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‘Vaders moeten
niet te veel een
moederrol op
zich nemen’

Ja/nee

Aanstaande zondag is het
Vaderdag. De discussie
over de rol van de vader
laait van tijd tot tijd op. Dan
weer worden vaders geacht
te moederen, dan weer
moeten ze vooral typisch
mannelijke dingen doen,
zoals de kinderen uitdagen
en met ze stoeien.
“Sterker nog: moeders
zouden niet moeten willen
dat vaders net als zij gaan
doen. Nederlandse moeders hebben een blinde
vlek voor het belang van de
vaderrol in de opvoeding.
Vaders leren kinderen op
speelse wijze grenzen verkennen, met stress omgaan
en oplossingen voor problemen te vinden. Een kind
heeft beide voorbeelden
nodig om een ‘gezonde’
volwassene te worden.”
Irene Zwaan, schrijfster van
De afwezige vader bestaat niet
en waarom vaders niet moeten moederen

facebook.com/margrietnl

“Het is onzin dat alleen
vaders moeten uitdagen
en alleen moeders moeten
beschermen. Natuurlijk zijn
er verschillen tussen mannen
en vrouwen, maar er is ook
veel overlap. Laat mannen
vooral ook hun vrouwelijke
kanten mogen ontwikkelen en
vrouwen hun mannelijke.
Daar worden beiden leukere
ouders van.”
Dianda Veldman, directeur
Rutgers WPF (kenniscentrum
seksualiteit)

“Ik betwijfel of er typische
vader- en/of moedertaken
zijn. Ik denk dat kinderen
twee ouders nodig hebben
om te leren relativeren en
te ontdekken dat er meer
manieren zijn om dingen
te doen. Nu krijgen mijn
kinderen alleen nog mijn
input en dat lijkt me hoe
dan ook een verarming.”
Klaas ten Holt, weduwnaar
van voormalig Margrietcolumniste Bibian Harmsen,
vader van drie kinderen

“Ik vind de stelling onzin. Mijn
man stoeit met de kinderen,
maar ik ook. En mijn man
veegt snotneusjes weg en ik
ook. Ik ben kostwinner, maar
dat betekent niet dat ik geen
zorgtaken meer heb of dat hij
een heel vrouwelijke man is.
Vaders zijn geen moeders en
moeders geen vaders, we
zijn gewoon onszelf. Inclusief
zorgtaak en stoeispelletjes.”
Journalist Roos Schlikker is
kostwinner, haar vriend zorgt
voor het grootste deel voor
hun twee kinderen

“Vaders moeten inderdaad
geen moeders willen zijn.
Veel stoeien en nét even
harder met die schommel
dan dat mama zou doen.
Daar zijn vaders voor,
daarom zijn ze onmisbaar.”
Acteur Dirk Zeelenberg uit de
tv-serie Divorce, getrouwd
en vader van drie kinderen

“Je hebt stoere vaders
en zachte moeders, en
omgekeerd. Mijn man hield
niet van stoeien, ik wel, dus
deed ik dat met ze. Dolle
pret als ik er eentje om kreeg
en op de grond legde.”
Lezeres Anneke Toussaint,
via Facebook

“Gelukkig doen mannen
ietsje meer dan vroeger.
Dat doen ze op hun eigen
manier en dat is prima. Je
verliest je mannelijkheid
echt niet als je een luier
verschoont of je kind in
bad stopt. Niemand hoeft
mannen te coachen om
‘mannelijk’ genoeg te zijn.
Als dát nodig zou zijn, zou
ik me pas echt zorgen gaan
maken.”
Psycholoog en zorgvader
Vincent Duindam, schrijver
van het boek Zorgende vaders

tekst: dorine van der wind.
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