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Een samengesteld gezin kan geweldig zijn, maar ook een
bak ellend6. !!antïat als deÏinderín ié niet moeten of

de ex \ran ie qeliefde ie bloed u,el kan drínken3 Esm ée (37)
vertelt in'vofielvluch't over dg ,fg.lopen vierjaar, over hoe- 

het is om stielïnoeder te zijn.
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k ben gek op kinderen, altijd al ger.veest. Oppassen op het kroost
van vrienden? Graagl Een midda-q helpen op de basisschool van

mijn nichtje'? Geen probleeml Dus een vriend met kinderen leek
rne prirna. In n.riin hooÍd zag ik een plaatje van hét pert'ecte samen-

gestelde gezin voor nre. Hoe naïef die gedachte was. realiseercle ik
me pas toen ik daadwerkelijk een relatie kreeg met een man met
kinderen. Mijn stiefmoederrol ziet er niet uit zoals ik had gehoopt.

Sterker nog: die rol bezorgt me regelmatig slapeloze nachten.veel
orzekerheid. rechtbankbezoeken en met vlagen een doodongeluk-
kige vriend. De moeder van zijn twee dochters ziet een nieuwe
vrouw in hun leven niet zitten en doet er al vier jaar lang alles

aan om ons leven zo moeilijk mogelijk te maken. Een terugblik...

Jqnuori 2Ol4
"We moeten praten..." Het is dé zin om iemand instant buikpijn te

geven. omdat hij altijd wordt gevoled door rotnieuws. Mijn vriend
Mark kijkt bezorgd voor zich uit. Hij lijkt op het punt te staan om in
huilen uit te barsten; zo heb ik hem nog nooit gezien. Vragend kijk
ik hem aan. want ik weet dat dit niet het moment is om mijn mond
open te trekken. Er schiet van al1es door mijn hoofd. Zou hij verliefd
zijn geworden op een ander? Of is het van zijn kant 'op: zoals ik
anderen vaak hoor verklaren'l Het lijkt me sterk. Er zal vast iemand
zijn overleden. besluit ik.
Gelaten wacht ik op verdere uitleg. "lk word vader," zegt Mark
zachtjes terwijl hij aan zijn trui plukt. En dan, bijna onhoorbaar:
"Van een tweeling, twee meisjes." Voor het eerst van mijn leven
ben ik sprakeloos. Ik kijk hem met srote ogen aan. "Vader? Van een

tweeling? Hóé dan?" Domme vraag natuurlijk. rvant ik snap ook
wel waar baby's vandaan komen. maar op dit moment zijn het de

enige woorden die ik uit mijn keel weet te kriigen.Terwijl de tranen
op zijn trui vallen. lucht mijn anders zo stoerc man zijn hart. Vlak
voordat Mark mij leerde kennen. had hij het bed gedeeld met zijn
ex. En nu. inmiddels zés maanden zu,anger, vond zij het tijd om hun
relatie nieuw leven in te blazen. Toen mijn vriend haar vertelde dat
hij inmiddels een nieuwe vriendin had en dat hij niet van plan was

mij te verlaten. barstte de bom. Ze zou er ólles aan doen om onze

relatie om zeep te helpen en hii moest ook absoluut niet op een

omgangsregeling rekenen.

Moort 2Ol4
Met een vreemd gevoel in mijn buik geef ik Mark een kus en een ste-

vige knuffel. "Succes." fluister ik. Zijn ex staat op het punt te bevallen
en tegen alle verrvachtingen in mag hij naar het ziekenhuis komen.
De afgelopen maanden waren verwarrend. De ene dag rvenste de

moeder van zijn twee ongeboren meisjes ons de vreseliikste dingen
toe, de volgende dag leek er zowaar zicht op co-ouderschap. En nu
mag hij dus zelÍ\ bij de bevalling zijn. Acht uur later hangt hij azrn de

lijn. Aya en lz-zy zijn geboren en doen het super; ze mogen dezelfde

dag nog naar huis. Of ik het erg vind dat hij een nachtjc bij zijn ex

blijft slapen om haar te helpen'l Ik zie er geen kwaad in en snap clat

hij zijn meisjes niet nu al rvil achterlaten. Zonder enige twijfel stem

ik toe. Misschien heb ik me voor niets zo'n zorgen gen.raakt en loopt
het allemaal rvel los. De eerste tijd na de bevalling is gerveldig. Mark
ziet de meiden om het weekend en bouwt al snel een band met ze

op. Ik houd me afzijdig, wacht mijn beurt geduldig af.
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'Stiefmoeder
klinkt niet, moqr

qls ik bonusmoeder
of liefmoeder hoor,

qriip ik ook nqqrr ten teiltje'

Jqnuori 2OI5
De meiden zijn inmiddels tien maanden er.r ik heb ze nog steeds niet
gezien. De ex zegt dat ze dat niet wil en om de goede vrede te bewaren,

heett hij daar tot nu mee ingestemd. Samen hebben ze atgesproken
dat de meiden om het rveekend bij hem zijn en dat ging een hele tijd
goed. Maar sinds wij twee maanden geleden zijn gaan samenwonen,

lijkt ze die afspraak te zijn vergeten.Iedere keer dat Mark op het punt

staat om zijn dochters op te halen, is er iets aan de hand. Ze zijn ziek.
moeten mee naar een verjaardag en soms is er zelt's helemaal geen

verklaring. maar wordt de telelbon gewoon niet opgenomen en de

deur niet opengedaan.

Jonuqri 2o16
Het afgelopen jaar zijn Al'a en Izzy r.velgeteld zes keer een weekendje

bij ons geweest. Hun moeder doet er nog altijd alles aan om hen bij
Mark - en ik denk vooral bij mij - weg te houden. Mijn vriend heeft het

zo lang mogelijk uitgesteld.maar nu neemt hij toch een advocaat in de

arm. Hij wil ziin meiden in ieder geval eens per maand bij hem hebben

en dat begriip ik volkomcn. Ik heb ze dan nog maar zes kccr gezicn.

maar ze zijn te leuk 'n'oor wclorden. Januari is gevuld met at.sprtrken

met de advocaat en bezoekjes aan de rechtbank. Tiidens de zitting
rvordt hij beschuldigd van bedreiging, het in gevaar brengen van de

tr,veeling door ze bij 'onbekenden'te brengen en zélfs van mishande-
ling.Alles wordt uit de kast getrokken om Mark in een kwaad daglicht
te zetten. Gelukkig gaat de rechter hier niet in mee. Er is nergens ook
maar enig bewijs voor en dus wordt besloten dat de meiden eens in
de drie weken bij ons mogen zijn en dat mijn vriend en zijn ex om de

zoveel tijd samen met een mediator moeten praten.

Septembel, 2o16
Voor het eerst voel ik me'stiefmoederl Ik weet heus dat dat de gan_q-

bare term is, maar zo had ik er voorheen eigenlijk nog nooit over
nagedacht. Stiefmoeder klinkt stom. maar als ik iemand bonusmoeder
of liefmoeder hoor zeggen, grijp ik naar een teiltje. Maar ach. die term
is wel het minst belangrijke. Veel groter nieuws is dat de gemaakte

afspraken stand lijken te houden. De instanties zijn het erover eens

clat Mark een goede vader is en dat de meiden gek op hem zijn. Dat
hun moeder problemen met hem heeït. zou volqens hen geen reden

moeten ziin om de meiden bij hem weg te houden.Ieder weekend dat

we twee vrolijke. eigenrvijze dametjes over de r4oer hebben. geniet ik
met volle teugen.Tegelijkertijd loop ik op eieren als ze er zijn. Nu ze

beginnen te praten,rvil ik niet dat ze thuis iets zeggen dat hun moeder
kan triggeren: ik ben a1s de dood om te verpesten wat we nu hebben.

C
c
l
I
c
Z

C

È

2
I
I.I

l

2
L

2

c
Z
N

2
u
2
u
a
u
c
L

a
È
È

C



(593:uorg)
yog )ootu 6ou 1op soM 0OOZ ul repno u9e

trq do 1reor6 rool ; ua O op uossn] s,Íqoq uo'r 791 oultg e

'urze6repnolel]s uee sl uauutze6 ospuolrepoN 91 ap do 1 r
'slopno eploq Jo ueo uo^

orloler amnalu uoe ]ou..l uo)olu ol ouloDp 797 leane6uo 16[111

'1>looute6eeu uoqqoq 6urplaq:s1q:e ueo olp uelapul) ep uoA 
' 'OOO'r81 leerre6uo

ueuurze6letls loluoo tèq som OLOZ u1 ueuloue6eol OOO'9g

oulrq leu Bóót spuls sl puollapoN ut ueuutzeOletls lDluoo leH '
'6urpreqrslqte uee ur 16rpure uel[r1e,ranq ospuolrapeN e op do 1 '

I 'snEèpec elsloojs 3e^À1 uftz leru ua8

-uèIq]oop uouunl le,t\ uBp 610Z lsJeÏ e'/\\ lup uerqJSsIN'uel lInIèpuo

reeiu pueluolu ree,e\ uelelu el ue>leldslu elfqeprnp ue ueSer^ èl uee

Seza8 ruo pur4lp '!{uuqlrlceJ ep Jueu ree^l ruef 1rp ueeS snp uA 'leru ez

uëIuoï uec aua^é8eelu lelu ez Jepeou s.Ízz1ue eÍyp6'uaSuerq e1

ur 8rue,^e trra, irq geeq - lseoru uede llp 1ep loru lsvrr frq - p8eer'te8uee

iyeeq Seze8 uea8 rEEIu'pueïre UeeI{ Ie'^A ueplelu ep ftq lPpluo leop

utrd rueq teq lep >lI eIz uè8o u[rz uee leeru ,ueepeS qeq ez roo^ soile àI

1np 1"^ frrun iezuarz'uïtz tepno oz sle, uee leur JB rBB^ leq ]èop [H
'ue3[u>1 up{ Jeeàie Joo^ nu ]ep ep ueq eue8ep lalu {I lep loo lee1Y\

,nn*'.,"rn"q e1 do ueq ruo lsaq uftu eop 11'geeq eeru 1[11teou re

leq ïJeIN Wp eY >lI 'pu31uè1u 1ee'tt'ue3e1se8ruo sr reaa'r susaur '(zz1

ue e,{y uea ropeout ep tuolee,11'lee^ leq sr 'ueruols8uel puueur red

suee èz slv'looq èlnoJ Jee,^A leq sI uepueeru reed uee spuls 'ruooq

ep rèpuo puedoa8uo 8ou ua88ri uepleru ep uB^ sehneopeclsro{ eC

610,z !rpnuDr

'rooà uI ez uedeor.,i1eeq,,'ple8ezaq luerds;e e14eerue8 lsrn[oz

ep lpro,^N e,tg qSrq uee ]aIAI ..óleec'BluElu ep efleeq uee relq ÏI ueq

uep'ue1pu Seer8 1ep eqp[ sp leeru'etuetu uee Ie uaqqeq el]ln[,''ues

lo,tdooq eur uelLq ueSo eurnrq eSrlqcerd reed ee'Lra ipuetuèI aroo^

Srupralpueq uee lorq sI 6ue8erpe8 19,1r u€p rlslz Jepeorulells ueè lootu

eor{ rBEIN'uèlueuur 1e1d ep ]èIu lnnlosqe >ioo IVI\ {I ue IB ez ueqqeq

repeou uèg "'lm nu rolrl eIU {I per eoH 'leeà u,Iu uI lorg ilueg

.,aelueur ezuo efueeq uoe qJol lueq e[ reetr4i,,'do ue'Lrnerqlue^À reeq

e ,{y 1>1er1'ueq etueru uoe8 8ou iqJo rl'ol {I lep leue^ oz 4 sly uuu 
'kz1

t1n.t..'3111eze8 oz piqp sI leq uA,,,. peq reeu suo 18uerq ue suo roo^

11oo1 
"i''.roo^e8 

no51,,']ruoà olsnlcuoc eip lrq ez eol{ reuq 4 Seer'r

puèqce1 u€e pueleozrepuo eru 1>1tq eÍy,,'Pulelu uoe 0o tqce lAh [tt"

8102 llnr
'èe,rvrl erp }e{u pue?ezeí eur >lI loo^ }E'la. "'o

reelu'uoq lelu Jèpeou unq )il ]Bp lae'^A {I'uauulque^ uepjo'^À lure'^À

eiu {r iao^'uesuPp eIZ reulE>l ep roop snz JBeq lelrI uoIues iqcel'tdeu

epuolq e3ue1 uea 1aru relel uelnurul reed uae reeq {l s1y,,6ue1ir4

Ltazotl nu e,lo. uollnz,,'1eu u[ru luo uèIure JuEq leuls ue lqcnle8do

t>i[]l oZ ,,'tpul^;eq lrz ;o lrq ar,t ueledeq ]lez SBIu ueerepel ue JaIT {oo

";i p; 41 6qco1 'peo8 1eq sr uep'nog ,,"lezue lse^ reeq >1ed >p snp

'[rq uerope,t efueeq uee re 1ee]s eZ.,Jell lsln[e[pur't >11,,:do srapnoqcs

weqtlee,qf,zzL,L1;1ez [r[pura,1e,Lr, ue "'tuu4f,,'uepue] Io^ 1èq uoe lalu

unp àr Els 'slqJeÀ\Je^uo ruE,^À>l elp 'oz ,.'iuèq ruols [r[ 1ep 13ez euuyq,,

Lloz raqulerao

'uerz uelul qeq p,t epeo8 ultu T 1ep IIq qcol ueq 4'8re 1er51 ueSer4e8

proo,^Àluu uee lloou {I qeq ehqcrreq u[- dO Lueop uo]èout Ia'\\ llp ïl
pBH'ltds ï 3tu1'r4qe8 qeq uernlsre^ do 4r lepeu uee1e11 ellqcueq

uee reBI{ T rnnls snp ue lrur reeu st p,uneluaq Jepeou s,'&21 ua e'{y }ep

ueluoule^ Ïr qer{ eI^ EI^'JeIq sefpuelee'Lr unq uee puoÀ\e3 perueleq

1e u[iz uepteur ep ua lsee,Lre8 sèIznr uee8 ulrz re'uaruo>1e8uu uspro"tt

u"1rrO.gy'p"o3 leeq -ruet;pq uèe Ie lee? loH 'uèrnlsre^ do tl à[l
sreSut,t epuellul ]eIN,(: uelyz lerz 1ep e[;o ueleu:EBtu ]ee'T'uauuaà

uarèl et el uro ul.g eru leq tàh'teetsuedo roo^legp [r[ s1y'u[tz repu't

unq i q 
"r.r1n 

ufrz uareputl eIet,u [rq uele'Lr qr'Lr e[1ep uollelsroo^ pao8

Ieeq eru ue1 11 'ei qaq uopieu e8rp1e'tte8 uee 1e'^À ielsree ue1 ltog'

Ltoz ludv SU]Jfl) ]C

'uessoldo uelooul o] puoqlepou ez uto uop uoulo)loon

e1 ueuelqord tuo re1[r1e11or-u sl ]aH 'ueulou el uJio ap ul q)oof

uoe loop Jo uazol e1 ue)aoq roop'daor6slerdsaO;epeou;etls

uoe uoD uouleu o] loep roop uoplereqlool o[ 1un1 ep '1atu rool

1íra ep llooq ueuutze6 aplelsebuauos ap uo^ oplopoe^ 1:s)lu

]otu st leq luorrn'doqcslepaotuJells 1eq do roorr peo6 e[ plerag 6
';on1:edsel uop looLl lopouaq'uer-uo1ue6e1 6111oneo1

rooq et 1qroy1 uela6el Jloz snp iop ez lool 'lapaolu uo lepo^ op

uo^ )oo] uoe sl uolopull ep roo^ 6lo7 sr 1frlelozpoou ]>illls laLl

Írzuel'uep[rLuta o] lopaoLu ap louJ ])o]uo) sàeellsltllel reaqold O
'do leru et 6uup roouJ 'uouol e1 ossololul elq:erdo

ue uole stnl o] ez loou roop uelopur)1er1s e[ roo'r uedo a[ 1e15 I
iuaop jlez la^^ ulot{ }aq lool

rooul '6urssoldo uao loou uo)ooz loLl trq uedleq lsaq leuyod

et 6ouu ap uelloddo ropootr-l op ]au.l ouloop 1eq lrq uo1 uoq

'reupod et leiu 'ueqqeq loon ollulnl op loop ue u[tz uetuos

et11n[raeuuom'1rp leerdseg pul) ueo ]eu sl puoq op uoo slel

lo lop lepiae sr-uos [tÍ erz.]opuoo]sue]lnq, enerllefqo Jal]oler slv O
'íqqoq 1o ltods'er1rr.uo1 'uapuelrn loLu ue^el ue6ra e[ pnoqrepug O

'ue11er16nra1 looP e[ eí un1

'lprom laa^ el ue^e ef leq sly'srnq ur 1e1d ue6ta uee 'roon 6lo7 g
'slepho op uo^ )ool uea sl troC 'ueoloz]on 1oq ul roop ]oru DIS O

'u[rz ftq uelepul) ep ]oom lalu 'lo)92'lro^ z ]loou

)oo uop -looLu ']toou ualopul)]olls e[ uo'r lepaou op )oo,\ 0

,;uÍrz 6utssodeol uoA lopeoLu1olls arepol roo^ elp

sl.uop uo spp lDluoo uee le uÍtz sïuopuosec lqeq uelapur>1 uee6

(6ou) trIreeuuoM uop uftz slepuo uolepul)Jal]s e[ lau etlo1e; ep

1o, 
:1q.q uorapur) ;1az trt s1o ul 'lootxluo ptrryeel ere1o1 do sod ez e[

Joeuuo^ uop slepuo laeq ollDnlls op sl 'lulo) ue;aput>getls e[ uorr

uo^el leq ut 6eorn lo [l[slv ']eoqpuoqrepoolu]el]s ploopuols uee6

sooleL{ st ll,, :a}}ouoel'uedoluoo uewelqo'rd uebal ;epeou;et1s

slo lol unq ul elp uomnoi^ 1d1eq ua qfoo) sl razllnH ollouoef

SI,NOO Nl S.OO dtolotllilIs


