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Ongemak ’down under’

Liesbeth en Irma organiseren een event voor kinderloze vrouwen in

Opgebiecht special zomer

samengestelde gezinnen

Op de barricade voor de bonusmoeder

I

Liesbeth Kasperink (44) en Irma Huis in ’t Veld (41) vallen met
hun neus in de boter, wanneer ze verliefd worden op een
man met kinderen. Van de één op de andere dag smeren zij
’s ochtends de bammetjes, staan ze op het schoolplein én
krijgen ze te maken met vooroordelen en eenzaamheid.
Hun missie? Meer erkenning en herkenning voor de kinderloze vrouw in een samengesteld gezin.
door Kimberley van Heiningen

S

tiefmoeder,
bonusmoeder
of plusmama:
er zijn veel verschillende termen voor de rol van
’partner van iemand met
kinderen’. De vrouwen
zelf blijven vaak op de
achtergrond, maar daar
willen Liesbeth en Irma
verandering in brengen.
Jullie zetten je in voor de
kinderloze bonusmoeder.
Waarom?
Liesbeth: „Ik miste de
verbinding met vrouwen
die in hetzelfde schuitje
zitten. In 2009 kreeg ik
voor het eerst een relatie
met iemand die kinderen had en ikzelf niet. Ik heb
me al die tijd
heel eenzaam
gevoeld. Toen
die
relatie
strandde en ik
een nieuwe relatie kreeg met
een man met
twee jongens –
nu 10 en 6 –
speelden die
gevoelens wéér
op. Ik dacht:
waar zijn toch
al die kinderloze vrouwen
die voor andermans kinderen zorgen?”
Irma: „Als bonusmoeder beland je in een rollercoaster van emoties
waar niemand verder
over praat. Mensen zeggen weleens: ’Je weet
toch waar je aan begint?’.
Maar dat weet je dus
niet. Je valt er middenin.
Ik werd verliefd en kreeg
daar twee meiden – nu 12
en 10 – bij. Daar komt
meer bij kijken dan je
van te voren denkt. Ik
worstelde enorm met
mijn emoties. Wat is mijn
plek binnen dit samengestelde gezin? Wat mag
ik wel en niet van de kinderen vinden? Ik voelde
me daarin ook alleen.”
Liesbeth: „Daarom is
het onze missie kinderloze bonusmoeders met
elkaar in contact te brengen. Online op onze platforms én offline tijdens
onze evenementen. Wij

weten nu dat het niet nodig
is om je eenzaam te voelen:
we voelen hetzelfde, dus laten we er juist wél over praten.”

doe alles voor die meiden,
zij zijn mijn leven.”
Liesbeth: „Dat beseffen
mensen vaak niet, ze flappen er van alles uit.”

Waar komt dat gevoel van
eenzaamheid vandaan?
Liesbeth: „Dat heeft er
toch mee te maken dat je
zelf geen biologische kinderen hebt. Zeker in de beginjaren was de standaardvraag als je iemand ontmoet: heb je kinderen? Ik
vind het nog steeds lastig
om daar antwoord op te geven. Aan de ene kant wil je
zeggen: ’Ja, ik heb kinderen!’ Tegelijkertijd voel je je
meteen schuldig ten opzichte van de moeder. Terwijl

Zoals?
Liesbeth: „’Leuk, die kinderen van een ander… maar
dat is toch niet zoals die van
jezelf.’ Toen ik eerder wegging van een borrel vanwege
de kinderen, hoorde ik:
’Hoezo? Ze zijn toch niet van
jou?’ Met mijn ex was ik
zeven jaar samen, waarin ik
ook zeven jaar voor zijn
dochters heb gezorgd. Toen
dat uitging, konden mensen
doodleuk zeggen: ’Dat verwatert toch.’ Ik kon diegene
dan wel wat aandoen: je
hebt géén idee hoeveel pijn
dat doet. Gelukkig zie ik ze
nog twee á drie keer per
jaar.”

’Boze
stiefmoeder?
We zorgen
juist met
heel veel
liefde’
onze band heel goed is.”
Irma: „Ik voel me altijd
geroepen om dat uit te leggen – néé, het zijn niet mijn
biologische kinderen, het
zijn mijn bonuskinderen –
terwijl ik dat eigenlijk heel
vervelend vind. Wij vormen
net zo goed het gezin in de
week dat ze bij ons zijn.
Ergens kan ik me wel voorstellen dat het anders zou
moeten voelen, een ’eigen’
kind, maar ík weet niet
beter. Voor mij is dit het. Ik

Waar heeft dat harde
onderscheid tussen
biologische en
bonuskinderen mee te
maken, denken jullie?
Liesbeth: „Veel mensen
begrijpen niet wat het inhoudt. Vaak wordt er gedacht: laat de opvoeding
aan de biologische ouders
over, blijf jij maar op de
achtergrond. Maar als het
kind nog in de luiers zit,
kijk je niet van een afstandje
toe. Dan heb jij net zo goed
een opvoedrol. Die erkenning krijgen we vaak niet.
En dan is er nog dat hardnekkige beeld van de boze
stiefmoeder zoals we die
kennen uit de sprookjes…
terwijl we juist met zoveel
liefde voor de kinderen
zorgen.”
Irma: „En vergeet niet dat
het traditionele gezin nog
vaak als de hoeksteen van de
samenleving wordt gezien,

Plagiaat

Liesbeth
Kasperink
(links) en
Irma Huis in ’t
Veld zorgen
beiden al
jarenlang
voor de kinderen van hun
partner.
Irma’s bonusdochter Robin
(in het midden), vindt dat
inmiddels zo
normaal dat
ze anders
denkt over
het moederschap: „Ik
hoef niet per
se zelf een
kind op de
wereld te
zetten. Het is
ook leuk om
bonusmoeder
te zijn.”
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het samengestelde gezin is
’niet zoals het hoort’. Mijn
ouders vroegen me ook:
’Kun je niemand vinden
zonder kinderen? Iemand
om samen een gezin mee te
stichten?’ Dat is toch het
idee, dat je in een lange relatie sámen kinderen krijgt.”
Liesbeth:
„Niemand
droomt er als klein meisje

HALF MILJOEN BONUS
■ Meer dan een half miljoen kinderen (527.000) onder de 18 jaar had in 2017
minstens één stiefouder, -broer, -zus, of halfbroer of zus. Dat is 16% van alle
minderjarigen
■ Bij 2,6 miljoen kinderen woonden de biologische ouders bij elkaar, bij 727.000
kinderen was dit niet het geval (21%)
■ 40% van kinderen in een samengesteld gezin heeft één stiefouder
■ 10% heeft er twee
■ 66% heeft alleen halfbroers en -zussen
■ 15% heeft alleen stiefbroers en -zussen
■ 10% van de kinderen heeft stief- en halfbroers en -zussen
■ Meer dan 60% van de samengestelde gezinnen gaat binnen vijf jaar weer uit
elkaar
Bron: CBS Nederlands Jeugdinstituut, 2020

van om later bonusmoeder
te worden. Toch denkt
Irma’s bonusdochter Robin
daar al anders over. Dat vind
ik mooi, dat ze denkt: ik hoef
niet per se zelf een kind op
de wereld te zetten. Het is
ook leuk om bonusmoeder
te zijn. Daar maak ik me
hard voor: dat het helemaal
oké is om op zoek te gaan
naar een single man mét
kinderen.”
Irma: „Ik geloof dat over
dertig jaar de meeste gezinnen uit samenstellingen
bestaan en hoop dat het dan
minder belangrijk is of je
kinderen biologisch wel of
niet van jou zijn. Dat we dan
gewoon zeggen: ’Wat leuk,
zijn dat je kinderen?’”
Hebben jullie geworsteld met
dat plaatje?
Irma: „Natuurlijk. Ik deel

mijn leven met een partner
op wie ik heel gek ben, we
hebben de intentie om
samen oud te worden. Met
zijn ex heeft hij de kinderen
gekregen, wij zullen samen
nooit dat stukje hebben. Dat
vond ik heftig. In het begin
speelde jaloezie ook een rol.
Ik vroeg mezelf af: wil ik
graag moeder worden voor
mezelf, ter aanvulling van
het samengestelde gezin, of
heeft het te maken met mijn
positie ten opzichte van de
biologische moeder?”
Liesbeth: „Dat is toch die
druk van buitenaf. Ik was
begin veertig, net anderhalf
jaar samen met mijn partner en hoorde op een overvolle verjaardag: ’Komt het
er nog van?’ Ik verwerkte
net mijn vierde miskraam.
Daar ben ik nu voor het
grootste gedeelte oké mee,

maar soms overvalt dit
verdriet mij onverwachts
nog steeds. Al ben ik nu heel
blij met én de jongens én de
vrijheid die ik heb als ze er
niet zijn.”
Irma: „Dat is ook het voordeel van het bonusmoederschap: de ene week kan ik de
kinderen meegeven wat ik
belangrijk vind in het leven,
de andere week heb ik alle
tijd voor mijn partner en
mezelf. Het beste van twee
werelden. Daar zijn vriendinnen met biologische kinderen weleens jaloers op.”
Met alle kennis van nu; wat
hadden jullie vooraf willen
weten?
Liesbeth: „Ik had meer
verwachtingen van tevoren
willen scheppen. Zo van: ik
kom in jouw leven, wat verwacht je van mij? En dat

’Het is
helemaal oké
om op zoek te
gaan naar een
single vader’
meer op elkaar afstemmen.
Je valt er vaak gewoon in. Je
bent hartstikke verliefd,
doet alles en wil alles ook
vooral heel goed doen. Maar
om dan op een later moment weer ruimte terug te
pakken, is lastig. Je hebt al
zoveel gegeven en het al zo
vaak gedaan. Je partner
denkt dan ook: oh, waarom
nu dan ineens niet meer?”

Irma: „Dat het een
ondankbare taak kan zijn.
Ik gaf een heel vrij leven op
voor een vast leven en heb
weleens gedacht: ik geef ze
alles, wat krijg ik ervoor
terug? Dat weet je niet, niemand kan je dat vertellen…
Het gaat erom dat je in het
moment leeft, de kinderen
meegeeft wat jij waardevol
vindt. En dat zonder verwachting. Dat blijft lastig,
maar zo werkt dat met kinderen. Of ze nu bonus of bio
zijn.”
Wat is jullie gouden tip aan
de biologische moeders?
Liesbeth: „Stel je hart
open voor de vrouw die liefdevol voor jouw kind wil
zorgen. Jij blijft altijd de
moeder, daar zal de bonusmoeder niets aan veranderen. Zie haar niet als bedrei-

ging, maar probeer haar gewoon te leren kennen.”
Irma: „Wees dankbaar
voor de liefdevolle opvoeding die zij jouw kinderen
geeft. Misschien doen jullie
het opvoeden op een andere
manier, maar uiteindelijk
doen we het allemaal met de
beste intentie. Uiteindelijk
worden de kinderen er ook
veel wereldser van; ze krijgen de opvattingen mee van
niet twee, maar van soms
wel vier mensen.”
Liesbeth: „It takes a village to raise a child, zeggen ze
niet voor niets!”
Zaterdag 16 juli vindt het evenement voor kinderloze
bonusmoeders plaats in
Almere. Meer informatie via
plusmama.nl. Instagram:
@Halloplusmama en
@bonus_moeders

deeën, liedjes, uitvindingen, producten, ontwerpen, kunstwerken, teksten, recepten en grappen. Eigenlijk
alles wat de mens op originele wijze
bedenkt en tot leven brengt, kan worden gekopieerd voor eigen gebruik. Dat
heet dan plagiaat, of ook wel: diefstal
van intellectueel eigendom. Maar wie
zonder zonde is, werpe de eerste steen.
Feit is namelijk dat de mens doorlopend de kunst afkijkt van zijn medemens. Sterker nog, de enige manier
waarop kinderen zich kunnen ontwikkelen, is door alles af te kijken van hun
ouders, hun leeftijdsgenoten en alle
andere mensen om hen heen. Er is
namelijk altijd wel iemand die iets
beters heeft bedacht dan jijzelf en dan
hoef je niet elke keer het wiel opnieuw
uit te vinden.
In het dagelijks verkeer is het dan
misschien wel zo netjes om de originele
denker even aan te spreken: ’Zeg, die
romige tomatensoep met balletjes is
overheerlijk, heb je er bezwaar tegen
om mij uit te leggen hoe je dat doet?
Dan kan ik er zelf ook goede sier mee
maken’. Met een dergelijke vraag zal de
soepspecialist zich doorgaans vereerd
voelen; en geen probleem hebben met
een toegewijde volgeling.
In de wetenschap wordt standaard van
elkaar afgekeken. Het enige wat je dan
als copycat hoeft te doen is de oor-

Is gebrek aan
originaliteit echt
zo misdadig?
spronkelijke bron citeren. Probleem is
alleen dat de mens ook ijdel is en het
liefst zelf als originele denker gezien
wil worden. Tja, als dat het geval is, dan
wordt weleens ’vergeten’ om de bron te
vermelden. Zelf zeg ik altijd: ’Jammer
dat ik dit niet zelf bedacht heb, maar
ere wie ere toekomt’.
En dan nog is het soms heel erg moeilijk om onderscheid te maken tussen
wat van eigen makelij is en wat overgenomen is van een ander. Dit heeft te
maken met een ander psychologisch
proces: alles wat we zien, horen, lezen,
voelen en ervaren, wordt automatisch
en onbewust in het geheugen opgeslagen. Wie dan op een later tijdstip iets
ophaalt uit zijn geheugen, weet dan niet
meer waar de oorsprong ligt. Hij ervaart alles uit zijn geheugen als origineel van hemzelf. Dit fenomeen zie je
nog het beste bij liefdespartners: daar
vindt zoveel kruisbestuiving plaats dat
de vrouw ineens een ’origineel’ plan kan
lanceren terwijl de man denkt: ’Tja, dat
heb ik al zo vaak gezegd’.
Overigens, op grote schaal hebben sommige landen hun hele economie gebaseerd op het namaken van producten
die elders hun oorsprong vinden. Ik kan
hun geen ongelijk geven. Een bekend
spreekwoord zegt immers: een goed
voorbeeld doet volgen.
Iedere dag weer worden miljoenen
euro’s geclaimd wanneer iemand wordt
verdacht van plagiaat. En dat kan, omdat er zoiets bestaat als een wettelijke
bescherming op intellectueel eigendom.
Maar is een totaal gebrek aan originaliteit werkelijk zo misdadig? Ik denk
altijd: beter goed gejat dan slecht
bedacht.
J.WIJNBERG@HOME.NL
WWW.PSYCHOLOOGWIJNBERG.NL

