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Een voetbaldoel met een bal ernaast in de tuin van het huis waar we 
vandaag aanbellen. In de huiskamer waar we gaan zitten, zien we een 
wand vol familiefoto’s. We zijn in het huis van Lucas, 13 jaar en brugklas-
leerling, en zijn opa en oma. Zij zijn de ouders van de  moeder van Lucas. 
Een interview.

We zitten aan tafel. Lucas wiebelt op zijn stoel. Hij vindt het leuk om 
geinterviewd te worden. WAT?!-redacteur Michelle, zelf pleegkind, vraagt: 
‘Hoe is het gekomen dat je bij je opa en oma in huis woont?’
Lucas legt uit: ‘Ik was een jaar of drie, vier, toen ik op een avond laat alle-
maal sirenes hoorde. Ik keek uit het raam naar buiten en zag politieauto’s 
voor onze deur staan. Mijn moeder en stiefvader werden meegenomen. 
Opa en oma kwamen mij halen en ik bleef bij hen.’

Bedreigd
‘Ik begreep niet goed wat er aan de hand was,’ vervolgt Lucas. ‘Het bleek 
dat mijn stiefvader pedofiel was. Hij moest de gevangenis in. Mijn moe-
der wist iets van wat mijn vader had gedaan, maar zij durfde hem niet 
aan te geven, omdat hij haar met van alles bedreigd had. Zij kwam ook 
voor korte tijd in de gevangenis terecht. Mijn moeder kwam snel weer 
vrij, maar mijn stiefvader heeft nog een poos in de gevangenis gezeten. 
Ik heb hem nooit meer gezien en ik heb ook geen contact meer met 
hem.’ Lucas vertelt ons het verhaal zoals het is. Hij is heel blij dat hij bij 
zijn opa en oma kan wonen. Hij heeft het er fijn en dat maakt dat hij 
geen last ervaart van wat er vroeger is gebeurd.

Jonger broertje
Lucas heeft een broertje van negen jaar dat bij zijn moeder woont.  
‘Mijn broertje is geboren kort nadat mijn moeder uit de gevangenis 
is gekomen,’ vertelt Lucas. ‘We zijn halfbroertjes, want mijn stiefva-
der is zijn echte vader.’ ‘Is het niet raar dat je broertje wel bij je moe-
der woont en jij niet?’ vraagt WAT?!-redacteur Romena. Zij woont 
zelf ook bij haar oma,  maar dan wel samen met haar twee zusjes. 
Lucas schudt verwoed zijn hoofd. ‘Nee, hij is niet jaloers dat ik bij 
opa en oma woon en ik ben niet jaloers dat hij bij mijn moeder 
woont. Mijn moeder woont hier vlakbij. We zien elkaar elke dag.’

Lucas is dol op zijn broertje. ‘Toen hij geboren was, heb ik hem wel 
een half uur in mijn armen gehouden. Ik ben heel goed met baby’s. 
Mijn broertje en ik kunnen prima met elkaar opschieten. Toen hij 
heel klein was en mijn moeder nog werkte, kwam hij overdag ook 
altijd hier bij opa en oma. Mijn broertje vraagt wel eens aan mij: 
“Hoe ziet mijn vader eruit? Mag ik hem ooit zien?” Dan leg ik hem 
uit dat ik niet denk dat dat zal gebeuren.’

Bezoekregeling
Michelle is benieuwd naar  het contact tussen Lukas en zijn vader en 
moeder. Lucas vertelt: ‘Mijn vader woont niet zo dichtbij, maar ik zie 
hem zeker een keer per maand en we whatsappen veel. In de vakanties 
logeer ik bij hem.  Mijn moeder zie ik wel elke dag, omdat ze zo dicht-
bij woont. De rechter had een bezoekregeling voorgesteld, maar 
omdat we familie zijn en het zo goed gaat, is die regeling niet nodig.’

Romena vertelt dat zij ook bij haar oma woont en dat het  allemaal 
goed gaat. Ook zij merkt dat dit fijn is voor het contact. Michelle denkt 
daar anders over. Ze woont bij pleegouders die geen familie zijn. De 
afstand tot haar eigen familie geeft haar wat rust. Lukas onderhoudt 
het contact met zijn familieleden goed. ‘Als ik niet bij opa en oma in 
huis had kunnen komen, was ik vast in een andere stad gaan wonen. 
Dan zou ik mijn moeder en mijn broertje veel minder zien. Voor ieder-
een in mijn de familie is het heel normaal dat ik hier woon.  Mijn vader 
komt hier ook over de vloer. Pas heb ik voor het eerst gelogeerd bij opa 
en oma van mijn vaderskant. Ze hadden macaroni voor me gemaakt 
en ik heb er twee borden van gegeten.’

Nooit gek
‘Hebben zijn klasgenoten het nooit gek gevonden dat hij niet bij zijn 
ouders woont? Lucas haalt zijn schouders op. ‘Nee, het is gewoon altijd 
zo geweest. Ik heb het nooit speciaal uitgelegd en er kwamen ook 
geen vragen over. Voor mij is het normaal.’ Maar er zal toch wel een 
verschil zijn met kinderen die bij hun ouders wonen? ‘Ja,’ beaamt 
Lucas, ‘want die ouders zijn jonger, en ze werken nog. Mijn opa had 
vroeger een eigen bedrijf en oma werkte ook, maar nu zijn ze thuis.’ 

Lucas heeft zijn opa en oma altijd gewoon ‘opa en oma’ genoemd en 
sprak hen aan met ‘je’ en ‘jij’.  ‘‘Maar’, vertelt hij ons: ‘ik ben pas begon-
nen met ‘u’ tegen hen te zeggen, omdat ze wat ouder worden en dan 
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vind ik dat beleefder.’  Verwennen ze hem? Of zijn ze juist extra streng 
omdat ze wat ouder zijn? Lucas vindt dat ze hem niet extra verwen-
nen en ook niet het andere uiterste: extra vaak boos zijn. ‘Ze hebben 
regels voor me ingesteld over het computergebruik. Nooit langer dan 
een uur achter elkaar bijvoorbeeld. Soms zijn ze een beetje streng, 
maar ik krijg nooit echt straf. Ja, als ik te ver ga, mag ik een paar dagen 
niet op de computer.’ Dat is zuur, want Lucas is dol op zijn Play Station 
en zijn computerspelletjes. ‘Ik ben zelf ook wel een beetje eigenwijs. 
Soms ga ik net zolang door met vragen om iets totdat mijn oma zegt: 
‘Nou goed dan, doe het maar.’ 

Gewend
Lucas ervaart geen problemen door het wonen bij zijn opa en oma. 
Hij heeft het er goed en hij is eraan gewend. Wat wel verschil maakt, is 
dat hij er al heel lang woont. Lucas zegt hierover: ‘Ik was nog zo jong 
toen ik hier kwam. Als ik ouder zou zijn geweest en dan uit mijn ver-
trouwde omgeving was weggehaald….. Ja, dan zou het veel moeilijker 
zijn geweest.’

Veilig
Hoe lang blijft Lucas bij zijn opa en oma wonen? Lukas: ‘Ik heb in het 
begin steeds gedacht dat het een logeerpartij was en dat ik weer naar 
mijn moeder zou gaan. Daarna werd mij uitgelegd wat er allemaal 
gebeurd was. Ik wilde alles weten en ik kon alles vragen. Op een 
bepaald moment vroeg ik me af of ik niet weer bij mijn moeder kon 
wonen. Toen hebben we dat aan de rechter voorgelegd, maar die vond 
het toch beter dat ik tot mijn achttiende hier blijf. Daarna mag ik kie-
zen waar ik wil wonen.  Nu zie ik mijn moeder elke dag en ik logeer 
soms bij haar. Daar voel ik me ook heel veilig. Ze blijft altijd mijn moe-
der, hoe je het ook wendt of keert.’

Het is tijd, het interview is klaar. En dat is maar goed ook: het broertje 
van Lucas komt zo spelen! 
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Een logeerpartij zonder eind...

’Eerst zei ik 
‘je en jij’, 

nu zeg ik ‘u’ 
tegen 

opa en oma’

ALS JE BIJ JE 
OPA EN OMA GAAT 

WONEN:

‘Begin positief. Het kan gewoon leuk zijn! 
Ga niet bij de pakken neerzitten 

en maak nieuwe vrienden.’

‘Op school leg ik het niet speciaal aan mijn 
klasgenoten uit dat ik bij mijn opa en oma woon. 

Ik zit in de brugklas en heb goed contact met
mijn klassenmentor. Ik praat met haar ook 

over wat er wat in het verleden bij mij 
thuis is gebeurd. Ik vind het fijn 

dat dat kan.’

Tips van 
Lucas

THEMA: WONEN BIJ fAMILIE


