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En als we nu eens ophielden met 
onszelf voorliegen?

Big smile, opgeheven hoofd, tweelingbuggy, schattige blonde 

koppies. Wie twijfelt er aan mijn gemoedstoestand? Niemand 

op de hele wereld weet dat ik op het punt sta om in te storten, 

zowel geestelijk als lichamelijk. Behalve misschien de 

buurvrouw die me overdag hoort huilen. En mijn man die me, 

machteloos, helpt bij het overwinnen van deze ongrijpbare 

chaos. Ik voel me waardeloos, ongeschikt, schuldig. In mijn 

pogingen om de ‘slechte moeder’ in mij te onderdrukken, heb 

ik het belangrijkste gemist: ik was gewoon doodmoe.

Het bedrog 
van de slechte 

moeders
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W
aarom duurde het zo lang voordat ik dat 

aan mezelf  durfde toe te geven? Waarom 

schaamde ik me zo erg voor mijn uitputting 

voordat ik het eindelijk kon erkennen? In 

mijn omgeving zag ik alleen maar perfecte moeders.

Ik deed er ook aan mee en speelde op social media, in de 

supermarkt of  op de speelpleintjes de tweelingmoeder die 

op alle fronten in topvorm was. Ik was medeplichtig aan 

een bedrog dat dateert uit lang vervlogen tijden, dat elke 

vrouw laat denken dat zij de enige slechte moeder is.

Hoe vaak hebben mensen niet gevraagd hoe het met me ging, 

en hoe vaak heb ik niet met een grote glimlach geantwoord 

dat alles goed ging, alsof  ik de statistieken over jonge wanho-

pige ouders wilde voorliegen, om vervolgens achter het stuur 

van mijn auto in huilen uit te barsten? Pas tijdens het lezen 

van het verhaal van een andere uitgeputte tweelingmoeder 

doorzag ik het taboe: ik loog vooral tegen mezelf. Ik deed alles 

om mijn ideaal van de perfecte moeder in stand te houden.

Ik was met zwangerschapsverlof: mocht ik me wel overrom-

peld voelen door de gebeurtenissen? Was ‘denken dat het me 
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niet ging lukken’ eigenlijk wel een optie? Geholpen door een 

cultuur van perfectie (de anticonceptiegeneratie: ‘Je hebt dit 

kind zelf  gewild, nu moet het lukken ook’), had ik in mijn 

hoofd een beeld gecreëerd van een perfect gezinsleven. Maar 

de werkelijkheid leek meer op een reuzenslalom tussen lui-

ers, flesjes, slapelozen nachten, woedeaanvallen, financiële 

problemen en de wens om ondanks alles verliefd te blijven. 

Dat onaangename gevoel dat ik niet meer vrij was om te doen 

wat ik wilde, of, zoals mijn man zei, van enorme teleurstel-

ling.

Tot de dag dat ik, midden in een berg vuile was, met gezwol-

len oogleden en een uitgeput lijf, tussen de rondslingerende 

kledingstukken en krijsende kinderen, besloot om te stoppen 

met mezelf  voor te liegen. Ja, ik vond het moeilijk om moe-

der te zijn. Ja, een gezin starten had zijn prijs. Ja, ik had het 

recht om imperfect te zijn, en juist door die vriendelijkheid 

tegenover mezelf  vond ik de kracht om dingen over te dra-

gen, hulp te vragen en tijd te nemen voor mezelf.

Op het moment dat te veel vrouwen, te midden van algehele 

desinteresse, door uitputting en schuldgevoel instorten, is het 

hoog tijd dat in de gezondheidszorg moederschapsburn-out 
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voorrang krijgt. En dat mannen eindelijk de moed vinden 

om over ouderschapsburn-out te praten. En dat we over een 

huwelijksburn-out durven te praten, omdat de psychische 

en emotionele uitputting dramatische gevolgen kan hebben 

voor ons gevoelsleven: het schijnt dat een op de drie scheidin-

gen voor een belangrijk deel is toe te schrijven aan huilende 

baby’s.

Hoe het ook zij, wachtend op het moment dat hun omgeving 

herkent dat ze ernstig vermoeid zijn, hoop ik dat uitgeput-

te ouders genoeg vriendelijkheid voor zichzelf  kunnen op-

brengen, om te beginnen met dit toe te geven. Ik wens ze 

het zalige gevoel van vrijheid toe dat we gaan ervaren als 

we stoppen met doen alsof  alles goed gaat, terwijl dat niet 

zo is… Het is dodelijk vermoeiend om voortdurend de schijn 

op te houden!

1  Opiniepeiling georganiseerd door de Britse zender Channel 4, 

http://www.marieclaire.fr/,les-nouveaux-parents-perdent-trois-heures-de-sommeil-par-nuit,700729.asp



Lief middag-
slaapje, het spijt 
me dat ik je als 
kind niet wilde 
hebben. Kom 
alsjeblieft terug, 
ik mis je!


