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Voor het kind dat,
ook al was je moeder er wel,
toch moederloos was,
en dat op een of andere manier
alles wat het miste heeft overleefd.
Dit boek is voor jou.
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Inleiding

Maar weinig ervaringen in het leven gaan zo diep als de gevoelens 
die we koesteren voor onze moeder. De wortels van sommige van 
die gevoelens zijn verloren gegaan in de donkere uithoeken van de 
periode voordat we konden praten. De takken gaan alle kanten 
op: van dikke, gezonde, zonovergoten takken tot afgebroken tak-
ken met scherpe kartelranden waar we aan blijven hangen. ‘Moe-
der’ is geen eenvoudig onderwerp.
Op zowel cultureel als psychologisch vlak zijn onze gevoelens 
over moeders vaak inconsistent en ingewikkeld. ‘Moeder wacht 
thuis met een kopje thee’ is een krachtig symbool, verankerd in 
onze nationale psyche maar verwaarloosd in nationaal beleid, 
wat hier in Amerika bijvoorbeeld blijkt uit het schamele beleid 
op het gebied van ouderschapsverlof in vergelijking met andere 
ontwikkelde landen. Als we het moederschap echt serieus zouden 
nemen, zou de overheid meer financiële hulp, opvang en hulp in 
de huishouding moeten bieden. Nu worden moeders wel op een 
voetstuk geplaatst, maar dat voetstuk wordt nauwelijks gesteund.
Als volwassenen zijn we ons daarvan bewust. Weinig mensen 
zullen weerleggen dat moeders veel vaker geëerd zouden moeten 
worden, of dat moeders veel te vaak als een vanzelfsprekendheid 
worden gezien en dat hun opofferingen niet worden gewaardeerd. 
Toch zijn veel mensen heimelijk (of minder heimelijk) ontevreden 
over wat ze van hun moeder hebben gekregen, en wrokkig om-
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dat hun moeder er niet in slaagde datgene te bieden wat we nodig 
hadden, of ze daar nu iets aan kon doen of niet. En daar betalen 
wij de prijs voor.
Dit zijn gevoelige thema’s; zowel voor moeders als voor ons alle-
maal. Vanuit de behoefte om moeders te vrijwaren van kritiek re-
ageren sommige mensen een beetje boos op mensen die ontevre-
den zijn. Ze nemen ons kwalijk dat we anderen de schuld geven, 
alsof het niet eerlijk is dat wij de verantwoordelijkheid voor onze 
pijn bij een ander neerleggen. En hoewel ik niet wil ontkennen dat 
sommigen een beschuldiging misschien gebruiken als afleiding 
en geen verantwoordelijkheid nemen voor de moeizame klus die 
herstel nu eenmaal is, zie ik als therapeut vaker een enorm schuld-
gevoel, en aarzelen mensen om door te pakken wanneer ze hun 
moeder niet langer uit de wind kunnen houden. Zelfs binnen de 
privacy van onze eigen gedachten lijkt het alsof we bang zijn kri-
tiek op haar te leveren. Vanbinnen beschermen we het beeld van 
onze moeder, we beschermen de fragiele relatie met haar door 
alles te ontkennen wat dit beeld misschien overhoophaalt, en we 
beschermen onszelf tegen de teleurstelling, woede en pijn die 
we buiten onze bewuste gedachten hebben gehouden. In de vol-
gende hoofdstukken zal ik uitleggen dat veel mensen de pijnlijke 
waarheid van wat er ontbrak aan hun moeder niet hebben durven 
blootleggen omdat ze niet zijn voorbereid op wat het zou beteke-
nen als ze daarmee moeten omgaan.
Iedere relatie die zo ingewikkeld is als die tussen moeder en kind 
omvat zowel liefde als haat. De meeste jonge kinderen voelen 
momenten van haat wanneer hun behoeften of verlangens wor-
den gedwarsboomd, hoewel veel kinderen dit niet durven te ui-
ten; hun band met hun moeder is veel te kwetsbaar. En vrijwel 
alle kinderen hebben liefdevolle gevoelens voor hun moeder, zelfs 
wanneer die liefde is weggestopt of afgeschermd. Robert Karen 
verwoordde het heel fraai in zijn verzamelde onderzoeken naar 
gehechtheid:

Vrijwel alle kinderen, zelfs mishandelde kinderen, houden van 
hun ouders. Dat zit ingebakken in de aard van het kind-zijn. 
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Misschien zijn ze gekwetst, teleurgesteld, verstrikt in destruc-
tieve gewoonten die elke kans om de liefde te krijgen waar ze 
naar verlangen afweren. Maar gehecht zijn, zelfs wanneer dat 
in angst is, betekent dat er liefde is. Die liefde kan elk jaar wat 
moeilijker te bereiken zijn. Het kind kan zijn wens om verbon-
denheid elk jaar sterker afwijzen, zijn ouders zelfs vervloeken 
en ontkennen dat hij ook maar een sprankje liefde voor hen 
voelt. Maar de liefde is er, net als het verlangen om die actief te 
uiten en om die terug te laten keren.1

Karens woorden laten iets van de complexiteit van deze relatie 
doorschemeren. Niemand ontsnapt aan het verlangen naar moe-
derliefde.
Moederschap is ook een gevoelig onderwerp voor moeders zelf. 
Toen ik net aan dit boek begon te werken, stuitte ik op schuldge-
voelens en weerstand wanneer ik moeders vertelde waar ik over 
schreef. Alsof ze wilden zeggen: ‘Geef me niet zoveel macht. Er 
zijn veel andere invloeden in het leven van een kind. Hoe ze zijn 
geworden, dat is niet helemaal mijn schuld.’ Dat klopt helemaal. 
We brengen allemaal geweldige, individuele verschillen in. En er 
zijn ook andere invloeden, zoals of je het eerste, tweede, derde of 
volgende kind bent, de gehechtheid met de vader en zijn geschikt-
heid als ouder, omgevingsinvloeden en genetische invloeden, ge-
zinsdynamiek, belangrijke gebeurtenissen in de familie (bijvoor-
beeld een ernstige ziekte) en spanningen in de maatschappij.
Ondanks al die factoren is de impact van een moeder ongeë- 
venaard. Een aandachtige, kundige, zorgzame moeder kan veel 
andere tekorten compenseren en de afwezigheid van zo’n soort 
moederschap is misschien wel de grootste handicap van allemaal: 
wanneer een moeder haar ongelofelijk belangrijke taak namelijk 
niet naar behoren uitvoert, ontstaan er bij kinderen aanzienlijke 
gebreken in hun basis.
Ik focus niet op moeders om hen met schuldgevoelens of verant-
woordelijkheid op te zadelen, maar omdat de kwaliteit van het 
moederschap dat we ontvangen zo’n krachtige invloed heeft op 
onze ontwikkeling. Ik hoop dat meer begrip voor die invloed leidt 
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tot meer begrip voor onszelf, vooral om de ontwikkelingstaken af 
te ronden en wonden te helen die het resultaat zijn van ontoerei-
kend moederschap.
Voor de lezers die moeder zijn (of worden): ik hoop dat mijn ana-
lyse van de rollen van het moederschap zoals ik die hier presen-
teer, waarbij ik ook benadruk hoe ontzettend belangrijk koeste-
ren is, je zal helpen beter te kunnen focussen.
Hoewel het moederschap aspecten kent die je gewoon van nature 
hebt en die van generatie op generatie worden doorgegeven door 
vrouwen die zelf een liefdevolle moeder hadden, geldt voor veel 
anderen dat ze het moederschap bewust moeten leren. Kreeg jij 
onvoldoende zorg van je moeder, dan is je taak tweeledig: je eigen 
wonden helen én een ander soort moeder zijn voor je kinderen 
dan jouw moeder voor jou is geweest.
Toen ik aan dit boek ging werken, was ik op zoek naar meer be-
grip voor de volwassenen die te weinig moederzorg hadden ge-
had: mensen die ik in mijn eigen omgeving en in mijn praktijk 
voor psychotherapie was tegengekomen. Daartoe deed ik een 
oproep met het verzoek om volwassenen die onvoldoende moe-
derzorg hadden ervaren te mogen interviewen. Ik werd meteen 
overspoeld met reacties. Zoals je misschien al verwacht had, wa-
ren meer vrouwen dan mannen bereid met een vreemde te praten 
over hun ervaringen. Daar moet ik bij zeggen dat ik ook meer con-
tact had met vrouwen. Er was niets wetenschappelijks aan mijn 
informatieverzameling, dus ik claim ook niet dat ik mensen die 
te weinig moederzorg hebben gehad heb onderzocht vanuit een 
demografisch of sociologisch uitgangspunt, maar ik denk dat hun 
dappere en vaak verhelderende onthullingen voor ons allemaal 
wel waarde hebben. Een aantal van mijn bevindingen vind je ver-
spreid door de hoofdstukken, maar de meeste staan in hoofdstuk 
6, ‘Leven met een emotioneel afwezige moeder’, waarin ik zowel 
de omgeving van de jeugd beschrijf waarin mijn respondenten 
opgroeiden als de uitdagingen die ze als volwassenen hebben ge-
had.
In een eerdere versie van dit boek beschreef ik mijn focus op de 
effecten van een opvoeding door een moeder die niet emotioneel 
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betrokken is. In de jaren erna heb ik meer geleerd over de ver-
scheidenheid in emotioneel afwezige moeders, en hoe emotionele 
verwaarlozing en emotioneel misbruik vaak met elkaar verweven 
zijn. In dit boek ga ik dieper in op de aspecten van dat soort mis-
bruik, en op de vraag wat er aan de hand is met een moeder waar-
door ze zich zo gedraagt.
Dit boek telt drie delen. In deel I onderzoek ik wat kinderen van 
een moeder nodig hebben. De elementen van goed moederschap 
en het belang van deze eerste gehechtheid komen daarbij aan de 
orde. In deel II ontdekken we wat er gebeurt wanneer het moe-
derschap niet goed gaat, wat de gevolgen zijn van emotionele 
verwaarlozing en mishandeling, en wat moeders ertoe brengt 
om hun kinderen op deze manieren tekort te doen. Deel III gaat 
over herstel. Eerst geef ik een overzicht van het herstelproces en 
de daarna volgende hoofdstukken gaan dieper in op psychothe-
rapie, op hoe je je innerlijke kind kunt heropvoeden en onvervul-
de behoeften kunt goedmaken. Ook kijken we naar hoe je kunt 
omgaan met de relatie met je moeder wanneer je zelf volwassen  
bent.
Er staat een aantal oefeningen in dit boek en het staat je vrij om 
die wel of niet uit te voeren. In het hele boek vind je bovendien 
tekstkadertjes die je uitnodigen om te verwerken wat je hebt ge-
lezen en om te reflecteren op je eigen situatie. Ik raad je aan om 
telkens de tijd te nemen om daarbij stil te staan. Let op wat je er in 
je opkomt als je dat soort stukjes leest, ook al beantwoord je niet 
elke vraag.
Wat je in jezelf ontdekt over je eigen begrip en herstelproces wan-
neer je dit boek leest is een prachtig voordeel. Ik wil je dan ook 
vragen er de tijd voor te nemen. Wees je eigen poortwachter: als je 
merkt dat je van bepaalde stukken tekst van streek raakt, bedenk 
dan welke steun je misschien nodig hebt. Oefen hoe je een goede 
moeder voor jezelf kunt zijn door niet méér te doen dan wat je 
op een willekeurig moment aankunt. Je kunt de draad altijd later 
weer oppakken. Sommige lezers hebben gemerkt dat het eerste 
deel over goed moederschap in het prille begin te veel overhoop-
haalde, en kwamen daar liever later op terug. Dus hoewel elk 
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hoofdstuk voortbouwt op het voorgaande, kun je door dit boek 
heen gaan op de manier die voor jou het beste is.
Met dit boek probeer ik vier doelen te bereiken:

• Je helpen een helder beeld te krijgen van het soort moeder-
schap dat jij hebt gehad.

• Je helpen ontdekken wat het verband is tussen het moeder-
schap dat jij hebt ervaren en de problemen in je leven. Din-
gen die jij zag als persoonlijke tekortkomingen kunnen dan 
worden gekoppeld aan tekortschieten in moederschap. Dat 
verlicht je zelfverwijt.

• Je suggesties bieden om die ontbrekende stukken nu goed 
te maken, via therapie, via hechte relaties of door er zelf 
voor te zorgen.

• Je helpen bepalen hoe je als volwassene verder wilt in je re-
latie met je moeder, met meer handvatten en mogelijkhe-
den dan je in het begin misschien had.

Het mooie is dat de tekortkomingen van ontoereikend moeder-
schap later kunnen worden goedgemaakt – misschien niet volle-
dig, maar wel veel meer dan we vaak durven hopen. We kunnen 
het niet-geliefde kind in onszelf helen en krachtige, liefdevolle vol-
wassenen worden. En dat is echt het proberen waard.



D E E L  I

Wat we van  
onze moeder nodig  

hebben



1. 
Moederschap

De moeder als levensboom
De fototentoonstelling The Family of Man, die op heel veel plek-
ken ter wereld te zien is geweest en ook in boekvorm is vastge-
legd, bevatte een beeld dat me altijd zal bijblijven. Het was van 
een lange, slungelige, zwarte vrouw met twee jonge kinderen; hun 
gezichten waren donker en gingen schuil in de schaduw. Op de er-
naast liggende bladzijde stond een vers uit het Bijbelboek Spreu-
ken: ‘Ze is een levensboom voor wie haar omhelst’ (Spreuken 
3:18; NBV 2021).
Een levensboom. Een boom die onderdak, een thuis, bescher-
ming biedt. Een boom waarin je kunt klimmen en waarvan je 
kunt eten. Een boom die groot lijkt omdat jij veel kleiner bent. 
Een boom die jóúw boom is.
In de grote mystieke tradities overal ter wereld is de levensboom 
de verticale as waar het leven omheen draait. Op een soortgelij-
ke manier is een moeder de as waar het gezin en het emotionele 
leven van een kind omheen draaien. In het enorme stuk geschie-
denis vóór het christendom werd de levensboom vaak afgebeeld 
als een moeder, en de Grote Moeder/Godin werd vaak afgebeeld 
als boom.
De boom is dus een natuurlijk symbool voor moederschap. Met 
vruchten en bloemen, vogels en dieren erin en eromheen, biedt 
hij zowel onderdak als voorraden. De boom groeit in allerlei rich-
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tingen, maar is vooral gericht op uitbreiding, als een bron van 
overvloed. Een deel van het levensboom-archetype bestaat uit dit 
gevoel van overvloed en van geven.
Dit archetype is vastgelegd in het kinderboek De gulle boom van 
Shel Silverstein. De oorspronkelijke (Engelse) versie ervan ver-
scheen voor het eerst in 1964 en dit boek wordt gezien als een klas-
sieke parabel over liefde en toewijding. Het gaat over een jongen 
en een boom die heel veel van hem houdt, en die hem alles geeft 
wat hij heeft. Hij laat het kind aan zijn takken schommelen, geeft 
hem schaduw om onder te zitten, appels om te eten en hout om 
een huis van te bouwen. De boom laat de jongen zelfs zijn stam 
afzagen zodat hij een boot kan maken. Op het laatst, wanneer de 
boom niet meer is dan een stronk, en de jongen een oude man is 
geworden, geeft de boom hem een plekje om te uit te rusten.
Het zal duidelijk zijn dat de relatie tussen de jongen en de boom 
heel erg lijkt op die tussen moeder en kind. De boom zet de be-
hoeften van de jongen op de eerste plaats. De boom geeft en geeft. 
Dat is een deel van de rol van een moeder, die soms moet wedij-
veren met haar eigen behoeften om zich als mens te ontwikkelen, 
los van de moederrol en haar relatie met anderen. Veel vrouwen 
hebben het gevoel dat ze zichzelf verliezen in het moederschap en 
in partner-zijn. Maar als een vrouw niet klaar is (in elk geval een 
deel van haar leven) om zich te bekommeren om de behoeften van 
anderen, dan is ze eigenlijk niet klaar voor de taak van het moe-
derschap.
Er zijn veel goede redenen waarom een vrouw misschien niet in 
staat is de enorme taak van het moederschap volledig te aanvaar-
den, maar helaas hebben vrouwen vaak de kans niet gekregen (of 
gevoeld) om hier een keuze in te maken. Door een onbedoelde 
zwangerschap of sociale verwachtingen glijden vrouwen soms 
het moederschap in zonder dat ze ervoor hebben gekozen. Vaak 
zijn die vrouwen zelf nog niet helemaal volwassenen. Ze zijn 
slecht toegerust voor de taak die voor hen ligt.
Het is niet gemakkelijk om iets van jezelf te geven als je zelf nog 
altijd veel onvervulde behoeften hebt. Maar moederschap vraagt 
om voortdurend geven. Een goede moeder deelt de warmte van 
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haar lichaam wanneer haar kind het koud heeft, ze deelt de melk 
uit haar borsten wanneer het voeding nodig heeft. Dat is een heel 
fundamenteel niveau van ‘iets van jezelf geven’.

We zijn gemaakt van onze moeder
De stelling dat we zijn gemaakt van onze moeder kent twee be-
langrijke aspecten. Het eerste is het voor de hand liggende, bio-
logische feit: we zijn gemaakt ín haar lichaam en we zijn gemaakt 
ván haar lichaam. Daarnaast is er het psychologische aspect, waar 
onze moeder deel uitmaakt van onze persoonlijkheid, psyche en 
structuur. Het is alsof ze letterlijk een laagje van ons wezen is. Dat 
zal in de volgende hoofdstukken steeds duidelijker worden.
Hoe we in elkaar steken, hoe we onszelf zien, ons gevoel van zelf-
respect of onbewuste overtuigingen over relaties: ze zijn allemaal 
sterk beïnvloed door onze moeder. Zij is niet de enige invloed, 
maar onze moeder en onze omgang met haar geven ons de ele-
mentaire bouwmaterialen voor al die zaken.
Of we nu het gevoel hebben dat dit elementaire bouwmateriaal 
ons voedt of juist slecht voor ons is, wordt grotendeels bepaald 
door de kwaliteit van onze interacties met onze moeder. Niet wat 
je moeder dóét is doorslaggevend, maar haar energetische aanwe-
zigheid en haar liefde. Is ze boos of afgeleid wanneer ze haar baby 
voedt? Wanneer een moeder er werkelijk op een liefdevolle ma-
nier is, voelen haar melk en haar hart niet als twee verschillende 
dingen. Maar is ze er niet echt bij, dan is haar melk minder voed-
zaam. De baby voelt zich misschien niet helemaal prettig tijdens 
het drinken, misschien omdat het niet spontaan gaat of omdat er 
iets ongewensts in de interactie zit, iets wat een kind tegelijk met 
de melk binnenkrijgt.
Als deze interactie goed is, dan voelt het heel, heel goed. Maar is 
de interactie slecht, dan voelt het afschuwelijk. Natuurlijk is deze 
opvatting wat kort door de bocht en is de realiteit doorgaans 
niet zo zwart-wit, maar jonge kinderen ervaren de wereld met 
een enorme intensiteit. Je kunt je moeder voelen als een innerlijk 
laagje van steun, een laagje liefde dat altijd bij je is, maar het kan 
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ook voelen alsof er vanbinnen iets doods of giftigs zit. Die giftige 
substantie heb je meegenomen uit de interacties met haar, en mis-
schien ook van iets giftigs dat in haar zit.

Wie kan moederen?
Ik gebruik in het hele boek het woord ‘moeder’, maar daarmee be-
perk ik me niet per se tot de vrouw die een specifiek kind heeft 
gebaard – hoewel die relatie iemands hele leven markeert, zelfs al 
gaat die nooit verder dan de geboorte (doordat de moeder sterft of 
de baby afstaat). Wanneer ik in dit boek naar jouw moeder vraag, 
dan bedoel ik de persoon die deze primaire rol heeft uitgeoefend 
en de term ‘goede moeder’ kan verwijzen naar elke volwassene die 
een zorgende, koesterende, beschermende rol speelt in je leven en 
die de functies vervult die ik in het volgende hoofdstuk beschrijf.
Het kan dus ook gaan over een adoptiemoeder, grootmoeder of 
stiefmoeder, of zelfs een vader. Anderen buiten de directe familie 
die kunnen helpen een aantal van de behoeften van een kind te 
vervullen (zelfs tot in de volwassenheid) zijn leraren, tantes, moe-
ders van vriendjes en vriendinnetjes, therapeuten, partners. Als 
we ouder worden, is het zelfs mogelijk om zélf een aantal van die 
behoeften voor onszelf te vervullen. We gaan er dan van uit dat 
een kind dat onvoldoende moederzorg heeft gehad meestal nog 
voortleeft in een volwassene, en dat dit kind nog altijd dezelfde 
behoeften heeft als toen.
Hoewel niet elke vrouw zich aanpast aan de rol van het moeder-
schap, heeft de natuur haar best gedaan om biologische moeders 
alle voordelen te geven. Onderzoek ondersteunt het idee dat moe-
ders in het algemeen instinctief gedrag vertonen waar zuigelingen 
de voorkeur aan geven. Zweeds onderzoek heeft uitgewezen dat 
zelfs wanneer een moeder buitenshuis werkt en de vader de pri-
maire verzorger is, baby’s er nog altijd sterk de voorkeur aan ge-
ven om bij hun moeder te zijn.1

De natuur steunt biologische moeders ook via hun hormonen 
(vooral oxytocine), die hen in de stemming lijken te brengen voor 
hechting en die rechtstreeks gecorreleerd zijn aan gehechtheids-
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gedrag. Borstvoeding brengt een kind op de perfecte afstand om 
te kunnen focussen op de ogen van de moeder. Natuurlijk heeft 
de groeiende foetus in de baarmoeder al een relatie gevormd met 
de moeder, waar hij reageerde op haar hartslag, stem, aanraking 
via de buikwand en op haar energetische aanwezigheid.
Helaas zijn deze biologische voordelen voor sommige vrouwen 
niet genoeg om de taken van het moederschap op zich te willen 
nemen. Het is dan ook goed dat niet alleen biologische moeders 
kunnen ‘moederen’, maar ook andere volwassenen.

De goed-genoeg-moeder
Moeders hoeven niet perfect te zijn, en dat kan ook niet. Als er 
sprake is van perfectie, dan is dat door de ogen van het kind, dat 
volledige adoratie aan de dag legt wanneer een moeder goed ge-
noeg voor de basisbehoeften van het kind zorgt. Dat is nuttig, 
want wanneer je volledig afhankelijk van iemand bent, wil je ge-
loven dat die persoon daar geschikt voor is. Foutjes door de vin-
gers zien en een gebrek aan perfecte afstemming accepteren, en 
het positieve benadrukken, is een goede strategie op zowel psy-
chologisch als evolutionair gebied. De goede gevoelens van een 
kind helpen een moeder namelijk ook bij de gehechtheid met haar 
kind.
De term ‘goed-genoeg-moeder’ is bedacht door de beroemde 
Britse kinderarts en psychoanalist D.W. Winnicott en beschrijft 
een moeder die een kind genoeg biedt voor een goede start in het 
leven. De belangrijkste taak van de goed-genoeg-moeder is vol-
gens Winnicott dat ze zich aanpast aan de baby. Hij beschrijft hoe 
de goed-genoeg-moeder begint met een vrijwel volledige aanpas-
sing aan de behoeften van haar kind, en dat ze zich steeds wat 
minder aan haar kind aanpast naarmate het meer frustratie aan-
kan. Een moeder die perfect en onmiddellijk aan alle behoeften 
van haar kind zou blíjven voldoen, berooft de baby van de nood-
zaak om nieuw gedrag en vaardigheden aan te leren en om met 
uitstel en frustratie te leren omgaan.
Recent onderzoek versterkt het idee dat een moeder niet voor de 
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volle honderd procent op de baby gericht hoeft te zijn en niet vol-
ledig beschikbaar hoeft te zijn om goed-genoeg-ouderschap te 
bieden. Volgens dit onderzoek is er wel dertig procent van de tijd 
enige mate van synchroniciteit nodig (gedefinieerd als een har-
monieuze staat van samenzijn, waarbij een moeder is afgestemd 
op haar kind).2

Psychotherapeut en auteur Diana Fosha zegt het zo: ‘Even be-
langrijk als (of zelfs belangrijker dan) het natuurlijke vermogen 
tot synchroniciteit is het vermogen om niet-synchroon-zijn te 
herstellen, om zo opnieuw een optimale verbinding te vormen’.3 
De goed-genoeg-moeder moet de onvermijdelijke scheuren her-
stellen die nu eenmaal in elke relatie ontstaan. Ze zal zich niet al-
tijd precies goed gedragen, maar ze moet weten hoe ze het goed 
kan maken wanneer ze de plank misslaat.
Onderzoek wijst uit dat ze daarbij hulp krijgt van haar kind. Ba-
by’s komen op de wereld met de drang om een sterke band met 
hun moeder aan te gaan, net als met het vermogen om die band te 
handhaven. Ze steken ook zo in elkaar dat ze de herstelpogingen 
van hun moeder zo goed mogelijk kunnen benutten.4 Als een kind 
de onvermijdelijke verstoringen in deze relatie kan corrigeren, 
geeft dat hem kracht. Maar als hij niet in staat blijkt om haar aan-
dacht te krijgen, of als het niet lukt om weer verbinding te maken 
nadat er een verstoring is geweest, kan een kind zich daarentegen 
ook intens onmachtig en ontmoedigd voelen over relaties en be-
hoeftebevrediging.
Wanneer een moeder onvoldoende is afgestemd om op de be-
hoeften van een kind te reageren, zal het zich aanpassen aan de 
moeder in plaats van andersom. En doordat het contact met deze 
kernervaring verloren gaat, ontwikkelt een kind dan dat wat Win-
nicott een ‘vals zelf’ noemt.

Goede moeder-boodschappen
Hoe onze moeder reageert op onze basisbehoeften, vertelt ons 
iets over hoe belangrijk we voor haar zijn. Geeft ze genereus 
(zelfs met plezier!) of komt ze tegemoet aan wat we nodig heb-




