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welde perfecte
Ja,we willenallenaal
moederzijn.Maarwatalsdatnietvanzelf
gaapDaniseer c;rsusjehelemaal
zogek
zich.
Ghislaine
nogniet,bedachtredacteur
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ffectief communicerenén het gezellighouden?
Als datzoukunnen,danzouheter in de wereld
€€nstukvriendeltkeraantoegaan.Inonsgezin
in ieder gevalwel. RegelnátighooÍ ik Ínezelf
'Hangje jasopl voor de duizendste
snauwen:
keer:OPHOUDËNIi'Ennu do€iewatikzegll
'1
'welk stukjevan'neeh€bje nietbegrepen
?I
(dwingend),2 (dreigend),3 (erTlosiegm&)!' G% igerwordt het
er mestal niet op. En dat teÍvijl ik rnàaÍ één kind heb: Marlou. Een
over het algem€€nli€fen goedluister€ndmeisjevan 5. Een gevoe
lig t}?e dat ineensin huilen kan uitbarstenals ik b heel afen toe
(ahm) lduit het niets uit n1ijn dof schiet.la há[o, ik ben ook maaÍ

Aangêlêêrd gedrag
Soms wou ik dat ik wat meer was als mijn Heldin \án het Schoolplein
(Hvhs). Ziet er altijd relaxeduit,leuk€ smaak.L€ukekinderen ook.
Drie stuksmaaÍ liefst.Van 2.4 en 6. Zelden heb ik haar kunnen be
'OIe,
trappen op een stemverhefling, laat staan dreigement.
ik zie dat
je daar nog steedsstaat.Ikverwacht dat je meelooptals ik dat vraag.
Ikzeidatwe nu naar huis sáan.Gatelopen ofhollen?l Enja hooa
meneertje van 4 neemt een spurt naar huis. l,oopt het een keertje wel
spaal, de iongste ik ben 2 en z€g nee wil lieve. getild wordetr dan
lopen bivoo.beeld, dàn blíjft mijn Hvhs leuk ci end en schreeuwend staat de kl€in€ meid ieders aanda€ht le trekken. MoedeÍs pakt
haarbij de hand en zegt, Ik zou ook wel gedragenwillen worden.
Het liefsl de hele dagl Daarna wacht ze net zo lang rustig - iet wel:
met een kiisendkind aan haar ziide - tot haar dochterbeÍeid is toch
'waar
'op
te lopen.
leer je dat?l roeg ik hàar vol ontzág.
cursusl was
het totaal onverwachte, maar oh zo simpel€ antwooÍd. Kijk, daar
maakje me nou blij meeropvoedenis te l€ren!

Zo talk le 2 klds
Nog dezelfdedagzoekik haar cursusop internet op en bestelik het
boek How 2 tálk 2 lads.De cursusis niet goedkoop,dusmisschien
haal ik genoegwijsheiduit het boek?Tweedagenlater ontvangik het.
Niet te dik en wat me vooral auspreekt boordevolmet voorbeelden
aande hand van striptekeningen.Zo moel het niet en daarnaasrzo
moethet wel.IdeaallOok manlieftoontinteresse,
misschien
toch
marde cursusdoendan?Samen?
Wmt alsik hetboeklees,
begrijp
ik dat het ook weleensprettigebijeff€€tenkan hebbenop het rela'
tionelevlak-Eigenlijkis het nietsmee.en nietsminderdo efectief
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manierEenprettigespinoff
€ommuniceren
op eeDrespectvolle
voeltrnijn rnanDannyer ook meiee
dachtikzo Tot mijn verbazing
voor over hetgeldhooriI hemniet.En waaromookeigenlijk?
Welkeinvestering
is beterdandiein je kind?

Opên mandêd

De currus beslaatzeren avondenvàn tweeënhalfuur waarin /e.
hoofdstukkenuitvoerig worden besproken.le noet huisw€rkdoen
en natuurltk veel oefenen. Heel overzichtelijk alemaal. De doelstel
ling r.an de cursus is het verbeteren van het zelÍbeeld en zeltuertrouwen ván je kind dooÍ berere communicatie. Een beetje onwennig
gaanrre naardeeeÍstebijeenkoÍnst.Erzijn ale€n maar moeders,
dme Dmny! Maar het maakt me ook trots dat hij zon betrokken
vader is. omgaan met negatievegevoelens'is het €€rsteonderwerp.
Meteen mar en rollenspell€tje waaruit bliik dat we het allenaal
helernaal verke€rd do€n. Als je kind bijvoorbeeld thuiskomt en vertelt dat het strafheeftgekregen,isje eerst€íeacriewaarschijnlijkhet
'wat
zelfde als die ran rnij:
heb ie nu w€€r uitgewet€n? Daarna volgt
waaÍs.hijnlijk wat onduidelUkgenonpel en de stemming is bepaald
lij boos en je kind voelt zich aàngevallen €n onbegrepen terwijl jij
'MaaÍ
draa
nog steedsniel weetwat nou de oorzaakvan de stEfwas.
het eensom: no€digt PauliDe,de cursusleider ons aan. le komt uit
je werk en veÍtelt aanje parheÍ dat je bonie met je bes hebt gehad.
Z€gt hij dan: Wat heb je nu weer uitgevreten?"
Nee, dat doet hij niet en dat is maar go€d ook, want pislink zou ik
worden! Mad dat is wel wát ik bij mijn kind doe. Daarmeesluit in
'Beter
is dan om le luiste
dus meteeneen open communicatieuitren en het gevoel te erkennenl vertelt Pauline. Hè wat vervelendll
volstaat zeffs mnder waag. le kind voelt zich aogeÍnoedigd in plaats
'Ik
riep hard door de klas
van veroordeeld en verteit wat er g€beuíde.
Itoppen ondat Ni€ls me keihard op mijn teen rapte. De juf íuurde
rn€ rn€leen de gang op: De boodschap is dus niet uit te gaan van het
negati€ve, maar te beschrijvetr wát je ziet, zodat je kind zich openstell
en uit zichalfzal vertelenl

Wat zou het Íijn ziin als...

Nog eeneyeopeneÍ:ga meein de fantdie vanje kind, dat s€he€ltvee
'nee
zeggeniMarlou wil bijvoorbeeldniet alttd naarschool.Mae
ja. schoolmóet.Nou kan ik dÀtw€l aaneens jarige vertellen,màar
daàrlos ik niets meeop. In plaatsvan haarmeete sleuren,neerniI
datje ni€raltijdzin hebdZo begin
nu de ttd- Ik kanne voorstellen
ik meestal.Zij voelt zi€h begrepenen geíeund. Probleemopgelost.
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ooknieren blijft zejengelendat ze echtniet wil. Dan ga ik me€
'Ik
faÍtàsi€. zou ook wet de h€ledagthuis wi en bltven'
flrnpi€skijken op de bank. Her li€fst met €€nvriendinn€tie
n€€.die zitlen allemaal op school

nou, aleen dan. En dan

etenen Usiesen cola drinken en . . Ilink ov€Ídriivendus.
ziet ze daardoo. in dat wat ze wil eigenlijk helenaal niet ku.

nou eens mee!
lt!op her punt \tad de deur uil re 8áanvoor de tweede\ess'e

Marlouwat wegaandoen.We leggenuit dat we naareensoort
'leer dan
gaanwad webeterleren praten. Ohl zegtzewiis,
ie
j. moetzeggen:Marlo€-hoe?wil ie àlsj€blieftevenie bord leeg'MARLOU, dooretenl' Amper 5, maaÍ zelegt pr€cies
Ennier
vingerop de piinlijke plek en op het ond€rwerPvan de avond:
tot coóperatiefgedrà8. Handig, want al dál accePteren

gevoelensuit sessieéénis leuk, maarhoe kom ie vernegatiev€
Ni€tdoorop bozestemtot drie te teIen, ler€nwe.Ook niet door
igenofre beschuldig€n.wel begrijpelijk eigenliik.Ik ga ook
hàÍderwe.ken als mijn baas zegL Ik tel tot drie en dd heb je je
aÍ MaaÍ hoe k.tg je je knd datr wel zover dat het iets doet wat
i Door uitleg te geven biivoorbeeld Zeg niet: le mag niet op de
'Een
bank is om op te zittenl ofdoor een
spritrgenlÍnaar zeg:
te g€ven: Ga je met grote stappen de trap op ofmet muizen-

Enook met humor kom je eenheel€ind To€nMàrlou na
keervÍagenhae kamer nog steedsni€t had opgeruimd heb

's
zooi onder haar dekbed selegd. Toen ze àvonds in haar bedje
stappeÍ, kon dat niet- Ze lag in een deuk €n zei: Oeps, verge
DaarnàÍuimde ze al, een rázendeoP

getuige
verbetertde stemmingthuis. Vooral door meer
tw€es€ssies
en uitleggenen minder dwingenvan onzekant. Her kost me
eftreie en geduld, dat wel. En hoewel ik reuze enthoNi.st
ên in mijn wiendenkring al uitgemaakt wordt voor t€hova's

zógràagwil ik'het woord verspreiden,boek ik ni€t alleen
su€cess€nmet de nieuwe áanpak. Zeker na seseiedrie kom ik
in de knel ahernatieven voor straf zodat je kind zi.hz€lf kan

zonderje
gevo€lens
benoemen
Datgaatin stappen:je
te b€schutdigen,je verwachting vertelen, je kind uideggen hoe
zich kan verbeteren. een keuze geven en als dat niet weÍkt een

gevendi€ pastbii de daadlGelukldgzitten er bij het cuÍsu
kunt
riaalzogenaaÍndehuispost€rsdie je álsg€h€ugensteuntie
Ik hang ze op in de keuken. Het fijne En hel staPpenplan
dat ie bij stap één gewoon uit je vel mag sPringen van

Zolangje hetnaar bij jezelfhoudten nietmereenbeschul
vingernáaÍie kind wiist.

zll gelooft In mii...
vi€rdebiieenlomst staat in het teken van autonomie. Dat betekent

loslat€nen dat vind ik bestmoeilijk. Het liefstezo'r ik Marlou de
dagdicht bii Íne houdeneDbeschermenMaaÍ eerliik is erlijk:
kind is wel handig. En dusmoetenwe ietslangeÍ
zelfiedzaam
als z€ haar veters strikt, niet met€€n atrtwooÍd Seven oP

lastige rÍageÍ orn haar zelf na te laten denken, soms diÍgen laten
ondeninden waar we haa lieveÍ teg€n beschermen, hàar zelf had
kleren laten uitzoeken en vooral laten merken dat we in haar geloven
onbewust doen we dat gelukkig al. Zo rreigerde MÀrlou lange tiid
'Ik ga
fietsen als ik vijf
om te lietsen zond€r zitwieltjes. Ze zei alrnaar:
benl we haddeÍ haar natuurlijk kunnen PusheneD met helm en al
op haar liets kunnen zetten, maar ik besloot dàt niet te doen en er
gev,oon op te vertrouwen àt het Enzelfgoed zou komen. En dat
kwam het ook. Twe€ weke. na haaÍ vijfde v€rjaardag kondigde ze aan
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dat ze ging 6ets€n.Ze stapteop €n reedzo wegl
Natuurlijk heb ik hu de hemelin seprezen.In het vijfde deelvan de
cursusleer ik dàt belonenvan goedgedraginderdaádoké is. Maar
dat het pasecht efect heeftalsje inhoudelike complimentengeeft.
Dusniet:'Wateenmooi€tekeninglmáàr'Ikzi€eentekeniÍgmeteen
prhs€s erop,die eenlangerczejurk aanheeftËn oh, ze heefthanden
met vijfvingers eram- le hebtook zo lángzitten kleuren,tát €€nge'
duldl' EigenlijkduseenheleboelobseÍvatieszonderwaardeoordeel.
'wat eenmooietekening:
zegj€ zo veelmeeÍdanalleen:
Daarmee
Wantwat is mooi?En misschi€nvindt ie kind zelfdat hij ofzij vooral
briten de lijntjes heeftgekleurdwaàrdoorje opmerkingniet eens
getootuaardigis. Door er inhoudelijk diePerop in te gaan,zieie ie
'Wat houd je je stuu recht,wat zit
kind gfoeien.Dus dáarstond ik
je rechtop,wathoudje hetlangvol,watzulje trotsziin oPjezelfl'
En datlaatst€
wasik methaar...

Etiketten plakken
Máàrer zijn ook nog genoegmomentendàt ik z€grtreuzelkont,
sloddervos,drut(eÍnaker.Iede.edagPlakik zoÍder h€t door te
hebbeneenhel€boeletikett€n.Niet zo handig,zo woÍdt mii verteld
tijdens de laatstebiieenlomst. want alsj€ eenbepaaldsteÍnPeltie
maargeÍo€ggebruik, blijf ie vanzelfstaánen gaatj€ kind erin
gelovenen ernae handel€n.Het positiev€is: omgekeerdwerkt deze
self tu1Êllingprophecyoolc Dus dooÍ je tragekind te complimenterenalshij ofzij op tijd klaar staat,geefjed€ boodschapdat hii of zij
ooksnelkanzijn.Goedvoorde balansen vooreenposiriefz€lÍbeeld.
En dat is waÀrhet uiteindetiikalemaal orn draait. Dat ie je kind als
hij ofzij straksvolwasen is, m€t eengeNst haÍt d€ deur uit kunl
staat.
latengaan,wetendedathetstevigin zijn ofhaÀrs.hoenên
Ook oD cu6us?
Kiikop www-how

lk2kids.nlvoormeerinformalie

<et<rnama
29

