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Moedermaffia

Waar vroeger de klas gezamenlijk “Hatsiekiedee!” riep bij binnenkomst van de jarige 
met een plateau saucijzenbroodjes, ligt de lat voor schooltraktaties tegenwoordig 
aanzienlijk hoger. Want het moet gezond, macrobiotisch verantwoord en ook nog eens 
betaalbaar zijn. Met een eenvoudig fluorescerend komkommertreintje of versierde 
rock-’n-rollachtige rijstwafel kom je er niet. Het is bovendien geen peulenschil om de 
bemoeizucht van betweterige, overbezorgde doelgroepen te pareren. Hoe mooi die 
verrukkelijke kinderbowl van fairtradeproducten er ook uitziet.

Menig schoolhoofd heeft – al vousvoyerend – amechtige pogingen 
gedaan de traktatiegolf te standaardiseren. Ondanks het daarop volgende 
gillendekeukenmeidenvertoon vergt de zoektocht in het glutenvrije schap weliswaar 
enig fingerspitzengefühl. Want om je niet te brouilleren met gestreste kinderen met 
hyperesthesie of allergieën moet ieder ingrediënt gecheckt worden op glucosestroop of 
maltodextrine. Een chic pasteitje kippenragout, toch een hype in de jaren 80, doet de 
jeugdige adolescenten van tegenwoordig steil achteroverslaan. En natuurlijk moet de 
smaak wel voldoende umami bevatten, om geen flashmob van notoire boeroepers te 
veroorzaken. Je zou er het heen-en-weer van krijgen in je hoogglanskeuken. 

De gemiddelde ouder wordt bijkans horendol van het uitentreuren destilleren uit 
alle goedbedoelde adviezen die in groten getale op hem of haar afkomen. Hij of 
zij wil immers nooit ofte nimmer terechtkomen in het vizier van de zogeheten 
‘moedermaffia’: een gremium van beoordelaarsters dat het, niettegenstaande de 
participatiemaatschappij, zo uitstekend weet.

Maar hoeveel trubbels bezorgen hennepzaad, tarwegras en Zuid-Amerikaanse 
açaibessen de doorsnee geëquipeerde plusmama die ’s avonds in haar onesie nog een 
flinke medoc drinkt op de goede afloop? Dergelijke abominabele hoofdbrekens bezorgen 
haar en haar jeremiërende eega nu niet bepaald het zwitserlevengevoel. Het geheel 
dreigt cabareteske vormen aan te nemen.

Misschien is een knäckebrödje met hüttenkäse voorzien van een asymmetrisch 
gesneden partje mandarijn en een virtuoos toefje alfalfa, de ideale en verantwoorde 
traktatie. Maar dit goedje werkt speekselbevorderend en chlorofyl geeft de blaadjes een 
ongelofelijk groen kleurtje, doch werkt laxerend en desodoriserend, zo lazen we onlangs 
in De Telegraaf. Is het apekool? Vind nog maar eens je weg in dit rariteitenkabinet van 
mogelijkheden.

De éminence(s) grises onder ons zouden zeggen: “Een sinaasappel is ook lekker.” 


