AUWders
AUWders? Ja, want ouderschap doet soms pijn – net
als het werken met ouders.
In deze column deelt José
Koster haar ervaringen met
ouders en ouderschap.
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Als maatschappelijk werker, leerkracht
of consultatiebureauverpleegkundige
weten we veel over kinderen en wat ze
nodig hebben. De toekomst van een
kind hangt af van de ontwikkeling die
het doormaakt. De rol van ouders is
daarbij cruciaal, en ouders weten dat,
zelfs ouders die hun kind verwaarlozen
of mishandelen. Alle ouders hebben
een diep verlangen om een goede ouder te zijn.
Dat geldt ook voor Sheila. Zij leverde
haar huilende dochter Nora altijd gehaast af bij de voorschool. Nooit bleef
ze een half uurtje met haar kind spelen,
zoals andere ouders. Wist ze niet dat
dat half uurtje belangrijk was? En waar
was baby Sam? Helemaal alleen thuis?
Sheila zag er onverzorgd uit, maakte
geen contact met andere ouders en de
leidsters en bezocht nooit de verplichte
ouderbijeenkomsten.
Het beste willen voor je kind is niet hetzelfde als het beste doen. Wat is eigenlijk het beste voor dít kind? Soms weet
je het niet – of je weet het eigenlijk wel,
maar het lukt gewoon niet. Te veel aan
je kop. Zorgen om andere zaken, of kinderen die heel veel aandacht vragen,
vanwege een handicap of gedragsproblemen. Misschien heb je als ouder zelf
wel ‘iets’ dat in de weg staat, of heb je
gewoonweg nooit geleerd van je eigen
ouders wat ‘het beste’ is. Zo kunnen er
allerlei redenen zijn waarom ouders
niet in staat zijn hun kinderen het beste
te bieden.
Hoe zat dat met Sheila? Voordat ze
moeder werd, had ze een goede baan
in het onderwijs. Samen met haar man
had ze zich zo verheugd op een mooi
gezin. Maar Nora bleek een huilbaby en
bij de bevalling van Sam liep Sheila
complicaties op waarvan ze maar niet
genas. En alsof dat nog niet genoeg
was, stonden er op een nacht twee in-

Zij leverde haar huilende dochter
altijd gehaast af bij de voorschool
brekers in de babykamer en daarna
durfde Sheila niet meer met de kinderen naar buiten. Langzamerhand kregen
uitputting, angst en stress de overhand.
Gelukkig kreeg ze met voorrang een
plek in de voorschool. Daar was Sheila
heel blij mee, want ze vond het vreselijk
dat ze geen energie had om leuke dingen met Nora te doen. Ook fijn: de voorschool was dichtbij. Dat betekende dat
Sheila – als Sam weer eens last had
van zijn longen – snel op en neer kon
rennen om Nora weg te brengen of op
te halen. Sam liet ze dan achter in zijn
wipstoeltje, zodat hij niet het vochtige
weer in hoefde waar hij zo van ging
hoesten.

José Koster

Ze wilde het beste voor haar kinderen.
Maar Sheila herkende zichzelf niet
meer in de vrolijke vrouw op de foto’s
aan de muur. Zou ze ooit weer kunnen
lachen? Zou ze ooit genoeg energie
hebben om een leuke moeder te zijn?
En zou haar man ooit op haar uitgekeken raken? Sheila had zich het ouderschap heel anders voorgesteld.
Niets is wat het lijkt. Je verkijkt je zo
makkelijk op ouders. Allemaal hebben
ze hun eigen verhaal.
José Koster biedt training, onderwijs en coaching aan
beroepskrachten in onderwijs, zorg en welzijn. Ook
leidt ze oudergerichte projecten (www.josekoster.nl).
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