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Voor alle kinderen

Speciaal voor alle kinderen die niet snappen waarom ik dit e-boek schrijf.

Speciaal voor alle kinderen die nu denken: 

“Ja, zie je wel, het zal allemaal wel weer aan ons liggen.” 

Of die zeggen: “Dat valt me van je tegen, we dachten dat je aan onze kant stond!”

Wees alsjeblieft gerust. Het is niet mijn bedoeling om jullie te verraden.

Ik zal enkel schrijven wat wij volwassenen ooit wisten, maar wat wij vergeten zijn. 

Ik zal enkel schrijven wat wij verdrongen hebben. 

Diep weggestopt. 

Want,  ja... 

Wij waren ook ooit jong. 

Ooit snapten we het allemaal. 

Ooit leefden wij ook op deze manier. 

Ooit was dit ook onze manier van communiceren.

Maar dat is heel lang geleden.

We zijn vergeten. 

We zijn vergeten hoe het was om kind te zijn. 

We zijn vergeten welke gedachten we hadden.

We zijn vergeten welke zorgen we toen hadden. 

Welke dingen ons toen boeiden. 

We zijn het vergeten. 

Of misschien hebben we het verdrongen. 

Weggestopt.

Omdat we dachten dat dat hoorde. 
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Omdat we dachten dat dat van ons verwacht werd, toen ze ons vertelden dat we 

volwassen moesten worden.

En nu, na al die jaren, ontdekken we dat dat het stomste was dat we konden doen.

Dat het onze grootste fout was om te vergeten, om te verdringen, 

om weg te stoppen.

Nu betalen we  daar de prijs van.

Want we willen niets liever dan onze kinderen weer begrijpen.

Maar als ik dát aan jullie ouders of leerkrachten schrijf, haken ze misschien af. 

Dan zullen ze misschien denken: “Zie je wel. Het ligt dus aan ons!”

“Wij doen zeker iets fout”.

Ik weet dat de kans groot is dat ze zo denken.

Ik was ook zo. 

En eerlijk is eerlijk, soms ben ik nog steeds zo. 

Het is voor ons volwassenen ook echt niet eenvoudig hoor!

Maar het gaat hier niet om goed of fout. 

Het gaat hier om “anders”. 

Volwassenen zijn dingen anders gaan doen. 

En daarom snappen ze niet meer precies waarom kinderen doen zoals ze doen. 

Volwassenen zijn vergeten wat voor goede reden kinderen hebben om te doen 

wat ze doen.

Wij weten niet altijd meer wat helpend is en wat juist niet. 

Ik heb geluk  gehad.

Ik heb het geluk dat ik al jaren met de beste experts mag werken, 

van wie ik alle belangrijke zaken (opnieuw) geleerd heb. 

Ik mocht namelijk  werken met jullie, kinderen.

© 2015 Tread Softly   -   www.treadsoftly.nl



Beknopte Handleiding van het Kind (versie 1.0)

Ik heb van jullie geleerd wat ook al weer belangrijk is in het leven.

Hoe het is om kind te zijn. 

Ik vind het niet meer dan eerlijk om dit door te geven aan jullie ouders en 

leerkrachten, 

zodat zij ook weer ontdekken hoe het zit. 

Dat zij zich weer herinneren waarom zij heel lang geleden deden zoals zij deden. 

En dus ook waarom jullie doen zoals jullie doen. 

Vandaar dus dit e-book. 

Om ons weer te herinneren.

Ik hoop dat jullie het begrijpen.

Marlies
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Voor alle volwassenen

Elk kind is in staat het beste uit zichzelf te halen.

Hoe kun jij je kind daarbij helpen?

Als kind had ik een favoriet raadseltje. Het ging als volgt:

Een Duitser is op vakantie in Nederland en zoekt een slaapplek.

Hij vindt een klein hotel.

Op de deur staat 3x bellen.

De Duitser begint te blaffen.

Rara waarom doet hij dat?

Het is een ontzettend flauw raadseltje. Om de clou te verklappen. 

Bellen is in het Duits blaffen.

Maar stel je nu eens voor dat dit in deze tijd gebeurt!

Je bent een Duitssprekende man of vrouw. Je bent op reis in Nederland. Je bent 

doodmoe van een hele dag reizen. Dan zie je een hotelletje. De enige in de 

omgeving. Jouw enige wens is om een slaapplek te hebben. 

Op de deur hangt een bordje. 

Slapen? 3X bellen.

Jij denkt: “Rare mensen die Hollanders.” Maar goed, je wilt slapen, dus je doet 

het maar.

De eigenaar is binnen en hoort wat Duits gepraat en geblaf. 

Hij raakt geïrriteerd en denkt: dat zijn vast weer die dronken lui van hiernaast. 

Hij komt woest naar buiten en begint enorm tegen je te schelden. 

Een hele scène, terwijl jij alleen maar een plek om te slapen zocht.  

Omdat jij dacht dat dit was wat er van je verwacht werd. 
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Omdat jij niet begreep wat de ander wilde en de ander niet wist wat jij wilde.

Omdat jullie een andere spraken. 

Dat is precies wat vaak mis gaat tussen volwassenen en kinderen: 

Volwassenen en kinderen spreken een andere taal.

Wat heb je nou weer verkeerd gedaan?

Laten we het dichter bij huis zoeken. 

Je bent onderweg naar huis. Het is al bijna half zeven.  

Het is even haasten, want je moet om 19.00 uur weer weg. 

Je hebt een ontzettend leuke afspraak. Een voetbalwedstrijd, of een bioscoopje 

met je vriendinnen. Laten we voor het gemak even van dat laatste uit gaan. 

Je partner zal ervoor zorgen dat hij vroeg thuis is vandaag. Hij doet de 

boodschappen en hij zal koken en zorgen dat het eten om 18.30 uur klaar staat. 

Je hebt hem voor de zekerheid nog even een berichtje gestuurd die middag. 

“Alles komt goed, schat”, schreef hij je terug!

Dus jij komt een paar minuten voor half zeven binnengestormd. Tot jouw grote 

verbijstering zie je dat het eten nog niet op tafel staat. Je eerste reactie is: “Hee, 

is het eten nog niet klaar. Ik moet wel over een half uurtje weg hè”. 

Vervolgens krijg je toch een hele tirade over je heen. “Wat zeur je toch altijd.”

“Doe het in het vervolg lekker zelf.”  “Het is ook nooit goed bij jou!” Enzovoort.

Jij bent verbaasd over deze reactie. Je vroeg toch alleen maar; “Hee, is het 

eten nog niet klaar, ik moet wel over een half uurtje weg hè?”

Wat heb je nou weer verkeerd gedaan? 
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Eigenlijk niets

Eigenlijk heb je niets fout gedaan.

Okee. Misschien had je kunnen beginnen met: “Hallo schat. Hoe is het met 

jou?”. Of misschien had je kunnen beginnen met een zoen. 

Maar waarschijnlijk had je in jouw opwinding en jouw haast toch een 

opmerking over het eten gemaakt. (Waar je ook alle recht toe hebt. Want 

jullie hadden afgesproken dat je partner er voor zou zorgen dat het eten 

klaar zou staan)

En ach zo praten jullie wel vaker met elkaar. No big deal.

Maar deze reactie had je niet verwacht. 

Hij is toch degene die fout zit?

Je vindt hem waarschijnlijk heel onredelijk. (En hij jou!) 

Jij vraagt gewoon iets... en je krijgt een enorme scheldtirade over je heen.

Grote kans dat je pissig wordt en terug gaat schelden. 

Grote kans dat hij daar nog woester van wordt. (En misschien opmerkingen 

ertussen door gooit als: “Bekijk het ook maar. Ik doe het toch nooit goed!”)

Waar gaat het mis?

Het gaat vaak mis bij de vertaling van  woorden.

Je vertaalt de woorden van je partner verkeerd. 

Laten we eens naar zijn dag kijken om erachter te komen wat hij eigenlijk 

bedoelt met die scheldtirade!

Je partner kwam een half uur te laat op zijn afspraak. Hij stond in de file. Zijn 

afspraak was behoorlijk geïrriteerd vanwege het feit dat hij te laat was. Hij 

moest namelijk weer op tijd ergens anders zijn en dat lukte nu ook niet meer. 
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Vervolgens moest hij snel naar kantoor. Zijn baas jaagt hem al dagen op. Hij 

moest vandaag echt dat rapport inleveren. Uiterlijk 16.00 uur. Geen minuut 

later. 

Maar hij moest er nog aan beginnen. Gisteren werd hij plotseling 

weggeroepen, dus kon hij er niet aan werken. Hij moet er dus echt aan 

beginnen. Maar steeds vallen collega’s hem lastig met allerlei vragen. En dan

die telefoontjes van klanten tussendoor. Het gevolg: Om 16.00 uur geen 

rapport op het bureau van zijn baas. Het is hem gewoon niet gelukt. 

Dat valt niet goed bij zijn baas. Je partner probeert het nog uit te leggen. 

Maar er is niets tussen te krijgen. 

Moe en en verontwaardigd stapt hij in de auto en rijdt (later dan hij gepland 

had naar huis.) Een beetje doorrijden dan maar. Hij wil toch graag op tijd 

thuis zijn, want jij moet weg. 

Maar natuurlijk staat het helemaal vast. Zijn humeur is inmiddels tot ver onder 

het nulpunt gezakt. En dan eindelijk rijdt hij de straat in. Veel later dan hij zich 

had voorgenomen.

Snel loopt hij naar binnen. Gooit zijn spullen aan de kant en gaat achter het 

fornuis staan. Want... hij moet het eten vroeg op tafel hebben voor jou! 

Een kwartier later kom jij binnen en roept: “Hee, is het eten nog niet klaar? Ik 

moet wel om 19.00 uur weg hè!”

Had dat dan gezegd!

Tja. Als hij je dat nu meteen verteld had. 

Als je dat geweten had, dan had je misschien wel anders gereageerd.

Stel je voor dat je dit geweten had van hem. 

Stel je voor dat je geweten had dat hij zo’n rotdag had. Hoe was je dan 
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binnengekomen? 

Wat had je dan gezegd tegen je partner?  

Waar denk je dat hij behoefte aan gehad had?

Raar eigenlijk

Het lijkt wel of wij eerst zeker moeten weten of de ander écht een goede reden 

heeft om te doen wat hij doet voordat wij onze liefde en begrip willen geven. 

Het liefst willen we die reden van tevoren nog weten ook. 

En dan ook nog graag in rustige, vriendelijke, redelijke woorden.

We willen eerst zeker weten dat onze partner echt een goede reden had om uit te 

vallen naar ons. 

We willen het kunnen begrijpen met onze volwassenelogica.  

Maar wat als hij zich gewoon ongelukkig voelt zonder dat hij uit kan leggen waar 

het aan ligt. Dan wordt het toch een lastiger vraagstuk. 

Het wordt nog ingewikkelder als het niet ging om gewoon een rotdag, maar om 

een rotgevoel dat hij opeens had, zonder dat hij wist waar het vandaan kwam. 

Dan heeft hij helemaal geen goede verklaring of reden voor zijn reactie. 

Maar zijn behoefte blijft hetzelfde. 

Je partner heeft een beetje liefde en aandacht nodig. 

Medeleven. 

Compassie.

In ieder geval heeft hij geen behoefte aan een scheldpartij of hatelijke 

opmerkingen van jouw kant.

Bekijk het eens van een afstandje

Als je deze situatie van een afstandje gaat kijken. 

Zonder emotionele betrokkenheid.
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Dan kun je zijn scheldtirade eigenlijk vertalen als: 

“Ik heb zo’n rotdag gehad. 

Het is me niet gelukt om het eten op tijd klaar te krijgen. 

Ik baal daar zo van. 

Dit is op dit moment de enige manier waarop ik dat kan uiten. 

Diep van binnen ben ik er echt niet trots op, maar op dit moment heb ik niet die 

verstandige woorden die je graag zou willen horen.”

Want natuurlijk zijn er handigere manieren om dat duidelijk te maken. 

Dat weet jij. Dat weet je partner. 

Maar zo werkt dat niet. 

Zo werkt dat niet bij je partner. Zo werkt dat niet bij jou. 

En zo werkt dat ook niet bij je kind. 

Kinderen hebben vaak niet de woorden die wij zouden willen horen. 

Zij zullen niet zeggen: “Pap mam, ik heb echt een rotdag gehad. 

Ik viel met de fiets. 

Ik kreeg op mijn kop van de buurvrouw omdat de bal in haar tuin kwam, terwijl dat 

echt per ongeluk ging. 

Ze pestten me omdat ik niet snel genoeg was met tikkertje. 

En dan krijg ik van jou nog eens op mijn kop omdat ik te laat thuis was, maar ik 

moest nog een taak doen van de juf. 

Dus eigenlijk ben ik nu gewoon boos.”

Dat is niet de manier waarop de meeste kinderen reageren.

Hoe reageren ze dan wel?

Kinderen reageren anders.

Ze stampen bijvoorbeeld naar binnen. 

Gooien de deur dicht. 

Vervolgens geven ze je een brutale mond.
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Als jouw reactie dan ook maar een beetje corrigerend is, storten ze zichzelf in een 

enorme driftbui. 

En als hun broertje dan per ongeluk een klein beetje te dicht bij staat, krijgt hij ook 

nog een klap toe. 

En jij? Jij denkt alleen maar: “Waarom?” 

“Waar is dat voor nodig?” 

“Je kunt toch ook anders reageren?”

Misschien zeg je hem dat zelfs ook. 

(Met het gevolg dat je kind of nog bozer wordt of het misschien opgeeft en naar zijn

kamer stampt met de woorden: “Je begrijpt me toch niet.”)

Waarom reageren kinderen op deze manier?

Je kind reageert niet op deze manier omdat hij gewoon niet naar je wil luisteren. 

Hij doet het ook niet om jou lekker dwars te zitten.

En ook niet omdat hij zin heeft om de boel op stelten te zetten. 

Dat is een verkeerde vertaling van zijn gedrag.

Je kind doet dit:

• Om jou iets duidelijk te maken en

• Om iets in hem te beschermen

Je kind wil je laten weten dat er iets aan de hand is. Op dit moment is dit de beste 

manier die hij heeft om dit te uiten. 

Die klap, schop, huilbui, driftbui, dat clowntjesgedrag zijn een noodkreet van je kind.

Je kind wil je duidelijk maken dat het zich rot voelt. 

Dat het het even niet meer weet. Dat het je liefde nodig heeft.
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Zijn grootste probleem is dat aan ons volwassenen niet verteld is dat wij naast vader,

moeder of juf ook nog eens een detective moeten zijn. 

Wij moeten keer op keer uitvogelen wat ze precies bedoelen met hun gedrag.

Daarbij redeneren wij vaak als volgt: 'Als je je broertje slaat, heb je ruzie met hem, of 

je hebt een hekel aan hem.' 'Als je brutaal bent, dan heb je geen respect voor me 

of hou je niet van me.' 

Zo werkt dat niet bij kinderen. 

Kinderen redeneren als volgt: ‘Als ik een driftbui heb, als ik brutaal of agressief, als ik 

clowntjesgedrag vertoon of als ik me terugtrek, bedoel ik eigenlijk: 

Er is wat aan de hand met me. Ik heb jullie hulp nodig.’

Het lastige is dat kinderen zelf vaak niet precies weten wat er aan de hand is. 

Van binnen voelen ze van alles. Ze kunnen er alleen geen woorden aan geven. 

Dus moeten ze het op een andere manier uiten. 

En die manier maakt het voor ons vaak niet echt makkelijker. 

Maar voor hen ook niet. 

Moet ik alles maar pikken?

“Ja ja”, denk je nu. “Je kan me nog meer vertellen, maar dit ga ik toch echt niet 

pikken van mijn kind.” 

Goed nieuws. Je hoeft niet alles te pikken van je kind! 

Toch is het goed om te weten waarom hij doet wat hij doet. 

Op het moment dat je kind zich ongewenst gedraagt (driftig, brutaal, slaan, huilen, 

schelden, enzovoort) voelt hij zich van binnen vaak machteloos, verdrietig of 

hulpeloos. Maar zo wil hij zich helemaal niet voelen. 
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Vaak is het te pijnlijk om te voelen. 

Je kind zet daarom iets om dat gevoel heen, zodat het dat gevoel niet meer hoeft 

te voelen. Dat is een beschermingsmechanisme. (Bijvoorbeeld een driftbui, een 

huilbui, verlegenheid, faalangst, paniekaanvallen.) 

Dit beschermingsmechanisme heeft één belangrijke taak: 

Dit nare gevoel niet meer hoeven voelen. 

Hij zet als het ware beschermers in om zich tegen dat nare gevoel te beschermen. 

Wat gebeurt er als jij je kind terechtwijst of tegen dat gedrag 
ingaat?

Op het moment dat je kind boos binnenkomt (of bijvoorbeeld totaal in paniek), kun 

je er vanuit gaan dat deze beschermers heel actief zijn.

Die beschermers hebben één doel:

Alles in het werk stellen om dat nare gevoel niet te hoeven voelen. 

Op het moment dat jij daar tegen ingaat of je kind op dit gedrag aanspreekt (door 

bijvoorbeeld boos te worden) gaan die beschermers nog harder werken. 

Vaak doen ze dat door het (probleem)gedrag te versterken of nog heftiger gedrag 

ervoor te zetten. Door op dat moment op het gedrag van je kind in te gaan, 

versterk je het gedrag dus vaak alleen maar.

Wat kun je dan wel doen?

Het is net als met EHBO. 

Zorg eerst dat de omgeving veilig is. 

Voor iedereen! Dus ook voor broertjes en zusjes. En voor jou zelf 

(O ja. Vergeet je spullen niet) 

Het gedrag dat je kind vertoont is niet toegestaan.
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Misschien begrijp je wel waarom je kind zich zo gedraagt (omdat je ziet dat je kind 

zich machteloos voelt. Omdat je weet dat je kind zich beschermt tegen een naar 

gevoel). Maar het gedrag is niet toegestaan.

Elk gevoel is toegestaan. Maar niet elk gedrag.

Dus jij mag grenzen stellen aan dat gedrag. 

Sterker nog: 

Als ouder moet je grenzen stellen aan gedrag.

Dat heeft je kind nodig.

Je kind heeft een sterke leider nodig op wie hij terug kan vallen, want hij redt het zelf

even niet meer. 

Hij heeft iemand nodig die de grenzen helder maakt. 

Want je kind heeft zijn eigen grenzen niet meer helder.

Het is jouw taak (en misschien wel zelfs jouw plicht) om de grenzen helder te maken 

en de omgeving te beschermen tegen het gedrag van je kind.

Jij moet er dus voor zorgen dat het gedrag (bijvoorbeeld slaan, schoppen, 

vernielingen van spullen die jouw dierbaar) stopt. 

Maar wel met het doel: De situatie veilig maken voor iedereen.
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Het bekende addertje onder het gras

Maar hier het addertje onder het gras:

Het heeft totaal geen zin om een hele preek te gaan houden over het 

gedrag van je kind als je kind nog in zijn beschermingsgedrag zit 

(bijvoorbeeld een driftbui, huilbui, terugtrekken, teruggetrokkenheid, etc).

Op het moment dat de beschermingsmechanismen actief zijn is het zinloos om je 

kind de les te lezen of iets verstandigs bij te brengen.

Je praat namelijk niet tegen je kind. Je praat tegen zijn overlevingsdelen. 

En die hebben geen boodschap aan jouw boodschap.

De enige taak van deze beschermers is: beschermen. En het maakt ze niet uit hoe!

Dus verspil je energie en moeite niet daaraan.

Jouw taak in dit stadium is:  

Zorgen voor veiligheid.

En daarnaast: 

De boodschap decoderen. 

Dit wil je kind je duidelijk maken

Je kind gedraagt zich niet voor niets zo.

Dat doet je kind met een reden. 

Je kind voelt zich naar, niet gehoord, niet gezien, of niet begrepen.

Eigenlijk wil je kind alleen maar dat jij dát begrijpt.

Dat jij dat ziet.

Dat jij hem hoort.

Hij wil dat dat nare gevoel gezien wordt. 

Hij wil dat hij dat nare gevoel kan troosten.
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Maar hij weet zelf niet hoe. 

(Geloof me, anders had hij dat allang gedaan).

Je kind heeft een voorbeeld nodig.

Je kind heeft jouw voorbeeld nodig!

En dat voorbeeld is niet 'een lesje fatsoen'.

Dat voorbeeld is: Een dikke knuffel. Een kus. Een kopje thee. Liefdevolle woorden.

En grenzen dus. 

Verstandige woorden kunnen alleen maar ontvangen worden door je kind zelf. 

Niet door deze beschermers.

Dus

Dus als je verstandige dingen wil zeggen tegen je kind, wacht dan een paar uur.

Wacht dan tot je kind weer lekker in zijn vel zit (en de beschermers weer weg zijn).

Bespreek dan wat je wil bespreken. Maar hou het kort!

Geen preken, maar woorden.

Hou het positief. 

Hou het oordeelloos. 

Hou het liefdevol!

Gedraag je zoals jij wilt dat je kind zich gedraagt.

Praat zoals jij wilt dat je kind tegen jou praat!

Jij bent de spiegel voor je kind.

Jij kunt ervoor zorgen dat je kind een prachtig spiegelbeeld gereflecteerd 

ziet in deze spiegel.

Zeg nou eerlijk.

Met jou als ouder (of leerkracht), kan dat toch niet anders!
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Handleiding van het kind

Dit was de beknopte handleiding van het kind.

Het gedrag van kinderen is soms ook zo onbegrijpelijk.

Het gedrag van kinderen is soms zo frustrerend.

Het gedrag van kinderen maakt je als ouder of leerkracht soms zo machteloos

En tegelijkertijd:

Het gedrag van kinderen is zo boeiend.

Er valt zoveel van kinderen te leren en te begrijpen.

Lessen die we zelf toe kunnen passen in ons leven.

Want of je het nu durft te geloven of niet

Kinderen spiegelen ons.

Zij leren ons iets over onszelf.

Als wij hen leren begrijpen, dan leren we onszelf begrijpen.

Als wij om leren gaan met hun problemen, leren we omgaan met de onze.

Als wij leren wat zij nodig hebben, leren we wat wij nodig hebben én, wat de 

mensen om ons heen nodig hebben. 

Ach, wij kunnen nog zoveel leren. 

Kinderen (en hun gedrag) helpen hierbij. 

Als wij hen leren begrijpen, dan leren we onszelf beter begrijpen én we kunnen onze

kinderen beter helpen.
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Daarom is er een uitgebreide handleiding van het kind.

Een handleiding met heel veel uitleg over het (gedrag van je) kind en natuurlijk ook 

met duidelijke, concrete stappen om je kind te helpen (en om een goede band 

met je kind op te bouwen).

Meer weten daarover? Ga naar:

http://www.treadsoftly.nl/handleiding-van-het-kind/

En bestel tot 31 december de e-cursus met meer dan 50% korting!
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