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Dé moeder 
bestaat niet

Alsof het exotische dieren zijn, observeert Eva Munnik 
de diversiteit aan moedertypes in haar omgeving.  

TEKST Eva Munnik
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Terwijl ik tijdens mijn zwangerschap eindeloos 

r omper tjes vouwde in de aanstaande babykamer, 

fanta seerde ik levendig over wat voor moeder ik zou 

 worden. Als goede voornemens voor het nieuwe jaar 

buitelden de eigenschappen over elkaar heen. Ik zou 

natuurlijk een lieve moeder zijn. Ik zou niet stressen 

over slaapgebrek en driftbuien. Ik zou duidelijk en 

 consequent zijn, precies zoals alle opvoedboeken 

 aan raden. Klagen over de combinatie moederschap 

en carrière zou ik nooit doen, want dat is zo slacht

offerig. Kortom: mijn kind zou de geweldigste jeugd 

ever krijgen. Inmiddels is mijn dochter elf jaar en kan 

ik concluderen dat die ambities ongeveer net zo haal

baar waren als mijn jaarlijkse nieuwjaarsvoornemens 

(meer sporten en minder wijn): totaal niet. Ik ben een 

lieve moeder, maar schreeuw mijn kind ook weleens 

keihard toe (alleen als ze echt onuitstaanbaar is, best 

vaak dus). Relaxed ben ik nooit geweest, dus waarom 

ik dacht dat ik dat als moeder zou zijn is me een com

pleet raadsel. Consequent ben ik eigenlijk standaard 

niet. Of soms weer wel. En dan toch weer niet. En 

moederschap in combinatie met een carrière is de 

eerste jaren gewoon de hel op aarde.

Ik werd niet de perfecte moeder die ik wilde zijn. Wie 

wel? De moederjungle wordt bevolkt door alle vormen 

en maten. Misschien heb je al een scala aan soorten 

voorbij zien komen bij de zwangerschapsyoga of op 

het consultatiebureau. Soms kijk je naar andere types 

vol bewondering, en vaak vol ergernis. Want andere 

moeders zijn nou eenmaal enorm irritant. Soms is dat 

omdat ze zijn wat jij eigenlijk zou willen zijn. Neem nou 

de relaxte moeder. Deze hippieouder is zo natuurlijk 

in haar moederschap dat je je afvraagt of ze al bestond 

voordat ze een kind kreeg. Ze is een en al moeder.  

Ze gooit, hopsa, de borst er even uit om de baby te 

kalmeren terwijl ze tegelijkertijd haar kleuter van de 

glijbaan duwt en een gesprek voert met haar vriendin. 

Niet dat ze nooit faalt, maar daar lacht ze om. Valt de 

kleuter van de glijbaan? Ze vist hem met één arm uit 

het zand terwijl de baby rustig doorsabbelt aan haar 

borst. Voor mij persoonlijk is ze een behoorlijke 

onzeker maker, deze oermoeder: baby’s jagen mij angst 

aan, terwijl zij elk huiltje moeiteloos verstaat. 

Sharmila Tuithof is coach voor onder meer moeders en 

denkt dat we vooral moeten genieten van het gemak 

waarmee dit moedertype kinderen opvoedt. ‘Ik ken 

weinig vrouwen – inclusief mijzelf – die zo goed kun

nen leven vanuit hun intuïtie en zo goed vertrouwen 

en loslaten,’ zegt ze. ‘Heerlijk, toch?’ 

U L T I E M E  T R A K T A T I E S

Hmm, geef mij liever de moedergoeroe. Die is ook 

 irritant zeker van zichzelf, maar kun je tenminste nog 

in je voordeel gebruiken. Dit moedertype weet name

lijk op alles het antwoord. Wat de code is van de deur 

van het kinderdagverblijf (ja, ook de dag nadat die 

 veranderd is), hoe je een campingbedje in elkaar 

vouwt en hoe je zelf pepernoten bakt (die er niet 

 uitzien als platgeslagen zandklonten). Ze kent geen 

opvoed onzekerheden, weet precies wanneer empa

thie nodig is of juist ferm optreden. Ja, ze klinkt als 

een mythisch figuur, maar Fleur van der Nat, gezins

coach bij Peuter  Expert, bevestigt dat ze bestaat. ‘Dus 

gebruik haar!’ zegt zij. ‘Kijk naar haar kwaliteiten en 

profiteer ervan. Heerlijk toch, dat die vrouw je altijd 

kan vertellen wat je moet doen?’ En als je dan toch 

gek van ergernis wordt door die moedermetalle 

antwoorden in je omgeving, sta dan vooral stil bij de 

voordelen van het níét weten, zegt coach Tuithof: ‘Het 

is namelijk ook best lekker om soms maar wat aan  

te rommelen. Dat levert je vaak nieuwe inzichten op.  

Die krijg je minder snel als je het allemaal al weet.’

Misschien wel de irritantste soort: de uitsloofmoeder. 

Dit kan een bijzonder vermoeiend exemplaar zijn  

De oermoeder 
vist haar kleuter 
met één arm uit 
het zand terwijl 
haar baby rustig 

doorsabbelt
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zelf voorzichtig te zijn. Laatst hoorde ik een moeder in 

de speeltuin vooraf exact aan haar peuter uitleggen 

wat er kon gebeuren. ‘Kijk eens daar, naar dat randje. 

Als je nu omvalt, kun je je hoofd daartegenaan stoten.’ 

Maar ja, tegen dat randje aan vallen, daar leert je 

 peuter ook van.’

Weer een ander type, de carrièremoeder, bekijk ik 

met gemengde gevoelens. Ik gebruik haar schaamte

loos om me beter te voelen over mezelf. Elk schuld

gevoel over de middagen dat ik een oppas inhuur, 

 verdwijnt als sneeuw voor de zon als ik zie hoe weinig 

de carrièremoeder op het schoolplein staat. Tegelijker

tijd bewonder ik haar. Hoe ze een topfunctie combi

neert met het moederschap terwijl ik het al pittig vind 

met een veel minder veeleisende baan. Zowel Tuithof 

als Van der Nat vindt de carrièremoeder inspirerend. 

Tuithof: ‘Ze laat zien dat je je dromen niet aan de kant 

hoeft te schuiven.’ Van der Nat: ‘Zij moet bovendien 

erg georganiseerd zijn, anders draait het gezin niet. 

Daar kun je van leren.’ 

Nee, dan de chaosmoeder. Die is al blij als ze über

haupt onthoudt dat ze moet werken. Dit type herken 

je aan een continu paniekgezicht en altijd te laat 

 komen. Ze vergeet standaard de gymtas, studiedagen 

en soms ook haar eigen kind. Maar zelfs van haar 

 kunnen we wat opsteken, vindt Van der Nat. Namelijk: 

‘Dat het allemaal niet zo strak hoeft. Sowieso herin

nert een kind zich later vooral dat jullie gekke dingen 

deden, zoals heksensoep maken. Dat het huis op

geruimd was, voegt niet zo veel toe. Het hoeft niet 

perfect, dat leert het kind van de chaosmoeder.’

De perfecte moeder, bestaat die eigenlijk? Het 

clichéantwoord is nee, maar toch loop ik haar heel af 

en toe tegen het lijf. Deze zeldzame moedersoort is 

ieders grote voorbeeld en ze is nog aardig ook. Ze ziet 

eruit alsof ze geen kinderen heeft – en zoals jij er 

 eigenlijk niet eens uitzag voor je kinderen had, omdat 

je nooit haar modegevoel had. En ze lijkt nooit uit  

de slof te schieten bij haar kind. Een troost: toch kleeft 

zelfs aan die uitmuntende moederexemplaren een 

downside, zegt Van der Nat. ‘Nadeel kan zijn dat  

het kind gaat denken dat het perfect moet. Dat deze 

moeder on bedoeld enorme druk oplegt door zo 

 perfect te zijn.’ 

T O N E E L S T U K J E

Dus: elk voordeel heeft z’n nadeel, en andersom. Wat 

voor moeder je ook bent, het is oké. Tuithof: ‘Je hoeft 

niks te bewijzen naar de buitenwereld toe. Iedere 

moeder is perfect als ze doet wat goed voelt.’ Van der 

Nat: ‘Je kunt wel heel hard proberen op te voeden op 

een manier die niet in je natuur zit, maar dat is dan een 

toneelstukje. Kinderen worden niet blij van een 

 toneelspelende ouder en jij zelf ook niet, dus zie je 

eigen kwaliteiten.’ 

Ik voeg daaraan toe: kijk af wat je af wil kijken, want 

iedere soort kan evolueren. Zo werd ik minder 

 uitsloofmoeder toen ik zag dat andere ouders daar 

 prima bij gedijen. En ik werd wat degelijker toen ik zag 

dat het fijn is om een discussie te kunnen beëindigen 

met: ‘Omdat dat nou eenmaal de regel is.’ Geef ik mijn 

dochter de ‘geweldigste jeugd ever’, zoals ik me 

 voornam toen ze nog in mijn buik zat? Ik vroeg het 

haar gisteren, terwijl ik – geheel tegen mijn natuur  

in – haar telefoon afpakte omdat ze al te lang op een 

scherm zat. ‘Geweldige jeugd? Ik háát mijn leven,’ 

brieste ze terwijl ze de deur van haar kamer dichtsloeg. 

Nou, dat dus. 

om zomaar in het wild – in de klassenapp of op het  

schoolplein – mee te maken. Ze is ook bijzonder 

 vermoeiend voor zichzelf. Dertig ultieme traktaties 

maken in de avonduren, je nooit verlagen tot een 

 magnetronpannenkoek, bij elke hulpoudervraag van 

school vooraan staan… ik word al moe als ik eraan 

denk. Maar hoewel ik veel afkeer voel bij dit moeder

type, moet ik eerlijk toegeven: ik bén heel vaak een 

uitsloofmoeder (ja, daar zit interessante psychologie 

achter). Op het gebied van kinderfeestjes gedraag ik 

me bijvoorbeeld compleet gestoord. Ik geef er niet 

één, maar wel vier per jaar. Naast de verjaardag van 

mijn dochter organiseer ik ook altijd een paasontbijt 

voor vriendjes, een kerstdiner 

én een totaal overdetop  

halloweenfeest. Op feestjes

gebied heb ik uitsloven tot 

een geheel nieuw niveau ver

heven. Soms met een dik, 

vet karma tot gevolg, trou

wens. Zoals die keer dat ik de 

hele klas had uitgenodigd 

voor een strandfeestje en het 

vervolgens code geel was, 

onweer en storm. Toen 

moest ik drie uur lang dertig 

kleuters in de kale binnen

ruimte van de strandtent zien te entertainen (nee,  

dat liep niet goed af). 

Opvoedcoach Van der Nat heeft een tip voor wie last 

heeft van dit moedertype.  ‘Misschien irriteert het je 

omdat deze moeder de lat hoog legt voor anderen. 

Maar weet je, dat doet ze  helemaal niet. Zij geeft dat 

knalfeest omdat ze het leuk vindt. Jij hoeft het hele

maal niet net zoals zij te doen om je kind gelukkig te 

maken.’ Ik kan dat laatste beamen. Tot mijn grote 

 ergernis kan mijn dochter  enthousiaster zijn over die 

suffe kinderfeestjes van luie ouders die  gewoon naar 

de binnenspeeltuin gaan (met na afloop – gruwel – 

een patattafel) dan over mijn smaakvolle partijtjes.

 
G R E N Z E N  S T E L L E N

Een soort dat mijn pad geregeld kruist is de degelijke 

moeder. Zij is niet van de overdetopfeestjes, daar is 

ze veel te degelijk voor. Ik bekijk haar altijd wat sma

lend, want ze is zo burgerlijk en saai. En tegelijkertijd 

ben ik heel jaloers, want wat kan ze heerlijk grenzen 

stellen. Alles is duidelijk bij haar. Schermtijd van drie 

tot halfvier? Stipt om halfvier wordt de iPad inge

nomen. Een croissantje ís geen voedzaam ontbijt en 

bedtijd wordt nooit over

schreden. O, en ze drinkt 

geen wijn waar haar kind bij 

is. Ze is sowieso meer van de 

thee. Dit type is jaloers

makend voor de slappe moe

ders onder ons, die hun kop 

in het zand steken over de 

voedingswaarde van een 

 gevulde koek en er nooit in 

slagen hun kind eerder dan 

een uur na de theoretische 

bedtijd onder de wol te krij

gen (en dan allang aan de 

wijn zijn). Ik noem geen namen. Volgens Van der Nat  

is de degelijke moeder ideaal voor advies. ‘Vraag 

 gewoon: hoe dóé je dat, die grenzen zo goed stellen? 

Maar zit er niet mee als jij er nooit in slaagt schermtijd 

te implementeren. Jij geeft op andere vlakken weer 

waardevolle dingen mee aan je kind.’ 

Tuithof ziet ook nadelen aan duidelijke grenzen waar 

nooit van afgeweken wordt. ‘Soms kun je een kind 

beter zelf laten ontdekken. Wij hebben bijvoorbeeld 

geen traphekje in huis. Zo leren we onze dochters om 

Eva Munnik (45) vindt altijd iets anders dan de rest. Ze heeft 
een man, dochter (11) en een kantoor in bed waarin ze voor 
bladen typt en boeken schrijft.

Op feestjesgebied 
heb ik uitsloven tot 
een nieuw niveau 
verheven. Soms 
met een dik, vet 
karma tot gevolg


