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woord van dank

Een boek komt tot stand dankzij de inspanningen van velen.
Het is onmogelijk iedereen die direct of indirect een bijdrage heeft
geleverd aan dit boek te noemen. Dan denk ik vooral aan alle (ex-)
cliënten en alle therapeuten die ik opleid die mij door hun verhaal,
hun vragen en hun eigen ontwikkeling steeds weer nieuwe geheimen
van de werking van de menselijke geest onthullen. Hun vertrouwen,
overgave en toewijding aan het pri-proces, ook als dat heel zwaar
was, hebben mij altijd diep getroffen. Dankzij hun onthullingen en
inzichten kon ik telkens op een dieper niveau begrijpen hoe wij functioneren als volwassene, als kind en als ouder. Deze inzichten zijn
voor dit boek van onschatbare waarde. Zonder dat zou ik dit boek
niet hebben kunnen schrijven.
Naast alle mensen die zonder dat zij of ik het op het moment wisten, een bijdrage hebben geleverd, zijn er al diegenen die expliciet
meegewerkt hebben. Graag noem ik ze hier.
Dankzij Els Jonker en Marieke van Leijen heb ik door de jaren heen
keer op keer weer veel wetenschappelijke en actuele input gekregen
op allerlei terreinen die raken aan het onderwerp opvoeden. Een bron
van informatie die voor mij van grote waarde is geweest.
Mariëlle, Ellen en Willem dank ik voor hun gedichten die zo
treffend aangeven hoe diep de pijn maar ook de ontroering over de
schoonheid van het Leven kunnen zijn.
Veel dank gaat uit naar Jessica, Karien, Mieke, Simone, Catrine,
Ellen, Gitta, Hedwig, Hester, Julia, Lenneke, Marieke, Mariëlle, Nynke, Rob die hun verhaal over wat pri voor henzelf of voor hun ouderschap heeft betekent, hebben willen delen met de lezers van dit boek.
Ook wil ik graag iedereen bedanken die actief stukken van het manuscript heeft gelezen en van feedback voorzien, met name Marieke
van Leijen voor het geduldige en kritische werk aan de bibliografie, en
niet in de laatste plaats mijn redacteur Anita Roeland voor de deskundige toewijding aan het pri-gedachtegoed in dit boek.
13
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Mijn man dank ik voor zijn niet-aflatende en liefdevolle steun.
Niet alleen in praktische zin maakt zijn inzet het mij mogelijk om alweer een boek te schrijven. Het is ook zijn scherpe inzichtelijke bespiegeling op wat ik schrijf die telkens bijdraagt aan het juister en vollediger onder woorden brengen van wat ik wil zeggen.
De meeste dank voor het ontstaan van dit boek gaat uit naar mijn
kinderen. Door hun komst kon ik mijn eigen bagage onder ogen zien
en zij zijn het die mij elke dag weer leren over het allermooiste, allermoeilijkste en allerbelangrijkste dat we in een mensenleven kunnen
ondernemen: het liefdevol begeleiden van onze kinderen naar de volwassenheid.
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inleiding

Kinderen,
met hart en ziel hou je van ze,
met huid en haar kun je ze soms wel opvreten,
door merg en been gaat je hun pijn en
van top tot teen ben je aan ze verknocht.
Kinderen,
met hart en ziel zijn ze, wat je ook doet, loyaal aan jou,
met huid en haar zijn ze aan jouw buien overgeleverd,
door merg en been snijdt jouw boze stem,
van top tot teen zijn ze gevangen in jouw ‘huis’.

Aan de totstandkoming van de definitieve titel van dit boek is een
moeizaam proces voorafgegaan. Hoewel het de eerste titel was die mij
te binnen schoot en waarvan ik toentertijd voelde ‘dit is de juiste titel,
hier gaat het om in dit boek’, kreeg ik reacties van anderen die twijfelden. Mijn uitgever schoof de titel direct terzijde als ‘te negatief’, pritherapeuten keken me twijfelend aan. ‘Is dat niet te zwaar?’ Betrokken kennissen zeiden: ‘Ik heb toch echt een probleem met die titel. Ik
was als kind natuurlijk overgeleverd aan de wil van mijn ouders, maar
ik was daar heel gelukkig bij want zij gaven mij wat ik nodig had, liefde, warmte en bescherming, daar past een term als gevangene niet
bij.’ En zo ging het voort. Uiteindelijk ging ik ook zelf twijfelen. De titel was misschien te negatief, te confronterend, niet aantrekkelijk
voor een verwachtingsvolle zwangere, die ik ook graag wil bereiken,
en te zwaar voor ouders met opvoedingsvragen. Kortom, ik ben gaan
nadenken over een andere, positievere, minder confronterende titel.
Om uiteindelijk weer terug te komen, en nu definitief, op mijn eerste
ingeving.

15
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Het hart van de boodschap van dit boek is dat kinderen geen kant op
kunnen, niet echt. Of beter gezegd, als je het over kleine kinderen
hebt: echt niet. En kleine kinderen zijn altijd onschuldig. Wat er ook
gebeurt, wat ze ook doen, hen treft geen blaam voor hoe er met ze
wordt omgegaan.
Kinderen zijn volledig overgeleverd aan hun ouders, helemaal als
ze nog klein zijn.
Als ze niet krijgen wat ze nodig hebben kunnen ze daar niets aan
doen:
Ze kunnen zich niet aansluiten bij een politieke partij of aankloppen bij een andere instantie die voor hun belangen opkomt.
Ze kunnen niet weg door te verhuizen naar de buren.
Ze kunnen hun ouders niet veranderen.
Ze kunnen zelf geen verbetering aanbrengen in de situatie door in
hun eigen behoeften te voorzien.
En bovendien hebben kinderen geen tijdsperspectief. Een kind ervaart de situatie dus als oneindig: ‘Zoals het nu is, zo zal het altijd
zijn.’
Kinderen, vooral jonge kinderen, zijn volledig afhankelijk van en
overgeleverd aan ons. Afhankelijk van de verzorging die wij ze geven.
Afhankelijk van de warmte, liefde, steun en troost die wij kunnen geven als ze die nodig hebben. Onze beslissingen bepalen hun leven. Als
wij vinden dat kant-en-klaarmaaltijden goed genoeg zijn, dan is dat
wat zij eten. Als wij vinden dat ze zich niet moeten aanstellen, dan
blijven zij alleen met hun angsten. Als wij vinden dat een ‘pak voor de
billen’ pedagogisch nut heeft, dan krijgen zij die klap. Als wij denken
dat ‘laten huilen’ voorkomt dat we onze baby verwennen, dan huilt
zij alleen in haar wiegje.
Het aantal voorbeelden is eindeloos. Het betekent dat kinderen
werkelijk geheel overgeleverd zijn aan wat wij denken dat goed of
slecht voor ze is. Zonder dat het kind hier op wat voor manier dan
ook invloed op heeft of schuldig aan is. Wat een klein kind ook doet,
de manier waarop het behandeld wordt is afhankelijk van hoe de ouders zich gedragen, al dan niet overwogen en overdacht. Een kind van
2 dat geslagen wordt nadat het een vaas heeft laten stukvallen, wordt
niet geslagen omdat het ‘stout’ is geweest, maar omdat de ouder zijn
16
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geduld verliest en zichzelf ‘toestaat’ zijn kind te slaan, al dan niet vanuit het idee dat een tik goed is voor het kind.
Het kind veroorzaakt het gedrag van zijn ouders op hem dus niet.
Het gedrag van ouders naar hun kinderen toe vindt zijn wortels in de
overtuigingen en vooral de eigen bagage van de ouders zelf. Het kind
is dus altijd onschuldig aan de behandeling die het krijgt.
Niet alleen zijn kinderen onschuldig aan de behandeling die ze krijgen en bepalen wij wat wel en niet goed voor ze is. Onze kinderen zijn
ook overgeleverd aan ons vermogen om in te schatten wat wel of niet
goed voor ze is. Want hoe goed zijn wij eigenlijk in staat om in te
schatten wat goed of juist niet goed is voor ons kind? En als we dan al
denken te weten wat goed of slecht is, in hoeverre zijn we dan in staat
om daarnaar te handelen? We kunnen heel goed weten dat het slecht
is voor de ontwikkeling van een klein kind om hem te slaan of tegen
hem te schreeuwen. Maar zijn we ook in staat ons op het cruciale moment, wanneer onze gevoelens van machteloosheid een piek bereiken, in lijn met onze kennis te gedragen?
Dit boek is geen pleidooi voor het zoeken naar een manier waarop
kinderen minder aan ons overgeleverd zijn. Kinderen hebben ons
nodig. Ze kunnen het niet stellen zonder onze leiding. Ze zijn de eerste jaren van hun leven ‘domweg’ aan ons overgeleverd.
Die eerste jaren zijn enorm belangrijk voor hun ontwikkeling vanwege de razendsnelle neurologische ontwikkelingen die zich in hun
hersentjes afspelen. Deze eerste ervaringen bepalen daardoor bijvoorbeeld voor een belangrijk deel hun latere emotionele stabiliteit.
De eerste jaren van ons leven zijn de hersenen het meest gevoelig voor
de ervaringen die we opdoen. Deze eerste ervaringen hebben daarom
vérstrekkende gevolgen voor onze fysieke, emotionele en cognitieve
ontwikkeling. Die eerste jaren ‘leren’ kinderen door de manier waarop wij ze behandelen hoe ‘de wereld’ in elkaar zit.
Komt er iemand als ik bang en verdrietig ben? Zo ja, dan leert het
kind dat de wereld een fijne plek is waar met warmte, zorg en begrip
op zijn behoeften wordt gereageerd.
Maar wat als er niemand komt? Als het kind alleen wordt gelaten
in zijn bedje en huilt totdat zijn keeltje vreselijk pijn doet? Dan leert
het kind al snel dat de wereld een wereld is die niet reageert op zijn
17
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signalen en die zijn behoeften negeert. De wereld is een koude plek
waar het kind is overgeleverd aan zichzelf, omdat niemand zich om
hem bekommert op het moment dat hij dat zo nodig heeft. Die wereld is een gevaarlijke wereld, want het kleine kind registreert op intuïtief en onbewust niveau maar al te goed dat het onveilig is als het
alleen is, dat het nog veel te klein is om zichzelf te beschermen, te
troosten, gerust te stellen, te kalmeren. Zij zal zich later snel afgewezen voelen en zich gekwetst of boos terugtrekken uit contact met anderen. Hoe vrolijk ze ook lacht, vanbinnen gaapt de onbegrepen eenzaamheid. Het is deze ervaring die Rutger Kopland1, psychiater en
dichter, in mijn ogen verwoordt wanneer hij vertelt over de wanen
waar hij aan heeft geleden: ‘[…] voor een experiment was ik vroeg
opgestaan en had ik een eind moeten lopen naar een verlaten oord,
waar ik moest wachten totdat iemand me kwam halen. Daar lag ik, in
het gras. Rustig blijven liggen, hield ik mezelf voor. Geen paniek. Ze
komen me wel halen. Ik lag te wachten, te wachten, te wachten. Totdat ik me realiseerde: Jezus, ze zijn me vergeten! Wie weet dat ik hier
lig, moederziel alleen in dit weiland? […]’ Geëmotioneerd: ‘Dat was
vréselijk. Verschríkkelijk. Vooral door dat immense gevoel van eenzaamheid. Van totale verlatenheid, van onvoorstelbare verlorenheid.
Als psychiater heb ik nooit beseft hoe er geleden werd ’s nachts. Dat
kón ik ook niet weten.’
En wat als er wel iemand komt, maar het kind niet liefdevol in zijn
armen neemt om het te troosten, te wiegen en te voeden? Nee, diegene begint te schreeuwen, pakt het kind op, rammelt het door elkaar,
smijt het hardhandig terug in de wieg, en nog erger: probeert haar het
zwijgen op te leggen met een klap of een kussen? Dit kind zal leren dat
de wereld levensgevaarlijk is, dat er telkens groot gevaar op de loer
ligt. Dat er niet voor haar gezorgd wordt door liefdevolle, beschermende ouders. Zij leert dat degene die voor haar zou moeten zorgen
haar naar het leven staat, haar pijn doet, haar bedreigt. De wereld
wordt een plek om permanent voor op de vlucht te zijn. Later ontdekt
zij wellicht de verdovende werking van drugs, voor haar de manier
om tijdelijk aan de continue gevoelens van dreiging te ontsnappen.
Ze zal er bijna aan ten onder gaan.
Dit boek is, zoals ik al schreef, geen pleidooi om kinderen minder afhankelijk van ons te maken. Dat is eenvoudigweg onmogelijk. Het is
18
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wel een pleidooi voor het werkelijk tot ons laten doordringen hoe afhankelijk onze kinderen van ons zijn en wat dat betekent. Het betekent dat wij een enorme verantwoordelijkheid dragen. De manier
waarop wij met onze kinderen omgaan, vormt immers de blauwdruk
voor de manier waarop zij later de wereld zullen waarnemen en ermee om zullen gaan.
Naast onze genetische codes geven we nog veel meer door aan onze
kinderen. De manier waarop wij met deze prille wezentjes omgaan zal
voor het leeuwendeel bepalen hoe zij later zelf de wereld zullen waarnemen. Jagen wij onze kinderen veel angst aan, dan zal de wereld hun
als volwassenen een angstaanjagend oord lijken, waarmee ze met
agressief gedrag of juist door zich terug te trekken proberen om te
gaan. Reageren we niet op hun frequente behoefte aan hulp, dan zullen ze later een koude, onverschillige wereld waarnemen, waarin ze
zich wellicht tot uitputting toe tevergeefs zullen inzetten om aandacht en waardering te krijgen.
Omdat kinderen feitelijk onze gevangenen zijn, hebben wij de grote verantwoordelijkheid te zorgen voor het leefklimaat in die ‘gevangenis’, een leefklimaat dat, ik herhaal, de blauwdruk vormt voor de
manier waarop onze kinderen later de wereld zullen waarnemen en
erop reageren.
Als we ons realiseren hoe groot onze verantwoordelijkheid is, hoe
goed zijn we er dan eigenlijk op voorbereid? Als we beginnen met ons
bewust te worden van het feit dat onze kinderen onze gevangenen
zijn – en daarbij helpt de titel van dit boek hopelijk – dan kunnen we
ons daarna gaan afvragen hoe we deze enorme verantwoordelijkheid
kunnen nemen. Moet ik er wel aan beginnen? En zo ja, hoe bereid ik
me er dan op voor? En hoe ga ik ermee om als mijn kindje eenmaal
daar is? Enzovoort, enzovoort.
Ik denk dat een boek over opvoeden een van de moeilijkste boeken is
om te schrijven. Voor mij is het in ieder geval het moeilijkste boek dat
ik tot nu toe geschreven heb.
Het op een goede manier begeleiden van onze kinderen naar de volwassenheid is een dermate complex iets, waarbij we noodzakelijkerwijs veel fouten maken en regelmatig antwoorden zullen ontberen op
onze dringende vragen, dat ik me regelmatig heb afgevraagd: waar begin ik aan? Een vriend van mij verwoordde het aan de vooravond van
19
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het schrijven van dit boek als volgt: ‘Ik durf mensen over veel te adviseren, maar over het opvoeden van kinderen zou ik een ander nooit iets
durven zeggen. Durf jij dat dan wel?’ Een kennis stuurde mij een artikel over de gevaren van samen slapen met baby’s jonger dan 4 maanden. Ze voegde eraan toe: ‘Ik weet niet of je samen slapen adviseert,
maar er zit dus een echt gevaarlijk kantje aan. Een nieuwe “epidemie”
van wiegendood als na invoering van het op de buik slapen, zou echt
verdrietig zijn.’ Haar directe suggestie was dat mijn adviezen in dit
boek dergelijke gevolgen zouden kunnen hebben. Wat een verantwoordelijkheid! Als ik al het juiste kan aanreiken in dit boek, dan nog
kunnen mensen het helemaal verkeerd interpreteren en er iets van
maken wat ik niet bedoeld heb. Dit ligt zelfs voor de hand gezien de ervaring die ik heb met mijn twee eerdere boeken. Maar deze keer gaat
het niet ‘alleen’ over het eigen wel en wee van mijn lezers, maar ook
over het wel en wee van hun kinderen, kinderen die niets in te brengen
hebben over hoe hun ouders ze behandelen.
Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, zijn er momenten waarop ik
twijfel over de beste aanpak van mijn eigen kinderen. Momenten
waarop ik ondanks goede bedoelingen, een behoorlijke dosis kennis
van en ervaring met opvoeden en bovendien nog flinke stappen die ik
in mijn eigen emotionele ontwikkeling heb kunnen zetten, ook niet
meteen goed weet wat te doen. Of niet meer in staat ben om dat te
doen waarvan ik weet dat het het beste is. Momenten waarop ik mijn
geduld verlies. Momenten dat ik te moe ben. Momenten dat er te veel
andere zaken zijn die mijn aandacht opeisen en ik dat laat gebeuren.
Momenten waarop ik niet consequent ben en toegeef. Momenten
waarop ik niet in staat ben een meningsverschil met mijn man in het
bijzijn van de kinderen af te remmen.
Het zijn allemaal heel goede redenen om nóóit te beginnen aan een
boek over opvoeden. Ik heb het schrijven van dit boek dan ook heel
lang uitgesteld. Eigenlijk had ik het al willen schrijven in 2002, nog
voor Illusies. Vier jaar later is het dan eindelijk zo ver dat ik de stap
waag. Ondanks al mijn bedenkingen en huiver, kan ik niet anders.
Ondanks al mijn bedenkingen heb ik nooit werkelijk getwijfeld aan
het schrijven van dit boek. Daar is een aantal voor mij zwaarwegende
redenen voor, die ik graag, niet noodzakelijk in volgorde van belang,
met mijn lezers deel.
20
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Om te beginnen is er steeds meer wetenschappelijke kennis voorhanden over de invloed van vroege ervaringen op de emotionele en
cognitieve ontwikkeling van kinderen. De kennis binnen het onderzoeksterrein van de neurologie lijkt de laatste jaren wel explosief toe
te nemen, vanwege de nieuwe onderzoekstechnieken die het mogelijk
maken de hersenen gedetailleerd te bestuderen bij leven. Denk aan
mri- en pet-scans. Dit heeft geleid tot een enorme hoeveelheid kennis. Helaas is deze kennis echter nog nauwelijks overgedragen aan het
grote publiek. Ik acht het van groot belang dat in de populaire literatuur, zoals dit boek, die voor ouders wordt geschreven, overdracht
plaatsvindt van deze kennis. Het is in mijn ogen een verantwoordelijkheid van wetenschappers en professionals in het werkgebied om
ervoor te zorgen dat de aanwezige kennis ook werkelijk beschikbaar
wordt voor ‘gewone ouders’. Het is tijd dat er een brug wordt geslagen tussen de wereld van het wetenschappelijk onderzoek en de praktijk, waarin ouders dagelijks worstelen met vragen en dilemma’s
waarop de antwoorden verborgen blijven in wetenschappelijke tijdschriften en voor de leek onbegrijpelijk onderzoeksjargon. Deze
nieuwe kennis kan de discussie over opvoeden voor het eerst in de geschiedenis uit de normatieve hoek halen. Eindelijk is er zicht op duidelijke richtlijnen, met name wat betreft de vroege ontwikkeling van
het babybrein. Hierdoor hoeven we ons niet meer te laten leiden door
met de tijd variërende normen en waarden, onze eigen opvoeding,
persoonlijke inzichten van ‘opvoedgoeroes’, voor- en afkeuren van
onszelf en onze peergroup, maar kunnen we zonder twijfel achterhalen wat stimulerend en wat destructief is voor de ontwikkeling van
onze kinderen. Dat is héél goed nieuws.
Niet minder belangrijk als motief om dit boek te schrijven is de
enorme hoeveelheid lijden als gevolg van vroegkinderlijke ervaringen. Miljoenen mensen zitten in therapie als gevolg van hun opvoeding en de manier waarop ze in hun jeugd behandeld zijn. En dat terwijl de ouders van deze gekwelde geesten meestal het beste met ze
voorhadden. Er is een hardnekkige mythe dat ouders van nature weten hoe ze zich als vader en moeder dienen te gedragen. De verhalen
die therapeuten dagelijks te horen krijgen liegen er niet om. Ze illustreren telkens weer met pijnlijke precisie hoe het vroegkinderlijk lijden zichtbaar wordt in allerlei volwassen lijden: angsten, depressies,
verslavingen, scheiding, conflict, geweld, enzovoort.
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