
R
ubberentegel-
ouders, het is
eengevleugelde
uitdrukking
geworden voor
oudersdiehun

kinderen tedicht opdehuid zitten
en ze al het leedenallepijnwillen
besparen.Veiligheid voor alles.De
poeppoli, nog zo’nnieuw feno-
meen: eenpolikliniekwaar veel
kinderenkomendiedoor alle club-
jes, activiteiten enmuzieklessen
chronisch verstopt zijn: zehebben
eenvoudigweggeen tijdmeerom
rustig opdewc te zitten.
Elke tijd kent zijn eigen

opvoedingsmode.Waarde
generatiedienukinderenheeft
naardehuidigemaatstaven
verwaarloosdwerd,maarwel
veel vrijheidkende, is de tendens
numeeromerbovenop te zitten.
Dat ishelemaalniet nodig, zegt
deAmerikaansepsycholoog
PeterGray.Hij pleit ervoordat
ouders inde zandbakwatminder
enthousiast de leidingnemen
inhet taartenwinkeltje vanhun

kroost. Laat ze zelf aanmodderen,
adviseert hij,want: ‘Zelfstandig
spelen isdemanierwaarop
kinderende controle overhun
eigen leven lerennemen.Dat
stimuleert de sociaal-emotionele
ontwikkeling enhunempathisch
vermogen.’
SaskiaBaneke-Delfgaauw

(38,marketing- en
communicatiemanagerbij
DentsuAegisNetwork)doet dat
inwezenal, niet als bewuste
opvoedmethode,maarmeer
omdat ze zelf ooknogeen leven
wil.Op zaterdagochtendneemt
zedekinderen van4en2mee
naarhaar favoriete koffietent.
Dekinderengaanzittenkleuren,
zij leest dekrant. Trekkende
tweeaanhaar rokkenofmaken
zeherrie, dangrijpt ze in: ‘Iets
zachter jongens, ikbenevenbezig.’
OokMirelleValentijn (40) is

alsmoederwatminder fanatiek,
omdat ze liever een leukemoeder
is daneenaltijd aanwezige
moeder. Zeheeft drie kinderen,
van3, 9 en13, enwerkt fulltime

Eenvollewerkweekendaarnaast genoeg tijdmetde
kinderen: de lat ligt hoogvoor ambitieuzeouders, endan
vooral voormoeders.Metdie aandacht voordekinderen
kanhetheuswatminder, zeggendeskundigen. Plus: vier
moeders overhoedekinderen inhun24uurpassen.
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Nu ismamma
aandebeurt

vanuit haarKenniscentrum
OmgaanmetPesten. Zedoet
vrijwilligerswerkdoormiddel
vanprojectenbij Stichting
SamenSterk voorKinderenen
daarnaast vervult ze eenaantal
bestuursfuncties. Voordat alles
is zemeerderedagenennachten
vanhuis endekinderenmopperen
daarweleensover. ‘Datbegrijp ik
goed’, zegtValentijn. ‘Maar jemoet
mij niet vijf dagenperweekbij de
kinderen zetten; daarword ikheel
ongezellig van.’ Vroeger cijferde ze
zichzelfweg,maar tegenwoordig
kanzegoed voor zichzelf zorgen.
Opzaterdagochtend laat ze thuis
deboel deboel: ‘Mammaneemt
eveneenmassage, tot straks!’

Doldraaiendekinderen
Bij deze gezinnengaan, of gingen,
dekinderen vier of vijf dagennaar
de crèche.Deouderswerkenhard
encompenserendat ’s avondsof
inhetweekendnietmet aandacht
ofuitjes. VolgensTamarKremer-
Sadlik, hoogleraar antropologie
aandeUniversiteit vanCalifornië,
is dat ooknietnodig. Spaarzame
momentenmetdekinderenmoet
jeniet volstoppenmet activiteiten,
stelt deonderzoeker.Het zijn
juist de alledaagse enongeplande
activiteiten, zoalsboodschappen
doen, die zorgen voor eengoede
relatie tussenouder enkind.
KimPol (38, zelfstandiggrafisch

ontwerperbij studio Juno)heeft
tweedochters, van3en5, enheeft
haar vriendinnen laatst ingelicht
dat zenietmeermeegaatnaar
indoorspeelpaleizen. ‘Naastdol-
draaiendekinderenmatigekoffie
zittendrinken, terwijl ieder ge-
sprekstaaktnog voorhet einde van
deeerste zin: dank je feeste-
lijk.’ Alles voordekinderen?
Nee, ze is er zelf ooknog.

MirelleValentijn: ‘Je
moetmijniet vijf dagen
perweekbij dekinderen
zetten.Daarword ikheel
ongezellig van.’
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OokCaraTindemans (53,Tinde-
mansTranslations, tweedochters,
16en18)weetgoedgrenzen te
stellen. ‘Gavenmijndochters een
slaapfeestje, danmoestenzeom
23.00uur stil zijn.Bij vriendinnen
mochtenze totdiep indenacht
keten,maar ikhebgeenzin inzo’n
lamlendigebendedevolgendedag.
Ikgingopde trapzittenom23.05:
“Ikhoor jullienog!”’VolgensPol
enBaneke-Delfgaauw iser veel te
zeggenvoorhelderheid.Zoook
bijhet avondritueel: om19.15 ligt
iedereenerin,punt.Pyjama’saan,
tandenpoetsen, verhaaltje lezen
enomuiterlijk19.30zijn zebene-
den;dangaatNetflix aanofwerken
zenogwat.Tindemans: ‘Zewilden
’snachtsweleensonzeslaapkamer
binnentippelenmetdevraagof ze
bijmekonden liggen. “Nee! Ikben
geen leukemoeder tussen20.00en
8.00”, riep ikdan.’
Baneke-Delfgaauwstreeft er

nietnaarbij haar kindereneen
10 tehalen. ‘Zolang ik gewoon
mezelfmag zijn, ben ik zeer
onderhoudendgezelschap, al zeg
ikhet zelf.’ Kinderenconstant
willenentertainen, daardoet ze
niet aan.Kinderenconstant op
de lip zitten staathuncreativiteit
indeweg,weet ze. ‘En vervelen
ze zicheenkeer?Geenman
overboord. Zehebbenmeer tijd
nodigprikkels te verwerkendan
volwassenen, dusniets doen is
goed voor ze’, vertelt ze.
Dedochters vanPol kijkenop

nieuweplekkenofbij nieuwe
menseneerst dekatuit deboom.
Juist daaromwil zij henniet
te veel sturen inhunspel: ‘Ze

hebbenermeer aanals ik zehet
vertrouwengeefdat ze zelf iets
kunnenondernemen.’ Ze vindt
PeterGray aanhaar zijde,want
juist over veiligheid ishij stellig:
‘Uit naamvan veiligheidberoven
wekinderen vande vrijheiddie ze
nodighebbenomhet inzicht ende
moed teontwikkelendie zenodig
hebbenomopeenevenwichtige
maniermetdegevarenen
uitdagingen vanhet levenomte
gaan.’
OokBaneke-Delfgaauw laat

haar kinderen vrij inde speeltuin
engaat zelf eenboek lezen.Vaak
krijgt zedanopmerkingen van
anderemoeders: ‘Mevrouw, gaat
datwel goeddaarmetuwkinderen
opdat klimrek?’ ‘Jazeker,mijn
kinderen vallengoed; doenzehun
hele levenal’, antwoordt zedan.
Dedochters vanTindemans

begonnenal vanaf een jaar of vier
tebegrijpendathunmoederniet
op stel en sprongop te trommelen
is voor elkwissewasje.Het
keerpuntkwamopvakantie. ‘We

kwamenaanbij eenparadijselijk
zwembad.Dekleintjes gingen
zelf naarhet kleedhokomhun
badpakaan te trekken.Mijnman
en ikkekenelkaar aan, streken
neer opeen ligstoel enbestelden
eencocktail.’ Zebegonnen ineens
dingenzelf te kunnenendeouders
kregenextra tijd terug. Tindemans
herinnert zich zaterdagen
waaropdekinderennahun
hockeywedstrijdnaarhuiswilden.
Zewareneen jaar of 14. ‘Gaan
julliemaar vast, er staat spaghetti
bolognese inde ijskast. Ikblijf nog
even inhet clubhuishangen.’
Het gaatbij de aandacht van

ouders omdebalans,weet Frank
Meester, filosoof enauteur vanhet
boekDeopvoeders (dat hij samen
metStine Jensen schreef), uit
ervaring. Eenbaby zal de eerste
periode van zijn levenhuilen
alshij iets duidelijkwilmaken.
Totde tijddathij zijnwensenen
behoeftenopeen volwassener
manier kanaangeven, sta je
als ouder indienst van je kind.

Het is dekunstdiedienende rol
angzaamaan te transformeren
aar een situatiewaarinkinden
uder gelijkwaardiger zijn. ‘Zolang

weproberenonzekinderen
e lerendathet levengevenen
emen is, zijnweopdegoedeweg’,
oncludeertMeester.

Grotemond
Dekinderen vanValentijn
eagerenalledrie anders ophet
rukke schemavanhunmoeder.
Onzemiddelste zoonkeek vorig
weekendopvanzijn tablet en zei:
Welwennenhoormam,dat ik
weer zo langmet je kankletsen.”
ven later kroophij eenhalfuur
icht tegenmeaan. Zogezellig,

maardaarheb ik somswekenlang
een tijd voor.Depeuter is directer

inhaar vraagomaandacht:
die klimtbovenopmeen trekt
lachendaanmijnharen.Deoudste
zet eengrotemondop. Jehebtme
gemist begrijp ik?Zemagzeggen
wat ze vindt, zolangde toon
normaal is.Omdat ikmijn eigen
keuzesmaak,mogenzij dat ook.’
Ben ikwelduidelijk genoeg?

Ben ikniet te streng?Wanneer laat
ik ze zelf aanklooienenopwelke
momentenneemikeen sturende
rol aan?Opvoeden is schipperen,
volgensFrankMeester. ‘En
schipperengeeft stress’, zegthij.
Eenkadermet regels kanhelpen,
stelt hij. Vandaaruit kunnenvader
ofmoederde teugels,meestal op
onvoorzienemomenten, laten
vierenof aantrekken.Meester is
er groot voorstander vankinderen
bij tebrengendathet levenals
volwasseneuitmeerbestaat dan
opvoedenalleen. ‘Als ouderben
je een rolmodel voor je kind, dus
laathet ziendat jewerkt, een
sociaal levenhebt of iets voorde
maatschappij doet.’
‘Ikbenaltijd trotsgeweestopde

zelfstandigheidvanmijndochters’,
zegtTindemans. ‘Gisteravondnog,
toenmoest ik tot22.30uurdoor-
werken.Kokenzaterniet in. “Mam,
wij reddenonswel, rustigaan.”Er
wasnogspaghettibolognese.’q

PsycholoogPeter
Gray: ‘Uit naamvan
veiligheidberoven
wekinderen vanhun
hoognodige vrijheid.’
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‘Vervelen ze zich eenkeer?Geenman
overboord. Nietsdoen is goed voor ze’
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