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l lcl gcilreg val 1e eigen kinderen kan 1e veel vertellen over

(.)/.,)' K rCeren houden je een spiegel vcor-elr let beetC ctal

1e uaarin zret kan lreei confronterend z1i,' zegllrleder en

coach Arianne Bruijn. 'Maar het ltiedt ook geweldige l"ansen

en oude, verbourvdc hoerderi j  in

Empe, vlak bij Zutphen, is het rvoon-

en rverkadres van Aritrnne Brui jn.

Dat laatste is een bewuste keuze.

want zo heeft ze de rnogeli jkheid onr er

zo veel mogeli jk te zi jn voor harirr kinderen

als ze thuiskomen uit  school. LIct rnoeder-

schap is voor Ari t lnne niet al leen een f{root

eeschenk, maar ook een belangri jke clage-

l i jksc leerschool .  VanLr i t  haar prakt i jk  aan

huis begeleidt zi j  urensen ntct vragen op

persoonli jk vlak, relat ie- en werkgebied.

" ln ieders leven ontstaan onvermijdel i jk

bepaalde patronen, waar j i jzelf  en anderen

in jourv omgevine last van kunnen hebben.

Als je kinderer.r l .rebt, kunnen die daar l .reel

sterk op reaqercn. De kunst is ont je daar-

door te laten raken cn ie te laten uitdagen

onr je eigen geclrag en levenspatroon eens

kri t iscl-r onder clc loep 1s nsn1gn."

Kun je een voorbeeld geven van

zotn patroon in je eigen leven?

"lk nrerk clat als nri jn nran Hirns en ik tc

gestrest leven, de kir-rderen onrustiqer, l .r '

t iger rvorclcn, op een ' \ 'er\relencle' nranicr

onr ir i tndircht qi lan vri lgen. I)ar-r n i l  ie t l .r t

ze cl ir i rrnrce stoppen; eer-r lreetje nrc'cr rckt

ning ntet jou holrcie rr,  n' i rnt je hc-bt hct ir l

zo druk. . .  tot  je opeens clenkt:  hol  I  Ioc s.r . r t

het  e igcnl i jk  rnet ni i j? Hoc gaat hct  r l rc l  ( )n\

Want r ls ik hecl  eer l i jk  ben, rveet ik dat

Hans en ik de nciging hebben ()nr l r r t  l r \ r ' r l

behoor l i ik  te vul len.  Als je dc hand in eig. ' r :

boezerr  steckt  op zo'n monrent,  in plaat:

r . tn t lc  sqhul t l  r .ut . t l lc  ( )nru\ t  cn \p. lnnin,-

bi j  de kinclercn te leegen, dan verandc.rt  cr

iets. Als n' i j  nrccr t i jd vr i jmaken, rr 'orr lcn , i .

k inderen r t rst igcr,  meer ontspannen en lu:-

teren ze beter. [ :n n' i j  hebbcn \\ 'ccr colrt , i . :

met onszel l ,  met c lkaar -  in c le relat ic cn

nret dc kindcren. Er is ruimte gecrel 'crd.

happinez



t Als wij nneer tijd vrijnraken, worden de

kinderen rustiqer, meer ontsoannen luisteren

beter En wii hebben weer contact rnet onszelf,

met elkaar - in de relatie en nnet de kinderen,

Er is ruimte gecreeerd t

Hoe komen we eigenlijk aan dit
soort patronen?
''.\ls rve geboren worden, komen we uit de

ccnheid, de bron, het licht. Iedere nieuwe

ouder, iedereen die op kraambezoek gaat,

voelt een bepaald ontzag bij het zien van een

Irirsgeboren baby. Het is alsof je door de ogen

van zo'n kindje recht de hemel in ki jkt.

Het is een wonder,  a l les z i t  erop en eraan -

.r l  is het nog zo klein. Het beweegt en is

nog helemaal vr i j  in z'n expressie. Als het

honger heeft, laat 't dat luidkeels weten, als

hct moet poepen of plassen, doet ' t  dat ter

plekke en als het moe is, gaan de oogjes

dicht. Zo'n babv kent nog geen remmingen,

past zich nog niet aan. Maar onherroepeli jk

komt het moment dat het pijn gaat ervaren.

Op fvsiek gebied - het stoot zich een keer,

valt  als het wi l  gaan lopen, komt klem te zit-

ten - maar ook op emotioneel gebied. Een

kind rvil liefde, aandacht, voedsel, gebor-

genheid en erkenning en als dat niet direct

ol'niet genoeg wordt gegeven, zal het aan-

r.rnkel i jk nog bl i jven hui len en roepen,

nraar als het te vaak niet kr i jgt wat het nodig

heeti ,  dan zal het naar een andere oplossing

zoeken. Als een kind bijvoorbeeld regelma-

t iq niet op t i jd genoeg eten kri jgt,  dan zal

hct cr uiteindel i jk niet meer om vragen en

{('n()eqen nemen met minder. Het sluit zich

ec.lceltelijk af voor die behoefte."

Je bedoelt dat een kind de pi in

die het voelt als absoluut ervaart?
' ' I)rccies. Als een kind te weinig aandacht

cn l ietde kri jgt,  zal het er eerst nog om

huilen, maar na een tijdje geeft het dat op en

bedenkt het iets anders om aandacht te kri j -

qc'n. En dat hoeft echt niet stierlijk vervelend

gedrag tc ziin, ook het tegenovergestelde ge-

beurt maar al te vaak: bi jvoorbeeld als het al

()p school zi t ,  enorm z'n best gaan doen,
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hoge cijfers halen om die aandacht toch te

krijgen. Maar... het is een substituut-behoef-

te geworden, die aandacht. Het zal ook niet

snel genoeg zijn, dus gaat het kind nog meer

z'n best doen. Bij sommige mensen zet dit

patroon zich hun leven lang voort. Ze doen

alt i jd hun best, vanuit een diep, onvervuld

verlangen naar liefde. Op den duur houden

ze niet eens meer van zichzelf, gaan ze zelf

geloven dat ze in oorsprong niet goed ge-

noeg zijn. Om dit patroon te transformeren,

moet je om te beginnen in gaan zien dat j i j

er mag zijn, gewoon zoals je bent, en van je-

zelf  leren houden. Ergens in je leven wilde je

pijn vermijden en heb je een dikke jas aan-

getrokken om te kunnen overleven. Mis-

schien had je'm op dat moment even nodig,

maar je hebt geen levenslang - je kunt hem

ook weer uitdoen."

Hoe kunnen je kinderen jou

helpen om wat op slot zit weer

open te maken?

"Stel je voor dat jij ergens in je leven het

contact met je levenslust verloren hebt.

Dan kun je het vaak niet verdragen als je

kind juist dri t  laat zien. Kinderen zi jn leven-

dig, speels, onderzoekend, nieuwsgierig,

spontaan. Kortom: een en al levenslust.

Energetisch gezien zit levenslust in het bek-

ken en misschien werd jou vroeger geleerd

om je spontaniteit ,  je seksuali teit  -  want dat

is een uit ing ervan - bi j  je te houden. Door

preutse ouders, ofdoor een nare ervaring op

het gebied van seksuali teit .  Misschien was je

als puber tot over je oren verliefd - en ging je

bekken dus open voor iemand die je bot af-

wees. Om die pijn voortaan te vermijden sloot

je dit  gebied af, bewust of onbewust, en

daarmee ook je spontaniteit  en levenslust.

Zelf was ik als meisje dol op dansen, danste

ik voor de spiegel mee met TopPop op tv.

Totdat een van mijn broers een keer zei:  doe

niet zo raar, je ziet er verschrikkel i jk stom

uit.  Bal dat kwam binnen, vooral omdat ik

al onzeker was op dat gebied! Ik stopte acuut,

hield mezelf in en mijn spontaniteit werd

weggedrukt. Later ging ik in plaats daarvan

afen toe los op feestjes: veel drinken, seks

hebben zonder gevoel erbij. Ik werd er on-

gelukkig door en het bevredigde al helemaal

niet.  faren later bleek mijn jongste dochter

net zo van bewegen en dansen te houden als

ik indert i jd. Door haar levendigheid werd

dat verlangen in mij weer wakker gemaakt.

Ik dans nu regelmatig met haar, we doen

gek, zi jzi t  op dansles en ik inmiddels ook.

Waar het natuurl i jk ten diepste om gaat,

is het gevoel vr i j  te kunnen zi jn en vanuit

vr i jheid in het leven te durven staan. En als

ik m'n levenslust toch weer in mezelf weg-

stop, het eronder houd, merk ik dat ik het

ook terugfluit  bi j  haar: doe niet zo gek...
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Dat is mijn patroon dat de kop weer even

opsteekt vanuit de wens dat anderen je

serieus nemen en niet gek of afwijkend

vinden. Het is heel belangrijk om je te rea-

liseren dat als je je kind afremt, je dat vrij-

wel altijd doet vanuit een patroon."

Hoe kunnen wij onze kinderen

zo Yeel mogeliik helpen bij hun

ontwikkeling?

"Wij kunnen onze kinderen begeleiden in

het zoeken en vinden van hun plek en func-

tie op aarde. Niet als kloon of verlengstuk

van jou, maar als een vreemdeling, die een

eigen levenspad bewandelt. Die typering

heb ik van schrijver Guus Kuijer, die eens

zei: Als je jonggehuwde koppels vraagt of ze

een kind willen, zeggen ze vrijwel allemaal

' ja', maar als je ze vraagt of ze een vreemde-

ling in huis zouden nemen, zeggen ze bijna

allemaal'nee'. Het is een valkuil om ie kind

als een te serieus project te zien waar je hard

en efficient aan moet werken. Het is heerlijk

om met je kinderen te stoeien, te vechten,

uitdagende spelletjes te doen, de natuur in te

gaan. Daar krijgen ze vertrouwen van en leren

ze zichzelf door kennen: wat ze wel en niet

willen, wat wel of niet bij ze past. Probeer

onzekerheden niet op te heffen, problemen

niet voor hen op te lossen en laat ze hun

fouten maken - daar leren zevan. Grijp niet

te snel naar vaste recepten in opvoedings-

boekjes, naar oplossingen ofnaar een pilletje,

al is dat homeopathisch. Juist als je jezelf wat

aan de zijlijn opstelt, geef je ze het vertrou-

wen mee dat ze zelf een antwoord kunnen

vinden op wat ze tegenkomen in het leven."

Maar af en toe grenzen

stellen is toch ook nodig?
"Tussen het tweede en vierde levensjaar

komen kinderen in de fase van het 'nee'

zeggen, ze ga nop zoek naar hun grenzen

en naar hun mogelijkheden. Als dat voort-

durend de kop in wordt gedrukt en braaf

en volgzaam gedrag wordt geprezen en ge-

stimuleerd, zal het kind zich aanpassen

- of in sommige gevallen nog tegendraadser

worden. Als het zich aanpast, bestaat het

gevaar dat dit een patroon wordt en kan

het kind als volwassene nog steeds een volg-

zame buitenkant hebben, maar van binnen

een nee in zich dragen dat er afen toe als

een onbeheersbare driftbui uitkomt. Als zo

iemand dan zelf kinderen krijgt, zal hij of

zij misschien meteen weer hetzelfde gaan

doen: hun grenzen afbakenen, ze braafen

gewil l ig maken. Het ene kind zal zich aan-

passen en op den duur vergeten wat de ei-

gen wensen en verlangens zijn, maar het

andere zal hier helemaal niet in mee willen

gaan. Dat laatste kan knap lastig zijn voor

jou als ouder, maar je wordt er wel door uit-

gedaagd om zowel zelf je'nee'op te zoeken

en in te zetten als in te zien dat je kind

ruimte nodig heeft en zelf z'n grenzen wil

opzoeken. Veel ouders die hiermee te ma-

ken hebben gehad, met peuters of met pu-

bers, zeggen achterafdat het kind uiteinde-

lijk weer op z'n pootjes terecht is gekomen.

Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je

een kind helemaal vrij laat, laat doen wat

het wil. Waar het om gaat is dat je in con-

tact blijft met je kind en waar nodig gren- >
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zen stelt  in het besefdat ieder kind ten

diepste een eigen, unieke weg aan het

zoeken is in dit  leven."

En welke rol speelt ons eigen

leven, ons eigen Yoorbeeld bii

de weg die kinderen gaan?

".{ ls mens kom je op aarde vanuit het l icht.

l i i  bent uniek,  j i j  bent als een instrument

\\'aarop het leven kan spelen en als jij dat

toelaat, dan kun je je eigen muziek laten

kl inken in deze wereld. Natuurl i jk bouw je

ie defensie op, ie patronen, maar je hebt de

mogelijkheid deze eigenaardigheden onder

ogen te zien en te transformeren.

In mijn prakti jk had ik eens een man die bi j

nr i j  kwam, omdat hi j  vond dat hi j  te weinig

overwicht had op zijn kinderen. Ze namen

hem niet echt serieus en luisterden slecht

naar hem. Hij dacht dat hij moest leren

strenger en duidel i jker te worden. Al snel

bleek dat hij vroeger weinig fysieke warmte

had gekregen en dat hi j  di t  op zi jn beurt

nroeilijk aanzijn kinderen kon geven, ter-

rr'iil dit wel een groot verlangen van hem

rr'as. Zijn te strenge houding was een sub-

:t i tuut-manier geworden om contact te

maken. Toen hij leerde om de liefde voor

zi in kinderen fysiek te uiten, werd het con-

tact met hen veel beter, ook als hiy'  de beno-

digde grenzen aangaf. Er kwam ontspan-

ning, ruimte - in hemzelf en in het gezin.

L-it de joodse traditie komt een prachtige

anekdote over het moment dat Eva van de

appel at. De vraag wordt gesteld: waar was

.\dam toen? Het antwoord: God had Adam

meegenomen naar de wereld buiten het pa-
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te willen beoalen voor onze kinderen,

terwijl we eigenli1k hun gidsen zijn

in het begin van hun leven, )

radijs om hem te laten zien hoe hi j  een huis

moest bouwen, het land kon bewerken, hoe

hij kon overleven daar. Wat Eva deed en de

consequentie daarvan, dat het paradijs ver-

laten moest worden, was kennelijk nood-

zakelijk. Kortom, het is een gegeven dat we

in ons leven afen toe verdwalen, op het ver-

keerde pad terechtkomen. Onze kinderen

zullen ook wel eens dingen doen waarvan

wij vinden dat ze niet goed zijn of niet bij

hem of haar passen. Maar dat hoort erbij,

keur het niet te snel af - tenzij het natuurlijk

alle perken te buiten gaat. Vraag jezelf eerst

af: wil ik dit verbieden, omdat ik vind dat

het niet hoort of omdat het werkelifk nood-

zakel i jk is om een of andere reden? Onze

kinderen zijn ons door het leven gegeven,

door het goddelijke, en staan nog dichter

bij het licht, bij de oorsprong, dan wlj. Ze

hebben net als wij een dieper weten, waar

ze vaak nog meer mee verbonden zijn dan

wij. Wij hebben de neiging alles te willen

bepalen voor onze kinderen, terwijl we ei-

genl i jk hun gidsen zi jn in het begin van hun

leven. Soms maken ze dingen mee waar-

voor je ze zou wil len beschermen, maar

die ze door moeten maken om te kunnen

groeien. Ware liefde is ook je kind loslaten,

zoals Kahlil Gibran zo mooi heeft beschre-

ven in 'De Profeet'.

Zij komen door je, maar zijn niet van je,

en hoewel zij bi.i je zijn, behoren ze je niet toe.

Jij mag hun geven van je liefde,

maar niet van je gedachten,

want zij hebben hun eigen gedachten." .clt'

IEKST VINCENT DUINDAM

FOIOGRAFIE ANTIEN ALETINO (PORTRET), GETTY IMAGES, VEER

Lezersaanbieding
Op vrijdag 11 juni wordt voor lezers

van Happinez een dag georganiseerd

rond het thema wat ouder en kind

van elkaar kunnen leren. Ki jk voor

meer informatie op pagina 90.
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