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Stiefmoederschap: een
lastige rol
BUltlHlK - Drie jaar na
haar boek *Hatt van slag'
oueÍ haÉritmestoornis'
sen, sehreef de in EunAddY
nik wconachtige
Manneke nDe bewuste
stiefmoedêr', ËËtl geheel
ander onderwerp. Bii het
langdurige onderzoek
zag ze dat de lastige kan-

ten uan het stiefmoe'
derschap diepe woÉels
hehben in de menseliike

natuur en gesclriedenis"

Zoals dat ook o-a- terug
te vinden is in de FoPulaire'stief moedersprookjes' Sneeuwwitie en Assepoestcr.

Adcty Manneke is zelf
stiefmoeder LÍan Robbert,

zoon *it het eerste lrirwelitk
varr haar echtgetroot Bas. Ze
leerde Robbert kennen toen hij aes
jaar oud was. Hij rr'roonde bij zijn

moedel maar kl,nlam vaak in de
\Íê'r+eekeinden en ging trre€ op

katrties. "Het is niet zo dat ik grote
prol:rlentert of conflicterr heb gehad
als stief moeder", schrijft ze. "Alles

verliep *iet slecht en toch heb ik
sóms ëett ontevreden ge'.ioel, tiocral o,,.rer rnezelf. Hacl ik het beter
kr-rrrttelr doett? Als 65'plrrsser betr
itc bezig metterugkijhen en met rie
balans opmaken en vandaar mijt't
eoektocht

"

.

''Achteraf hac.l ik het gevoel elat
nteer ntet R+hl ert haddett
ttrr:etelr pratett over ollze platrtren,
ever Ëneë verurachtingen erï gevoelens. Bovendietl had ik me ÍnoÊten rroorbereiden op mijn rol, Het
.lras heter gerl,reest als ik me had
crerealiseercl clat die ook voor een
'i+eekenclstiefmoecler soms lastig
kan zijn". Al bij de eerste ctrtmoeting met Robbert eag ee hoe lief
en zorgzaam Bas omging met zi.in
zcotr. S*ms voelde ze zich wat \i€rloretr en ontltartd. Ze begreel: die
ouderlief cle pas ertrt toerr zij etr Bas
een dochter kregelt etl ze een ge=
zin werden. '' Naa r de geboorte t'atr
mijn eigerr kind leefde !k toe, dat is
toih heel anders dan een stief kind
clat er 'ilreetrs' is".
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Suceesfactoren

Irr de drie verhalen waarin stief-

moeders aan het wcord kometr,
gaat het om redelijk ';erlopen si-

tuaties. Addy Mantreke Proheert
daar de'succesfactoretr' r.rit te halen: c.a. van tetJorett er goed over
praten; nret de partner otÍereÊ11rternrnirrg; he[:lreri cp belangrijke
purrten; de parttter

cJie

zowel in het

oude als het nieuwe gezin staat
moet zich realiseren dat hij de verbirrdende figuur is; de stiefmoeder
moet enerzijds voor zichzelf opkonrerl. maár antlerzijds ook de no-

dige soepelheid hebben; opertlreid
is geroenst en de vader maet zich
reàliseren dat hij niet steeds 'itr de
rierded igirrg schiet'.

Voor stiefnroeders die lttttt ervarirrgetr willen delen 'r+r:rdefl er
la ndel i.ike stief moederda gen georganiseerd door 5tichting Stiefmoeders Nederland" De riolgende stiefmoederdag is op zaterdag 'lS aPril
Ër zijn gespreksgroepelr. maar ook
lvorkshops en lezirtgen over allerlei
aspectetr vari het stief moederschap.
Addy Mantteke zal eelr leaing hottden over'De bewrtste stiefmoeder'.
O p 'r,rwur.s tichtingstiefmoeders- n
is alle informatie te vitteletr. Eetr atrdere i nteressatrte'r+e[:site is wl'r,nlstief .nl varr de Stichting Stiefgezin=
nen Nederland.
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