
Zodra je moeder wordt, staan me, myself and I achteraan in de rij. Vaak is 

dat prima, maar sóms denk je op een moment van spitsuur en grote stress: 

mag ik misschien heel, heel even tijd voor míj? Journaliste Yvonne Brok  

(36, moeder van twee meiden) weet er alles van.

HALLO, 
ik ben er 
ook nog!

>

Als ik me rond een uur of zeven ’s avonds met Malou (3) 
en Daniek (1) op mijn bed nestel om een boekje voor te 
 lezen, valt mijn blik op de tuin van de buren. De buurman 
komt net thuis en begroet zijn vriendin met een uitgebrei-
de knuffel. Ik zie ze overleggen: “Kook jij of ik? Of gaan 
we lekker de stad in?” Even later hoor ik hun poort open-
gaan. Lachend fietsen ze samen weg, vermoedelijk richting 
een eetcafé. Als ik vervolgens beneden kom en me hink-
stap-sprong over de Duplo, poppen en blokken richting de  
keuken beweeg om orde in het slagveld daar te scheppen, 
denk ik met enige weemoed terug aan nog niet eens zo 
lang geleden. Aan de tijd dat ook wij spontaan op de fiets 
sprongen om in de stad te gaan eten. Of dat ik om vier uur 
afsprak met een vriendin voor een drankje en diep in de 
nacht thuiskwam, beschonken en met de blaren op mijn 
hielen van het dansen. Die spontaniteit is uit m’n  leven, 
bedenk ik me. Diners, kroegavonden, saunadagen, ze  

worden allemaal gepland. En voor ik het nest verlaat, zorg 
ik dat alles thuis is georganiseerd. Ik regel en zorg, meestal 
met liefde en plezier. Maar af en toe ook zwaar geïrriteerd 
en met het zweet op m’n bovenlip. Joehoe, ik ben er ook 
nog! Ik was ook al iemand vóór ik moeder werd. Maar waar 
is dat leven gebleven? 

OPLUCHTING 
Ben ik de enige die dit zo voelt? Ik vraag het psycholoog  
Ellen Huijsmans van Inmotie Psychologie, moeder van 
dochter Noa (4): “Nee joh, natuurlijk ben je niet de enige. 
Maar onder moeders is er sprake van enige schroom om te 
zeggen dat ze het even zat zijn. Al heb ik wel het idee dat 
dit langzaam aan het veranderen is en dat moeders onder-
ling wat eerlijker worden. Een goede ontwikkeling, vind ik. 
Als je van je kinderen verwacht dat ze eerlijk zijn, moet 
je dat op z’n minst zelf ook nastreven. Het kan bovendien  
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‘ Elke fase van je kind vraagt  
 ’n aanpassing van jou. Bedenk 
steeds wat jóúw wensen zijn’

‘Soms wil ik me gewoon 
omdraaien in bed en 

 denken: De groeten met  
je klei, mama slaapt’

< opluchten open te zijn over het moederschap. Om te dur-
ven zeggen dat je vandaag even geen zin hebt in de drift-
buien van je zoon of het gegil van je dochter. Ook al zie 
je dat moeders zich wat makkelijker gaan uitspreken over 
dat ze het moederschap soms best zwaar vinden, ze probe-
ren wel vaak nog om het gedrag van hun kind goed te pra-
ten. Het is vast een sprongetje, ze heeft gewoon moeite met 
prikkels, dat soort teksten. Begrijpelijk, want anders zeg je 
iets naars over je kind van wie je zoveel houdt. Ook al staat 
de liefde voor je kind hier helemaal los van.”  
Ik maak een rondje langs andere moeders om te kijken 
hoe zij dit zien. “Ik doe niet mee aan de poppenkast over 
hoe geweldig het allemaal is, want ik vind het af en toe 
hartstikke pittig”, begint Carlijn Pieters (34), moeder van 
zoon Sem (3) en dochter Feline (1). “Ik ben moeder gewor-
den, maar ondertussen heb ik een relatie, familie, vriendin-
nen, eetclubjes, werk en sport. Ik heb niet alleen constant 
het gevóél dat ik iets moet, dat is ook echt zo. Ook op een 
dag thuis heb ik vaak het idee dat ik maar achter de fei-
ten aan blijf rennen. Dan vind ik het lastig om rustig met 
een kopje koffie op de bank te gaan zitten om tot mezelf te 
 komen. Want intussen wil de een een boterham en tettert 
de ander om een fles.” Ellen Huijsmans herkent dit verhaal: 
“We leven in een moeten-maatschappij waarin de sociale 
druk hoog is. Je leven moet wel vol en rijk zijn. En dus ren-
nen we als kippen zonder kop rond. Stop met powervrouw 
te spelen, je bent Mega Mindy niet. Moeders denken dat 
er veel tijd ‘op’ is gegaan aan werk, sport en vriendinnen 
dat me-time er daarom bij in moet schieten. Onzin! Maak 

het gewoon niet te groot. Wil jij een uurtje in bad liggen? 
Doen! Maar zorg dan wel dat je partner de kids entertaint 
zodat jij je kunt onderdompelen zonder dat zij over de rand  
hangen met hun eendjes. Claim tijd voor jezelf, zonder dat 
je je daar rottig over voelt.” 
Carlijn voegt toe dat ze haar gevoelens eerlijk bespreekt 
met vriendinnen. “Soms krijgen we er enorm de slappe lach 
van, soms pinken we een traantje weg. Ik heb ook vriendin-
nen die het anders ervaren. Dat zijn übermoeders, denk ik 
dan. Of ze durven er niet voor uit te komen dat ze ook wel-
eens denken: Waar ben ík in dit verhaal? Af en toe een iets 
minder planmatig leven, dat lijkt me wel wat. En uitslapen, 
ja dat mis ik ook. Soms wil ik me gewoon kunnen omdraai-
en in bed en denken: De groeten met je klei, mama slaapt.” 

IMPACT 
Colette (40) is kok en heeft een eigen culinair bedrijf. Voor-
dat haar dochter Merel (4) kwam, was ze áltijd aan het 
werk. Dat wilde ze als moeder ook blijven doen. “Ik had 
nooit gedacht dat er iets zou zijn dat ik nog leuker zou vin-
den dan mijn werk, totdat Merel werd geboren. Ik voelde 
meteen zo veel liefde en toewijding voor haar. Het moe-
derschap heeft me kwetsbaar gemaakt: altijd is er ergens 
de angst om het mooiste van mijn leven te verliezen. Van 
een avonturier zonder plannen werd ik iemand die het over 
brandmelders had en checkte of alle deuren wel op slot 
 zaten. Lange tijd gaf ik de zorg voor mijn dochter niet mak-
kelijk uit handen. Ik wilde er voor haar zijn en werkte me 
ondertussen nog drie slagen in de rondte. Iets voor mezelf 
doen? Al had ik het gewild, ik had geen idee wanneer.” Ellen 
Huijsmans reageert: “Je weet niet wat je te wachten staat 
als je voor het eerst moeder wordt. Je kunt wel zien hoe het 
bij familie of vriendinnen gaat, maar van de impact op je 
eigen leven heb je geen idee. Dat moet je echt overkomen. 
Daarna is het belangrijk om te blijven bedenken wat jij nog 
meer wilt in het leven. Opgroeien gaat in fases, een baby 
vraagt andere aandacht dan een peuter of een kleuter. Elke 
fase vraagt ook een andere aanpassing van jou. Blijf daarbij 
ook bedenken wat jouw eigen wensen en verlangens zijn. Je 
bent meer dan alleen moeder.” 
Na vier jaar moederschap heeft Colette goed in beeld hoe 
de verhoudingen thuis zijn: “Ik sta achteraan in de rij bin-
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‘ Laatst wilde ik op  
zondagochtend even gaan 
 hardlopen.Vol verbazing 
 keken de kids me aan. 
 Meteen drama!’ 

nen ons gezin. Inmiddels weet ik dat ik mezelf daar heb 
 gezet. Mijn man werkt alle weekenden en ook doordeweeks 
komt de meeste zorg op mij neer. Of eigenlijk neem ik hem 
die zorg uit handen. Door het ouderschap is onze relatie uit 
balans geraakt. Ik ben altijd bezig hem gelukkig te  maken, 
zodat hij gewoon door kan werken. Maar wie zorgt er voor 
mij? Wie kookt er een keer voor mij en schenkt me een 
wijntje in? Aan de ene kant mis ik dat, aan de andere kant 
weet ik dat ik zélf alle ballen maar in de lucht blijf houden. 
Inmiddels kan ik mijn kind en mijn moederrol iets beter 
loslaten. Ik wil nu echt meer tijd aan mezelf gaan beste-
den. Eindelijk naailes gaan volgen, mijn coachingstudie 
 afronden, meer gaan fotograferen en weekendjes weg met 
mijn man.” 

HEKKENSLUITER 
Als moeder heb je weinig momenten voor jezelf, dat 
 ondervind ik keer op keer. Dan gaat het niet eens over kroe-
gavonden en saunadagen, die plan ik wel in. Juist de meest 
basale zaken als douchen of plassen doe ik in gezelschap 
van m’n kroost. Om gek van te worden. Bijvoorbeeld die 
keer dat ik zachtjes naar de wc was geslopen en ineens 
en keihard hoorde: ‘Mama, mamaa, mamaaaaaa!’ Toen ik 
moeilijk hurkend om het hoekje keek, zag ik waarom de 
pleuris was uitgebroken. Mijn oudste dochter sleepte haar 
kleine zusje aan haar enkels door de gang. Zo voorkwam 
ze dat die de trap opklom. Idee goed, uitvoering twijfelach-
tig. Mijn missie – even rustig plassen – was mislukt. Als 
ik dit verhaal aan mijn vriendin Maaike vertel, begint ze 
te lachen. “Alleen plassen? Met de deur dicht en zonder 
dat daarop werd gebonsd? Grapjas!” Maaike heeft ook twee 
dochters, Evi (3) en Jet (1). Ik weet helemaal wat ze bedoelt 
als ze vertelt dat ze de hekkensluiter van de  familie is. “Als 
’s ochtends iedereen aangekleed naar beneden gaat voor 
het ontbijt, spring ik als een dolle onder de douche. Ik ga 
altijd half af de deur uit, kom ‘mascara-loos’ aan bij de 
 opvang. Gelukkig staan er onderweg naar mijn werk net 
genoeg verkeerslichten om me op te maken. ’s Avonds is 
het eigenlijk hetzelfde liedje. Ik zou mijn eten ook weleens 
warm willen eten en drie happen achter elkaar lijkt tegen-
woordig een utopie. Telkens weer vind ik mezelf onder de 
tafel om een vork op te rapen of rennend naar de keuken 

voor een handdoek zodat de troep van een omgevallen 
 beker kan worden opgeruimd. Tussendoor haal ik allerhan-
de trucs uit om het eten bij die apen naar binnen te krij-
gen. Soms vraag ik me af of ik hier wel geschikt voor ben. 
Ik vind het irritant dat de focus alleen op mij ligt. Laatst 
wilde ik op zondagochtend even hardlopen. Vol verbazing 
 keken de kids me aan. Mama mag niet weg. Drama joh! Ik 
ga wel, maar vertrek met gezeik. Voor ik naar het eind van 
de straat ben gehold, zitten de meiden alweer te spelen. 
Maar voor mij is de lol er dan allang vanaf.” 

SPREEK JE UIT
“Het is echt niet gek dat de moeders van nu af en toe ver-
langen naar rust en me-time”, besluit Ellen Huijsmans. 
“Ze combineren allerlei rollen – moeder, dochter, partner, 
vriendin, collega en sport- en kroegmaatje – maar houden 
ondertussen vast aan het oude patroon waarbij de verant-
woordelijkheid voor het kind voor het grootste deel bij de 
moeder ligt. Laat die verantwoordelijkheid eens los. Ook 
anderen kunnen prima even voor je kind zorgen. Laat ook 
los wat anderen daarvan denken. Spreek eerlijk uit hoe je je 
voelt. Dat hoef je niet op Facebook te zetten of op een ver-
jaardag te doen. Kies een vriendin bij wie je geen schroom 
voelt je ware gevoelens op tafel te gooien. Het lucht op en 
misschien komt ze ook nog wel met briljante tips voor je 
dreinende kind. Want geloof me, ook zij wil die van haar 
weleens drie dagen kwijt.” ■
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