sen bent, of bijvoorbeeld je vijftigste verjaardag worden vaak wat
grootser gevierd. Maar je kunt natuurlijk heel goed je eigen over.
gangsritueel bedenken! Een belangrijke overgang is bijvoorbeeld

die van de basisschool naar de middelbare school. Verzamel de
dingen die op de basisschool belangrijk voor je zijn geweest in een
mooie doos. Dat kunnen leuke, maar ook minder leuke dingen zijn
(een knuffel, je eerste tekening of eerste liefdesbrief, dagboek of
poster van je kamer, of het gips van iets dat je gebroken hebt, een
foto van jezelf die je stom vindt of een vervelende herinnering die
je opschrijft). Van deze dingen neem je afscheid, bijvoorbeeld met
een bedje. Zo laat je dat wat was los en sta je open voor het nieuwe
dat gaat komen.



Er bestaat een lijstje van de meest ingrijpende verande-ringen die ie mee kunt maken in een leven. Ingrijpendomdat ze emotioneel of stressvol zijn. Dit zijn ze:

De dood van iemand van wie je heel veel houdtEen scheiding
Een verhuizing
Een nieuwe baan/school

VRAAG
Heb jij 0f in

deze
dinoen meeoemaakt?

Scheiden staat op de tweede plek van het lijstje van moeilijke ver-

anderingen. Er gaat niemand dood, maar twee mensen gaan wel

uit elkaar. Er zijn maar weinig kinderen die het leuk vinden dat

hun ouders scheiden. Ja, de ruzies houden misschien op, maar

scheiden betekent hoe dan ook dat er iets niet goed is gegaan.

Scheiden betekent afscheid nemen, en brengt grote veranderingen

die je vaak niet zelf hebt gekozen — bijvoorbeeld je beide ouders

niet elke dag meer zien, of steeds wisselen van woonplek, of de

nieuwe vriend of vriendin van je papa of mama. Misschien dat het

daarom ook zo veel pijn kan doen, veel meer dan een mislukt
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kapsel bij de kapper (dat groeit wel weer aan) of een nachtje
slecht slapen (morgen weer een nacht). Zo'n scheiding is een lang
proces, waarvan de uitkomst niet altijd vaststaat. 'Scheiden doet
lijden' is een bekende uitdrukking. En het vervelende voor jou is
dat dit om een beslissing gaat waar jij niet in hebt kunnen mee-
beslissen. Het kan dan ook echt een tijd duren voordat je gewend
bent aan de verandering.



Twee daar geleden ging papa 'een tiXie weg'.

'Ik ge een tidd.je weg,' zei papa toen.

Hoe lang, dat wist hij niet precies. Mama wist

het ook niet, ik ook niet, en midn broertse Tim

ook niet.

'Hoe lang blidf Se weg?' vroeg ik.

Papa schraapte zidn keel. 'Mama en ik moeten een

paar dingen uitzoeken en hoe lang dat duurt, weet

niet.'

Ik vond dat maar een vage tekst. Wat voor dingen

noesten ze uitzoeken? En waarom kon dat niet

gewoon thuis worden uitgezocht?

Op een dag, de week voor de zomervakantie, was

papa zomaar vertrokken, naar Den Haag, want daar

werkte hid. En wij zaten in Amsterdam.

We zidn die zomer nog één keer met z'n allen op

vakantie geweest. Een week naar Frankrijk, op een

camping. We gingen papa ophalen in Den Haag. Ik

wag blij om hem te zien, want ik miste hem heel

erg. Ik hoopte ook heel erg dat de dingen nu waren
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uitgezocht. Maar 
de vakantie was helemaal 

niet

leuk. Papa en 
mama maakten ruzie over alles. Over

wie er moest 
rijden, wie er moest betalen en ook

over hoe ze de 
tent moesten opzetten. Mijn moeder

vroeg toen of 'Sarah 
soms ook zijn koffertje 

pakte.'

'Wie is Sarah?' vroeg 
ik, maar daarop kreeg ik

geen antwoord. Ik had zo mijn vermoedens. Sarah

was een hele stomme mevrouw uit Den Haag die de

plaats van mijn mama probeerde in te nemen.

We gingen die vakantie eerder naar huis. Na vier

dagen al. Papa hebben we afgezet in Den Haag, wij

gingen terug naar Amsterdam en papa is nooit

meer naar Amsterdam gekomen.

Nu gaan Tim en ik één keer in de twee weken een

weekend naar Den Haag. Mama zorgt het meeste

voor ons en soms klaagt ze erover, want ze moet

ook werken. Vaak zit ze 's avonds te huilen en dan

zegt ze dat er 'niks' is en dat 'alles' goed komt.

Ik ben superboos. Op papa, maar ook op mama.

Als ik bij mama ben, mis ik papa en als ik bij

papa ben, mis ik mama. Scheiden is echt het aller-

stomste wat ooit is uitgevonden op deze wereld.

Het wordt nooit meer zoals het was. Gaat dat missen

ooit voorbij? Wat kan ik eraan doen?
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Reacties Van

Vicky (9): 'lk zou een knuffel meenemen en een labeltje eraan
doen waarop staat dat de andere ouder van je houdt. Omdat je
dan aan ze denkt. Mijn moeder heeft voor mij een liedje uitge-
zocht van Claudia de Breij en Waylon: Mis je zo graag. lk vind het
heel fijn om het te luisteren als ik verdrietig ben. Missen is niet
leuk, maar ik mis iemand omdat ik diegene heel lief vind.'

Sophie (12): 'lk zou een trui meenemen van mijn andere ouder

en daar af en toe aan ruiken. Dat deed ik ook toen ik op kamp

ging, en dat werkte. Zo'n trui ruikt naar je ouder en dan is het net

alsof hij of zij toch een beetje bij je is.'

Jacob (10): 'Er zijn ook voordelen. Vanaf nu ga je twee keer zo

vaak met vakantie, heb je twee huizen, twee kamers en vier je

twee keer alle feesten.'
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Wist je dat er in sommige landen ook een

echt a$scheidsritueel bestaat om een relatie

te beëindigen?

In Denemarken heb je het voor

als je uit elkaar gaat. Zoals je ooit ik

wil' tegen elkaar hebt gezegd toen je ging

trouwen* zo spreek je nu 'neg ik wil niet meer'

hardop uit tegen elkaar. Je weet dan dat

het écht voorbl) is.
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scheiden komt In Nederland heet vaak voor. Per Jaar
komen er ongeveer zeventigduizend kinderen van ge-
scheiden ouders bij. Gelukkig zlln er goede tv-program•
ma's, waarin andere kinderen vertellen over hoe het
voor hen was en boe tij ermee om gegaan. Klik
maar eens naar Van vader naar moeder, en ook Het
Klokhuis maakte een serie over schelden. Er Is een
goede hulpsite voor kinderen van gescheiden ouders:
viltapinedo.nL je kunt online met een buddy chatten

over hoe je ie voelt en die om advies vragen. En er zijn

mooie en grappige boeken over geschreven, zoals twee

van alles van Babette Cole met de mooie slotzint
Hierna leefde Iedereen nog lang en gelukkig apart;

Gips van Anna Woltt of bet boek Tim ertussenin van

Tim Douwsma.
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