Loyale (stief)oma’s
Lisette had al een dochter (Rowena) toen ze Gert leerde kennen. Na een tijd gingen ze
samen wonen. Er kwamen nog twee kinderen. De moeder van Gert (José) kon prima
overweg met de moeder (Anneke) van Lisette. Oma José was oma van de kleintjes, maar
stiefoma van Rowena.
Toen de kleintjes een keer onafhankelijk van elkaar tegen oma José vertelden dat Rowena
soms gemeen tegen hen deed besloot oma José in te grijpen. Ze wist dat Rowena op
woensdagmiddag vaak bij oma Anneke was en belde Rowena daar op. Ze gaf Rowena op
haar donder: waarom doe jij zo gemeen tegen de kleintjes??
Oma Anneke was in de buurt en hoorde Rowena in de verdediging gaan en wat stamelen en
stotteren, en pakte direct de telefoon van haar af. Oma Anneke werd boos op oma José en
verdedigde Rowena. De dames kregen grote ruzie.
Wat gebeurde hier nou? Oma José nam het op voor de kleintjes, die bovendien haar echte
kleinkinderen waren. Hoewel ze Rowena graag mocht, speelde de loyaliteit naar haar eigen
kleinkinderen waarschijnlijk ook een rol.
Voor oma Anneke waren alle drie de kinderen haar echte kleinkinderen. Maar omdat haar
oudste kleinkind hier aangevallen werd door iemand (oma José) die niet eens haar echte
oma was, ging zij Rowena verdedigen.
Nu is het misschien niet alleen pure loyaliteit waarom de oma’s ruzie kregen en ieder hun
kleinkind verdedigden, maar het geeft aan hoe precair de situatie soms kan zijn. Wat had
oma José beter kunnen doen?
Aangezien Lisette de moeder is van alle drie de kinderen, en haar loyaliteit dus voor alle
kinderen geldt, had oma de verhalen van de kleintjes beter tegen Lisette kunnen vertellen.
Nu wilde oma het zelf oplossen, maar maakte er een nieuw probleem bij: de ruzie tussen de
beide oma’s.
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