Er was eens…
…een boze stiefmoeder. In bijna alle sprookjes loopt wel een vrouw rond die zo’n hekel heeft aan
haar stiefdochter dat ze besluit haar het leven zuur te maken, haar te bestoken met huishoudehet niets is. En dat is nou precies de reden waarom wij ‘de stiefmoeder’ zien als een kwaadaardig en
haatdragend type. Stiefmoedercoach Jeanette: ‘In de echte wereld zijn er helaas wel voorbeelden
van stiefmoeders die hun frustraties afreageren op de stiefkinderen, maar een stiefmoeder is niet
per definitie slecht; alleen de meest extreme gevallen komen in het nieuws. De stiefmoeders die ik
ontmoet zijn allemaal liefdevolle vrouwen, die juist het beste voorhebben met hun stiefkinderen.’

Het taboe van de
boze stiefmoeder
Lique Tuijl (stiefmoeder van
inmiddels drie pubers) schreef
een boek over iets waar ze
zelf in de beginjaren van haar
stiefmoederschap tevergeefs
naar zocht; een hart onder de
riem voor vrouwen die dol zijn
op hun nieuwe partner, maar
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je bent mijn moeder niet!

Stiefkind,
het overkomt je
Elf stiefkinderen van verschillende leeftijden delen

Eens in de zoveel tijd hoor je het iemand zeggen: ‘Moeder zijn, dat is de zwaarste baan die
er is.’ Maar daar zijn sommigen het niet helemaal mee eens. Natuurlijk, moeders hebben een
tough job, dat valt niet te ontkennen, maar het stiefmoederschap lijkt nog vele malen moeilijker. Want wat stiefmoeders ook zeggen, doen of juist laten, in sommige gevallen lijken ze
het nóóit goed te doen.
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elkaar toegegroeid en vormen

het gedaan met de harmonie.
Alledrie voelen ze zich be-

• Oefenproject: op de kinderen van je partner kun je je
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