
 “Tien jaar geleden leerde ik tijdens de kerstdagen mijn 
schoonmoeder Bet kennen. Ik werd hartelijk ontvan-
gen in het huis van Leons ouders. Ook zijn twee zusjes 

waren er, Nienke en Jasmijn. Bet genoot met volle teugen van 
ons gezelschap. Ze was druk bezig het iedereen naar de zin te 
maken. Dat is in de jaren daarna als ik bij hen was eigenlijk al-
tijd zo gebleven. Ik kan me niet herinneren ooit een theedoek 
in haar huis vast te hebben gehad, of dat ik ooit zelf drinken 
heb ingeschonken. Bet regelde altijd alles. Met plezier en tot 
in de puntjes. 
Totdat Leo, de vader van Leon, twee jaar geleden ernstig ziek 
werd. Zijn toestand verslechterde snel en Bet veranderde van 
een daadkrachtige dame in een zielig vogeltje. Met Nienke en 
Jasmijn stelden we een rooster op om hen te ondersteunen in 
deze vreselijke tijd. Na het overlijden van Leo hielden we het 
rooster aan, Bet werd verteerd door verdriet en kon nog lang 
niet zonder ons. 
Ik denk dat Leon en ik toen in totaal wel honderd keer van 
Amsterdam naar Zwolle zijn gereden, mét onze kleine Jana, 
die op dat moment net één jaar was. Met onze hulp ging het 
telkens weer wat beter. Langzaam kwam de oude Bet weer te-
rug en nam het leven voor ons weer zijn gewone vorm aan. 
Nou ja, bijna dan. Natuurlijk gaan we iets vaker bij haar langs, 
of we nodigen haar een dag uit bij ons in Amsterdam.”    
“Zo ook de afgelopen zomervakantie. Het leek ons een goed 
idee om haar tijdens onze vakantie een weekje te vragen om te 
genieten van alles wat Amsterdam te bieden heeft. We belden 
haar op en ze reageerde meteen enthousiast. Tijdens de eerste 

vakantieweek van Leon en mij stond ze in alle vroegte op de 
stoep. Met een cadeautje voor Jana, een boek waaruit Bet me-
teen ging voorlezen. Heerlijk, dacht ik, terwijl ik ongestoord de 
vaatwasser uitruimde. Het voelde meteen als vakantie.
De eerste twee dagen met Bet in huis vond ik hemels. Ze stond 
’s ochtends met Jana op zodat wij konden blijven liggen, ze 
zorgde voor koffie en ze had in een ‘vrij uurtje’ de badkamer 
schoongemaakt. Ze stond er ook op om ons elke dag mee uit 
eten te nemen, het was tenslotte vakantie. 
Op de derde dag voelde ik voor het eerst een lichte irritatie, 
toen ik speeltjes van Jana ontdekte in de prullenbak. Hoe 
komt dat nu hier, vroeg ik me hardop af. Eigenlijk dacht ik dat 
Jana het had gedaan. ‘Ach, oude troep, rijp voor de prullenbak,’ 
hoorde ik Bet antwoorden. 
Bedremmeld deed ik de prullenbak dicht, nadat ik het autootje 
eruit viste dat Jana ooit van haar buurjongen had gekregen. Ik 
was te veel in de war om er iets van te zeggen. Ze bedoelde het 
immers ook goed.” 
“Het bleef niet bij die ene keer, er kwamen meer kleine irrita-
ties. Over beslissingen die ze nam zonder met ons te overleg-
gen. Zo gaf ze Jana ijs en snoep zonder ons te vragen of dat 
goed was en thuis gaf ze Jana regelmatig een standje als die 
iets deed, wat volgens oma Bet niet mocht. 
Naarmate de week vorderde deed Bet steeds meer alsof ze 
thuis was. Mijn bedden waren ineens op een andere manier 
opgemaakt en elke dag stofzuigde ze. Plots lag er een nieuwe 
mat in de badkamer - met een afzichtelijk patroon - en nieuwe 
matjes bij de deur. 

Geregeld maakte ze een opmerking over onze manier van 
huishouden doen. Ik liet het van me afglijden, maar vervelend 
vond ik het soms wel. 
Het waren kleine dingetjes waar ik me aan ergerde. Te onbe-
duidend om er een punt van te maken. Bovendien was het 
goed bedoeld en we hebben het ook best gezellig gehad tijdens 
die week. Toch telde ik de laatste dagen de uren af totdat ze 
zou vertrekken. Ik was toe aan rust in mijn eigen huis, ik wilde 
mijn eigen beslissingen weer nemen. Dat nooit meer, dacht ik 
opgelucht toen ik de taxi met Bet erin zag wegrijden.” 
Maar mijn schoonmoeder denkt er anders over. Binnenkort 
ben ik een weekje vrij en ik verheug me nu al op een paar 
dagen lekker rommelen in huis. Bet hoorde ervan en nodigde 
zichzelf meteen uit. De tranen sprongen in mijn ogen, toen 
Leon het me vertelde. ‘Vind je het niet leuk?’ vroeg hij ge-
schrokken.
Met moeite zei ik hem wat ik van de afgelopen keer had ge-
vonden en dat ik nu toch echt heel andere plannen voor de 
vakantie had. 
‘Maar ze heeft toch ook haar gezellige kanten?’ merkte hij op. 
‘Geniet van de voordelen die er zijn als mijn moeder er is. Voor 
haar is het ook hartstikke leuk om hier te zijn!’ Ik geloof niet 
dat hij me echt begreep. 
Punt is dat mijn maag omdraait als ik eraan denk dat Bet hier 
tijdens mijn vrije week rondloopt. Hoe goed en hoe lief ze 
het allemaal ook bedoelt. Maar hoe maak ik dat Leon en mijn 
schoonmoeder duidelijk?” L

Liever zonder schoonmoeder

‘KAN IK NEE ZEGGEN TEGEN ZIJN  
MOEDERS LOGEERPLANNEN?’
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De schoonmoeder van Lies (31) is een schat, maar toch voelt Lies irritatie als Bet (58) tijdens de vakantie een weekje bij haar en 
Leon in huis komt en het huishouden overneemt. Dat nooit meer, neemt Lies zich voor. Maar Bet denkt er anders over.


