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Het gezinsideaal is weer helemaal terug. Kinderen kunnen pas gelukkig opgroeien met 
een moeder en.een vader. vindt driekwart van de Nederlanders. Single moeders zitten 
daardoor weer in het verdomhoekje. Ze moeten het niet alleen 1n hun eentJe rooien ze 
boksen ook nog eens op tegen een hardnekk.g negatief stempel. · 

ls alleenstaande 1noe
der ben je vogelvrij. Iedereen bemoeit 
zich met je. Ze vinden je zielig óf een 
1nannen hatende bitch, hebben mede
lijden met je kinderen, mannen \\'illen 
je redden (of versieren) en YOOr vrou
\Yen ben je de ,-lecsge"·orden nacht
merrie. Dat is na tien jaar zo'n beetje 
de les die Mirellle van IJ peren uit haar 
alleenstaand moederschap getrokken 
heeft. En soms gaal dat nog Yeel verder. 
tot regelrechte n1inachting en discri
minatie aan toe. Ja, ook in het o zo vrije 
Nederland. Als je zelf ne~jes getrou,vd 
bent, valt hetje misschien niet eens op 
(misschien doe je er onbe\\'USt wel een 
bee~je aan mee). Maar voor vTotnven 
als Van IJperen en Sharon Slooter is 
het bijna dagelijkse kost. 
'Leugens over mij en mijn gezinnetje 
zijn nlij niet vreemd,' zegt Slooter. Als 
niet-geloYige jonge vrou'v tussen de 
7'Vcutr gereformeerde koperen bruids
paren in haar dorp is ze een aantrek
kelijke schietschijf. De aantijgingen 
zijn bijna te absurd on1 op te noemen 
- en ze hebben allemaal met seks te 
maken: Slooters dochter en zoon zou
den 's a\'onds laat over straat Z\Yen·en 
en gezegd hebben dal .te niet naar bin
nen n1ochten omdat mama mannen 
voor geld ontving. De Kinderbescher
ming ver,vees haar door naar een sek
suoloog on1 haar 'uit<;traling' te veran
deren: haar ogen zouden iets met 
mannen doen. Zo'n beschuldiging is 
eigenlijk best om te lachen, 'vare het 
niet dat ze hierdoor in de klau,ven van 
Jeugdzorg terechtk\>vam. 
'Mijn dochter Shirley \Vas een moeilijk 
kind, heel cutn,vezig. Jeugdzorg fo-
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custealleen maar op mijn op,·oedingsmethode. Ik smeekte 
hun eens met Shirley te praten. Zij had zo,·eel doorstaan: 
een vader die haar moeder sloeg, zijn dood een paar jaar 
later. Toen Sbirley eindelijk \\'erd doorgestuurd naar een 
psycholoog, constateerde die dat ze een Z\\'are vorm van 
ADI-ID had. Op mijn verzoek heeft hij .t\\'élrt op \Vil gezet 
dat het niét aan n1ijn op,·oeding lag.' 
Ook Van IJ peren heeft Jeugdzorg over de vloer gehad naar 
aanleiding van een melding van de schoolarts. Ook in haar 
geval stelden de hulpverleners vast dal er niks mis ,vas met 
het gezin. Brenda Roelofsen kent dat soort situaties niet. 
Maar indirect had zij evenzeer last van het negatieve !>tign1a 
dat aan single moeders kleeft.: ze zag zichzelf' al zitten, als 
net gescheiden vrou\v, met dochter Brytt op een flatje drie
hoog-achter. Dat het ook anders kon, k\vam toen niet in 
haar op. 

63 procent van de Nederlanders keurt vrij\\illig alleen
staand moederschap af, blijkt uit een rapport uit 2011 

\'an het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP'· In .t\merika 
noemen ze het zelfs badfor society. Of \\ij hier zo,·er gaan, 
is de \Taag, maar goed voor kinderen 'inden "·e het in ieder 
ge,·al niet .• .\fgezien \'lln degenen die single 1nocders \'olgens 
Van IJ peren 'de schuld ge\'en \'llil alles \Yat misgaat in een 
gezin', meent een grote meerderheid (ï4 procent) dat een 
kind een thuis met een vader en een 1noedcr nodig heell 
01n gelukkig op te groeien; een fan1ilic-ideaal dat je vanaf 
je eerste Gouden Berenboekjc \vordt ingepeperd. We zijn 
hierin de afgelopen jaren n1inder tolerant ge,vordcn: in 1999 

onderschreef 'slechts' 66 procent de droon1 van het volle
dige gezin. Mogelijk speelt de he1'\Va.1.rdering van de beteke
nis van de vádervoor hel \velbevinden van zijn kroost hier
bij een rol. 
Slooter, Roelofsen en Van TJperen hadden heus ook liever 
zo'n modelgezinnetje gehad, maar soms loopt het anders. 
Word je \vedu,ve. Moetje je huwelijk ont\'luchten van\\·ege 
een man met een fiks aJcoholprobleen1 of ge\\·oon om een 
eind te maken aan die eeu,,ige ruzies. Slooter: i\ls ik bij 
hem ,,.as gebJe,·en, \varen \\·e doodongelukkig ge,,·orden.' 

Jeugdzorg 
heb Je zó 
over de voer 
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Mensen J..ijken nooit ,·erder dan hun 
vooroordelen lang zijn. De drie \TOU
\\'Cn ,,;uen laten zien hoe misplaat-;t 
die kunnen zijn, mede in naam van 
hun circa 428.000 lotgenoten. '\.Ve zijn 
misschien wel alleen, maar \ve zorgen 
net zo goed of misschien \Vel beter voor 
onze kinderen!' 'Tk doe dubbel n1ijn 
best 01n het gemis van een compleet 
gezin te compenseren.' 'Ik werk, voed 
op, doe thuis de mannenklussen en 
heb op eigen kracht mijn schulden 
afgelost.' Hoeveel Vl'OU\ven zeggen hen 
dat na? 
Dat het niet altijd makkelijk - son1s 
zelfs loodzwaar - is, zullen ze niet ont
kennen. Net als 37 procent van hun 
metgezellen hebben \1an IJperen en 
Slooter ,·oortdurend moeite om finan
cieel de eindjes aan elkaar te knopen. 
Vakanties zitten er vaak niet in. 'Ik \'UI 
het ene gat met het andere. Ik zou een 
stuk beter slapen als ik me niet .lo'n 
zorgen over geld zou hoeven maken; 
zegt Van IJ peren. 'En goddank voor de 
toeslagen!' Gelukkig blijven de belang
rijkste daarvan in 2014 gehandhaafd, 
maar volgens Tineke van der Kraan 
van FNV Vrou\v gaan alleenstaande 
moeders er toch op achteruit omdat 
de tegemoetkomingen omlaag gaan. 
Alleen die enkele Vl'Ouw die volgend 
jaar vanuit een bijstandsuitkering een 
baan van 32 uur per \veek zou aan
nemen, heeft straks zo'n 200 euro per 
nlaand meer te besteden. 

H OC\vel alleenstaande moeders ''aker 
\\Cl (2/3) dan niet (1/3) " ·erken -

dus niks handje ophouden - gaat dat 
niet altijd \'llll een leien dakje. Of het 
nou door de gestegen kosten \ëln de 
kinderop,'llllg komt of niet, maar in de 
afgelopen t\\·ee jaar is de arbeidspar
ticipatie van single moeders gedaald, 
tcr\\'Îjl ze tot 2011 een stijgende lijn 
vertoonde. Ze is ook harder gedaald 
dan die onder moeders met een part
ner. Werk- en gezinstaken botsen bij 
single moeders nog vaker dan bij ge
trou,vde vrou\ven. Da.'lr is de \verk
gever trou\vens meestal niet de dupe 
van: de vrou,ven ne1nen vaker hun 
\verk mee naar buis dan hun zorgen " 



om de kinderen mee naar het ,,·erk. 
blijkt uit onderzoek. 

Roelofscn: 1-\Js Bl)tt ziek is of\Tij, dan 
probeer ik het zo min mogelijk op mijn 
\verk af te \ventelen.' Roclofscns baas 
is heel soepel. Maar het kan ook an
ders. 'Regel m<utr \vat: zei Slooters 
vorige bazin als Shirley of zoon Flint 
ziek \vas, '.jij blijft ge,voon hier.' Met 
vakanties 1noesten Slooters plannen 
steevast wijken voor die van een kin
derloze collega. En als die toevallig net 
in de schoolvakanties "''eg \vi lcle,jan1-
mer dan. Dan kon Slooter niet, of al
leen in t\vee etappes. 
Van een heel andere orde zijn Van 
IJperens strubbelingen op \verkgebied. 
Zij heeft een eigen bedrijf. Door scha
de en schande \vijs ge,,·orden, bezoekt 
ze haar mannelijke opdrachtgevers 
altijd dik ingepakt. Geen stukje bloot 
te zien. :Met een fake trou,vring om. 
Want het is haar net iets te vaak over
kon1en dat klanten haar oneerbare 
voorstellen deden zodra ze merkten 
dat ze single \vas. Eentje kon haar af
wij,:ing niet verkroppen en verspreid
de de roddel dat ze hém had verleid. 
'Zo k\vetsend!' Je kunt hun niet eens 
een grote bek geven \Vanl clan is je re
putatie zo naar de haaien. 

E n dan hebben alleenstaande \ver
kende moeders nog te maken met 

een dubbele straf. Een pa1tner hebben 
blijkt gunstig te zijn voor je carrière 
(vooral voor getrou,vde mannen, maar 
ook voor\TOU\ven). Kinderen daaren
tegen niet. Moeders krijgen een boete 
- in de \'Orm , .an .5 tot 7 procent minder 
loon dan kinderloze \TOU\ven - en ma
ken minder snel promotie. Onderzoek 
";jst uit dat niet hun kinderen, rnaar 
vooral hun \verkgevers hun carrières 
afremmen. !)ie beschou\ven moeders 
namelijk als minder co111petent en 
minder toege\vijd aan hun \verk en 
beoordelen hen daa1·door exlra kri
tisch. Die moederschapsboete kon1t 
boven op het 'ge\vone' 18 procent be
loningsverschil tussen nlannen en 
vrou\ven voor vergelijkbaar \ver k. Dát 
zag Slooter ook als ze bij haar vo1;ge 
baas in het denkbeeldige loonzakje van 

SINGLE MOEDERS 
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ze sow eso 
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we1n Q aans u·tinQ 

haar jongere, minder ervaren n1annelijke directe collega 
keek: per maand 600 euro bruto meer. 

H et is dat Roelofsen meerdere meiden van vroeger kent, 
,,·ant nieu\\·e \TÎendschappen opbou\\·en lukt bijna niet. 

\tan IJperen en Slooter hebben nau\\·elijks \'riendinnen in 
de buurt: geen tijd, geen zin, geen energie. 'Ik ben blij als 
ik aan het eind van de dag n1ijn bed zie.' Bovendien moeten 
ze altijd oppas regelen. Laat maar, denken ze dan. En ook: 
dat kan ik niet maken tegenover de kinderen. Met getrou\v
de mensen hebben ze so,vieso \veinig aansluiting. 
Van IJ peren: 'Met een partner,vordje veel serieuzer geno
men. Mensen spreken je sneller aan. Op feestjes voel ikme 
vaak erg alleen.' En vrou\ven gaan soms zo nutr aan hun 
mannen plukken. Alsof ze hun territorium \villen afbakenen. 
Slooter heeft zelfs telefoontjes gehad van dorpsgenotes met 

• 
het dringende advies nooit meer n1et n1anliefte praten. ln 
haar religieuze dorp voelt ze lich totaal alleen: alleen de 
buurman maakt \veleens een praatje. 
Voor sport, vrijvroligernverk, een tekencursus of ander vrije
tijdsvertier is ook nooit tijd. Dit gebrek aan sociale partici
patie of ondersteuning, in combinatie met financiële en 
materiële tekorten en gebrekkige toegang tot voor.lieningen, 
leidt ertoe dat relatief \'CCI alleenstaande ouders met een 
kind onder de 18 jaar buiten de maatschappij staan: 41 pro
cent en·aart sociale uitsluiting. 

Behoedt een hoog inkomen eenouderge,:innen ~og ,,·el 
voor die sociale boycot, het alleenmocderen 1s ,·oor 

iedereen e\'en heftig, ongeacht inkomen of opleiding. 'Mag 
er nu even iemand opstaan om de kinderen over te nen1en ?' 
verzuchten Slooter en Van IJpercn meerdere 1nalen per 
\veek. Nou is een beetje opvoedstress geen enkele moeder 
vreemd, maar single n1oeders hebben daar volgens hel SCP 
aanzienlijk meer last van. Logisch, zij kunnen nooit versuf
fen. Beschimmelde boterha1n1ncn in vergeten schooltassen? 
Losse fietsketting? Moeilijk proef..,verk? Er is niemand an
ders om het op te knappen, dus de moeders doen het door

gaans allemaal zelf. 
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M aar die rotklusjes zijn niks "erge
leken bij het gebrek aan een part

ner in de op,·oeding. 'Soms heb je het 
gehad. Willen ze niet eten, hun troep 
niet opruimen, niet luisteren. Dan 
snak je naar iemand die zegt: "Nu doe 
je het ge,,·oon!"' aldus Van IJperen. 
Dat het Roelofsen iets makkelijker lijkt 
af te gaan, komt omdat zij over nleer 
buffers beschikt: minder geldzorgen, 
een grotere vriendenkring, een ex om 
eventueel op terug te vallen en één jong 
kind dat bovendien gtutt als een speer. 
Beslissingen inje eentje nen1en zonder 
feedback of je het ,,·el of niet goed doet, 
valt alle drie soms Z\vaar. En door alles 
heen de t\\ijfels - doe ik het \vel goed? 
- en dat schuldgevoel - komen ze niks 
tekort? 'Ik \\·eet dat ik ze alles geef \\'at 
ik heb, maar ze hebben al ,:oveel mee
gemaakt; zegt Slooter. 

S looter slaat de spijker op zijn kop: 
de omstandigheden zitten soms 

tegen, maar zij zet zich knetterhard in 
,·oor haar gezin, zelfs ten koste van 
zichzelf. Net als veel lotgenoten. En 
nog iets eigenaardigs: of.ie nu \vedu\vc 
bent, be,vust alleenstaand of geschei
den, oud of jong, hoogleraar of schoon
maakster: in de publieke opinie \Vor
den alle single moeders op één hoop 
gegooid. Ja, het klopt dat ze doorgaans 
meer opvoedstress ervaren. Maar de 
n1eesten hebben dat niet. En ja, hel 
klopt dat kinderen in eenoudergezin
nen doorgaans meer probleemgedrag 
ont\\ikkelen. Maar de meeste kinderen 
komen goed terecht. 
Als het al misgaat. ligt dat niet per de
finitie aan mama of aan de aF.vezigheid 
van papa. Socioloog/pedagoog ~lieke 

van Stigt \\ijst er in de Volkskrant op 
dat armoede, \'erslavingsproblematiek 
en erfelijke factoren veel \vaarschijn
lijker oorzaken zijn. Roelof.sen, Van 
IJ peren en Slooter zijn stuk voor stuk 
voorbeelden van krachtige single moe
ders. Ze hebben het misschien Z\vaar, 
n1aar ze redden het. Alleen komen te 
staan is voor hen niet het einde, het is 
een nieu\v begin. 0 
>>Met dank aan îiJUw.alleenstaande

moeder.com 
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