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Schrijfster Pia de Jong
verhuisde met haar gezin
van Amsterdam naar
Princeton, in de Verenigde
Staten. Ze schrijft over wat
haar opvalt.
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T ot mijn verbazing merk ik dat ik
langzaam in een helikopterouder
verander, zo’n bemoeizuchtig

wezen dat voortdurend haar kinderen
in de gaten houdt. Het is blijkbaar een
besmettelijk virus hier in Amerika. We
hebben nog net geen camera’s in huis
geïnst alleerd.
Toen mijn dochter van veertien vorige
week vroeg of ze naar huis mocht lo-
pen, een wandeling van een kwar-
tiertje, zei ik: „Doe maar niet, ik haal je
wel op.” En dat terwijl ze in Amsterdam
vanaf haar vijfde zelf naar school liep.
Een van de eerste dingen die we hier
aanschaften, was voor elk kind een
fiets. Daar gingen ze, net als in Amster-
dam. Vrolijk zwaaide ik ze ’s ochtends
uit. Maar na een week werd ik door een
buurvrouw gebeld. Wat mij in hemels-
naam bezielde mijn kinderen alleen
door Princeton te laten fietsen. Zat er
soms een of andere obscure Europese
opvoedingsfilosofie achter?
Nu is Princeton ten opzichte van Am-
sterdam een dorp. Brede straten met
rustig rijdende automobilisten die voor
oranje verkeerslichten stoppen. Maar
toch, helemaal verantwoord voelde het
sinds dat gesprek niet meer. Aan wat
voor risico’s stelde ik mijn kinderen wel
niet bloot? De fietsen gingen de schuur
in en ik voegde me gedwee bij het leger
ouders dat hun kinderen voortdurend
van hot naar her rijdt.

Maar, als we terug in Amsterdam zijn,
stappen ze onmiddellijk op hun fiets en
vliegen uit. Ik zie ze soms de hele dag
niet. Ze fietsen zelfs midden in de nacht
van de ene kant van de stad naar de an-
dere kant. In een van de voorbije koude
winters gingen ze schaatsend naar
school. Samen met hun vrienden zwier-
den ze onder bruggen, over sluizen en,
zoals mijn zoon nog altijd vol trots ver-
telt, over een wak waar hij zich uit
moest redden. Kletsnat zat hij in de
klas.
Hier in Amerika klinken zulke spannen-
de jongensboekverhalen als totaal idi-
oot en onverantwoord. Ik ben dan ook
hevig aan mijzelf gaan twijfelen. Was ik
een slechte ouder of draven ze hier
d o o r?
Nu is het niet alleen een besmettelijk
cultureel virus, de wet helpt ook een
handje. Toen onlangs twee kinderen
van zes en tien in een buitenwijk van

Maryland zonder begeleiding van de
bushalte naar hun huis liepen, een wan-
deling van zo’n tien minuten, belde een
bezorgde voorbijganger de politie. Het
proces tegen hun ouders loopt nog. Ze
riskeren wegens verwaarlozing uit de
ouderlijke macht te worden gezet. De
site freerangekids.com staat vol met
dergelijke absurde voorbeelden.
Inmiddels weet ik ook uit eigen ervaring
dat de politie in de ouderlijke nek mee-
hijgt. Laatst haalde ik mijn moeder op
van het vliegveld. Ik was aan de late
kant en mijn moeder liet me weten dat
ze in de hal stond te wachten. Ik zette de
auto bij het bordje „Kiss and run” en
vroeg mijn dochter haar oma te gaan
ophalen.
„U mag hier niet parkeren”, zei een
agent die aan kwam lopen. „Doorr ij-
de n . ”
„Heel even nog”, zei ik. „Mijn dochter is
binnen. Ze komt er zo aan.”
Toen hij begreep dat ik mijn dochter al-
leen het vliegveld in had laten gaan,
sloeg hij groot alarm: veertienjarig
meisje alleen op het vliegveld! Ik moest
me legitimeren. Gelukkig kwam op dat
moment mijn moeder aanlopen, aan de
arm van mijn dochter. De agent liet zijn
bonnenboekje zakken. Voor deze keer
liet hij het gaan. Maar de schrik zit erin.
Ik ben in de ouderlijke macht. Nog wel.

Reacties naar pdejong@ias.edu


