
 “Vijftien jaar geleden 
verbrak ik het 
contact met mijn 

ouders. Dat was niet 
makkelijk en er ging een 
gigantische innerlijke strijd 
aan vooraf. Breken met je 
ouders wil je niet, je wilt 
een liefdevol warm nest 
waar je jezelf kunt zijn en je 
je veilig en geborgen weet. 
Bovendien ontmoet je veel 
onbegrip als je breekt met 
je eigen ouders. Veiligheid 
en geborgenheid vond ik 
niet bij mij thuis. Wat ik 
wel vond was afwijzing, 
onbegrip en een onstabiele 
situatie. Zo was ik jarenlang 
de beste vriendin van mijn 
moeder, een rol die een kind 
helemaal niet past en die 
ook helemaal niet gezond is. 
En mijn dominante vader E

het antwoord schuldig blijven. 
Ze zeggen dat ouderliefde 
onvoorwaardelijk is en ik voel 
dat heel duidelijk zo bij mijn 
eigen kinderen. Wat er ook 
gebeurt, wat ze ook doen, ik zal 
altijd van hen houden. Niets 
kan dat veranderen. Al moet ik 
mijn kind voor de tiende keer 
uit de gevangenis halen en keur 
ik zijn handelingen af, dan nog 
houd ik van hem. Wat er ook 
gebeurt. Die onvoorwaardelijke 
liefde heb ik bij mijn vader niet 
gevoeld. Als ik aan bepaalde 
voorwaarden voldeed, dan was 
ik een goed kind en wilde hij 
wel om me geven. ‘Van me 
houden’ zijn te uitgesproken 
woorden, die gebruik ik liever 
niet. Mijn moeder probeerde 
het zo gezellig mogelijk te 
maken thuis. Ze kon niet 
tegen mijn vader op, ze delfde 
altijd het onderspit. Ze had 
psychische problemen, ze had 
mensen nodig om voor haar 
te zorgen. Jarenlang deed ik 
dat, maar nu kan en wil ik dat 
niet meer. Uit zelfbescherming 
houd ik afstand. Ik kan heel 
moeilijk grenzen aangeven 
en  bewaken, voor ik het weet 
heb ik toegegeven en verlies 
ik mezelf in de ander. Dat doet 
mij en mijn persoonlijkheid 
geen goed. Toen mijn moeder 
daadwerkelijk moest kiezen 

probeerde ik met man en 
macht tevreden te stellen. Ik 
leerde al jong mijn gedrag aan 
te passen aan anderen en dat 
betekende dat ik als kind op 
eieren ging lopen. Ik schatte 
bij thuiskomst de situatie in. 
Wie was er en hoe was de 
stemming vandaag? Ik ging 
rekening houden met wat ik 
thuis aantrof. Ik probeerde 
ergernis te voorkomen door 
lief te zijn en me te voegen 
in mijn vaders verwachtingen 
van mij, maar ik voelde 
ook een enorme compassie 
voor mijn moeder die niet 
opgewassen was tegen haar 
dominante man en zich niet 
leek te kunnen ontworstelen 
aan zijn wil. Ik probeerde de 
lieve vrede te bewaren en ging 
me daardoor in onmogelijke 
bochten wringen. De situatie 
was absoluut onhoudbaar en 
op mijn 17e ging ik uit huis.” 

Onbegrepen 

“De jaren daarna onderhield 
ik toch het contact met mijn 
ouders en deed wat van me 
gevraagd werd, maar de 
verstikkende druk van beiden 
benam me soms letterlijk 
de adem. Ik voelde me 
onbegrepen en ook ongeliefd. 
Als je me vraagt of mijn ouders 
van me hielden, moet ik je 
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tussen mijn vader en mij, 
koos ze voor hem. Dat deed 
pijn. Ik geloof zeker dat ze 
mijn zus en mij gewild heeft, 
maar of het moederschap haar 
gebracht heeft wat ze hoopte, 
betwijfel ik. Toen ik vertelde 
dat ik zwanger was van mijn 
eerste kindje reageerde ze heel 
emotioneel. Ze was heel blij en 
ontroerd dat ze oma werd.”  

Geschiedenis
“De stap om een eind te maken 
aan het contact met mijn 
ouders was onontkoombaar, 
maar toch gooide ik de deur 
niet definitief dicht. Ik zag 
het als een tijdelijke breuk, 
ik had tijd nodig en moest 
afstand nemen. Ik wilde op 
adem komen, ik was zo bang 
mezelf te verliezen in al mijn 
emoties. Voordat ik Verbroken 
contact schreef, had ik er geen 
idee van dat het onderwerp 
bij anderen zo sterk leefde. 
Ten tijde van de scheiding 

met mijn ouders voelde ik 
me heel alleen. Ik sprak er 
eigenlijk niet zoveel over, ik 
schaamde me er ook voor. Het 
is niet iets waarmee je te koop 
loopt. Pas toen ik aan mijn 
boek werkte, merkte ik hoeveel 
ouders en kinderen zich in een 
problematische verhouding met 
elkaar bevinden. Het verdriet 
over de situatie is universeel, 
maar achter elke geschiedenis 
gaat een ander verhaal 
schuil. Een heel persoonlijk 
verhaal. Een uniek verhaal. 

De relatie tussen ouders en 
kinderen is een heel bijzondere. 
Familieverhoudingen, of ze 
nu biologisch zijn of niet, zijn 
sowieso uniek, maar de band 
tussen ouder en kind helemaal. 
Ik weet heel zeker dat er bijna 
geen ouder in de wereld is 
die zonder goede bedoelingen 
een kind op de wereld zet, en 
toch zijn die goede intenties 
niet per definitie een garantie 
voor een succes en liefdevolle 
gezinssituatie. Kinderen hebben 
een enorme loyaliteit naar hun 

is. Dat klinkt heel kordaat en 
logisch, maar dat heeft wel 
jaren van strijd en zelfreflectie 
gekost om zover te komen en 
dit te kunnen toegeven aan 
mezelf. Ik ben mijn ouders niet, 
dat weet ik nu. En, ik blijf het 
zeggen, het is mijn gevoel en 
het zijn mijn ervaringen, het 
is mijn werkelijkheid en van 
niemand anders. Ik heb een 

zus die drie jaar jonger is dan 
ik. Door het leeftijdsverschil 
en onze verschillende 
persoonlijkheden konden we 
als kind niet altijd even goed 
met elkaar opschieten. Zij heeft 
onze thuissituatie totaal anders 
ervaren dan ik. Zelfs in één 
gezin kunnen de verschillen 
enorm zijn: gevoelens, beleving, 
maar ook hoe je met dingen 
omgaat, het is allemaal strikt 
persoonlijk. In een familie 
spelen allemaal patronen, 
soms gaan die generaties 
terug. Mijn ervaring is dat je 
de context moet kennen om 
de verhoudingen te kunnen 
plaatsen. Een éénduidig 
antwoord of standaard oplossing 
voor conflicten binnen het gezin 
bestaat niet. Iedereen heeft zijn 
eigen kader, brengt persoonlijke 
ervaringen, gevoelens en eigen 
karaktereigenschappen mee. 
Iedere ouder en ieder kind 
maakt zijn eigen afwegingen. 
Of een beslissing goed is, kan 
alleen degene zelf bepalen. En 

de juiste keuze maken, betekent 
nog niet dat de weg ernaartoe 
een gemakkelijke is.”

Volg je hart
“Met mijn oma, de moeder van 
mijn moeder, had ik een heel 
fijne band. Zij was echt een heel 
bijzondere vrouw. Zij voelde 
voor mij een beetje als een 
tweede moeder. Toen ik besloot 

mijn leven verder de leiden met 
Willemien, de liefde van mijn 
leven, en mijn huwelijk met 
mijn man te verlaten, waren 
veel mensen geshockeerd, 
ook mijn ouders. Mijn vader 
was heel stellig in zijn mening 
over een relatie tussen twee 
mensen van hetzelfde geslacht, 
mijn moeder vond het vooral 
allemaal heel erg. Toen ik het 
mijn oma vertelde zei ze: ‘Volg 

je hart Anita, als je voelt dat 
het goed is doe het dan.’ Van 
haar kreeg ik de steun en het 
begrip die ik zo hard nodig had. 
Ik ben gelukkig nu. Ik koester 
de dingen die ik wel heb. Kerst 
vier ik met de mensen met 
wie ik het goed heb. Met mijn 
ouders vier ik geen kerst, maar 
we hebben wel weer sporadisch 
contact. Ik heb hen ook verteld 
dat ik dit boek ging maken en 
daar stonden ze achter, omdat 
in het boek verhalen van 
ouders én kinderen staan en 
het een boek zonder oordelen 
is. Ze hebben zelfs de eerste 
ouders aangedragen die ik kon 
interviewen voor het boek. Ik 
ben zo dankbaar voor de goede 
band die ik met mijn eigen 
kinderen heb. Ik weet dat er 
altijd iets kan gebeuren wat 
de relatie met je kinderen kan 
verstoren, maar daar ga ik in 
ons eigen gezin niet vanuit. 
Toen ik aan kinderen begon, 
twijfelde ik er geen seconde aan 
of ik wel een goede ouder zou 
blijken. Ik had het vertrouwen 
een goede moeder te zijn. Een 
moeder met onvoorwaardelijke 
liefde voor haar kinderen, wat 
er ook gebeurt.” L

ouders toe, zelfs als deze niet 
beantwoord wordt. Je vecht 
als kind voor de genegenheid 
van je ouders, soms tegen de 
klippen op en tegen beter weten 
in. Ook als je voelt en merkt 
dat je niet krijgt wat je nodig 
hebt van je ouders, blijf je het 
proberen. Je geeft niet zomaar 
op, werkelijk niets wat je ouders 
aangaat laat je onverschillig als 
kind. Ik ben de dochter van een 
dominante vader en een moeder 
met psychische problemen die 
niet tegen haar man op kon, 
maar niets kan dat veranderen, 
al zou ik het willen. Ik heb het 
ermee te doen en zie in dat 
ik sommige dingen niet kan 
veranderen en dat ik me neer 
moet leggen bij de vaststelling 
dat niet alles in het leven leuk Meepraten, of je ervaringen over het contact met je ouders delen? Ga naar www.mijngeheim.nl

‘De relatie tussen ouders en 
kinderen is heel bijzonder’

Verbroken contact tussen ouder en kind, € 24,50, 
geschreven door Anita Drost, is uitgegeven door 
uitgeverij Stili Novi. Anita interviewde voor het 
boek ouders en kinderen over hun verstoorde 
verhouding met elkaar. De verhalen in het boek 
zijn persoonlijk en soms hartverscheurend. Een 
breuk komt nooit zomaar uit de lucht vallen, vaak 
spelen familiegeschiedenissen een rol die soms 
generaties teruggaan. De breuk in een context 
plaatsen is een vereiste voor een zorgvuldige 
benadering, compassie en de wil om de ander te 
begrijpen ook. Want, zoals Anita het zelf zegt: ‘Daar 
waar begrip ontstaat, verbleekt het oordeel’. 

‘Je geeft niet zomaar op,  
niets wat je ouders aangaat  
laat je onverschillig als kind’

Verbroken 
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