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‘MAG JE
VAN MAMA
GEEN
MUFFIN?

Wat
zielig...’
Natuurlijk hou je ongelooflijk veel van ze. Maar als je (schoon)ouders

zich – ongevraagd – met de opvoeding van je kinderen gaan bemoeien,
kunnen ze het bloed soms onder je nagels vandaan halen.

‘De box?
Die zette je pas
na drie maanden
neer. Op de rug
slapen? Vroeger
lagen kinderen
op hun buik.’
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Vriendin Lisa spuugde laatst haar gal tijdens een middag
shoppen. “Ik word soms gek van mijn moeder”, zei ze. “Ik
heb haar al zo vaak gezegd dat ik niet wil dat Eline snoept.
Ze kan niet goed tegen suiker en bovendien vind ik het niet
nodig dat ze snoept. Ze is nog maar drie! Maar ondanks
dat ze mijn bezwaren kent, blijft mijn moeder snoep geven.
“Ik vind het zo zielig dat ze geen snoep krijgt”, zegt ze dan.
“Mag ik haar niet gewoon af en toe verwennen?” Ja tuurlijk,
maar niet met ladingen suiker. Ik vind het zo irritant dat ze
niet naar me luistert. Het is mijn kind. Dan mag ik toch zeker wel bepalen wat ze wel en niet eet?!”
“Een herkenbaar verhaal voor veel jonge moeders”, zegt
pedagoog Netty Westerhof-Haverkort. Ze is eigenaresse
van de Praktijk voor Opvoedingsondersteuning en Advies
in Zwolle. Volgens haar is er bijna geen moeder te vinden
die dit soort problemen niet kent. “Je ouders hebben jarenlange ervaring in het opvoeden”, legt ze uit. “En die ervaring willen ze maar al te graag delen.” Dat is op zich heel
fijn, maar het wordt een probleem als de meningen over
de opvoeding niet overeen komen. Zoals bij Hanna. “Mijn
ouders zijn een tikje ouderwets”, vertelt ze. “Mijn kinderen moeten ‘u’ zeggen tegen hen en ze mogen niet van tafel voordat iedereen klaar is met eten – inclusief toetje en >
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‘Mijn dochter moest even afkoelen op de
trap. Mijn moeder ging ernaartoe en zei:
‘Arm kind, kom maar bij oma’’
<k
 offie. Ik vind dat al lang duren, laat staan de kinderen. Van
mij mogen ze gerust van tafel. Laatst zei ik: ‘Ah, ga maar
vast buitenspelen’. Het duurde immers zo lang en ze werden echt vervelend. Mijn vader werd boos en vond dat ik
ze te veel verwen. Kinderen in de war natuurlijk. Naar wie
moesten ze nou luisteren?”

VERWENNERIJ

104 |

GENERATIEKLOOF
Volgens Netty is het niet vreemd dat veel jonge ouders zich
ergeren aan het bemoeizuchtige gedrag van hun eigen ouders of schoonouders. “Maar,” voegt ze eraan toe, “probeer
ook een beetje begrip voor hen te hebben. Soms komen
de verschillende inzichten voort uit een generatiekloof.”
Nienke: “Mijn moeder bedoelt het goed, maar toen ik net
een kind had, kon ik haar adviezen niet altijd waarderen.
Ze merkte bij veel dingen die we deden op dat het vroeger anders ging. De box? Die zette je pas na drie maanden neer. Op de rug slapen? Vroeger moesten kinderen op
hun buik liggen. En drinken naar behoefte? Welnee, je keek
gewoon naar de klok. Ze zei niet dat ik het anders moest
doen, maar toch voelden haar opmerkingen als kritiek. In
elk geval vond ik het lastig ze te horen. Je krijgt als jonge
moeder al zo veel adviezen. Ik kon die van haar er niet bij
hebben, want wat had ik eraan? Tegenwoordig gaat het nu
eenmaal anders.”

GOEDE OEFENING
Wanneer moet je wel of niet iets over het opvoedgedrag
van je (schoon)ouders zeggen? Volgens Netty geldt voor
al deze situaties maar één regel: als je een slecht gevoel
hebt over de manier waarop je (schoon)ouders met je kinderen omgaan, is er iets niet goed gegaan. “Je bepaalt zelf je
grenzen. Bespreek ze met je (schoon)ouders voordat je echt
boos wordt en misschien de verkeerde dingen zegt. Ga samen op zoek naar een oplossing en ga open het g
 esprek in
zonder te beschuldigen. Zie het ook van de positieve kant.
Het gedrag van je (schoon)ouders is ook een goede oefening. Je zult vaak genoeg mensen tegenkomen die anders
met je kind omgaan dan je zelf graag ziet: leerkrachten,
sportinstructeurs, moeders van andere kinderen… Het
maakt je flexibeler en voor je kind geldt hetzelfde, want
bij andere mensen gaan sommige dingen nu eenmaal anders dan thuis.”
Natuurlijk blijven opa’s en oma’s ook gewoon opa’s en
oma’s. En die mogen hun kleinkinderen echt wel verwennen. Misschien met iets meer snoep of cadeautjes dan je
zelf zou geven. Als jullie er samen maar blij van worden.
Mariska: “Mijn ouders geven onze kinderen meer snoep dan
ik zelf doe. Ik vind het niet erg, zolang ze het maar doen als
ze bij hen op bezoek zijn. Passen ze op in ons huis? Dan gelden onze regels. Zo is het voor de kinderen duidelijk.” ◾

TIPS
OM HET
GESPREK
AAN TE
GAAN
MET OPA
EN OMA
• Zeg nooit in het heetst van de strijd
wat je vervelend vindt, maar kom er
op terug als je rustig bent, als de
kinderen er niet bij zijn. Vertel wat je
onprettig vond, maar ook wat je graag
wél zou willen. Zoek samen naar een
oplossing.
• Beschuldig niet, maar vraag waarom
je (schoon)ouders iets op deze manier
doen. Dus niet: “Je verpest zijn tanden
met al dat snoep.” Maar: “Ik merk dat je
veel snoep geeft. Waarom doe je dat?”
Vaak levert dit al veel meer begrip op.
• Vraag op de man af wat je (schoon-)
ouders bedoelen met een opmerking.
Is het een mededeling (“Vroeger gingen
kinderen minder vaak naar de crèche”)
of een verwijt?
• Probeer je in te leven in je (schoon-)
ouders. Vaak proberen ze alleen maar
goede raad te geven vanuit hun eigen
ervaringen. Vraag ook naar hun
ervaringen.
• Zoek naar het gezamenlijk belang.
Vertel wat jij belangrijk vindt en waarom
je dat vindt en vraag wat zij belangrijk
vinden. Op die manier ga je samen
het gesprek aan en voelt iedereen zich
serieus genomen.
• Geef ook regelmatig aan wat je wel
prettig en leuk vindt. Dat moedigt aan
om het vaker te doen.

Tekst: Chantal Visser/ Foto: Getty Images

Opa’s en oma’s bedoelen het eigenlijk wel goed. Alleen kunnen hun woorden soms verkeerd vallen, zoals bij Hanna en
Lisa het geval was. Netty: “De reactie van de moeder van
Lisa is heel begrijpelijk. Oma wil kleindochter Eline graag
verwennen. Ze doet dit met snoep. Logisch, want in de tijd
dat ze zelf opgroeide, was snoep een echte verwennerij.
Inmiddels is de algehele gedachtegang over snoepen veranderd. Het consultatiebureau, artsen, het Voedingscentrum,
iedereen is het erover eens dat snoepen ongezond is. Wil je
je aan deze richtlijnen houden? Leg dit dan op die manier
aan je moeder uit in plaats van alleen te zeggen dat ze
geen snoep mag geven.” Belangrijk in elk conflict is volgens
Netty dat je zoekt naar het gezamenlijk belang. Dat is er
volgens haar altijd wel. Jij en je moeder willen bijvoorbeeld
allebei dat je kind plezier heeft. Wil oma dat bereiken door
iets lekkers te geven? Zoek dan samen naar een verantwoord tussendoortje waar jullie beiden achter staan. Hetzelfde advies geeft ze ook aan Hanna. “Waarschijnlijk wil
opa gewoon dat zijn kleinkinderen manieren leren. Maar
als ouder weet je misschien dat ze nou eenmaal niet graag
lang aan tafel zitten. En dat ze vervelend kunnen worden
als ze dat opeens wél moeten. Leg dat uit en zoek samen
naar een oplossing waarmee jullie hetzelfde doel bereiken.
Je kunt bijvoorbeeld overleggen wat jij goede tafelmanieren
vindt op een bepaalde leeftijd. Dan kun je het opbouwen.
Of misschien kunnen de kinderen aan tafel blijven zitten,
maar wel iets leuks doen, zoals kleuren.”
Zoeken naar het gezamenlijk belang, de dialoog aangaan,
niet boos worden. Het klinkt eenvoudig. Maar wat als je
(schoon)ouders echt te ver gaan met hun bemoeizucht?

 oals bij Kim. “Mijn moeder vindt mij soms te streng”,
Z
vertelt ze. “Als onze dochter iets doet wat echt niet mag,
moet ze van mij even op de trap zitten. Dat werkt. Maar
laatst ging mijn moeder naar de trap, haalde haar ervan
af, nam haar op schoot en troostte haar met de woorden:
‘Arm kind, kom maar bij oma.’ Nou ja zeg! Ik was razend.”
Netty vindt dat de moeder van Kim hier niet netjes handelt. “Als iemand jouw rol als opvoeder niet serieus neemt,
gaat die persoon een grens over. Door het kind te belonen
voor iets wat niet mag, ondermijnt ze het gezag van de
moeder, waardoor het hele opvoedsysteem overhoop gehaald wordt. Dat kan echt niet.” Toch raadt ze aan om ook
in zulke situaties niet te gaan strooien met verwijten. “Probeer ook hier de dialoog aan te gaan. Vraag bijvoorbeeld of
je moeder soms wil dat haar kleindochter door rood licht
fietst. Ze zal die vraag vast met nee beantwoorden. Geef
dan aan dat dit precies is wat ze net gedaan heeft: goedkeuren, sterker nog – belonen – dat iemand de regels overtreedt.”

Netty: “Wat de moeder van Nienke doet, is heel natuurlijk.
Haar gedrag is onderdeel van de zogenoemde ‘circle of life’
om ervaringen door te geven. Alleen veranderen inzichten
en gebruiken de laatste tijd sneller dan vroeger. Dertig jaar
geleden waren de inzichten over laten huilen, veilig vervoeren of slapen gewoon anders. Daarnaast zijn o
 uders van
nu gewend om heel bewust over de opvoeding na te denken. Ze maken duidelijke keuzes: wel snoepen, niet snoepen, vijf dagen naar de crèche of juist thuis blijven bij de
kinderen. Vroeger ging dat niet zo. Ouders voedden op zoals hun eigen ouders het deden. Of zoals een autoriteit het
hen vertelde. En het is voor hen best wennen als jij dat niet
doet. Wijk jij af van hoe je ouders het deden? Dan zeg je
min of meer dat je het niet eens bent met hoe zij het vroeger deden. En dat kan pijnlijk zijn.”
Zo ontstaat er dus een wisselwerking tussen jou en je
(schoon)ouders. Jij voelt je aangevallen door hen, omdat je
denkt dat zij vinden dat je het niet goed doet en andersom.
Wat helpt? Netty: “Toch weer die dialoog aangaan. Vraag
eens hoe zij situaties vroeger beleefden. Leg uit dat je snapt
waarom ze iets toen op die manier deden, maar vertel duidelijk dat jij er goed over hebt nagedacht en dat je besloten
hebt het nu anders te doen. En dat je wilt dat dit gerespecteerd wordt.”
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