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‘Opvoeden is organisch proces’
Opvoeden valt niet altijd mee. En door de alsmaar groeiende brij aan boeken,
tv-programma’s en websites raken ouders ook nog eens de kluts kwijt. Volgens
opvoeddeskundige Inah Ritsema moeten ouders meer op zichzelf vertrouwen.

MARIEKE KWAK

De opvoedonzekerheid slaat om
zich heen anno 2016?
,,Opvoedonzekerheid is van alle tij-
den, maar de huidige tijd werkt niet
bepaald mee. Ouders moeten wer-
ken, presteren, een leuke relatie heb-
ben, aan zichzelf werken en ook nog
opvoeden. Waar moeten zij de tijd in
vredesnaam vandaan halen? Van die
druk worden ze sowieso al niet ze-
kerder. En dan bieden ouders ook
nog vaak tegen elkaar op, over hoe
goed het wel niet gaat met hun kind
in plaats van toe te geven dat het bij-
voorbeeld laat is met zindelijk wor-
den. En die diarree aan boeken. Elke
maand komt er wel iets uit! En het is
allemaal zo leuk en interessant. Ou-
ders denken dat het niet goed komt
als ze niet op de hoogte zijn.’’

U zegt: weg met al die pedagogi-
sche tips en adviezen?
,,Nee, dat niet. Het is prima om ken-
nis tot je te nemen, maar je moet er
selectief mee omgaan. Van al die re-
geltjes worden we niet zekerder. We
hebben allemaal zelf wel een onder-
buikgevoel van wat goed is en wat
niet. Denk dus vooral na over de re-
gels, kijk welke echt belangrijk zijn
en welke niet en vertrouw ook op je
eigen gevoel en intuïtie. En op je
kind en de relatie met je kind.’’

Even een voorbeeldje. De bekende
opvoedregel dat je vervelend ge-
drag moet negeren, die is toch so-
wieso goed?
,,Nee! Negeren is het wreedste mid-
del dat je kunt toepassen. Dat weten
we allemaal. Je wilt als volwassene

‘Ouders kopen
hun gebrek aan
tijd en aandacht
nogal eens af’

toch ook niet genegeerd worden op
een feestje? Dus hoe haal je het dan
in je hoofd om tegen een kindje dat
nog maar net op de aarde rondloopt
te zeggen: ik hoef jou even niet te
zien of te horen? Daarmee stap je op
dat moment uit de relatie met je
kind. Je sluit je kind buiten en ont-
houdt het de liefde die het nodig
heeft. Bovendien ontwikkelen kin-
deren geen eigen identiteit als ze al-
leen maar dat gedrag vertonen dat
hun ouders willen zien.’’

Maar die brullende kinderen in
zo’n tv-programma van nanny Jo
Frost dan? Zij zegt dat ouders het
gekrijs moeten negeren als het bij-
voorbeeld bedtijd is en ‘gewoon’
weg moeten gaan.
,,The Nanny komt in situaties die al
volledig uit de hand zijn gelopen. De
boel is daar al zo ontregeld dat zij er-
voor kiest om eerst rust te brengen
in een gezin voordat er weer warm
met elkaar omgegaan kan worden
en aan leuke dingen kan worden toe-
gekomen. Dat snap ik wel. Zelf zou ik
graag het gesprek met zo’n kind wil-
len aangaan. En ik zou gebruik ma-
ken van het zelfoplossend vermo-
gen van kinderen. Ze willen in de ba-
sis graag groot worden en ook graag
helpen en erbij horen. Maar je moet

als ouders wel tijd en aandacht heb-
ben om dit proces te begeleiden en
daar ontbreekt het vaak aan. Ouders
hebben de hele dag gewerkt, komen
thuis met de kinderen en willen dan
geen conflicten. Ze hebben al zo
moeten presteren dat ze het thuis
gezellig willen houden. Dus geven ze
het stampvoetende kind al snel zijn
zin.’’

Maar Nederlandse kinderen beho-
ren wel tot de gelukkigste van de
wereld. Dat gaat goed, zou je zeg-
gen.
,,Tja, het gebruik van antidepressiva
onder volwassenen is bij ons ook
hoog. Kijk, kinderen en jongeren ge-
ven aan gelukkig te zijn omdat ze in
dit welvarende land meestal in
mooie huizen wonen, op allerlei
clubjes zitten en de nieuwste gad-
gets hebben. Ouders kopen hun ge-
brek aan tijd en aandacht nogal eens
af met mooie spullen en kleren of
dagjes uit. Maar dat is korte termijn-
geluk, gericht op de buitenkant. Op
de lange termijn gaat het om de bin-
nenkant. Heb je geleerd met tegen-
slagen om te gaan? Heb je geleerd te
wachten in het leven? Heb je geleerd
om te gaan met wat het leven is? ’’

Even terug naar dat vertrouwen in
jezelf, als ouder. Hebben ouders
van nu daar wel genoeg bagage
voor? Vroeger kregen ze het opvoe-
den veel meer met de paplepel inge-
goten, in die grote gezinnen...
,,Ik ben ervan overtuigd dat elke ou-
der van nature weet wat goed is. We
zijn echt allemaal voldoende toege-
rust, maar zijn dat gevoel soms kwijt
geraakt. Maar ouders moeten er wél

voor open staan en ook aan zichzelf
willen werken. Opvoeden is een or-
ganisch proces.’’

Is dit uw persoonlijke mening of is
er ook wetenschappelijke onder-
bouwing voor?
,,Het is mijn persoonlijke mening.
De wetenschap kan weinig met be-
grippen als vertrouwen en intuïtie.
Maar ik heb 34 jaar pedagogiek en
psychologie gegeven op mbo-scho-
len en ik weet inmiddels: als ouders
zichzelf zijn, dan klopt het. En dan
komt het meestal wel goed. Geloof
dus vooral in jezelf.’’

Maar ondertussen bespreekt u in
uw presentatie wel 1.20 meter aan
boeken...
,,Ja, maar ik neem ze juist kritisch
door. Ik ben tegen al die boeken en
regels, maar ik ben er ook voor.
Want uit onwetendheid komen nare
dingen.’’

Inah Ritsema geeft in het kader van de
Week van de Opvoeding, van 3 tot 9
oktober, een gratis presentatie over
opvoeden. Dat doet ze in samenwer-
king met gastouderbureau SamSam.
Met als thema ‘Opvoeden, een kwestie
van vertrouwen?’ wordt in 1 uur en 20
minuten 1.20 meter aan opvoedboe-
ken doorgenomen. De bijeenkomst is
bedoeld voor zowel ouders als profes-
sionals en wordt gehouden op 4 okto-
ber vanaf 20.00 uur in de Open Hof
aan de Sleutelbloemstraat in Assen.
Opgeven kan tot 30 september via
info@gobsamsam.nl.

Week van de Opvoeding

Inah Ritsema is erg kritisch op alle boeken, tv-programma’s en websites die allerlei opvoedadviezen en -regeltjes geven. FOTO JAN ZEEMAN


