
Ben jij de jongste thuis? Grote kans dat 
je het lievelingetje van je ouders bent! 
 

Bij maar liefst de helft van de ouders is het jongste kind de favoriet. Dit blijkt uit een 

onderzoek van e-Kortingscode.nl, gehouden onder 3000 respondenten. Opvallend is 

dat 42% van de grootouders het oudste kind als favoriete kleinkind hebben.  

Kinderen hebben vaak al een vermoeden wie het lievelingetje is in het gezin, maar de 

meeste ouders zullen hier niet openlijk voor uitkomen. Desondanks wijst nieuw onderzoek 

uit dat vaders en moeders daadwerkelijk een favoriete zoon of dochter hebben. In een 

interview over ouderschap gaf de helft van de ouders toe dat hun voorkeur uitgaat naar de 

jongste telg van het gezin. Slechts een kwart noemde hun oudste nakomeling het favoriete 

kind.  

De meerderheid van de ouders wijdt de voorkeur aan het feit dat het jongste kind 

makkelijker is in vergelijking met broers en zussen. ‘’Mijn jongste dochter kijkt alles af bij de 

oudste. In verhouding heb ik dus weinig omkijken naar haar’’, zegt Ben van den Heuvel. 

Opa’s en oma’s kiezen weer voor het oudste kind als favoriet. Dit komt voort uit de 

nostalgische liefde voor het kind dat hen voor het eerst grootouder heeft gemaakt. 

Daarnaast vinden ze veelal de oudste kinderen liefdevoller of aanhankelijker dan de 

benjamins. 

 

Perceptie 

Onderzoekers suggereren dat dit alles te maken heeft met perceptie. De jongsten in de 

familie zijn van nature meer bezig met het vergelijken van zichzelf met hun oudere broers en 

zussen en daarom is het voor hen belangrijker om een sterkere band met hun ouders te 

ontwikkelen. Bovendien denkt het jongste kind ook vaak de favoriet te zijn. Als de ouders het 

daar mee eens zijn, wordt onbewust de ouder-kindrelatie versterkt. Interessant is dat deze 

kwestie niet opgaat voor het oudste kind; het wel of niet zijn van de favoriet heeft bij de 

oudste geen effect op de band met de ouders. 

 

Taboe 

Een lievelingskind hebben behoort tot een van de laatste taboes. ‘’In eerste instantie 

antwoordde ik geen onderscheid te maken tussen mijn kinderen, maar een aantal vragen 

verder kwam toch naar boven dat de jongste een lichtelijke voorkeur krijgt. Als ze eenmaal 

haar lolbroek heeft aangetrokken dan kom ik niet meer bij’’, aldus Van den Heuvel. Ouders 

hebben vaak het gevoel hun kinderen gelijk te moeten behandelen. Kinderen dienen juist 

eerlijk behandeld te worden, maar niet gelijk. Elk kind heeft een eigen persoonlijkheid met 

eigen behoeften en daar moet een ouder op inspelen. Maar in essentie gaat het uiteraard 

om het liefhebben van al je kinderen, op welke manier dan ook. 
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