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Taboe

“Ik zal nooit scheiden”
Ervaringsdeskundige Linda Puttenaers uit Vorselaar getuigt over ouderverstoting

A

LINDA PUTTENAERS
Ervaringsdeskundige

ls gevolg van een
vechtscheiding heb ik
mijn vader lange tijd
niet gezien. Ergens
was er altijd de hoop om het
ooit uit te praten. Die hoop
verdween toen hij plots
overleed.” Het nieuws dat een
moeder uit Merksplas twaalf
maanden naar de cel moet
omdat ze haar expartner het
bezoekrecht voor de kinderen
ontzegt, roept ook bij Linda
Puttenaers (40) herinneringen
op. “Ouderverstoting blijft
een groot taboe”, getuigt ze.

“Ouders in een
vechtscheiding
beseffen niet
meer dat hun kind voor
de helft bestaat uit de
persoon aan wie ze de
oorlog verklaren. Hun
ex is de grootste vijand,
maar voor het kind
blijft het een ouder.”
FOTO JOREN
DE WEERDT

b “Ouderverstoting betekent dat
een kind het contact met een ouder tijdelijk verbreekt, vaak tijdens een vechtscheiding”, definieert Linda Puttenaers uit het Kempense Vorselaar het fenomeen.
Puttenaers is gezinswetenschapster en helaas ook een ervaringsdeskundige. “Ik was drie toen
mijn ouders uit elkaar gingen. Op
mijn twaalfde verbrak ik resoluut
het contact met mijn vader.”

koude kleren niet raakte. Rond
mijn dertigste wou ik niet langer
om de feiten heen zweven, maar
wilde ik de harde realiteit onder
ogen zien. De boosheid, het verdriet en de onmacht die ik als
kind voelde, beleefde ik opnieuw.
Nu als volwassene en als mama.
Die verwerking was heftig, maar
broodnodig. Net daarom ben ik
met de lotgenotengroep Kocon
begonnen.”
Kocon staat voor kinder-oudercontact. De praatgroep blijkt een
zeldzaam initiatief. “Hoewel ouderverstoting een acute problematiek is, bestaat er amper gestructureerde begeleiding. Maandelijks ontmoet ik volwassenen
die als kind het contact verbraken
met een ouder. In onze groep wisselen we ervaringen uit.”

Veel stress
“Negen jaar had ik het gevecht
tussen mijn ouders volgehouden.
Ze slingerden mij tussen het antimama-kamp en het anti-papakamp. Als ik bij vader was, probeerde ik hem te plezieren en bij
mijn moeder deed ik het net andersom. Ik moest me telkens aanpassen. Zo zorgen kinderen in zekere zin voor hun ouders. De wederzijdse kwaadsprekerij gaf me
enorm veel stress. Ik kreeg tics en
de dag voor ik naar papa ging,
kreeg ik aanvallen van migraine.”
“Ouders in een vechtscheiding
beseffen niet meer dat hun kind
voor de helft bestaat uit de persoon aan wie ze de oorlog verklaren. Hun ex is de grootste vijand,
maar voor het kind blijft het een
ouder. Daarom proberen veel kinderen op latere leeftijd de banden
weer aan te halen.”
Arbeidsongeval
Ook Linda ondernam een verzoeningspoging. “Op mijn achttiende probeerde ik het contact
met mijn vader te herstellen,
maar dat liep mis. In plaats van
een verzoening, volgde opnieuw
een stroom aan verwijten. Zo’n
relatie wilde ik niet langer. Ik wou
praten over de toekomst, niet terugkeren naar het verleden. Opnieuw zag ik vader lange tijd niet.
Tot ik het bericht kreeg dat hij na
een arbeidsongeval was overleden. Ergens was er altijd nog de
hoop om het ooit uit te praten,
maar nu is die hoop er niet meer.”
Puttenaers heeft één belangrijke
tip voor verstoten ouders. “Houd
altijd de deur open voor je kind,
hoeveel tijd er ook overheen gaat.
Verwerk wat er gebeurde, zodat
je niet hervalt in oude gewoontes
zodra je (volwassen) kind opnieuw contact zoekt.”
“Lange tijd leefde ik alsof de contactbreuk met mijn vader mijn

Linda Puttenaers met op de achtergrond een foto van haar zoontjes Cid en Mauro. Haar tip voor
verstoten ouders: houd de deur altijd open voor je kind en verwerk wat er gebeurde, zodat je niet
hervalt in oude gewoontes wanneer je zoon of dochter opnieuw contact zoekt. FOTO FOTO JOREN DE WEERDT

Meer papa’s dan mama’s verstoten
b Hoe vaak komt ouderverstoting voor? “Exacte
cijfers zijn er niet, maar er is wel een indicatie
dankzij de samenwerking tussen vijf Vlaamse
universiteiten voor het grootschalig onderzoek
Scheiding in Vlaanderen”, zegt Linda Puttenaers.
“Merkwaardig genoeg variëren de cijfers.
Volgens de gegevens van de ouders is in 1,55%
van de echtscheidingen sprake van ouderversto

ting. Vermoedelijk worden meer vaders (2,03%)
dan moeders (0,45%) verstoten. Hetzelfde on
derzoek bij kinderen resulteert in 4,72% vader
verstoting en 0,59% moederverstoting. De
onderzoekers vermoeden dat hun gegevens
slechts de bovengrens van dit maatschappelijk
probleem blootleggen.”
(stla)

Thesis als verwerkingsproces
Voor kinderen in zo’n situatie is
er nauwelijks begeleiding. “Ik
droom van een samenwerking
met het jongerenadviescentrum
JAC. Wie weet, lukt het ooit om
een lotgenotengroep voor jongeren op te starten. Ik nam loopbaanonderbreking als leerkracht
en ging gezinswetenschappen
studeren. Mijn bachelorproef
schreef ik over ouderverstoting,
vanuit het gezichtspunt van het
kind. Eigenlijk was mijn thesis
een verwerking. Contactbreuk is
zowel een sociaal, emotioneel, familiaal als juridisch kluwen. Ik
ben een PAS-kind. PAS staat voor
Parental Alianation Syndrom.
Het is een afschuwelijke term, net
zoals ouderverstoting. Liever
spreek ik over contactbreuk. Ik
wil het taboe op contactbreuk
wegnemen, onder meer via lezingen. Tot nu toe krijgen vooral de
verstoten ouders een stem in de
media, waardoor een enigszins
eenzijdige visie ontstaat. Net
daarom is er de Internationale
Dag van de Bewustwording van
Ouderverstoting op 25 april. Dan
wordt aandacht gevraagd voor dit
weinig bekend fenomeen. Voor
mij leverde alle miserie slechts
één mooie zekerheid op: ik zal
nooit scheiden.”
STEFAN LAENEN
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Info over ouderverstoting en Kocon
via www.contactbreuk.be

