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Pfff
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 moEi-

lijkEr. want wat stiEfmoEdErs ook zEggEn, doEn of juist latEn, in sommigE gEvallEn lijkEn zE 

hEt nóóit goEd tE doEn.

je bent mijn moeder niet!

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 

ieTs minder op zijn kinderen. 

in korTe hoofdsTukken neemT 

Lique je mee Langs een scaLa 

aan negaTieve sTiefmoederLijke 

gedachTes en LaaT ze je weTen: 

daT is oké! €17,40 gigaboek

 

stiefkind, 
Het overkomt je
eLf sTiefkinderen van ver-

schiLLende LeefTijden deLen 

openharTig hun ervaringen 

over de scheiding en de nieuwe 

parTner van hun vader óf 

moeder. bijzonder; de kinderen 

zeTTen hun verhaaL krachT bij 

meT zeLfgemaakTe Tekeningen. 

€17,50 depareLreeks.nL

 

de stiefmoeder
‘een reLaTiegeschenkje’, had 

cLaire aLTijd meT een uiTgesTre-

ken gezichT gezegd aLs iemand 

vragend naar haar dreumes 

keek. ‘ik heb haar van mijn 

man cadeau gekregen.’

de afgeLopen jaren is er veeL 

veranderd: cLaire, axeL en zijn 

dochTer josefien zijn naar 

eLkaar Toegegroeid en vormen 

een hechT gezin. maar sinds 

josefien haar sTiefmoeder een 

geheim heefT ToeverTrouwd, is 

heT gedaan meT de harmonie. 

aLLedrie voeLen ze zich be-

speeLd en beLazerd. wie durfT 

aLs eersTe de waarheid open 

en bLooT op TafeL Te Leggen? 

€17,50 uiTgeverij podium

boeken
toP-3

‘een stiefmoeder voelt zich niet alleen een buitenstaander 

maar is dat ook’, zegt jeanette hultzer, zelf stiefmoeder en 

coach op dit gebied. de ervaring leert dat ze vanuit het niets 

een gezin binnen rolt, daar voor onbepaalde tijd blijft, haar 

best doet om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen, maar 

een echte klik blijft meestal uit. Liefde is nu eenmaal minder 

sterk aanwezig als de bloedband 

ontbreekt. stiefmoeders herken-

nen vaak niets van zichzelf in het 

kind van hun partner en voelen zich 

daarom niet direct verbonden met 

hem of haar. omgekeerd weet het 

kind niets van de ‘nieuwe moeder’ 

die plotseling in zijn leven opduikt 

en heeft daarom nauwelijks be-

hoefte om toenadering te zoeken. 

jeanette: ‘de grootste fout die een 

stiefmoeder kan maken is om vre-

selijk lief, leuk en aardig te doen in de hoop de kinderen van 

haar partner voor zich te winnen. het zit in onze vrouwelijke 

natuur om te zorgen, alleen is dat in dit geval niet onze taak. 

de kinderen hebben (als het goed is) al twee liefdevolle ouders 

en zitten niet te wachten op een extra moeder. als stiefmoe-

der doe je er goed aan om dicht bij jezelf te blijven. wees 

geïnteresseerd en help waar kan, maar stort je niet meteen 

op verzorgen en opvoeden.’ dus, les één voor een succes-

volle stiefmoeder: neem de tijd. Laat de kinderen van je part-

ner langzaam aan jouw aanwezigheid wennen en probeer ze, 

voor zover dat kan, te leren kennen. Les twee: weet je plaats. 

bedenk dat je er nooit echt bij zult horen, al plak je pleisters, 

sus je huilbuien, bak je stapels 

pannenkoeken en regel je kaartjes 

voor justin bieber én miley cyrus. 

hoe goed jij ook je best doet, de 

hummeltjes zullen hun moeder al-

tijd blijven zien als de enige echte.

jongens blijken zich makkelijker 

aan te kunnen passen aan nieuwe 

situaties. de grootste kans op een 

goede afloop heeft dus een stief-

moeder, die terechtkomt in een 

gezin met jonge kinderen van het mannelijke geslacht. wat be-

treft leeftijd geldt: hoe jonger, hoe minder geschiedenis. maar 

dat biedt natuurlijk geen garantie. het maakt bijvoorbeeld een 

groot verschil of je als stiefmoeder de drijfveer bent achter de 

scheiding of pas om de hoek komt kijken als de papieren al 

lang en breed zijn getekend. 

Stiefmoeder betekent 
‘moeder zonder bloedband’, 

ofwel: geen moeder

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 huishoude-

Lijke Taken, de Liefde in de weg ziTTen, haar op Te opsLuiTen of Te vergifTigen: ze pasT heT Toe aLsof 

heT 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 stiefmoederschap wordt vaak van de negatieve kant be-

licht, maar is dat wel terecht? het ‘hebben’ van de kinderen 

van je partner heeft namelijk ook grote voordelen. 

•  A parttime job: de kinderen van je partner komen, maar  

 gaan ook weer. zo houden jullie alle tijd over voor elkaar!

•  Wel de lusten…: op het moment dat de kinderen wél bij  

 hun vader zijn is het negen van de tien keer ‘happy-time’. hij  

 is blij hen weer te zien, zij vinden het fijn om bij hun vader (en  

 wellicht ook bij jou) te zijn, jij vindt het leuk hem te zien  

  genieten en ga zo maar door. bovendien staan papadagen  

 altijd bol van de gezellige uitjes. wie wordt er niet vrolijk van  

  een dagje pretpark of middagje film?

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

  moedergevoelens, die iedere vrouw vroeg of laat toch in  

  mindere of meerdere mate begint te voelen, loslaten. én je   

 verzorgingsskills ‘testen’; zo kun je beter inschatten of je toe  

 bent aan het echte werk: jullie eigen liefdesbaby.
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