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Elsbeth Teeling (44) 

liep als moeder zelf 

tegen haar grenzen 

aan en besloot toen het 

roer om te gooien. Ze 

zegde haar baan op en 

koos voor haar passie: 

schrijven. Inmiddels 

is ze bezig aan haar 

vijfde boek over het 

moederschap en 

heeft haar Facebook-

pagina Club van 

relaxte moeders al 

bijna honderdduizend 

volgers!
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Uit wat voor gezin kom je zelf?

Ik ben opgegroeid in Alphen aan den Rijn, waar mijn vader een 
optiekzaak had. Samen met mijn ouders en mijn tweeënhalf 
jaar oudere zus woonde ik boven de zaak. Mijn vader werkte 
veel, mijn moeder hielp hem en zorgde voor ons. De rolver-
deling bij ons thuis was traditioneel: mijn vader bepaalde 
de meeste dingen en mijn moeder volgde hem. Dat was dus 
ook mijn voorbeeld. Toen ik twaalf was, gingen mijn ouders 
uit elkaar. In die periode ben ik hoofdzakelijk door mijn moe-
der opgevoed. Dat deed ze super in haar eentje en ook heel 
relaxed, maar ze heeft me minder goed geleerd hoe je naar 
je eigen gevoel kunt en moet luisteren. Later zijn mijn ouders 
overigens weer bij elkaar gekomen. Mijn zus is opticien gewor-
den en nam het bedrijf van mijn ouders over. Ik verhuisde naar 
Utrecht, waar ik ging studeren en mijn leven opbouwde. 

Hoe zag jouw leven er in die tijd uit?

Op mijn achtentwintigste leerde ik mijn huidige vriend Hen-
no kennen. Hij was toen drieën-
twintig. Kinderen krijgen was 
op dat moment nog toekomst-
muziek. Ik was druk met vrien-
dinnen en mijn studie. Henno 
was er ook nog helemaal niet 
aan toe. Hij had net een wereld-
reis achter de rug en zei zelfs 
dat hij geen kinderen hoefde. 
Maar omdat hij de grootste kin-
dervriend was, maakte ik me 
daar niet druk om. Toen we een 
paar jaar samen waren, begon 
ik over kinderen en Henno was 
meteen enthousiast. We gin-
gen ervoor. Keet is inmiddels 
elf en Teun alweer vijf jaar.

Hoe was het om moeder te worden?

Onze dochter kwam vijf weken te vroeg en daarbovenop had 

Elsbeth steekt andere moeders een hart onder de riem

‘RELAX! HET MOOISTE OP 
AARDE HEB JE AL GEMAAKT’

‘Ik was 
overrompeld 
door het 
moederschap 
en meteen 
dolverliefd op 
mijn dochter’
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ze nog een groeiachterstand van zo’n vijf weken. Ze woog an-
derhalve kilo en was echt heel dun. Ze moest twee weken in 
de couveuse en daarna nog een week in het ziekenhuis blij-
ven. Toch zat ik op een roze wolk. Ik was zo overrompeld door 
het moederschap en meteen zo verliefd op haar. Toen Keet 
eenmaal thuis was, wandelde ik dagelijks achter de kinder-
wagen door de stad. Megatrots. Mensen om me heen waren 
denk ik wel bezorgd omdat Keet zo klein was, maar ik zag dat 
helemaal niet. Ik vond het prachtig en eigenlijk hebben we 
ons nooit zorgen gemaakt. De kinderarts in het ziekenhuis 
vertelde ons dat couveusekindjes óf altijd een beetje ziekelijk 
blijven óf juist heel sterk worden. Hij had het gevoel dat ons 
meisje tot de laatste categorie behoorde. En hij kreeg gelijk: 
Keet is hartstikke sterk en inmiddels heel goed in skateboar-
den. We vliegen heel wat trainingen, wedstrijden en kampi-
oenschappen met haar af in binnen- en buitenland.

En Teun?

Op mijn negenendertigste raakte ik zwanger van Teun. Helaas 
kreeg ik toen met terugwerkende kracht de zorgen die ik bij 
Keet nooit had gekend. Omdat Keet zo vroeg en te klein gebo-
ren was, lag mijn zwangerschap nu onder een vergrootglas. 
Ik vond het allemaal erg spannend. Tijdens de twintigweken-
echo zei de arts letterlijk: “Ik krijg een ‘niet goed pluis’-gevoel 
bij dit kindje.” Bam. Hij zag vier afwijkingen. Ik werd doorge-
stuurd voor verder onderzoek, waaruit uiteindelijk bleek dat 
Teun een klompvoetje had. Na zijn geboorte zaten we al snel 
in de gipskamer, zodat zijn voetje recht kon groeien. Iedere 
week kreeg hij nieuw gips, tot het voetje na zeven weken in de 
goede stand stond. Daarna moest hij tot zijn vierde nog een 
brace dragen. Eigenlijk heeft Teun ons heel vaak laten schrik-
ken, maar viel het achteraf vaak mee. Zo kregen we zelfs te 

horen dat hij een hartafwijking heeft en dat hij 
geopereerd moest worden. Uiteindelijk hoefde 
dat echter niet. 

Op wat voor manier heeft je eigen  
opvoeding invloed gehad op jou?

Bij ons thuis werd vroeger niet veel over gevoe-
lens gesproken, waardoor ik het soms moeilijk 
vind om mijn eigen gevoel te benoemen en er-
naar te luisteren. In plaats van mijn gevoel te 
volgen, pakte ik de opvoeding en het huishou-
den aan zoals ik dacht dat het hoorde. Of zoals 
ik dacht dat Henno het fijn vond. Terwijl hij zich 
van geen kwaad bewust was. Als ik bijvoorbeeld 
een middagje thuis was, ging ik heel hard lopen 
boenen. Ik ging ervan uit dat Henno dat fijn zou 
vinden. In plaats daarvan had ik ook lekker kun-
nen relaxen, maar ik nam geen momentje voor 
mezelf. Ook in de opvoeding handelde ik niet 
altijd naar mijn eigen gevoel. Zo houd ik er ei-
genlijk helemaal niet van om naar de speeltuin 
te gaan en urenlang een kind in een schommel 
te duwen. Maar ik dacht dat het erbij hoorde, 
dus daar ging ik: hup, naar de speeltuin. Lekker 
naar buiten. Ondertussen had ik beter thuis een 
boekje kunnen lezen. 

Wanneer begon dat je op te breken?

Keet was bijna twee jaar oud toen ik merkte dat 
het niet zo goed met me ging. We waren op va-
kantie op Bali. Ik was al een halfjaar moe en voel-
de me niet blij. Maar ja, ik ging maar door. Op va-

kantie voelde ik me echt niet lekker, dus zei ik 
tegen Henno dat ik waarschijnlijk last had van 
een jetlag. Waarop hij zei dat ik maar eens goed 
moest nadenken, omdat ik al maanden niet lek-
ker in mijn vel zat. Henno drukte me dus echt 
met mijn neus op de feiten. Toen ik écht ging 
voelen in mijn lijf - dat had ik al lang niet meer 
gedaan - voelde ik alleen maar stress. Het was 
frappant om te ontdekken dat ik mezelf zo in de 
maling had genomen. 

Wat deed die stress met je?

Toen ik eenmaal aan mezelf had toegegeven dat 
het niet goed met me ging, werd ik paniekerig. 
Ik dacht dat ik het allemaal niet zou redden en 
had last van angstaanvallen. Die speelden zich 
vooral af in mijn hoofd. Ik wilde graag hulp zoe-
ken, maar waar vind je die? Ik had geen idee. 
Uiteindelijk ben ik bij een haptotherapeut te-
rechtgekomen. Zij leerde me heel erg goed naar 
mijn lijf te luisteren. Dat hielp, maar eerlijk ge-
zegd was het niet voldoende: ik ging ook nog in 
therapie. Daar kreeg ik inzicht in wie ik eigenlijk 
ben en waar ik vandaan kom. Vóór die tijd nam 
ik mezelf blijkbaar niet zo serieus. Wat overi-
gens ook meespeelde, was dat Keet in die peri-
ode niet goed sliep. Bovendien bleek Henno de 
ziekte van Pfeiffer te hebben, waardoor ik extra 
mijn best deed om hem te ontlasten. Het slaap-
tekort hakte er toen wel in bij mij. 

Welke stappen heb je na de therapie  
genomen?

Ik wilde meer gaan doen wat ik het liefst deed: 
schrijven. Ik zegde mijn baan in het bedrijfsle-
ven op. Diezelfde dag wist ik al dat ik een boek 
zou gaan schrijven voor Uitgeverij Snor. Relax 
Mama! kwam in april 2012 uit. Mijn Facebook-
pagina Club van relaxte moeders richtte ik in 
eerste instantie op om het boek te promoten. 

Ik ging voor vierhonderd volgers en Henno beloofde me een 
fles champagne als dat lukte. Die vierhonderd volgers had ik 
in no time, waarna het een vlucht nam. Nu volgen ruim 94.000 
mensen mijn pagina. Geweldig. 

Na je eerste boek en je Facebook-hit heb je niet  
stilgezeten. Wat heb je daarna allemaal gedaan? 

Ik heb nog een aantal boeken geschreven, zoals Love Mama!, 
Snorgids voor vrouwen van 40+ en Lieve oppas. Verder komt 
in september het Relax Mama!-kwartet uit. Momenteel schrijf 
ik samen met journalisten Roos Schlikker en Miloe van Beek 
en opvoedkundige Eva Bronsveld een boek voor moeders. 
Dat komt ook komend najaar uit. Daarnaast schrijf ik teksten 
voor verschillende opdrachtgevers en geef ik Relax Mama!-
workshops.

Wat heb je inmiddels over het moederschap geleerd?

Dat het heel belangrijk is om naar jezelf te leren luisteren. Wat 
past bij mij als moeder? Je hoeft daarbij niet te kijken naar hoe 
je eigen moeder het deed of hoe je vriendinnen het doen. Dat 
werkt niet. Blijf bij jezelf. Als mijn kind bijvoorbeeld dwars 
was of niet wilde luisteren, kreeg ik van anderen te horen dat 
zij heel consequent bleven. Dat kon ik ook wel doen, maar dat 
past niet bij mij. Ik vind het nog steeds weleens lastig om naar 
mijn eigen gevoel te luisteren, maar ik leer het steeds beter.

Willen vrouwen tegenwoordig niet gewoon veel  
te veel?

Ik denk dat het vroeger inderdaad wel makkelijker was. Mijn 
moeder had bijvoorbeeld niet echt de ambitie om tijd voor 
zichzelf te hebben en dingen te ondernemen en vond dat pri-
ma. Daarna kwam de tijd dat vrouwen steeds meer hooi op 
hun vork gingen nemen: ze willen zelf geld verdienen, spor-
ten om fit te blijven, vrije tijd hebben om met vriendinnen af 
te spreken en daarnaast nog een leuke vrouw en moeder zijn. 
En dan willen we het liefst ook nog alles zelf doen. We hebben 
niet geleerd om om hulp te vragen, terwijl dat in de drukke ja-
ren juist zo belangrijk is. Ik ben daar de afgelopen jaren steeds 
iets beter in geworden. Mijn ouders staan gelukkig altijd voor 
ons klaar.

Ben je zelf ook erg ambitieus?

‘Ambitieus’ vind ik een beetje een moeilijk woord. Het heeft 
de bijklank van hogerop willen komen binnen een organisatie. 
Dat heb ik niet, maar toch zie ik mezelf wel als een ambitieuze 
vrouw. Niet omdat ik per se van alles wil bereiken - het succes 
van Club van relaxte moeders overkomt me - maar ik heb wel 
heel veel creativiteit in me en wil graag schrijven. Daarin ben 
ik ambitieus. Ik heb zo veel plannen en ideeën. Ik werk onge-
veer vier dagen, maar vind het soms lastig dat er maar vieren-
twintig uren in een dag en zeven dagen in een week zitten. 
Daarnaast ben ik ambitieus met de kinderen: ik wil een goede 

‘Je hoeft niet te 
kijken naar hoe 
anderen hun 
kind opvoeden. 
Blijf gewoon 
bij jezelf. Ik 
kreeg vaak 
van anderen 
te horen dat 
zij consequent 
bleven als hun 
kind niet wilde 
luisteren. Dat 
kon ik ook wel 
doen, maar dat 
paste niet bij 
mij!’ ‘Ik dacht dat ik 

het allemaal niet 
zou redden en 
kreeg last van 
angstaanvallen’
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moeder zijn. Dat bijt af en toe. Dan zit ik met mijn hoofd in 
een tekst, maar moet ik eigenlijk spinazie maken.

Dus eigenlijk ben je helemaal niet zo relaxed?

Nee, stiekem niet! Ik ren nog steeds in mijn valkuilen. Wel 
wijs ik mezelf er keer op keer op dat ik moet luisteren naar 
mijn eigen gevoel. Toch ben ik af en toe bang om weer over 
mijn eigen grenzen heen te gaan. Daar kan ik bij voorbaat al 
over piekeren. Ik heb eigenlijk angst voor de angst. Relati-

veren en rust nemen werkt 
dan het best, al vind ik het 
soms best moeilijk om een 
moment voor mezelf te kie-
zen. Veel andere moeders 
herkennen dat en zijn op 
zoek naar de juiste balans. 
We hebben als moeders ge-
woon te weinig tijd, zijn te 
druk en willen alles goed 
- en soms té goed - doen. 
Ik ben van mening dat we 
best wat gas terug mogen 
nemen. We moeten keuzes 
maken.

Ondertussen post je met grote regelmaat anekdotes 
op je Facebook-pagina. Waarom? 

Club van relaxte moeders is een naam met een heel dikke 
knipoog. Het moederschap is voor de meeste vrouwen ge-
woon niet relaxed. Het scheelt een slok op een borrel als je 
het benoemt, onder ogen ziet en deelt met anderen. Zo haal 
ik zelf vaak de kleine dingen van de dag aan. Iedereen her-
kent de situatie dat je ’s avonds eigenlijk wil neerploffen op 

de bank, maar dat je kind nog tien keer naar 
beneden komt. Die pagina is eigenlijk gewoon 
mijn redding. Als ik ergens tegenaan loop, 
schrijf ik erover. Vaak met humor en daardoor 
kijk ik er op een andere manier naar. Erover 
schrijven werkt als een soort stressventiel. 
Facebook is verslavend en redelijk real time. 
Ik post heel erg vanuit het hier en nu.

Wat zijn jouw grootste frustraties als 
moeder?

Slaaptekort. Dat is lange tijd mijn grootste 
frustratie geweest. Ik klop ’t direct af, want de 
laatste paar maanden gaat het goed. Een an-
dere frustratie is dat Teun weigert om op zijn 
fiets te stappen. Hij is motorisch nu eenmaal 
trager dan Keet, maar het zal ook met zijn ka-
rakter te maken hebben. Het is een beetje een 
‘kip en ei’-verhaal. Ik moet leren om echt naar 
hem te kijken en erop te vertrouwen dat hij 
het in zijn eigen tempo doet. Verder kan ik gek 
worden van de zooi die vooral Teun kan ma-
ken. Waar zijn zus gewoon speelgoed uit een 
doos pakt en daarmee gaat spelen, heeft Teun 
de gewoonte om hele bakken om te gooien. 
Dus én de bak met monsters én de bak met 
Cars-auto’s én de Playmobil. Vervolgens gaat 
hij daar zo onwijs lief en vol fantasie mee spe-
len dat ik er ook weer niets van wil zeggen. 
Gevolg is wel dat onze vloer altijd compleet 
bezaaid ligt met speelgoed. 

En ga je je frustraties weleens te lijf door 
een zak tijgernoten of een chocolade-
reep naar binnen te werken?

Ik zit een beetje aan de andere kant van het 
spectrum. Als ik te veel stress of frustraties 
heb, krijg ik geen hap door mijn keel. Goed 
voor mijn slanke lijn, maar niet goed voor 
mijn gemoedstoestand. Voor die lijn en mijn 
gemoedstoestand loop ik trouwens ook hard 
en ga ik sinds kort zelfs naar de sportschool. 
Hoewel ik dat altijd vreselijk heb gevonden, 
heb ik nu een abonnement. Komende maand 
gaan we trouwen en ik wil strak mijn jurk in! 
Het liefst zit ik trouwens gewoon een dagje in 
de sauna, hoor… 

Meer weten over Elsbeth? 
Kijk op www.elsbethteeling.nl of 
www.facebook.com/clubvanrelaxtemoeders.

‘Ik wil een goede 
moeder zijn, 
maar dat bijt af 
en toe. Dan zit ik 
met mijn hoofd in 
een tekst, maar 
moet ik eigenlijk 
spinazie maken.’

‘Club van relaxte 
moeders is een 
naam met een 

dikke knipoog. 
Het ís voor de 

meeste vrouwen  
niet relaxed’


