Ver

b r o k e n

contact
tussen ouder en kind

Anita Drost

voorwoord
Lia van Doorn

Uitgeverij Stili Novi

Voorwoord
Inleiding 						
I

Afstevenen op een breuk

1
2
3
4
5

Donderslag bij heldere hemel?			
Zichtbare en onzichtbare barsten in de ouder-kindrelatie
Voeding en escalatie van het conflict
De rol van anderen
Vragen die je jezelf of je cliënt kunt stellen

II

De wortels doorgezaagd

6
De breuk
7	Rouw
8	Opkrabbelen
9
Herstel van het contact
III

De knoop ontwarren –
generatieoverstijgende issues

10
Intergenerationele patronen
11	Een nieuw verhaal
IV	Wat te doen…
12
Als er kleinkinderen zijn
13	Tussen twee vuren
14
Met feestdagen
15
Als er iemand ziek wordt of overlijdt
V

De verhalen
Het verhaal van Mere, Wilma, Edward, Dorike en Johan,
Janine, Wendy, Eddy, Leonie, Jan Willem, Nia en Anita
Bijlagen
Tips voor professionals
Tips voor lotgenoten
Boekbesprekingen over verbroken contact
Dankwoord
Over de auteur
Boeken over aanverwante thema’s
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Dit boek behandelt een intrigerend en actueel onderwerp: de verborgen of
openlijke conflicten tussen bloedverwanten en het pijnlijke proces dat kan leiden
tot verbreken van het contact tussen ouders en kinderen. Het boek is gelardeerd
met interviewfragmenten die illustreren hoe er barsten kunnen ontstaan in het
gezin ‘als hoeksteen van de samenleving’. Het laat zien, en maakt invoelbaar, hoe
de betreffende familieleden worstelen met het verlies door het verbroken contact
en met maatschappelijke normen over ‘goed ouderschap’ en ‘een goed kind zijn’.
Het is slechts bij benadering bekend hoe vaak het contact tussen ouders en
kinderen wordt verbroken. De schattingen dat het een paar procent van de
Nederlandse bevolking betreft, op een inwonertal van ruim 17 miljoen, leidt
tot de veronderstelling dat het om tienduizenden personen gaat. Ook de
toename van het aantal echtscheidingen – die in relatieve harmonie kunnen
verlopen of kunnen ontaarden in ‘vechtscheidingen’ – suggereert dat traditionele
gezinsverhoudingen onder druk staan. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan
naar conflicten tussen ouders en kinderen. Dit boek licht een tip van de sluier op.
Het onderwerp van dit boek is ook uiterst relevant in het licht van de
participatiesamenleving. In 2013 lichtte Koning Willem Alexander in de
troonrede toe dat de regering werkt aan het hervormen van de publieke
voorzieningen: ‘De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker
in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan wordt gevraagd
verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.’
In de participatiesamenleving worden burgers aangespoord om voor elkaar
te zorgen: in gezins- en familieverband, in buurtverband en op het niveau
van de samenleving. Professionele zorg en ondersteuning worden nog slechts
additioneel ingezet, in die situaties waarbij burgers niet op hun familie of andere
sociale verbanden kunnen terugvallen. Dit boek roept de vraag op of er daarbij
niet al te vanzelfsprekend vanuit wordt gegaan dat ouders en kinderen een
goede verstandhouding hebben en de zorg voor elkaar kunnen dragen. En het
roept bijvoorbeeld ook de vraag op of het een taak is van sociaal werkers om te
bemiddelen bij conflicten tussen ouders en (volwassen) kinderen. Moet dat dan
idealiter leiden tot het herstellen van verbroken contacten? Of zou dat juist niet
het doel moeten zijn? Kortom: een intrigerend onderwerp met veel haken en
ogen, waar we nog weinig over weten.
Lia van Doorn
Lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening, Hogeschool Utrecht

Volwassenen die het contact met hun ouder(s) verbreken,
ouders die hun kinderen niet meer willen zien en spreken.
Hoe kan zoiets gebeuren? Wat gaat eraan vooraf? En wat
zijn de gevolgen van zo’n contactbreuk? Hoe vaak komt het
voor dat kinderen en ouders met
elkaar breken? Komt het weer goed?
In Verbroken contact tussen ouder en
kind beschrijft Anita Drost wat er
speelt in de aanloop naar, tijdens en
na een breuk in een familierelatie. Zij
interviewde kinderen én ouders die in
deze situaties terechtkwamen.
Bij een (naderende) breuk spelen thema’s als schuld, conflict,
de rol van derden, rouw, opkrabbelen en herstel van het
contact vaak een grote rol. Ook beschrijft het boek lastige
situaties: familiefeesten, omgang met de kleinkinderen,
familieleden die tussen twee vuren staan, ziekte, mantelzorg,
overlijden en verdeling van een erfenis. Het boek sluit af
met elf verhalen van kinderen en ouders en met tips voor
lotgenoten en professionals.
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