Opvoeden

Ont-club je kind
Laat jij ook geen kans onbenut om je kroost tot maximale ontplooiing te laten komen
– inclusief drie clubjes en maandelijks museumbezoek? Volgens deskundigen krijgen
kinderhersenen nauwelijks de kans om te ‘rijpen’ als ze voortdurend geprikkeld worden.
Daarom: niets doen en bankhangen is gezond. Kun je zelf ook even bijkomen!
Na de geboorte van mijn eerste kreeg ik het boek Oei, ik groei!
cadeau. Leuk hoor, te weten wanneer je baby een ‘sprongetje’
maakt. Die van mij leek ze overigens voortdurend te hebben,
want die huilde maar door. Afgezien daarvan, er stonden ook
van die grappige lijstjes in. Wat moet mijn baby kunnen als hij
drie maanden is? En wat met een half jaar? Wat bleek: de Oei,
ik groei!-baby kon veel meer dan de mijne! Mijn baby liep vast
achter, dus ik kreeg het hardnekkige gevoel dat ik haar moest
stimuleren om te zorgen dat ook zíj kon lopen met negen maanden.
En werd ze eigenlijk wel gelukkig, zo’n abnormale baby?
Het boek zette de toon. Opvoeden bleek een klus waar erg
veel van afhing. Eigenlijk kwam het erop neer dat ik ervoor
moest zorgen dat mijn kind zich volledig kon ontplooien en dat
ze volmaakt gelukkig werd. Help! Wee het kind van wie de
mogelijkheden niet voldoende benut worden. Je zou ze
eens tekortdoen!
Opvoeden is een project geworden, mama is de manager en het
moet perfect. En als het allemaal niet uitpakt zoals we wilden,
voelen we ons schuldig omdat we tekortschieten. Maar moet
dat nu allemaal echt, al die clubjes, verantwoorde activiteiten
en plannetjes waarmee we die kinderlevens volproppen? Nee,
zeggen de deskundigen. Stop met al die aandacht en al dat
entertainen. Laat ze liever wat meer met rust; het hoeft allemaal
niet. Sterker nog: je kinderen zijn er helemaal niet bij gebaat.
“Het beeld is dat je alles eruit moet halen wat erin zit,” verzucht
Martine Delfos, psychologe en schrijfster van verschillende
boeken. “Een kind moet zich maximaal ontplooien en gelukkig
worden. Alle talenten moet je benutten en je moet erbovenop
zitten. Terwijl dat helemaal niet nodig is en soms zelfs schadelijk.”
Dat vindt ook José Kuijsters. Ze is pedagoge en begeleidt vanuit
haar Buro Compane kinderen die te kampen hebben met span
ningsproblemen. Ze ziet ze regelmatig voorbijkomen: kinderen
die overprikkeld zijn en het allemaal niet meer trekken. “Ze moeten
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gewoon te veel van hun ouders. Naar clubjes, veel speelgoed,
in het weekend mee naar sociale activiteiten. Want dat vinden
hun ouders ook belangrijk: dat ze een bloeiend sociaal leven
hebben. En op maandagochtend zitten ze ofwel slapend in de
klas omdat ze zo moe zijn, of ze zijn dusdanig overprikkeld dat
ze niet meer tot rust kunnen komen.”
De hersenen bij kinderen moeten nog rijpen, roepen de deskundigen in koor. En dat doen ze dus niet als jij hun leven volplant
met activiteiten, als ze altijd op pad zijn of voortdurend prikkels
krijgen, maar juist wél als ze regelmatig als zombies op de bank
kunnen hangen en zich ‘dood vervelen’. “De rijping van de
hersenen gaat door tot een jaar of 25,” vertelt José Kuijsters.
“Als je constant prikkels krijgt, dan heb je te weinig tijd om die
allemaal te verwerken en krijg je een opgejaagd gevoel. Jonge
kinderen verwerken prikkels en emotionele gebeurtenissen door
ze in hun spel na te spelen; oudere kinderen hangen op de bank
– waarbij het soms ook heel ontspannend kan zijn om de tv aan
te hebben.”
Natuurlijk doen wij zo ons best omdat we willen dat onze
kinderen heel erg gelukkig worden. Maar er is nog iets: het
succes van ons kind straalt ook op ons als moeder af. Heb je
een leuk kind, dan heb je het als moeder prima gedaan, zo lijkt
het wel. Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont is de eerste om
dat te relativeren. “Wij overschatten de invloed die we op de
ontwikkeling van ons kind hebben enorm. We denken dat we met
de juiste aanpak, de juiste zorg en de juiste begeleiding het kind
kunnen krijgen dat we willen – alsof alles eruit komt wat je erin
stopt. Vergeet het maar. Je eigen invloed is indirect. Een kind is
het product van een genetisch pakketje, zijn omgeving en life
events. En je weet niet precies hoe die op elkaar inwerken.
Een kind is met bepaalde genen geboren; je kunt als ouder een
omgeving creëren die consistent is, maar er hoeft maar íets te
gebeuren of de hele zaak gaat een compleet andere kant op.”
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Achteroverleunen: dat is veel beter dan er telkens bovenop
zitten, zo blijkt steeds vaker. Kuijsters vindt dat we moeten
stoppen met alsmaar leuke en verantwoorde dingen te organiseren
voor de kinderen. “Laat ze zich lekker vervelen. Dat heeft een
belangrijke functie: enerzijds is het een vorm van uitrusten, dat
lamlendig op de bank hangen. Maar ook kunnen ervaringen zo
verwerkt worden, komt er als het een beetje meezit creativiteit
naar boven en leren ze zelf na te denken. Jij hoeft namelijk niet
je kind te entertainen. We willen eigenlijk dat onze kinderen zich
altijd blij voelen, maar dat is niet reëel. De bedoeling van de
opvoeding is niet om het steeds leuk te maken voor een kind,
want als volwassen mens komt hij ook met vervelende dingen
in aanraking. Natuurlijk is het niet fijn, een vervelend en mokkend
kind naast je, maar dat gaat echt wel weer over. Het is beter dat
hij dat zelf leert, dan dat jij honderd plannetjes maakt om hem
op te vrolijken en leuk bezig te houden.”
Mijn ‘abnormale’ baby is inmiddels uitgegroeid tot een blakende
meid van vijftien – ondanks alles wat ze volgens het boekje niet
kon en alles wat ik heb ‘nagelaten’ om haar te stimuleren. Dus
als de kleine Roos echt niks blijkt te bakken van haar vioolspel
en Mees na de judo-, voetbal- en atletiekpogingen eigenlijk
vooral talent blijkt te hebben voor hangen achter de pc, dan ligt
het in elk geval niet aan jou. Sterker nog: schrap met een gerust
hart de vioollessen en geniet van je zombies op de bank. Laat ze
vooral met rust en relax zelf ook een beetje. Beter voor iedereen!

Wel doen:
* Rust betekent vooral even niets doen. Niet erop uit trekken
naar dat interessante museum in het weekend, geen activiteiten
plannen. Wél: nee zeggen tegen sociale verplichtingen.
Houd een lekker pyjamadagje en bedenk dat er niets hoeft.
* Te veel aandacht hoefde ook niet, weet je nog?
* Durf los te laten.
* Met verveling is helemaal niks mis. Daar leren ze van. Leun
achterover, zie maar wat er gebeurt en bemoei je er niet mee.
Doe hooguit wat suggesties (spelletje, buiten spelen, hut
bouwen) en ga zelf lekker de krant zitten lezen.
* Stel een maximum aan clubjes. Geef je grenzen aan, ook als
het om tv- en computergebruik gaat. Het hoeft niet altijd leuk
te zijn; van frustraties leren kinderen meer dan van een leven
waarin alles voor ze wordt uitgestippeld en ze geen eigen
verantwoordelijkheid dragen.
* Trek je niks aan van de verhalen op het schoolplein over
fantastische kinderen. Van je beste vriendinnen weet je dat
ook zij hun kinderen wel eens achter het belang willen plakken.
* Onbetaalbaar advies van de Amerikaanse neuroloog Steve
Peterson: “Voed je kinderen niet op in een kast, laat ze niet
omkomen van de honger en sla ze niet met de koekenpan op
hun hoofd.”
* Vertrouw op je gevoel en je gezond verstand. Laat al die
informatie en opvoedprogramma’s gewoon voor wat ze zijn.
* Bedenk dat je niet zo veel kunt verpesten aan een kind. Je
houdt zielsveel van ze, begeleidt ze naar je beste kunnen en
creëert de randvoorwaarden – verder moeten ze het grotendeels zelf doen.
* Relativeer de opvoeding een beetje. We zijn zelf ook allemaal
groot geworden zonder vijf clubjes en interessante hobby’s.
* Laat iemand meekijken als je het niet meer weet. Zus, buurvrouw,
je moeder of wie dan ook. Dat zet je zorgen in perspectief.
* Neem alle verwachtingen over jou als moeder (inclusief die van
jezelf!) met een paar korrels zout.
Niet doen:

Meer lezen?
Begin maart verscheen het boek Exit Supermama.
Hoe word ik een goedgenoegmoeder? bij uitgeverij
Het Spectrum, door Denise Hulst en Sjoukje van de Kolk.
Kijk voor meer informatie op www.simplifylife.nl
Begeleiding van kinderen met spanningsproblemen:
Buro Compane, www.burocompane.nl.

134 _

0309_kinderen_06.indd 3

* Gaan redderen of iets verzinnen als je kind mokkend door de

kamer stampt (of zegt dat hij jou geen lieve mama vindt, of dat
hij bij papa gaat wonen). Laat ’m maar even lekker betijen.
* Je gek laten maken door alle informatie die op je afkomt.
Vertrouw op je gevoel en gezond verstand.
* Te veel nadenken over de opvoeding en het perfect
willen doen.
* Je kinderen vermaken door hun tijd vol te plannen of leuke
dingen te verzinnen. Laat ze dat zelf maar doen. ●
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‘Van frustraties leren kinderen
meer dan van een leven waarin
alles voor ze wordt uitgestippeld’
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