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VOORWOORD

Waarom pak jij Stiefsucces van de leestafel, waarom heb je
het gekocht? Waarschijnlijk omdat je al een stiefgezin hebt,
of omdat je er een wilt gaan stichten. Je loopt rond met vragen, want er komt van alles op je af. Jullie zijn als volwassenen
verliefd op elkaar, maar jullie wederzijdse kinderen zijn dat
niet – om maar eens iets te noemen. Jullie willen niets liever
dan samen een nieuw gezin vormen. Dat kan makkelijk goed
gaan, maar ook mislukken, of heel stroef gaan, bijvoorbeeld
als je kinderen niet zo reageren als je in je verliefdheid had
gehoopt. Het komt echt voor dat jouw kinderen en die van
je partner elkaar niet mogen. Het gebeurt soms dat kinderen
niet willen verhuizen naar een andere stad, omdat ze dan hun
vriendjes te veel gaan missen. Of omdat ze in de knel komen
met de loyaliteit naar de uitwonende ouder, die wél in de andere stad gaat wonen.
In zo’n situatie komen er veel vragen bij je op, en onzekerheden. Wat moet je doen? Je eigen zin doordrijven, de mening
van je kinderen de doorslag laten geven? En welke invloed
heeft je ex? Die wil ook nog meepraten. Wat er ook gebeurt,
je wilt hoe dan ook het beste voor je kinderen. En voor jezelf.
Bleef het hier maar bij. Je partner zit namelijk met soortgelijke vragen. In een stiefgezin spelen veel belangen, wensen en
praktische feiten een rol bij de beslissingen die jullie samen
moeten nemen.
Dit is geen kookboek met recepten noch een routeplanner
naar stiefsucces, maar een boek om erbij te pakken wanneer
je in je stiefgezin tegen iets aanloopt waar je mee zit. De kans
is groot dat je in een van deze honderddertig stukjes een antwoord op je vraag vindt. Want, net als in de rest van het leven:
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op zoek naar stiefsucces maken mensen dezelfde dingen mee
en glijden ze uit over dezelfde bananenschil. Veel van hun ervaringen lees je terug in dit boek. Een gewaarschuwd mens
telt nu eenmaal voor twee.
Hoewel er weinig spijkerhard onderzoek naar bestaat,
wordt er in de wereld van de stiefgezinnen van uitgegaan dat
een derde stand houdt – de rest strandt binnen vijf jaar. De
verwachtingen zijn vaak niet realistisch, er wordt niet genoeg
en niet góéd genoeg naar elkaar geluisterd. En het wezenlijke verschil tussen een kerngezin en een stiefgezin wordt vaak
niet onderkend: een kerngezin wordt beschermd door onderlinge loyaliteit die onverbrekelijk is en een stiefgezin niet. Een
stiefgezin kan hierdoor echt ‘kapotgaan’ in tegenstelling tot
een kerngezin (dat wel ‘uit elkaar’ kan gaan).
Herkenning en inzicht, een handig setje moet- en mijdregels, dat is wat dit boek je biedt. Plus een handvol troost
omdat duidelijk wordt dat je niet de enige bent die in tal van
onduidelijke situaties terechtkomt. Maar het zet je ook aan
het werk. Om dat wat ingewikkeld is of lijkt te kunnen overleven, is het een echte survivalgids geworden. Op weg naar
stiefsucces.
Laren, Violet Falkenburg
Castricum, Gideon de Haan
September 2018
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I. Stiefgezin

In dit boek gebruiken wij de term stiefgezin, maar we hadden ook
kunnen kiezen voor: samengesteld gezin, bonus- of patchworkgezin. Wij praten over de echte ouder en niet over de biologische
ouder. Als we de vader of moeder bedoelen die niet meer bij de
kinderen woont, hebben we het over de uitwonende ouder. We
noemen de stiefouder vaak stief. Soms bedoelen we de vader, soms
de moeder. Dat blijkt wel uit de inhoud van het hoofdstukje. Ter
afwisseling hebben we twee stiefgezinnen opgevoerd. Stief Kees
gaat samenwonen met Marjan en haar kinderen Tessa en Tim. En
het nieuwe gezin van vader Frits. Hij is verliefd geworden op Boukje
die haar dochter Jorien meeneemt. Uiteraard zijn dit verzonnen
namen.
Stief komt uit het Middelnederlands. In die tijd betekende stief ‘beroofd, missend’ – gezien vanuit de positie van het stiefkind: het kind
dat van de echte ouder is beroofd. Later hebben ook de stiefouders
dit etiket meegekregen, om duidelijk te maken dat ze niet de echte
ouders zijn.

1. De moetregels en de mijdregels

Een boek over hobbels, valkuilen, grappige voorvallen en
pijnlijke ontdekkingen vraagt om een lijstje met de do’s and
don’ts van een stiefgezin. Wij noemen ze de ‘moetregels en
mijdregels’ en we zetten ze graag op een rijtje, zonder de pretentie volledig te zijn. Zie het als een werklijstje dat voor elk
samengesteld gezin weer anders zal uitpakken. De regels kunnen ook handig zijn als leidraad voor een gesprek.
DE MOETREGELS
1. Heb realistische verwachtingen van kinderen.
Je kinderen worden geconfronteerd met jouw keuzes. Dat
vraagt veel van hun aanpassingsvermogen. Zet hier geen druk
op en leg de lat niet te hoog.
2. Realiseer je dat overtuigingen en meningen niet meer zijn dan dat.
Laat ze niet in de weg zitten bij je rol als stiefouder. Blijf
nieuwsgierig naar die van de anderen.
3. Neem het leven wat luchtiger.
Veel mensen zijn zo gedreven om het te laten lukken, dat ze
helemaal verkrampt raken. Dat leidt tot ongeduld en kribbigheid.
4. Geef de chemie een kans.
Een stiefgezin is een chemische fabriek. Er komt allerlei chemie bij elkaar. Focus niet op de verschillen, maar laat alle
‘stofjes’ hun werk doen. En een ontploffing hier en daar is
geen ramp.
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5. Leer elkaars gebruiksaanwijzingen kennen.
Door samen dingen te doen en deel te nemen aan het gezinsproces leer je elkaar kennen. Met die kennis kun je conflicten
beter het hoofd bieden.
6. Schrik niet van conflicten.
Conflicten zijn niet erg, want daarin worden wensen en grenzen zichtbaar. En alleen dan kun je er rekening mee houden.
7. Koester de mooie momenten.
Je hebt ze nodig om de moeilijke momenten het hoofd te kunnen bieden.
8. Wees eerlijk over je gevoel.
Maak duidelijk en spreek uit wat bepaald gedrag bij jou teweegbrengt.
9. Leg belangrijke afspraken notarieel vast.
Dit geldt bij samenlevers in het algemeen, maar in het stiefgezin helemaal.
10. Neem de tijd.
Bij verliefdheid niet inhalen en blijven zitten waar je zit. Blijf
beseffen dat jouw keuzes direct effect hebben op je kinderen.
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DE MIJDREGELS
1. Denk niet te snel: we komen er wel uit.
Onderschatting van het proces waar je met zijn allen in terechtgekomen bent is een valkuil. De verliefde partners, de
kinderen, de exen, de grootouders – alle raderen in de machine moeten opnieuw leren draaien.
2. Pas op met de gedachte: het valt wel mee.
Wegwuiven van signalen die kinderen en partners afgeven?
Doe dat niet en neem ze serieus.
3. Denk goed na over gezinsuitbreiding.
Als er geen plek is voor een nieuwe baby, letterlijk of figuurlijk, begin er dan niet aan. Een moeizame relatie, een stroef
lopend gezin wordt er niet beter op door er een baby aan toe
te voegen.
4. Ga niet wonen op een plek met te veel verleden.
Dit stimuleert het gevoel dat je er niet bij hoort.
5. Voer geen windmolengevecht.
Neem je verlies als het na veel pogingen niet lukt om een
band met de kinderen op te bouwen.
6. Wees niet te gedetailleerd in je wensen en verlangens.
Als je te uitgesproken en precies bent in hoe je alles wilt, kunnen lastige verschillen makkelijker naast elkaar blijven bestaan.
7. Bedenk: moralisme is een eenrichtingsstraat naar teleurstelling.
Bij moralisme vind je niet alleen iets, je verbindt er ook een
oordeel aan. Het vergroot de kans op botsingen.
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8. Probeer niet álles samen te doen.
Op zich geen recept voor gezinsvorming. Blijf af en toe met
je eigen ‘kluppie’ op pad gaan, zodat je bewaart wat je met je
kinderen hebt opgebouwd.
9. Als je kiest voor het stiefgezin, kies dan ook echt.
Blijf geen buitenstaander, neem deel, neem je verantwoordelijkheid, hoe lastig dat soms ook is.
10. Voed niet op, stief.
Blijf op alle heikele opvoedmomenten beseffen dat de ouders
de eerste opvoeders zijn.
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12. Pannenkoeken eten met alle kinderen

De kinderen zijn op de hoogte, maar hebben elkaar nog niet
ontmoet. Op een bepaald moment denk je: het zou leuk zijn
als onze kinderen elkaar eens zouden zien. Je bent heel benieuwd hoe dat zal gaan. Niet dat je al met het toekomstige
stiefgezin bezig bent, maar je wilt het gewoon aftasten.
Bedenk iets buiten de deur, als dat kan, waar je niet wordt
afgeleid door allerlei organisatorische zaken. Dus niet bij je
thuis, maar op een plek die voor iedereen niet-beladen is.
Zoek een doe-ding, een activiteit die voor iedereen goed
uitpakt. Met zijn allen naar het zwembad? Nee, want de ene
zoon duikt dieper dan de andere, het meisje schaamt zich
voor haar zwempak: blijf weg van de competitieve uitjes. Je
wilt niet beginnen met ongemakkelijke gevoelens en jaloezie.
Ga een pannenkoek eten, dat vindt iedereen leuk en lekker. Probeer mentaal een beetje achterover te leunen, laat de
boel de boel en kijk het rustig aan. Kinderen amuseren zich
meestal snel met elkaar, dus bemoei je er niet te veel mee. Zie
je verschil in cultuur en opvoedstijlen, laat het voor wat het
is. Iedereen is misschien wel zenuwachtig en gespannen, dat
hoort er nu eenmaal bij.
Ouders doen vaak te veel hun best zo’n eerste keer. Ze stoppen
veel aandacht in het maximaal leuk maken van het uitje, zodat
ze vaak meer met de gang van zaken bezig zijn dan met waar
het werkelijk om gaat: de kennismaking van de kinderen onderling. Bovendien wil je niet de suggestie wekken dat dit soort
uitjes de nieuwe norm wordt. Dus doe iets simpels en maak er
geen hele dag van. Het samen eten is een eerste stap om te kijken of je plannen kans van slagen kunnen hebben.
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73. De feest-, verwen- en pretvader

Je kinderen zijn eens in de veertien dagen bij hun vader en
daar heerst een ander regime dan bij jou. Twee keer per
maand mogen ze alles wat ze willen, krijgen ze alles wat ze
vragen en doen ze niks wat ze niet willen. In zo’n weekend
worden er allerlei uitjes bedacht, niks is te dol, maar huiswerk
maken is er bijvoorbeeld niet bij. Ze starten de nieuwe week
met een achterstand, dus maandag moe op school.
Het is al lastig genoeg om je stiefgezin te laten slagen, en
als er dan een ex aan de andere kant zit, die – misschien onbewust – van alles doet waardoor de kinderen uit het gareel
raken, dan helpt dat niet. Jij en stief doen jullie best om hen
rust, reinheid en regelmaat bij te brengen en je krijgt ze uitgeput terug.
Je ex lijkt vooral te willen bewijzen hoe leuk hij is en daarmee
wordt het contrast met de stief thuis heel scherp. Zo wordt
jouw nieuwe partner, die wel grenzen hanteert, bijna tot boeman verheven. Zeker ten opzichte van de veertiendaagse
feest-, verwen- en pretvader.
Gezien vanuit de loyaliteit van het kind, die de uitjes heel
leuk en het leven bij jou heel saai vindt, heb je een probleem.
Want je moet je ex wel in ere houden. Je kunt ten overstaan
van je kind je ex niet afvallen, maar jij en de stief hebben er
wel last van. Dus wat je doet, is diplomatie bedrijven. Probeer
je ex te bewegen om de verwennerij hier en daar wat in te
dammen, en je samen aan je opvoeddoelen te houden. Als je
die had dan.
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