interview

Elise en haar gezin wonen
samen met haar ouders

‘Opa en oma
zijn er altijd.
Zo fijn’
Elise Langes (32) hoeft maar 1 deur door en ze staat
bij haar ouders in de kamer. Naast heel gezellig, is
het voor haar en haar man Robert ook handig. Zo is
er altijd een oppas in huis.
‘Kijk,’ wijst Elise. ‘Met dat kleine vakantiehuisje is het
allemaal begonnen.’ Het contrast tussen het vervallen
gebouwtje in de tuin en het gigantische huis waarbij
Elise in de deuropening staat, kan bijna niet groter zijn.
En wat blijkt: het is nog ruimer dan het lijkt, want een
heel gedeelte van de woning bevindt zich onder de
grond. Elise opent het traphekje en betreedt het souterrain. Daar bevinden zich de slaapkamers van Elise,
Robert en dochters Fae en Tatum. Boven is de woning
van haar ouders, die met een tussendeur is gescheiden
van haar eigen huis, zo laat ze later zien. Maar even
terug naar het vakantiehuisje. A
‘ ls klein meisje bracht
ik er alle zomers en vele weekenden door. Het was de
vakantiewoning van mijn opa en oma. Mijn broer en ik
en mijn neven en nichten kwamen hier maar wat graag.
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Met 5500 vierkante meter grond, voornamelijk bos,
speelden we vooral buiten. Een onbezorgde tijd. Toen
mijn opa en oma overleden, erfden mijn ouders het
huisje en de grond eromheen. Eerst wisten ze niet goed
wat ze ermee aan moesten, maar tijdens het opmaken
van het taxatierapport bleek dat de gemeente de grond
bij het huisje in de loop van de jaren een permanente
woonbestemming had gegeven. Mijn ouders wilden er
graag wonen, mét ons. Ik was direct enthousiast. Om op
zo’n groot stuk eigen grond je huis te mogen bouwen,
met al die bossen eromheen: het was een unieke kans.
Ik heb altijd al een goede band met mijn ouders gehad.
Mijn moeder en ik zijn echt twee handen op één buik;
zo horen we vaak van onze mannen. Robert zag het
gelukkig ook meteen zitten. Hij is dol op mijn ouders:
ouders vannu.nl
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‘Frustraties voor je houden
om de vrede te bewaren,
daar geloof ik niet in’

Uit de oude doos:
het vakantiehuisje.

In een groot huis
en een grote tuin
kun je altijd wel
ergens spelen.
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Alle
kleinkinderen
verzamelen!

hij werkt bij hetzelfde bedrijf als mijn vader en samen
volgen ze de voetbalwedstrijden van NEC.
Mijn ouders hebben mijn broer Rick en zijn gezin ook
direct betrokken bij het plan. Met drie gezinnen onder
één dak wonen ging hen te ver, zij wilden graag íets
meer afstand. Daarom zouden zij hun eigen
woning op het perceel laten bouwen. In de buurt, maar
niet in één huis. Dat begreep ik, maar zelf zag ik geen
bezwaren. Vrienden wel. Sommigen vonden het een
onbegrijpelijke keuze. Zij konden er met hun hoofd
niet bij: met je ouders samenwonen, wie doet dat nou?
Maar wij hebben er serieus geen seconde over na
hoeven denken. Ik werk als makelaar en had meteen zo
mijn ideeën over de woning. Dit was dé uitgelezen
kans om een huis naar onze eigen wensen te laten ontwerpen.
We schakelden een architect in en hij is voor ons gaan
schetsen. Heel belangrijk vonden we het dat er twee
aparte woonruimtes zouden ontstaan met daartussen
een geluidsdichte, dubbele deur. In de ontwerpfase
besloten we onze slaapvertrekken onder de grond te
laten bouwen. Zo wonnen we ruimte, want volgens het
bestemmingsplan mocht 450 vierkante meter gebruikt
worden als woonoppervlak.
Toen de bouw van start ging, waren Robert en ik nog
met zijn tweetjes. Tijdens het hele proces werd onze
dochter Fae geboren. Met haar op de arm stond ik vaak
op de bouwplaats te kijken hoe de bouw verliep en
droomde ik weg bij het idee dat we daar straks met z’n
allen zouden wonen. De bouw nam meer tijd in beslag
dan we hadden gedacht. In de tussentijd is mijn broer
Rick afgehaakt: de gemeente stond niet toe dat er twee
woningen op het perceel werden gebouwd. Ons huis
hebben we pas op het laatst verkocht, maar mijn ouders waren hun woning snel kwijt. Noodgedwongen
hebben zij jaren in het oude vakantiehuisje gebivakkeerd. Wat best grappig was in de zomer, maar een

stuk minder tijdens de koude winters. Wat heb ik een
medelijden met ze gehad. Na zes jaar was de woning
eindelijk af. Net op tijd, want ik was inmiddels zwanger
van Tatum en voor ons vieren zou ons rijtjeshuis echt
veel te krap zijn.’

Afspraken
De gezinnen wonen inmiddels al weer een jaar
samen. Ze zien elkaar elke dag en moeder Els past twee
dagen per week op kleindochters Fae en Tatum. En
straks ook op de kleine jongen die op komst is (Elise is
zwanger, red.). Om dit alles in goede banen te leiden,
zijn er van tevoren afspraken gemaakt. ‘Zo hebben
we besproken dat we zo eerlijk mogelijk naar elkaar
toe zullen zijn over onze emoties. Frustraties voor je
houden om de lieve vrede te bewaren, daar geloof ik
niet in. Maar dat betekent niet dat mijn ouders opmerkingen mogen maken over hoe wij de kinderen
opvoeden of hoe we het huishouden runnen. Mijn
ouders kennen heel goed hun plek. Ja, op dinsdag en
donderdag zorgen ze voor de kinderen. En dan mogen
ze best streng optreden als de situatie daar een keer
om vraagt. Maar het echte opvoeden: dát ligt bij ons.
Ik hoor van vriendinnen hoe vervelend het kan zijn:
moeders of schoonmoeders die zich overal mee bemoeien. Commentaar hebben. Mijn ouders zijn gelukkig heel relaxed. Anders was ik dit avontuur ook niet
met ze aangegaan.
Ook onze kinderen weten goed dat Robert en ik de
regels bepalen. Maar ik betrap ze er geregeld op dat ze
de grenzen opzoeken. Daar zijn het ook kinderen voor,
natuurlijk. Fae kan wel eens dreinend naar mijn moeder
rennen als ze van mij iets niet mag. Mijn moeder houdt
dan wijselijk haar mond, zodat ik Fae mee terug kan
nemen naar ons huis om er samen over te praten. Dat er
in de kamers van opa en oma andere regels gelden dan
bij ons, vinden de kinderen wel lastig om te onthouden.
Zo moet ik ze er vaak aan herinneren dat ze bij mijn
ouders vannu.nl
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‘Fae zijn we geregeld
’s ochtends kwijt.
Dan ligt ze bij oma in bed’
bijzondere band met hun opa en oma. Iets waar Elise
dankbaar voor is. ‘Ik zag mijn grootouders vooral in
het weekend en op vakanties. Dat is niet te vergelijken met onze woonsituatie: Fae en Tatum springen
‘s avonds na het eten bij mijn vader op de rug en worden galopperend naar bed gebracht. Mijn ouders zijn
veel beter op de hoogte van alles wat zich in het leven
van de kinderen afspeelt dan grootouders doorgaans
zijn. Dat vinden zij een voorrecht, maar ik vind dat
ook mooi om te zien. Natuurlijk is het ook uitermate
praktisch, mijn ouders zo dichtbij. Ik kan de kinderen
gewoon in bed laten liggen als ik er zelf op tijd uit
moet om te werken. Ik zet de tussendeur open
en mijn moeder hoort ze wakker worden. Ik vind het een
fijn idee dat de kinderen lekker thuis kunnen blijven.
Hier zijn ze in een vertrouwde omgeving met iemand die
net zo goed voor ze zorgt als ik zelf zou doen. Als ik op
maandag uit mijn werk kom, heeft mijn moeder het eten
al in de oven gezet. Ik hoef dan alleen nog maar aan te
schuiven. En op woensdagavond eten we altijd samen.
In die zin zorgt ze dus ook een beetje voor Robert en
mij. Om een gesprek verlegen zitten we nooit. We zijn
heel erg op elkaar ingespeeld. Daarbij heb ik ook altijd
een klankbord aan mijn moeder. Soms ben ik onzeker
of ik niet te boos op de kinderen was, bijvoorbeeld.
Dan kan ik meteen bij mijn moeder terecht. Zij kan mij
altijd goed geruststellen.
Als mijn opa en oma dit toch eens zouden kunnen
zien. Ze zouden het prachtig vinden dat wij hier zo
genieten met z’n allen.’
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ouders niet met hun beker drinken op de bank mogen
kruipen. Bij ons mag dat wel, omdat onze bank oud en
versleten is. Geen spullen van opa en oma mee naar
huis nemen, is ook een regel die met name Fae nogal
eens aan haar laars lapt. Vind ik mijn oude barbies van
vroeger in haar slaapkamertje, terwijl die uit het huis
van mijn ouders komen.
De tussendeur scheidt onze leefgedeeltes: voor ons is
dat duidelijk. Maar de kinderen banjeren het liefst
de hele dag heen en weer. We hebben uitgelegd dat
opa en oma ook hun privacy nodig hebben en dat ze
moeten kloppen voordat ze bij hen naar binnen lopen,
maar dat blijft nog niet erg hangen. Zo zijn we Fae
’s ochtends geregeld kwijt. De eerste keer dat we haar
bed leeg aantroffen, schrokken we ons rot. We zochten
overal en renden uiteindelijk naar mijn ouders. Daar
bleek ze prinsheerlijk tegen mijn moeder aan gekropen te zijn in bed. Het is een ochtendritueel geworden waarvan ze enorm geniet. Mijn ouders hoor ik niet
klagen. Ze vinden het vooral heel gezellig.
Op dinsdag kan mijn moeder haar hart ophalen, want
dan brengt ook mijn broer zijn kinderen. Als ik straks
bevallen ben, zorgt mijn moeder op die dag voor zes
kinderen. En drie honden. Want zowel mijn ouders als
wij hebben een Tibetaanse terriër en mijn broer brengt
zijn labrador ook op dinsdag. Ik ben wel eens bang
dat het te zwaar voor haar is, maar mijn moeder geniet
van alle drukte om haar heen. Op vakantie mist ze
haar kleinkinderen zelfs. Het scheelt dat mijn ouders
nog jong zijn, ze zijn nog geen zestig. Toch waak ik
er wel voor hen niet te veel te belasten. Robert heeft
een vaste papadag en ik ben ook twee doordeweekse
dagen thuis.’

ELISE TRUI € 49,95 RUIMSCHOOTS BROEK € 89,95 QUEEN MUM SCHOENEN
€ 59,95 TAFT ROBERT BROEK € 149,95 DE BIJENKORF VEST € 49,95 WE
SHAWL € 19,95 WE T-SHIRT € 59,95 DENHAM SCHOENEN PRIVÉBEZIT FAE
LEGGING € 2,49 ZEEMAN VEST € 39,95 TUMBLE ‘N DRY SHIRT € 24,95

Klankbord
De meergeneratiewoning biedt praktische voordelen,
zoals een besparing van duizenden euro’s aan kinderopvang. Maar ook krijgen Fae en Tatum een heel
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TUMBLE ‘N DRY JURK € 59,95 TUMBLE ‘N DRY SCHOENEN € 79,95 TATUM
BROEK € 39,95 DE BIJENKORF TUNIEK € 139,95 OILILY SCHOENEN € 59,95
FALCOTTO OPA KEES BROEK € 99,95 DE BIJENKORF OVERHEMD € 69,95 WE
SCHOENEN PRIVÉBEZIT OMA ELS BROEK € 69,95 ZARA TOP € 39,95
DE BIJENKORF SHAWL € 289,95 OILILY KUSSENS € 15,95 LOODS 5
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