
Project Kind

verwend en overvraagd
De tegenstrijdigheden van het moderne opvoeden

Welhe ouder wil niet het beste aoor ziinhinderen? ledereen toch? Daarom gun je ze hun
hochey, harate en aiool, mddr je wilt ooh wel dat ze erin uitblinhen, Testen, toetsen en
bijlessen moeten eraoor zorgen dat hinderen ooh intellectueel alles uit de hast halen. En zo

n hoe ga je dan naar school?,Eerst met de
fiets, dan met de trein, dan met de bus en
dan weer met de fiets,' zegt Sanne (r z), als-
of het de gewoonste zaak van de wereld is.

Sanne woont aan een gracht in Amsterdam en ze
gaat naar de eerste klas van een gymnasium een uur
reizen buiten Amsterdam. Voor het gl.rnnasium om
de hoek ('tien minutenlopen hiervandaan,, zegtva_
der fules Peters) was ze uitgeloot, en de andere Am-
sterdamse gymnasia zaten vol. Ga maar naar het
Cartesius, had de gemeente gezegd. Maar dat is, aI-
dus vader [ules,'een voor tachtig procent zwarte
school. Ikvind mijn dochter nog te jongvoor het zen-
delingendom.'
'De school isbest leuk,' zegt Sanne, terwijl ze nog een
sushi in haar mond stopt,'maar de kinderen zijn
sloom. Niemand hadnog ooit legergympen gezien,
terwiil halfAmsterdam erin loopt. En als je vraagt:
wat zijn je hobby's, zeggen ze: lezen. Ze hebben geen
sport, ja, hooguit paardrijden, maarverder niets. Zo
saai.'

Sanne tennist (op woensdag), hockeyt (op maan_
dag, wijdagen zaterdag), speeltpiano (op dinsdag),
zingt, is demodanser streetdance (oefenen op don-
derdag), heeft jarenlang geturnd en ook nog ge-
schaakt. Hoemeer je doetalskind, hoe meer je aan_
kunt als volwassene, is de filosofie van moeder Le-
nie. Alles beter dan onzeker sigaretjes liggen roken
op de bank, toch,' zegt vader fules schertsend.

Sanne Peters (oudste van vier) is een dochter van
hoog opgeleide ouders. Ze heeft het altijd druk, net
als vader fules (gynaecoloog) en moeder Lenie
(psycholoog).

Milan Petit (9, oudste van drie) is ook zo,n modern
kind. Ook al hadden zijn ouders (adviseurs in de
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'goededoelenbranche') zich het na hun wereldreis-
met-gezin-en-zonder-klok anders voorgesteld, net
als zijn ouders kan Milan zijn week al bijna niet
meerplannen zonder agenda. Zijn moederheeft ge-
Iukkig een spreadsàeetgemaakt met daarop alle ac-
tiviteiten van alle kinderen. Milan, staat daarop,
speelt saxofoon op maandag, schermt op dinsdag,
voetbalt op woensdag en zaterdag en schildert op
vrijdag.
Titus Kleerkoper (9, de middelste van drie) zit op
tennis, voetbal, judo en muziek. Hij is erg goed in
tekenen ('op school mag hij de kleurplaten maken ),
maarmet taal wil het nietzo vlotten. Dus krijgt hij
extra bijlessen. 'Daar is op school speciaal een re-
medial teacher voor,'zegt moeder Floor Kleerko-
per'

Hoe verschiilend kinderen als Sanne, Milan en Ti_
tus ook zijn, stukvoor stuk zijn zij, en al hun broer-
tjes, zusjes enklasgenoten zeergewenst. Hun ouders
(hoog opgeleid, wit enveel verdienend) hebben het
weliswaar heel druk - met werken, sporten en het
onderhouden van een verantwoord sociaal-cultu-
reel leven-ze doen allemaal erghunbest hunkin-
deren voor te bereiden op de raÍracevan het ieven.
Daarin laten zij zichbijstaan doorpsychologen, op_
voedkundigen en testbureaus die hun kinderen op
de millimeternauwkeurigkunnen scannen op hun
vaardigheden, talenten en onvolkomenheden.
Achterbankkinderen worden ze ook wel genoemd,
een term van sociaal geograaf Lia Karsten voor kin_
deren die na school van hot naar haar worden ge-
reden door moeder, vader, oppas ofau pair.
Ze moetenveel, de moderne kinderen, op school en
na school en vaak ook nog in het weekend. Daar
staat tegenoverdat ze alle steun enbegeleiding krij_
gen die hun ouders wenselijk vinden, zoveel mo-

aanhet leven.
padr maanden zegt:

gelijk van bedreigende situaties (als blafíende trai-
ners of haaibaaierige kinderen) worden wegge-
houden en op de beste scholen zitten (en als die
scholen toch niet zo goed blijken te zijn, zorgen de
ouders erhoogstpersoonlijk voor dat dat verandert:
ze nemen plaats in het schoolbestuurof stellen zich
verl<iesbaar voor de medezeggenschapsraad).
Ook verder l<omen moderne kinderen niets te kort,
ze hebben alles wat ze zich maar kunnen wensen,
zwemmen inweelde, althans, de meesten van hen.
En hun ouders nemen hen minimaal twee keer per
jaar mee op vakantie - doorgaans in de voorjaars-
vakantie opwintersporten'szomersverweg.,Vroe-
ger ging je pas skiën als de kinderen wat ouder wa-
ren,' zegt Jan Petit, vadervan Milan (9),Isabelle (g)
en Ruben (5). 'Nu is het wij vinden skiën leul<, dus
gaan de kinderen mee, ook Ruben.,

pedagogen en medewerkers van schoolbegelei-
I dingsdiensten maken zich weleens rorg.i orn
kinderen als Sanne, Milan, Titus en hun klasgeno-
ten. Hun leven,wezenzij, is te druk, aan spelenko-
men ze nauwelijks meertoe. Ze wordenweliswaar
voorbereid op de wedloop van het leven, maar drei-
gen ze niet voortijds afgebrand, uitgeput of over_
spannen te raken?
En wat te denken van al dat speelgoed? Dozen vol
1e go, kasten vol video's en voor de ridderliefhebbers
in huis het mooiste en grootste houten kasteel uit
de speelgoedwinkel.
'Ooit gehoord van de ziekte affluenza, de ziekte van
de overvloed?'waagt hoogleraar pedagogiek Mi
cha de Winter.'Die termwordt inAmerila gebruikt
voor kinderen die zoveel spullen hebben dat ze er
ongelukkig vanworden. Ze kunnen nietmeerkie_
zen, speelgoed zegthen helemaalniets meer, ze spe-

iagen ouders elhaar en hun hinderen op in hun aoorbereiding op de ratrd.ce
Zínaol, of niet? 'Hoe meer clubjes, hoe groter de hans dat einhind na een
ihheb geen zin meer, ihben te moe, ouerdaad schaadt,'

door Mar Oomen, foto's Yvonne Brandwijk
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Ien er ook niet mee. Ze krijgen alleen nog maar een
kick van het telkens iets nieuws krijgen.' Elly Leije
naar van de schoolbegeleidingsdienst in Amster-
dam (ABC) vertelt overeen moeder die de wanhoop
nabij was, ílles had haar dochter al, maar ze speei-
de helemaalnergens mee; alleen maarmet een doos-
je en wat papier.

|ules Peters,vadervanSanrre (r z),Btam(r r), Tim(9)
en Marijke (7): Als mijn kinderen iets moois zien,
dan is dat er op een dag ineens. Ze hoeven niet te
wachten op Sinterklaas ofhun verjaardag. Zakgeld
krijgen ze niet. Wat moeten ze daarmee? Sparen
voor iets moois? Dat is toch zielig.'

'Gijs,' zegt Frans de Rooy (5o, stedebouwkundige),
vader van Gijs (9) en Aagje (r r), 'wil ai jaren een tv
op zijn kamer. Al zijn wiendjes hebben er een. Wij
kunnen er natuurlijk makkelijk een betalen, maar
moet dat dan ook?'
Marina van Notten (42) en |an Petit (44), ouders van
Milan (9), Isabelle (8) en Ruben (5) vinden het maar
Iastig, al die welvaart.'Ze worden zo verwend,,zegt

Jan Petit. 'Ze hebben alles al.'
'|e moet bewust schaarste creëren,' zegt Marinavan
Notten. 'Zeggen: het geld is op.'
Gewoon nee zeggen, zonder reden, past niet in de-
ze tijd. AIs een kind iets wil, gaan ouders vaak ook

Frans de Rooy en Pauline Bunt met hun
kinderen Gijs (9) en Aagje (11): 'Alle vriendjes
van Gijs hebben een tv op hun kamer. Wij
kunnen dat makkelijk betalen, maar moet dat
dan ook?'

eerst, weet Ineke Eschbach van de schoolbegelei
dingsdienst in Haarlem,'eindeloos discussiëren
over de pro's en contra's. Datis zo vermoeiendvoor
het kind. Zijn motorblijft maardraaien: misschien
mag het, misschien mag het, misschien mag het.
Hetkind bliift hopen. Beteris om meteen te zeggen:
nee, het mag niet, en wel hier en hier en hierom.
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Ouders moeten meer het heft in handen nemen.

Maar ze zijn te bang om hun supergewenste kind
te kwetsen.'

Schoolbegeleidingsdiensten steken weleens de

draak met de moderne, hoog opgeleide, overbezet-

te ouders. DanveÍellen ze anekdotes, bijvoorbeeld
over dat meisje dat de zin: 'Ik hou van...'afmaakt
met'coquilles Saint facques'. Of over de kinderen die

geen feestjes hebben maar'fuif es' en hunverjaardag

vieren in World Disneyland Parijs. Of over die jon-

gens enmeisjes van zes, zeveniaar oud die methun
mobieltje hun moeder bellen als ze liever met een

vriendin mee naar huis willen dan naar de na-

schoolse opvang, maar ook als in de klas ineens de

meester zo onaardig tegen ze doet. (Dat doen kin-
deren dus echt: hun moeder be]len als de meester

boos is. Maarookandersom: Pauline Bunt, de moe-

der van Gijs en Aagje, vertelt dat toen zij a1s ouder

meeging op schoolkamp, een kind elke drie uur ge-

beldwerd door zijn moeder: gaat het nog goed met

ie')
Het loopt, zeggen de medewerkers van de school-

begeleidingsdiensten,wat datbetreft we1 eenbeetie

uit de klauwen. Natuurlijk, geven ze grif toe, is hun

tit zegde zijndrukke directeursbaan op, moeder Ma-

rina nam ouderschapsverlofen het hele gezin ging
zeven maanden op wereldreis. Marina:'We wilden
een leven zonderagenda's, zonderklok, we namen

zelfs geen telefoon mee. De kinderen vonden het

heerlijk. Voora1 om zoveel samen te zijn.'
Nuhouden Petit enVarrNottenkantoor aan huis en

proberen ze ervoorte zorgen dat, zoals Petit het for-

muleert'erveelwije delenvan dagen in de weekzijn,
waarop de kinderen gewoon kunnen spelen. Dat

moeten we inderdaad wel plannen, ja.'

Hetis ietsvanalle tijden: de clubjesnaschool. Voor-

al in de wat meer welgestelde kringen was het ge-

bruikelijk om buiten school om op zijn minst een

sport te beoefenen (tennis in de zomer en hockey

in de winter) en daarnaast ook nog een muziekin-
strument te leÍen bespelen. Voor kinderen van de-

ze tijdis datniet genoeg, die zittenbehalve op mu-

ziek en voetbal ofhockey ook nog op schaken, iu'
do,karate ofschermen,boetseren of schilderen, to-

neel ofcircus, streetdance ofballet.'Hetis,' zegt ont-

wikkelingspsycholoog Dolph Kohnstamm,'net als

met die schijf vanvijf met eten vroeger. Een modern

kind doet aan sport, muziek en nog iets cultureels-

'Ikverwachtvanmijnkinderen dat ze hun talenten

aanboren en die ook ontplooien,'zegt Floor Kleer-

koper in de kantine van voetbalclub Buitenveldert.

Het is kwart over zes woensdagmiddag. Die mid-
dag hebbenTitus (9) enSam (7) om éénuurtennis-
1es gehad (meer kinderen kennelijk in een hoek

van de kantine liggen allemaal tassen met tennis-

rackets), om drie uurheeft Sam een zwemles inge-

haald ('Bijnaiedereenin zijnklaskanal zwemmert')

en nu heeft hij even'wij spelen op de voetbalvel-

den, terwijlTitus aanhettrainenis. Oudste zus Lot-

te (r3) heeft straks eenwedstrijd.
'Ik bied mijn kinderen veel activiteiten aan,'zegt

Floor Kleerkoper,'om ze de kars te geven te ont-

dekken waarze goedin zijn.'
'Onze kinderen doen zoveel na school,' zegt Jan Pe-

tit,'omdatze op schoolnauwelijks aan creatieve en

sportieve vorming doen, daar heeft de school geen

geldvoor. Dankun je zeggen: stuur je kinderen naar

eenparticuliere school, maardatwillenwe niet. We

willen dat onze kinderen omgaan met mensen uit
alle geledingen van de samenleving.'

f iis de Rooy (q) drumt, zijn zus Aagie (rr) be-

\J speelt het keyboard en samen zitten ze op boet-

seren. Meer niet. Als het aan hun ouders had gele-

gen, deden ze ook aan sport. MaarAagje en Giis wii-
Ien niet. Dat boetseren had voor hun ook niet ge-

hoeven. Maar ja, het moest, moeder Pauline wilde
het zo graag.'Eindelijk hebben ze toegestemd,' zegt

Pauline Bunt (46, jurist) in de ruime zitkamer van

hun huis in Nieuw Sloten. Toen Aagje vijf jaar oud

was, gingPauline methaarnaarhetbuurthuis'club-
jes kijken, dansen,knutselendatsoort dingen. Maar

Aagje zei: 'Als je maar niet denkt dat ik daar bii ga,

hoor.'
VaderFrans de Rooy: 17Ve zijn met haarnaar Deno-

tenkraker geweest toen ze een jaar of zes was.

Prachtig vond ze het, zewas helemaalvemrkt. Maar

ze zei ook meteen: "Als jullie maar niet denken dat

ik nu op ballet ga."'

Pauline: 'Telkens als ik iets voorstel, zegt ze: "Nee,

dat hoef ik niet, ik wil wii zijn."' Pauline en Frans

vinden dat ergens wel jammer. 'Ik zou het leuk vin-

den als onze kinderen ook buiten school om met

kinderen omgaan. Liefst met kinderen die ze nog

nietkennen,' zegtPauline.'Datis ook goedvoorhun

creativiteit, op school doen ze daar niet veel aan.

Maar goed, daar staat tegenover dat onze kinderen

heei goed alleen kunnen spelen - ze verzinnen de

meest fantastische spelletjes en ze kunnen zelfs

een tijdje gewoon voor zich uit zitten staren.'

Ouders hebben het beste met hun kinderen voor.

Ervan overtuigd: met alleen een schooldiploma ko-

men ze er niet. Tegelijkertijd zijn ze als de dood dat

hun kind het in het hier en nu moeilijk heeft. AIs

iedereen op judo zit, moet hun kind dus ook op iu-
do. Ouders jagen elkaar en hun kinderen op.'Ze

gaan mee met een mode,laten zich leiden door de

schoolcultuur,'zegt Dolph Kohnstamm. A1s ze dat

niet doen, komtde ontwikkelingval hunkind ach-

'Het is natuurlijk een jachtig bestaan voor kinderen, maar de meeste
blijven er gezond bij' esycholoog Dolph Kohnstamm

beeldvertekend. Bij de schoolbe geleidingsdiensten

komen alleen de kinderen'met wie wat is', maar

toch: dat aantal groeit. Met name de kinderen met
de aantekening: is ergonzeker,is faalangstig. De ou-

ders hebben het te druk, hun aandacht is te ver-

snipperd-op dewije middag met de kinderenmoe-
ten altiid ook nog wat zakelijke telefoontjes wor-
den gepleegd - het leven van de kinderen is té ge-

orgalriseerd.

f ot zo'n drie jaar geleden hadden ]an Petit en \,Ia-

I rina van Notten beiden een drukke baan als di
recteur en manager. 's Ochtends stond al vroeg de

oppas voor de deur; tegen de avond, als |an ofMari
nathuiskwarn,vertrok die weer. |aren ging dat goed.

('Kinderen passen zich wel aan,' zegt Marina, A1-

leen: als ouder verlies je het contact, weet je niet
meerhoe je hetbeste kuntreageren in sommige si

tuaties.') Maar toen Milan in groep 3 kwam, ging
hetmis.
Wékenlang was er niets met hem te beginnen. Hij
was altijd dwars en altijd aan het huilen. En dan

vooral op zaterdag, als zijn ouders thuis waren. Van

een blij en geïnteresseerd kind veranderde Milan
in een lastig, mokkend mannetje. Waarschijnlijk
omdat hij zich op school verveelde, weten zijn ou-

ders nu; deze maandwordtbepaald inwelke mate

Milanbegaafdis.
Voor zijn ouders was het in ieder geval een van de

redenen om pas op de plaats te maken. Vader |an Pe-
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creatiefs: toneel ofschilderen. Drie activiteiten per

weekvinden mijnwouwRita en ik meer dan vol-

doende, tweeisbeter,maarde meeste kinderen doen

veel meer. Moderne kinderen moeten vermaakt
worden, tegelijkertijd wordt het steeds moeilijker
om ze te vermaken.'
Ineke Eschbach (schoolbegeleidingsdienst Haar-

lem): 'Dit soort kinderen zijn ook heel vaak in een

groep: op school, op de naschoolse opvang, op de

club. Ze moeten dus altijd sociaal zijn, aiert zijn op

hun omgeving. Dat is vermoeiend, hoor. En als ze

dan een keer alleen zijn, weten ze niet wat ze moe-

ten doen, zehebbenniet geleerdhoe ze zichzelf moe-

tenbezighouden.'
Wat is dat toch? Waarom moet het moderne i<ind

zoveel? En waarom zo jong al?

AIs ze jong zijn leren ze alles veel makkelijker en

sneller,' zegt l,enie Zwenker aan de meterslange ta-

fe1 in de grote keuken in het souterrain van hun
pand aan eenAmsterdamse gracht. Het loopt tegen

tienen, na het eten zijn alle kinderen meteen naar

bed gegaan-ook Sanne, de oudste.Vader |ules komt
met l<offi e.'Deed jij dat woeger weleens?' vraagt hi j,

terwijl hij de kopjes neerzet,'aan je ouders wagen
ofje naarbedmag, zoals Sanne net aantafel? Bekaf

was ze.'

En, terwiil hiigaat zitten:'Mijn ouders hebben mij
nooit en te nimmer ergens mee naartoe genomen.

Ze deden niks met mij, toen ik jong was. Ik dacht:

dat gaikbeterregelen.'
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ter op dat van de andere kinderen en dat wil na-
tuurlijk niemand.
Maar ach,' zegt Kohnstamm vergoelijkend, terwijl
hij naar zijn kleinkinderen in de achtertuin kijkt
(donderdagmiddag is oppasdag voor opa en oma
Kohnstamm),'het is natuurlijk een jachtig bestaan
voor kinderen, ze hebben nauwelijks vrije tijd om
te spelen, maar kinderen zijn flexibeie beesten, ze

weten niet beter. Ze passen zich aan. En: de meeste
biijven er gezond bij.'
Toch, zegt hoogleraar pedagogiek Micha de Win-
ter, is het voor kinderen heel belangrijk dat ze ook
in'de wije ruimte'leren spelen. Op het plein, op

straat, in de speeltuin, met bekende en met minder
bekende l<inderen. De Winter:'Devrije ruimte is de

Ieerstoel van het leven. Kinderen moeten kunnen
experimenteren, zonder voortdurend onder toe-
zicht vanvolwassenen te staan. Sociale regels leren
ze door, bijvoorbeeld, de buurt te verkennen.'
'Sam, onze jongste, is sociaal niet zo handig,' zegt
FloorKleerkoper, terwijl ze de tafel afruimt. De kin
deren zijn naarbed, vaderRichardis inmiddels ook
aangeschoven. Floor:'AIs Samnoueike dagmet een
groepje kinderen buiten speelde, kon hij zijn soci-
ale vaardigheden eenbeetje trainen. Op het school-
plein is het daarvoor te druk. Maar er speelt nie-

Jan Petit en Marina van Notten met hun
kinderen Milan (9), lsabelle (8) en Ruben (5):

'Ze worden zo verwend. Ze hebben alles al. Je
moet bewust schaarste creëren. Zeggen: het
geld is op'

mand buiten, ool< al kan dat best hier, de stoep is
breed genoeg. De kinderen in de buurt zijnnaar een

club, of ze mogen niet naarbuiten.'
Natuurlijk, geeft De Winter toe, steken kinderen
veel op van al die buitenschoolse activiteiten, ze 1e-

ren er ook hoe ze met anderen om moeten gaan.

Maar dan moeten ze wel lang genoeg bij een club
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blijven. Endatis, aldus DeWinter, ook eenprobleem
van deze tijd: als een kind het ergens niet naar zijn
zin heeft, omdat, bijvoorbeeld, het te lang duurt
voordat hij iets kan, of omdat de trainer te hard
schreeuwt, dan mag hij van zijn ouders er na een
maand of twee, drie alweer af. Want ouders willen
niet dat hun kind ongelukkig is.

DeWinter T'eelkinderenzappenvan activiteitnaar
activiteit. En dat is dus funest. Ze krijgen nooit iets
echt goed onder de knie, en, erg lastig voor de toe-
komsl ze leren niet door te zetten. Hoe meer club-
jesperweek,hoe groterdekans dathetkindnaeen
paar maanden zegt ik heb geen zin meer, ik ben te
moe. Overdaad schaadt.'

lntussen wordl. wel van moderne kinderen ver
I wacht dat ze presteren, op het veld, op de mat, in
het orkest. Enbovenal op schooi. 'Zelfs als hun kind
pas in de kleuterklas zit, rvillen ouders weten: kan
mijn kind naar het gymnasium,' zegt Maria Berk-
hout val de schoolbegeleidingsdienst in Amster,
dam,hetABC.
Steeds meer ouders, zegtze, latentegenwoordighun
kind testen, bij hen, of bij een particulier testbu-
reau. Ze willen weten of hun kind wel op de goede

denkt dat ouders tegenwoordig bewust voor een
kindkiezen.'
Maar, zegt Meeus, dat de kinderen steeds meer on-

der spanning staan, komt niet alleen door de ou-
ders. Ookhet huidige onderwijssysteem treft blaam.
Allereerst is er natuurlijk de Cito toets waar ieder-

een tegenwoordig zoveel belang aan hecht. Daar-
naast, zegt Meeus, nemen scholen voortdurend test-
jes af. Kinderen worden heel vaak'gediagnosti-
ceerd': hoe staan ze ervoor, wat gaat goed, v/at gaat

minder.
Op zichzelf is dat niet slecht, maar als een kind net
evenwat langzameris dan de andere kinderenin de

I<las, is het: dit kind is 'spellingzwak', waardoor komt
dat, dyslectischmisschien? Of erstaat op hetrapport
(Meeus: 'Alles krijgt tegenwoordig een label'): soci-
ale redzaamheid: zwak. Fijne motoriek goed. Gro-
ve motorielc onderontwikkeld. Ouders worden daar
vanzelfonzekervan. Ze denken: o jee, dat gaat niet
goed met mijn kind, moetenwe hem niet gaan be-
geleiden.

'Eris,'zegt Meeus,'te weinigtolerantie voor de ont-
wikkeling van het kind in zijn eigen tempo.' 'En de

lat wordt steeds hoger gelegd,' zegt Micha de Win-
ter. 'Kinderen moeten veel meer kennen en l<un-

getest op dyslexie.Volgens dejufen de schoolbege-

leidingsdienstis erniets aan de hand. MoederLenie
wil graag een second opinionvan het Iwal, een in-
stituut voor dyslexie. Ondanks alle hulp en onder
steuning die zij ende remedial teacàervan school
bieden, gaatTim, vindtmoederLenie, maar ergiang-
zaam vooruit met lezen.

'En dan,'vraagt vader fules zijn wouw,'als Tim nu
niet dyslectischblijktte zijn,wat doenwe dan? Ne-

men we dan genoegen met het feit dat hij goed is in
hockey? Ais hij op de mavo zit, kun je hem nog al-

tijd bijles in Latijn en Grieks geven, toch?'
Ach, fules,'zegt Lenie, terwijl ze nog een glas wijn
inschenkt.'Het is waar, ik maak me eerder zorgen

dan jij. Hetbelangrijkste is datTimnaar een middel-
bare schoolkarrwaarhetprettigis, waarhij nietver-
pletterdwordt.'
Ook Titus Kleerkoperis (op initiatiefvan de school)
getest door de schoolbegeleidingsdienst omdat ook
hij,vergelekenmet zijnklasgenoten, zo achterbleef
met taal. Wat daarvan precies de oorzaakwas, werd
niet duidelijk. Hij moestmaarintherapie.'Ikvond
dat wel eÍgzwaaÍ,' zeglmoeder Floor. 'Ik ben toen
zelf met een psychotherapeut over hem gaan pra-

ten. En dat was prettig. We hebben nu meer hand-

vatten omhemtebegeleiden. De ontwikkelingvan
Titus, dacht de therapeut, verliep in een wat ander

tempo dan bij andere kinderen. En omdat hij het
middelste kind is en tegelijkertijd oudste jongen,

had hii, dacht de therapeut, meer expliciete aan-

dacht nodig van de vader.'

Dat Titus, Tim en al die andere zondagskinderen
met hurr harde doordeweekse leven het makkelijk
hebben, niemandvan het leger pedagogen en the-

rapeuten dat een leuke boterham aal henverdient,
zal dat durvenbeweren. Maarhoe moeilijk hebben

ze het dan wel? En: is dit de manier om kinderen
voortebereidenop dewedloopvanhetleven?Mis-
schienweldegelijk. Maarniemandweethet. Dele-
vensloop van achterbankkinderen heeft nog nie-

mand gevolgd.

Dokter Spock-de opvoedgoeroe uit de sobere jaren

vijftig - zou waarschijnlijk aarr één woord genoeg

hebben. Hij zou volstaan met het woordje 'te'. Dit
zijn de kinderen van het te veel, te vaak, te weinig
en te veilig. Ze moeten alles, tegelijkertijd hoeven

ze niks; ze wordenin dewatten gelegd ('gepamperd'

zeggen de deskundigen) en tegelijkertijd'gefor-
ceerd'totwat goed is voor later. Ze kriigen alle aan-

dacht als hun ouders thuis zijn, maar tegelijkertijd
is er de oppas voor dit en de au pairvoor dat.

Kinderen als Titus en Tim moeten wel in de war ra-

ken van al die liefdevolle tegengestelde signalen

vanhun ouders, zou je denken.Waarze misschien
nog wel het meest behoefte aan hebben (en later

wellicht ook het meeste baat bij zullen hebben), is

aanwat Dolph Kohnstammnoemt'eenbeetje lief-

devolleverwaarlozing'. arÍl

De namen van de íamilie Peters en Kleerkoper
zijn gefingeerd.

'Veel kinderen zappen van activiteit naar activiteit. Ze leren niet dóór te
zetten' Pedagoog Micha de Winter

school zit, of de school wel voldoende biedt, of hun
kind niet'onderpresteert' (Slechts een heel enkele
keer vraagt een ouder zich af: is het niveau van de-

ze school misschien iets te hoog voor mijn kind.).
Ook, zegt Berkhout, nemen steeds meer ouders een

voorschot op de Cito-toets. 'Mijn kind is zo Íaal-
angstig,' zeggen ze dan, 'we zijn bang dat hij op de

Cito-toets slecht scoort. Kunnen jullie hem vast
testen.'Berkhout:'Ze hopen bi;' ons een rapport te
kunnenkopen, waarmee hun kind naar de gewen-

ste middelbare schoolkan, of naar een andere, in de

ogenvan de ouders, betere lagere school.'
De druk op kinderen neemt hierdoor enorm toe,
zegt de schoolbegeleidingsdienst, vooral op kinde-
ren bij wie het toch al niet vanzelf gaat. Die kinde-
renworden overwaagd.
Berkhout'Dedrukvanoudersisvaakimpliciet. Ze

zeggen: het is niet erg dat ie achter bent met lezen.

Intussen moet er wel elke dag samen gelezen wor-
den.'

Een kwart van de Nederlandse kinderen lijdt aan

chronische pijnklachten, steide arts-onderzoeker
C. Perquin onlangs vast. Mogeiijke oorzaken: over-

belasting, spanning,te weinig slaap, denken ouders

en kinderen zelf. Met ongeveer tien procent (pre-

cieze aantallenzijnnietbekend)van de Nederlandse

kinderen (uit alle lagenvan de bevolking) gaat het
echt niet goed. Ze zijn depressie( aagstig, geweld-
dadig of agressief. Hoogleraar pedagogiek Wim
Meeus vindt dat veel, tien procent. 'Zeker aIs je be-
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nen darrwoegea tegelijkertijdworden creatieve en
praktische vaardigheden zwaar ondergewaardeerd.

Steeds meer kinderen voldoen niet meer aan de

norm, waardoor ook allerlei nieuwe soorten ge-

handicapten ontstaan. Kinderen worden bijvoor-
beeld dyslectisch genoemd, terwijl ze dat helemaal
niet zijn: ze komen alleen niet zo goed mee.
"Faalangst" is ook zo'n label. Er zouden zoveel faal-

angstige kinderen zijn. Dus worden er hele faal-
angstprogramma's opgezet. Niet de te hoge eisen,
maar de kinderen zijn het probleem. Het is toch
haast te dol voor woorden. Waar dit allemaal toe
leidt? Ondermeertot studenten die ongelukkig zijn
omdat de universiteit te hoog gegrepen is. Ik zie ze

dagelijks om mij heen. Hun echte talenten krijgen
geenkans, want minderdanhbo of universiteitwas
niet gewenst.'

\;/an Milan Petit wordt deze maand bepaald in
Y welkematehij begaaídis.Aagjede Rooy gaat de

komende maanden thuis veel oefenen op de Cito-
wagenvan groep 8. SamenmethaarmoederPauli-
ne Bunt, die bang is dat Aagje de Cito-toets 'onder
haar kunnen gaat doen.'De Cito-toets is in Am-
sterdam zo bepalend voor je verdere schoolcarriè-
re,' zegt Pauline.'EnAagje is wat dromerig, ze komt
watlangzaamop gang.Tochhoopikecht dat ze naar
de havo kan. Op het vmbo zal ze het, denk ik, moei-
lijk krijgen, Aagje is geen haaibaai.'
Tim Peters wordt binnenkort voor de tweede keer


