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Zomergevoel is voor mij, zon, zee, blauwe lucht, en in plaats van zee mag het 
ook ander water zijn. De thema’s zon, zee, en water komen in dit magazine 
uitgebreid aan bod. Hoe is het als je huis een binnenvaartschip is en je samen 
met man en kinderen weken achtereen op het water bent? En hoe is het om 
je kinderen op te voeden op een tropisch eiland, inderdaad, met elke dag zon, 
zee en een blauwe lucht. Je leest het in de verhalen van Magda en Angela. 
Magda, die met haar man en kinderen wisselend ‘aan de wal’ en op het schip 
woont. Zij heeft haar kinderen wekenlang onafgebroken om zich heen. Een 
beetje zoals veel ouders tijdens de zes weken zomervakantie. Hoe doet ze 
dat? Angela heeft samen met haar man gekozen voor een leven op Bonaire. 
Leven in een tropisch paradijs, dat moet wel een voortdurend vakantiegevoel 
geven… of toch niet? Lieve lezers, ik wens jullie een ontspannen zomer toe!
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Magda vertelt over haar leven aan boord 
van een binnenvaartschip, waar zij woont, 
leeft en werkt met haar man en twee  
kinderen.

Angela en haar man Ben lieten Nederland 
achter zich om te gaan wonen op Bonaire.  
Angela vertelt openhartig over hun leven 
met hun twee jonge meiden.

En dan is  
de ‘beer los’
 
Uit elkaar knallen van woede gebeurt  
iedereen weleens. Ook jou! Van zo’n  
woedeuitbarsting valt veel te leren.



Het reilen en zeilen op  
een binnenschip
Binnenkijken bij andere ouders

Vragen jullie je ook weleens af…hoe 
doen sommige ouders dat toch? Als ze 
bijvoorbeeld een heel andere woon- en 
leefsituatie hebben als het doorsnee 
gezin. Ik hoop dat jullie net zo nieuws-
gierig zijn als ik naar het reilen en 
zeilen (nou ja…alles gaat op de motor 
daar) op een binnenschip, met twee 
jonge kinderen wel te verstaan.

Dag in dag uit op het water: romantisch, 
een voortdurend vakantiegevoel of hard 
werken op een bijzondere plek? Voor 
Magda is het niet zo bijzonder. Zij stamt 
uit een schippersfamilie. Voor haar is het 
leven aan boord de normaalste zaak van 

Zelf lesgeven
Na het warme middageten is het lestijd 
met lesmateriaal dat Magda in een grote 
krat meekrijgt van het LOVK (een school 
in Dordrecht). Rond 1 uur komen de boe-
ken en werkbladen op tafel en wordt er 
geleerd! En ja, die lessen worden netjes 
voorbereid door Magda, ze komt goed 
beslagen ten ijs. Ze heeft haar eigen ‘mi-
niklasje’ aan boord. Met boeken uit de 
methode: Voortvarend. Speciaal ontwik-
keld voor het lesgeven aan boord. Waarin 
die methode verschilt van reguliere basis-
schoolboeken? Zo houdt ‘Voortvarend’ 
bijvoorbeeld rekening met het feit dat er 
op vrijdag en maandag minder hoge eisen 
worden gesteld aan de kinderen. De les-
stof is dan minder intensief. Voor deze kin-
deren zijn maandag en vrijdag de dagen 
dat ze naar het schippersinternaat gaan 
of weer terugkomen aan boord. Een hele 
toer, telkens die wisseling van omgeving. 
De methode is er ook op gericht om les te 
kunnen geven aan meerdere kinderen van 
verschillende leeftijden binnen het gezin. 
 
Schippersinternaat
Hoewel Magda bevoegd is om haar kin-
deren zelf les te geven tot einde basis-
school hebben Magda en Xander besloten 
hun kinderen vanaf deze zomer naar het 
schippersinternaat te laten gaan. De twee 
kleintjes gaan dan een leven tegemoet 
van wonen en leren tussen andere schip-
perskinderen.

Er was een tijd dat Nederland veel schip-
persinternaten had. Terneuzen, Maas-
bracht, Zwolle, om maar een paar steden 
te noemen. Tegenwoordig zijn het er rela-
tief weinig. Zelfs Rotterdam, van oudsher 
toch een echte havenplaats, ook voor de 
binnenvaart, heeft nog maar heel weinig 

kinderen op het Schippersinternaat. In de 
regio Rijnmond zijn in Zwijndrecht en Dor-
drecht nog wel schippersinternaten te vin-
den. Nu geniet Magda nog volop en intens 
van het leven aan boord (af en toe in hun 
huis aan de wal) en van het leven met z’n 
viertjes.

Administratie  
bijhouden, samen 
varen, koken én 
bezig zijn met de 

kinderen
5

de wereld. Inmiddels is ze alweer jaren 
getrouwd met Xander, die net als zij is op-
gegroeid met de binnenvaart.
Nu runnen ze samen hun bedrijf. Een in-
drukwekkend schip van 135 meter lang...   
Hoewel Magda de PABO heeft gevolgd en 
dus bevoegd leerkracht basisonderwijs is 
heeft ze na een aantal jaren voor de klas 
gekozen voor het schippersbestaan. Dat 
betekent je Rijnpatent halen en zelf kun-
nen navigeren met zo’n enorme bak. Het 
betekent de administratie bijhouden, sa-
men varen (je man aflossen op de brug), 
koken voor de matrozen en intensief be-
zig zijn met de kinderen. In dit geval een 
meisje van 5 en een jongen van 6. 



Uit eigen ervaring
Natuurlijk vraag ik haar hoe ze aankijkt 
tegen de aankomende veranderingen in 
hun gezinssituatie. “Mijn man en ik zijn 
zelf opgegroeid op een schippersinternaat 
en hebben daar fijne herinneringen aan. 
Onze vriendengroep is daar ontstaan en 
tot op de dag van vandaag zijn die con-
tacten in ons leven gebleven. We gunnen 
onze kinderen de mogelijkheid op te groei-
en tussen leeftijdgenootjes, vrienden te 
maken, en een sociaal leven te hebben.”

Ziet ze er tegenop? “Natuurlijk zal het niet 
makkelijk zijn. Het leven aan boord bete-
kent 24 uur per dag met elkaar optrekken. 
Dat wordt ineens anders. Voor ons als ou-
ders en voor de kinderen zal het, zeker in 
het begin, moeilijk zijn. Toch zijn we ervan 
overtuigd dat ook zij later met plezier zul-
len terugkijken op die tijd.” Dan vult Magda 
nog aan: “Natuurlijk kennen we de verha-
len van kinderen die ontzettend heimwee 
hebben en uiteindelijk van het internaat 
worden afgehaald. Wij denken dat dit voor 
een groot deel wordt veroorzaakt door de 
houding van de ouders zelf. Ze bekriti-
seren het internaat, vinden het ‘stom’, of 
onbegrijpelijk dat hun kind daar naast ha-
gelslag toch echt zal moeten leren dat het 
ook ander broodbeleg moet eten.
Wij vertellen ze ook dat we ze zullen mis-
sen, net als zij ons. Maar daarnaast leg-
gen we ze ook uit hoe leuk het daar zal 
zijn en hoe fijn als we elkaar in de week-
enden zien. Gelukkig zitten we zelf boor-
devol leuke verhalen over onze tijd daar.” 

Kinderen en water
Laten we eens kijken naar de afgelopen 
jaren. Want ik blijf nieuwsgierig. Hoe doe 
je dat op een schip met twee van die klei-
ne woelwaters? Magda moet lachen als ze 
mijn bezorgde gezicht ziet. “Oké, ik geef 
het toe…water en kinderen, ik vind het 
een angstige combinatie. Zeker als ze nog 
niet kunnen zwemmen.” Niet voor niets 
krijgen beide kinderen een stoomcursus 
zwemles in de weken dat ze aan de wal 
zijn. “Ze moeten die koppies boven water 
kunnen houden als er eens iets gebeurt”, 
vat Magda nuchter samen. En tot die tijd?
Veel schippers hebben een ‘box’ op de 
roef staan. Een soort ‘kooi’, al lijkt dat in 
deze context een naar woord. Zij hebben 
gekozen voor een omheining met paaltjes 
met daaromheen een ‘kleed’. En verder? 
“Ik verlies ze geen moment uit het oog”, 
zegt Magda, “Ze hebben zwemvestjes aan 
als dat nodig is en we hebben ze bij de 

6

hand als we door het gangboord lopen.”
Gelukkig kunnen broer en zus het uit-
stekend met elkaar vinden en spelen 
ze graag samen. Wat is er mooier dan 
wanneer papa en mama zand vervoe-
ren; de grootste zandbank van het land 
aan boord. Ze spelen lekker bovenop de 
lading. Toch betekent het hebben van 
kinderen aan boord dat je veel met ze 
bezig moet zijn. Je kunt niet even gaan 
spelen bij een buurkindje of een wande-
lingetje maken naar de buurtspeeltuin. 
Magda zegt hierover: “Ik realiseer me dat 
ik straks mijn kinderen moet missen en ze 
niet meer elke dag meemaak. Maar welke 
ouder kan zeggen dat ze de eerste zes 
levensjaren van hun kind zo intensief heb-
ben beleefd als wij? We varen continu en 
zijn dan echt op elkaar aangewezen. Het 
is ons gezin, wij met z’n vieren, en niets 
anders.”

De grootste 
zandbak van het 
land aan boord
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Verhaal uit de praktijk
Bewust zijn van je doelen

Koers in opvoeden
Omdat de eerste lesmodule van de online 
training van Opvoeding & Co gaat over 
“Doelen stellen” vraag ik Magda naar haar 
doelen in de opvoeding. Te beginnen bij 
hun hoogste waarden. “Daar moet ik eens 
even over nadenken..”, zegt Magda, “Dat 
is eigenlijk iets waar je niet zo bij stil staat, 
maar nu je het me zo vraagt realiseer ik 
me wel dat Xander andere dingen belang-
rijk vindt dan ik, en ja, dat botst wel eens. 
Ik denk dat het weleens zou kunnen hel-
pen om daarover af en toe met elkaar te 
praten. Zelf weet ik dat ik op het moment 
heel erg in mijn achterhoofd heb dat ze 
binnenkort naar het internaat gaan. Daar 
wil ik ze goed op voorbereiden. Ik kan 
dat ook, omdat ik weet wat ze te wach-
ten staat. Ik ben heel erg bezig met hun 
zelfstandigheid, zodat ze zich straks goed 
kunnen handhaven.”

Als ik haar vraag naar een voorbeeld ver-
telt ze: “Een poos terug moest onze oud-
ste een vervelende operatie ondergaan 
waar hij een paar weken van heeft moeten 
herstellen. Aankleden was een drama, hij 
wilde aangekleed worden. Hij heeft echter 
wel de leeftijd waarop hij het zelf zou moe-
ten kunnen, maar als je kind zich zo naar 
voelt maak je daar geen punt van. Toch 
hebben we na een paar weken duidelijk 
gemaakt dat hij het zelf moest gaan doen. 
Dat ging gepaard met protest en huilen. 
Vooral mijn man vond dat moeilijk om te 
zien. We wisten echter dat we voet bij stuk 
moesten houden omdat hij het straks op 
het internaat ook echt zelf moet doen. Na 
drie dagen was het goed en nu kleedt hij 
zich zelfstandig aan. En zo zijn we op het 
moment bezig met allerlei vaardigheden 
waarvan we weten dat ze er straks profijt 
van zullen hebben. Natuurlijk willen ze het 
liefst jam en hagelslag op hun brood, maar 

we leren ze nu dat er ook kaas en worst 
gegeten moet worden, net als straks aan 
de wal.” Nou, over ‘koers houden’ gespro-
ken!

Quality time
Deze zomer geniet Magda nog van haar 
twee kinderen aan boord. Daar maakt ze 
zoveel mogelijk tijd voor vrij. “Misschien 
ben ik een uitzondering…eh..ik geloof 
zelf dat ik dat wel zeker weet..”, zegt ze, 
“..maar voor mij gaan de kinderen voor het 
huishouden. Dan maar geen glimmende 
ramen of gedweilde vloer. En dat heb ik 
zeker moeten leren, want ik heb mijn huis 
ook het liefst strak aan kant. Ik heb mezelf 
alleen toegestaan dat ik niet perfect hoef 
te zijn. Dat is misschien ook wel het voor-
deel van het schippersleven. We hoeven 
niets te doen voor de ‘buitenwereld’…de 
wereld, dat zijn wij, aan boord van ons 
schip.”

“Ik ben heel erg 
bezig met hun 

zelfstandigheid, 
zodat ze zich 
straks goed  

kunnen  
handhaven.”
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In de training Bewust Ouderschap 
neemt het stellen van doelen een be-
langrijke plaats in. De reden? Als je 
weet waar je naar toe wilt en weet wat 
je koers is dan worden beslissingen 
makkelijker. 

Je hoeft minder na te denken over de 
vraag: ‘Wat vind ik hier nou van?’ of ‘Hoe 
ga ik om met dit gedrag?’. Je hebt er na-
melijk al over nagedacht. Betekent het 
dat je dus voortaan niet meer twijfelt? Dat 
zou geen goede zaak zijn. Twijfel is juist 
een kenmerk van een ‘open mind’. Door 
jezelf af en toe af te vragen: ‘Klopt dit 
nog wel?’of ‘Is dit werkelijk waar?’, ben je 
juist heel bewust bezig met wat er om je 

heen gebeurt en je eigen overtuigingen 
daarover. Het duidelijk voor ogen hebben 
van je doelen voorkomt wel dat je wordt 
meegezogen in wat ze weleens noemen 
‘De waan van de dag’. Belangrijk is dat je 
staat voor wat jij/jullie als ouder(s) belang-
rijk vinden.

Als jullie vinden dat je kinderen iedereen, 
inclusief jullie als ouders met U aanspre-
ken dan is dat een norm die voor jullie is 
gekoppeld aan de waarde respect. Voor 
de ander zal respect gekoppeld zijn aan 
weer andere normen. Er is geen goed of 
fout wat dat betreft. De hoogste waarde is 
respect, de invulling daarvan is persoonlijk 
en kan verschillen.

9

Wat is jouw koers?
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Over het je-bewust-zijn van je doelen 
en dat ook uitstralen gaat dit volgende 
voorval.

Ik heb het voorrecht een jongen te mogen 
begeleiden met klassiek autisme. Hij heeft 
een laag IQ en is niet altijd even makke-
lijk te bereiken. Toch voelt hij feilloos aan 
wanneer ik even niet stevig in mijn schoe-
nen sta. Dat gebeurt vooral op momenten 
wanneer hij me overvalt met gedrag dat 
ik nog niet eerder van hem heb gezien. Ik 
moet dan weer even schakelen en naden-
ken: Wat betekent mijn reactie voor zijn 
ontwikkeling? Ik moet dus even terug naar 
mijn doelen. In dit geval de specifieke 
doelen voor zijn ontwikkeling.

Soms kan ik genieten van zijn ondeu-
gendheid omdat ik blij word van het eigen 
initiatief dat hij laat zien. Daar staat tegen-
over dat hij zichzelf in gevaar kan brengen 
met zijn gedrag. Hier moet ik de waarde 
veiligheid en ontwikkeling tegen elkaar 
afwegen.

Deze jongen vindt het geweldig om aan 
bedieningsknoppen te zitten. Automati-
sche zonweringen, deuren, lichtschake-
laars...noem maar op. Laatst was ik met 
hem aan het werk toen hij het op een 
lopen zette naar de bediening van de au-
tomatische deuren (normaal gesproken 
blijft hij keurig bij me lopen, nu nam hij de 
benen).

Straks gaat hij naar het Speciaal Voortge-
zet Onderwijs. Hij zal dan moeten weten 
dat je niet zomaar aan bedieningsknoppen 
mag zitten, dat is gevaarlijk (bijvoorbeeld 
in een praktijklokaal of keuken).

Mijn beslissing is dus snel gemaakt. Het 
is een duidelijk Nee! als hij op eigen hou-
tje op een bedieningsknop afgaat. Op de 
computer mag hij zich uitleven en in zijn 
eigen kamer is alles veilig. Daarbuiten is 
het Nee, mits met toestemming en/of op-
dracht. En reken maar dat hij gebruik heeft 
gemaakt van mijn moment van nadenken 
door bij wijze van protest op de grond te 
gaan zitten. Ik moest weer even terug naar 
mijn overtuiging dat mijn beslissing de juis-
te was (bij me blijven en geen knoppen in-
drukken), Toen kwam de boodschap “Op-
staan en meekomen” weer duidelijk over. 
Zonder geschreeuw of fysieke kracht.

Zomer! Vakantie! Blauwe lucht, mooie 
zee, heerlijke temperaturen! In Neder-
land is het helaas soms anders. Op 
Bonaire is er bijna 365 dagen per jaar 
zon en een mooie zee. Hoewel het er 
in augustus en september, als de wind 
wat wegvalt, bloedheet kan zijn…
Met je gezin vanuit Nederland vertrek-
ken naar Bonaire, hoe is dat? Wat is er 
anders? Hoe het om met je gezin te wo-
nen in een vakantieparadijs?
Recent was ik op Bonaire en heb 
contact gezocht met een Nederlands 
gezin. Angela (geboren op Bonaire, 
opgegroeid in Nederland)) en Ben (uit 
Utrecht). Ik zoek hen op in hun huis in 
een echte Bonairiaanse wijk.

Opvoeden 
op Bonaire

“We wilden dat onze meiden 
dit leven leren kennen. De 
sfeer, de vrijheid, de zee en 

het strand, het buiten leven.”
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We (de fotograaf en ik) worden verwel-
komd door een flink aantal honden, 
variërend van piepklein en schattig tot 
groter en indrukwekkend. Op de ve-
randa klingelt een windgong. Die hangt 
er niet voor de show maar om de vo-
gels weg te jagen die voortdurend op 
de waslijn gaan zitten en het wasgoed 
bevuilen.. 
De honden blijven buiten en Angela 
neemt ons mee naar binnen. We heb-
ben alle tijd om rustig te praten, de kin-
deren (van 5 en 10) zijn naar school.

Het idee om op Bonaire te gaan wonen 
lijkt het meest ingegeven door de wens 
van Angela, dan wel van harte onder-
steund door haar man Ben. Ben kon als 
ICT-er aan de slag op de Antillen. Angela 
werkt op projectbasis als officemanager.
“We wilden dat onze meiden dit leven le-
ren kennen. De sfeer, de vrijheid, de zee 
en het strand, het buiten leven. Het is hier 
minder onpersoonlijk, minder afstandelijk.. 
Op Bonaire bemoeit iedereen zich met 
elkaars kinderen, ze worden ook door an-
deren gecorrigeerd.”

Verschillen
Als ik haar vraag naar het grootste ver-
schil met Nederland vertelt ze: “Je zou 
kunnen zeggen dat hier een soort pas-
sieve assertiviteit is. Mensen zeggen niet 
rechtstreeks wat ze dwars zit. Je wilt hier 

met iedereen ‘goed’ blijven, de sfeer niet 
verpesten.” Wat betekent dat met betrek-
king tot de opvoeding? “In Nederland leren 
kinderen veel sneller om te zeggen wat er 
aan de hand is, ze leren mondig te zijn.”
Zijn er verder opvallende verschillen? “De 
‘taal’ is hier anders, voor buitenstaanders 
komt het al gauw over op schreeuwen. 
Het gaat er soms fel aan toe. En ja, er 
wordt ook wel eens een tik uitgedeeld.”

School
De kinderen van Angela en Ben gaan naar 
een school waar meest Nederlandse kin-
deren zitten. De scholen op Bonaire zijn 
kwalitatief minder dan in Nederland. “Er is 
wel geschoold personeel, maar het lijkt of 
de mentaliteit anders is. Dat heeft als ge-
volg dat ik nog weleens als een zeurende 
moeder word gezien omdat ik (als echte 
Nederlandse) weleens vragen heb of op-
merkingen.” Op Bonaire is het normaal dat 
kinderen tussen de middag op school zijn 
en na schooltijd op de naschoolse opvang 
of bij opa en oma. Ouders werken hier 
bijna allemaal full time, sommigen hebben 
zelf meerdere banen. Het leven op Bo-
naire is duur.

Weerbaarheid
Angela vindt het belangrijk dat haar meis-
jes zich niet makkelijk laten beïnvloeden 
door hun omgeving en hun gezonde ver-
stand gebruiken. Weerbaarheid is heel 

belangrijk. “Toen we hier net waren en 
wat scholen bezochten kwamen we een 
meisje tegen van amper twaalf jaar die 
al zwanger was. Daar ben ik zo van ge-
schrokken! We leren ze ook dat wat je 
vandaag kunt doen, doe dat dan ook. Leer 
vooruit denken, breng structuur aan.”
Lachend voegt ze daaraan toe dat ook bij 
hun in het gezin vaak dingen op het laat-
ste nippertje nog geregeld moeten wor-
den. De kinderen zijn gewend aan: ‘Oh…
nog even snel dit of dat halen…’ Wat dat 
betreft zijn we niet altijd het goede voor-
beeld, maar ze leren er wel door flexibel 
te zijn.”

Geen sprookje
Het lijkt erop dat ik mijn beeld van in vrij-
heid en onbevangenheid opgroeien op 
een tropisch eiland kan bijstellen.
“Het is zeker geen sprookje hier”, zegt An-
gela. “Ook hier plannen ouders de agenda 
van hun kinderen vol met activiteiten (hun 
twee meiden mogen twee sporten/activi-
teiten kiezen en daar blijft het bij). Buiten 
spelende kinderen zie je ook hier steeds 
minder. En als mijn jongste roept dat ze 
met een vriendinnetje ‘de wijk gaat ver-
kennen’ fluit ik haar toch echt terug. Ik wil 
haar in het zicht houden.”

Terug naar Nederland blijft een onderwerp 
van gesprek in het gezin van Angela en 
Ben. “Het meest natuurlijke keuze mo-
ment komt als onze oudste dochter naar 
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het voortgezet onderwijs gaat. Dat zou 
een moment kunnen zijn waarop we zeg-
gen, nu gaan we terug. Ze krijgt dan op 
onderwijsgebied de beste kansen.”

Paradijselijke zwemles
Een paar dagen later, op zaterdag, tref ik 
het gezin (nu met Ben erbij) bij de zwem-
les. Idyllischer kan het bijna niet..een 
steiger met een rieten overkapping. De 
blauwe zee onder je en Klein Bonaire in 
de verte. De pelikanen vliegen laag over.
De zwemjuf loopt in een wetsuit omdat ze 
vaak met de kinderen in het water is. En 
hoewel het water een heerlijke tempera-
tuur heeft is een hele ochtend toch ge-
noeg om teveel af te koelen.
Ik heb al een paar keer bij die zwemles-
sen zitten kijken en de zwemjuf is er een 
van aanpakken. Niet durven is er niet bij, 
dan krijg je wel een duwtje…
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Samen met  Ben kijk ik naar de zwemles 
van hun jongste. Als ze niet geconcen-
treerd onder het zeil door zwemt komt 
haar dat op een flinke uitbrander te staan. 
Angela en Ben knikken instemmend. 
Van Ben wil ik ook graag weten wat het 
leven op Bonaire hem heeft gebracht.
“Dit is voor mij het mooiste begin van een 
weekend wat ik maar kan bedenken. Zit-
tend op een muurtje aan zee, in de scha-
duw van een palmboom, kijkend naar de 
zwemles van je kinderen….”
Ben geeft aan dat hij op werkgebied hier 
zoveel meer kan doen dan in Nederland. 
Het is hier veel kleinschaliger en informe-
ler. De ene dag zit ik met operators om de 
tafel, de volgende dag met de minister. 
Bonaire heeft zo’n 20.000 inwoners (een 
kleine Nederlandse plaats dus), maar dan 
wel met een grote zoutwinningsindustrie, 
een vliegveld, een haven, en olieplatfor-
men. Dat maakt het boeiend.” Verder geeft 
Ben aan dat het materialisme hier niet de 

boventoon voert. “Al die spullen, waar heb 
je ze voor nodig? Toen we uit Nederland 
vertrokken hadden we zoveel spullen. Dat 
hebben we bijna allemaal verkocht of weg-
geven. Wat een bevrijding om te merken 
dat je het allemaal niet nodig hebt.” Ik 
denk aan de woorden van Angela eerder 
die week: “De meeste spullen staan in de 
keuken. Want koken, ja, dat is wel belang-
rijk...”

Verschil mag er zijn
Als Angela zich later weer bij ons voegt 
(ze volgt dit weekend een training en kon  
niet de hele zwemles aanwezig zijn), zie 
ik heel mooi hoe de kinderen totaal ver-
schillend op beide ouders reageren. De 
jongste weet haar vader met geraffineerde 
vrouwelijke gebaartjes om haar vinger te 
winden. Angela lacht: ”Dat zal ze dus bij 
mij niet proberen...” Inderdaad, mama is 
streng, papa is makkelijk. Het kan maar 
duidelijk zijn. Lang leve het verschil!

Ooit had ik het genoegen om een toen 11 
jarige jongen te mogen begeleiden naar 
het Voortgezet Speciaal Onderwijs (toe-
gerust op jongeren met een communica-
tieve beperking). Daar kwam deze jongen 
volledig tot zijn recht en inmiddels is hij 
druk bezig zijn HAVO diploma te halen. 
Onlangs schreef hij een gedicht. Zijn moe-
der stuurde het me toe. Haar zoon heeft 
zich ontwikkeld tot een sociale betrokken 
jongeman die (zoals hier onder is te lezen) 
geen enkele moeite heeft zijn gedachten 
te formuleren en op papier te zetten. 

De  wereld 
De wereld zit vol haat en nijd 

Iedereen die elkaar dingen verwijt. 
Hier is oorlog daar is ruzie. 

Niemand heeft een echte conclusie. 
 

Overal zijn problemen 
niemand weet van wie ze de waarheid moeten aannemen. 

Mensen die elkaars leven afnemen.
Iedereen neemt de benen. 

Hebben mensen nog wel een geweten, 
of zijn ze door de duivel bezeten? 

Op slagvelden hoor je alleen maar kreten,
als ze al niet inmiddels aan hun verwondingen zijn bezweken. 

 
Piloten die levend worden verbrand,

want hij vocht aan de verkeerde kant.
Zomaar word er iemand onthoofd in het zand,

ook een journalist uit een ander land.

‘Overal in Oekraïne zijn rebellen’ 
Zeggen mensen die het bombardement nog konden na vertellen. 

Vliegtuigen met kinderen aan bord 
Zijn zonder pardon boven dat zelfde gebied neergestoord. 

Overal zijn epidemieën en rampen 
dat is dan ook de reden van al die mensen in kampen, 

en van de bootvluchtelingen die niet weten waar ze stranden. 
Zo lang het zo door gaat blijft de wereld branden. 

Erwin

 

Breek ik hier een lans voor het Speciaal 
Onderwijs? Dat kan ik met een volmondig 
JA beantwoorden. Het reguliere onderwijs 
heeft helaas vaak nog geen antwoord 
op de speciale behoeftes van sommigen 
leerlingen. Een school waarin leerlingen 
zichzelf herkennen in hun klasgenoten, 
waar ze in een kleine setting les krijgen en 
de veiligheid geborgd is… het was in ieder 
geval precies wat deze specifieke jongen 
nodig had. Erwin, ik ben trots op je!

Stem uit het verleden



Je kind maakt het 
‘gekwetste kind’ 

in jou wakker
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Een uitdrukking van een oom van me. 
Hij bedoelde dan dat iemand uit elkaar 
knalt van woede. Uit elkaar knallen van 
woede gebeurt iedereen weleens. Bij 
de een zal het misschien wat vaker ge-
beuren dan bij de ander, maar gebeu-
ren doet het..

Als ‘de beer’ inderdaad ‘los’ is dan is dat 
een mooi moment om eens bij jezelf te 
rade te gaan. Huh…Wat!? Als ik net uit 
elkaar sta te knallen van woede of mijn 
emoties zo hoog oplopen dat ik me nau-
welijks kan beheersen? Laten we ervan 
uitgaan dat er een moment komt dat ‘de 
beer’ weer zit waar hij hoort (in het bos, 
ook los…maar in ieder geval niet in jouw 
hoofd). Okay, weer rustig? Goed, dan nu 
even terug naar die uitbarsting, want daar 
is een hoop van te leren.

Het kind in jou
Ieder van ons heeft het kind van vroe-
ger in zich. Iedereen!? Ja...iedereen! De 
patronen die zich in je kindertijd hebben 
opgeslagen in je hersenen komen boven 
drijven op momenten van stress en hef-
tige emotie. En onze kinderen weten vaak 
feilloos die knop te vinden waarachter die 
emotie zit. Je kind ‘triggert’ een oude pijn. 
Je kind maakt het ‘het gekwetste kind’ in 
jou wakker.

En dan is de  
‘de beer los’

Leren van je eigen woede

“Jij bent stom!! Ik vind jou niet meer lief!!” 
Voor je het weet reageer niet jij op die 
woedende kreet maar het stukje kind in 
jou wat gekwetst is. Je voelt je afgewezen 
door het schepsel dat je het meest dier-
baar is…je kind. En daardoor kan het zijn 
dat je buiten proportioneel (veel heftiger 
dan nodig) reageert.

Op dat moment komt dat wat zich in je 
kindertijd in je hersenen heeft vastgezet 
naar boven: “Zie je wel, ik ben alleen maar 
goed genoeg als ik ‘lief’ ben” of “Ik ben al-
leen maar lief als ik de goede dingen zeg”, 
of “Ik ben gewoon niet goed genoeg.”
Overtuigingen die in je jeugd zijn inge-
prent, door ouders of door leerkrachten, 
broers, zussen en anderen uit de sociale 
omgeving van je jeugd.

De kritische ouder
In het verlengde van het gekwetste kind 
ligt ‘de kritische ouder’. Vaak ben je een 
groot deel van je volwassen leven nog be-
zig te voldoen aan de eisen die je ouders 
aan je stelde. En dan is het niet een be-
langrijk of ze dat ook werkelijk eisten, het 
gaat erom dat jij dat destijds zo hebt erva-
ren. Jij hebt destijds ervaren dat je alleen 
gewaardeerd wordt als je goede cijfers 
haalde of stil was en vooral niet boos.

En...wie reageerde 
er bij jou, het  

gekwetste kind, de 
kritische ouder?

Ga eens na of je fysieke reacties kunt sig-
naleren voordat ‘de beer’ echt ‘losgaat’.
Sneller ademhalen, hartkloppingen, je 
kaken aanspannen, je vuisten ballen. Wat 
voel jij? Als je dat kunt herkennen dan kun 
je ‘de beer’ een stapje voor zijn door let-
terlijk en figuurlijk een stap terug te doen. 
Haal rustig adem en ga met je aandacht 
even naar je voeten, voel de ondergrond 
waar je op staat. Is die glad en vlak, zacht 
of hard, hobbelig?

En dan nu terug naar je hoofd. Wat ge-
beurde er ook al weer? O ja, je kind riep 
boos dat hij jou niet meer lief vindt.
En dat was dus bij het knopje …eh…
’afwijzing’…en toen reageerde een stukje 
kind van jou daar gekwetst op. Nu maar 
terug naar de volwassene die je bent. 
Jouw kind is boos en probeert jou iets dui-
delijk te maken. Wat zou een goede vraag 
zijn? “Wat is er niet lief?” Dan komt er 
vanzelf reactie: “Jij vindt het niet goed dat 
x komt spelen” of “Ik mag niet eens een 
koekje”…

Zo, dan nu maar verder met een ‘volwas-
sen’ gesprek.
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Als ik mijn eigen moeder was

Dan zou ik pas stofzuigen als ik klaar ben
met spelen dat de vloer een bouwterrein is

en mij liefdevol omarmen als ik boos ben op mijzelf 
die nog lang niet alles snapt

Ik zou sprookjes zien in elke boom
en poezen werden tijgers

die mij niet opeten want iedereen vindt mij lief
ook als ik doe wat niemand zou wensen

Ik zou zeggen kom maar, altijd
altijd als je wilt want ik heb tijd genoeg voor jou

Zonder jou zou ik geen moeder zijn
een moeder van niks

Ik zou voor mij wat hekjes zetten
zodat ik weet wat grenzen zijn

Maar geen schrikdraad zodat ik leer
klimmen zonder angst 

Ik zou mij zien hoe licht ik ben
en mij laten vliegen op de wind

met mijn schouders recht
zodat mijn vleugels kunnen groeien

En dan zou ik zeggen:
“Ik ben trots op jou lief kind”

J.K.
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