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Een stevige thuisbasis waar God de belangrijkste is. Als het om 
opvoeden gaat zijn Esme Wiegman (37) en haar moeder Bep van 
Meppelen Scheppink (65) het meestal roerend eens. Maar de 
aanpak, die verschilt. Maeder Bep was thuis, terwijl Esme als 
Kamerlid voor de CU werkweken van zeventig uur kende. 

Tekst Esther van Lunteren I Beeld Elisabeth Ismail 

Moeder en dochter zitten tegenover elkaar aan de eettafel. 
Twee generaties in gesprek over werkende moeders, (gemis

te) kansen en echte gebeden. Moeder Bep vliegt drie dagen 

later naar haar dochter en kersverse kleinkind in Canada. Sa

men met Esme heett ze de kraamcadeaus gekocht. "Heel fijn. 
Nu ze Kamerlid af is, heett ze een minder volleven." 

Na de val van het Kabinet-Rutte I in de zomer van 2012 be

sloot Esme Wiegman haar positie in de Tweede Kamer voor 
de ChristenUnie op te zeggen. "Na twee kabinetsperiodes 

vroeg ik mij af of ik opnieuw vier jaar met evenveel enthousi

asme mijn politieke werk zou kunnen doen. Daarnaast is het 

thuis behoorlijk aan het veranderen. Onze drie zoons liggen 

niet meer om acht uur op bed ." Esme hakte de knoop door 
teen haar oudste voorrekende dat hij over vier jaar 17 zou zijn. 

'Dan ga ik zo'n beetje het huis uit.' Toen besette ik dat ik meer 

thuis wilde zijn." Volgens moeder Bep heeft het ambitieuze er 

bij haar dochter altijd in gezeten. "Na twee jongens kregen we 

een meisje. Dan denk je: nu komen de poppen. Mijn man had 
een prachtig poppenhuis gemaakt, maar die heeft gestaan en 

gestaan. Ze speelde liever kantoortje. Dus haar keuze voor de 

politiek was geen verrassing ." 

Publicitctt 
Op die politieke fase die achter haar dochter ligt is moeder 

Bep 'dankbaar trots'. "lk was blij als ze de woorden vond 

om iets duidelijk te maken. Tegelijkertijd ben ik nuchter met 

haar bekendheid omgegaan." Die nuchterheid tekent ook het 
gezin van Esme. "Mijn eerste optreden bij Pauw & Witteman 

ging over orgaandonatie. Dat was best spannend. lk had mijn 

man Iaten weten dat het laat zou worden, dus toen ik thuis

kwam, lag hij al te slapen. Hij had niet gekeken want ik was 
pas aan het einde van de uitzending, vertelde hij. Mijn eerste 

reactie was verontwaardiging, maar eigenlijk vond ik het heer-

' lljk dat hij met beide benen op de grond bleef staan." 

13y elite fau hijlu!n we hoe we 
arbei.d. en zcrg verdelen 
Na haar afscheid van de Tweede Kamer is Esme- nog steeds 
kostwinner - regiomanager voor de Landelljke Huisartsen 

Vereniging. Man Joan (44) neemt het leeuwendeel van de 

zorgtaken op zich. "Op die manier zorgen we voor een sta

biele thuisbasis voor onze kinderen. Dat rustpunt heb ik als 
kind ook meegekregen. Mijn moeder was er, dat was nooit 

een vraag." "En ik vond het fijn dat ik er kon zijn", reageert 

Bep. "lk hoefde niet te werken. Het Ieven was ongedwongen, 

daar heb ik erg van genoten. lk had de rust om thuis te zijn. " 
Van haar kindertijd herinnert Esme zich die ongedwongen

heid, bijvoorbeeld tijdens de uitstapjes naar de zusterkring 
met haar moeder. Op de terugweg zat ze tussen de bood

schappen op de fiets, met zere benen die ergens onder een 

pak melk lagen. Met een glimlach vertelt ze over dat niet-ge
lovige vriendinnetje dat op een boerderij woonde. "lk mocht 

daar vaak spelen of blijven slapen. Er was vertrouwen tussen 
de ouders onderling." Bep lacht mee. "Je wist van elkaar waar 

je stond. We kenden elkaar." Esme: "Na de kerk hoorde ik 

mijn ouders met andere gemeenteleden praten over de preek. 

Het gesprek was echt. Het Woord stond centraal." 

Rollen omgcd 1 a ~id 
In de jonge jaren van haar gezin was Esme meestal thuis. "lk 

deed freelance redactiewerk. 's Avonds, als mijn man thuis 
was, zat ik in de gemeenteraad. Toen ik de Kamer in ging, 

hebben we die rollen omgedraaid. Bij elke fase kijken we hoe 

we arbeid en zorg verdelen." In het begin waren er kritische 
geluiden: kan een moeder met jonge kinderen wei de Kamer 

in? Maar volgens Esme hebben haar jongens er weinig van 

gemerkt. "De basis bleef hetzelfde, aileen nu was papa thuis." 
Esme vroeg eens aan haar oudste zoon of hij later ook de po

litiek in wilde. "Hij zei: 'Nee, dat is echt iets voor vrouwen. Er 

wordt aileen maar gepraat. '" Een moeder die volledig voor de 
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Esme Wiegman (37) en moeder 
Bep van Meppelen Scheppink (65 

opvoeding ging en een dochter die juist voor het kostwinner

schap koos. Hebben ze weleens spijt van hun keuzes? Bep: 

"lk vind zorgen geweldig. Nu zou ik er misschien een opleiding 
bij gedaan hebben, ik vind het leuk om mijzelf te ontplooien. lk 

werk op de PG-afdeling van een verzorgingshuis. Dankbaar 

werk waar ik spontaan ben ingerold." "Het is jammer als je 
aileen kijkt naar gemiste kansen", vult Esme aan. "Eike fase 

kent nieuwe mogelijkheden. Er is een periode geweest dat ik 

zeventig uur per week werkte. lntensief, maar ik heb ook heel 

erg genoten. Nu heb ik meer tijd voor mijn gezin en dat is ook 

goed." Hoewel hun Ievens grote verschillen kennen, zijn er 
ook tradities die Esme van haar moeder heeft overgenomen. 

Vakantie vieren in de bergen bijvoorbeeld . "Zwitserland, Oos

tenrijk, de Franse Alpen. Met mijn ouders heb ik de bergen 
leren kennen." Bep: "We hebben in hutten overnacht en zijn 

tot de sneeuwgrens geklommen. Maar Esme gaat met haar 

mannen over die sneeuwgrens heen." 

'Nu heb ih meer Ujd vocr mijn 
q£Zin en dal iJ ooh g,oed 

Ook de belangrijke plek die de zondag inneemt is van ge

neratie op generatie overgegaan. Bep: "Op die dag stonden 
gezin en kerk centraal, ook bij mijn moeder. Het was een dag 

van verbondenheid en 's middags aten we stoofpeertjes met 

een lekker stukje vlees." Esme: "We zaten in een prettige kerk 

zonder veel uiterlijkheden. Verder waren we op zondag vooral 

bij elkaar. lk zie de toto's zo voor me: al sjoelend terwijl de 
zondagse kraag van mijn jurk al af was en mijn vlechten uit

gezakt. Zondag is nu ook bij ons een echte gezinsdag, inclu

sief stoofpeertjes." Het gereformeerde geloof dat ze van haar 
ouders heeft meegekregen, belijdt Esme nog steeds, hoewel 

ze - anders dan haar moeder - niet zo veel waarde hecht aan 

het soort kerk waar ze zondags komt. "Het grootste gebed 

voor mijn kinderen is dat ze blijven geloven. In welke kerk is 

minder relevant." "lk ben juist heel trouw aan de kerkelijke 
gemeente", reageert Bep. "De kerk heb ik lief." Ze bidt veel 

voor haar kleinkinderen. "lk ben zeer verwonderd over Gods 

trouw aan Zijn verbond. Oat is zo bijzonder. Ze zijn gedo<?pt 
en daarom mag ik altijd pleiten op die belofte. Tegelijkertijd 

heb ik de toekomst niet in mijn hand, het is genade." 

Esme knikt. "We lezen nog steeds met de kinderen uit de 
Bijbel en bidden samen, maar ze zijn nu zo oud dat ze zeit 

een relatie met God aangaan. Oat is spannend, want zullen 

ze Hem daadwerkelijk vinden?" Bep: "Het komt er nu op aan 

dat ze aan jou proeven dat je de Heere nodig hebt in je Ieven. 

Oat ze lietde en bewogenheid zien. Hoe ouder je wordt, hoe 

meer je gaat voelen dat God de belangrijkste is." Esme: "De 

kinderen zeggen regelmatig dat ze het bijzonder vinden hoe 
hun oma met en over God spreekt. Herkenbaar, want het ge

bed van mijn oma maakte ook indruk op mij." 

Nieuwe tases 
Het gesprek valt even stil. "Een moeder-dochterrelatie maakt 
ook steeds nieuwe fases door", klinkt het even later uit de 

mond van Esme. Moeder Bep knikt. "Oat wilde ik net vertel
len", zegt ze zacht. Esme: "Eerst ben je moeder en kind. Toen 

ik zeit moeder werd, vond ik het heel fijn om mijn moeder 

dichtbij te hebben. Rond geboortes was ze er altijd om de 
kinderen op te vangen. Afgelopen zomer werd ze zelf geope

reerd, een zware· ingreep. Toen ze thuiskwam, heb ik voor 

mijn moeder gezorgd. lk kon.er nu eens voor haar zijn. En het 

was mooi om te merken dat ze in staat was zorg te ontvan

gen." Er biggelt een traan fangs haar wang. De herinnering 
maakt emoties los. "lk ben dankbaar dat mijn moeder er altijd 

was, ook in momenten die niet opgeschreven zijn. I~ ben trots 
op mijn moeder." "En ik op mijn dochter." 

Esme Wiegman (37) is getrouwd met 

Joan Wiegman (44). Samen hebben ze 

drie zoons: Niels (1 4), Lars (12) en Yorik 

(8). Haar moeder Bep van Meppelen 

Scheppink (65) is getrouwd met Wit van 

Meppefen Scheppink (66). Naast Esme 

11ebben ze twee zoons en een dochter. 
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Na een halfjaar chemotherapie komen we nu in een an

dere fase. We waren helemaal gewend aan het ritme: de 
'slechte week' van de chemo en daarna meestal twee 

'redelijk goede weken'. Tegen het einde ging het steeds 

beter met Ellen. Maar nu is dat deel afgerond en komt de 
operatie in zicht. Daar gaan we weer: onder-zoeken, in

takegesprekken, voorlichting. Het is allemaal nodig, maar 

het is wei veel. AI die informatie en al die extra afspraken 

die dan weer nodig blijken te zijn - het vreet energie. En 

dat Is omschakelen. De irritaties over en weer nemen toe 
en we merken het ook aan de kinderen. Eigenlijk maar 

goed ook. Als Max ineens heel erg moet huilen als we het 

over de operatie hebben, staan weer zelf ook weer bij stil: 
het is niet niks. Maar dat zou je door al dat geregel bijna 

vergeten. Ruimte maken voor gesprek en emotie is na

tuurlijk goed, maar wei op je eigen tijd en manier graag. De 

vrouw die met ons het vervolg van het traject doorneemt, 

begin! met een empatisch: 'Nou, daar zit je dan. Hoe voel 
je je nu?' We kijken elkaar niet aan, maar inwendig zuchten 

we. Nu even niet. Praktisch! Wat staat ons te wachten? 

'NATUURLIJK ZOU ELLEN 
VOOR MIJ NOG STEEDS 
DE MOOISTE ZIJN·, OOK 

ZONDER BORST' 
De operatie. 'Zie je ertegenop?' Die vraag krijgt Ellen veel. 
Ze vertelt dan meestal dat ze meer opziet tegen de tijd 

na de operatie. De ingreep zelf - het moet maar. Omdat 

de chemokuren goed zijn aangeslagen, kan de operatie 

borstbesparend zijn en zal de schade beperkt blijven. Ge

lukkig. Ja, daar ben ik tach wei blij mee. Natuurlijk zou El
len voor mij nog steeds de mooiste zijn, ook zonder borst. 

Oat heb ik haar ook verteld, vanaf het begin. 'lk zou het 

wei weten, hoar. Eraf dat ding!' Oat zei iemand - een man! 

- die ons bezocht. Halla! Het gaat over mijn vrouw. Sowie

so al dat gepraat van andere mannen over de borsten van 
mijn vrouw. Er zitten nota bene hele teams te vergaderen 

over de borsten van mijn vrouw. En binnenkort gaat ie

mand erin snijden . Allemaal nodig, maar het voelt voor mij 
wei alsof ik haar een beetje kwijtraak. Alsof ik haar moet 

delen met anderen. De radioloog, inmiddels een vertrouwd 

gezicht, zei het tegen me nadat hij Ellen een injectie met 
radioactief materiaal had gegeven: 'Normaal gesproken 

is ze aileen jouw stralende middelpunt, maar vandaag is 

ze dat ook van mij!' Je raakt je vrouw een beetje kwijt in 
zo'n gevecht tegen die rotziekte. Als ze de operatiekamer 

wordt binnengereden en ik achterblijf op de gang, moet ik 

haar helemaalloslaten. Niet voor lang. En voor het goede 
doel! Maar tach ... 


