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1.
Een kind is ingewikkelder 

dan een kamerplant

NA ALLES WAT IK VOOR JOU GEDAAN HEB.  
IS DAT JE DANK? JE VERLIEST JE BLADEREN,  

JE GAAT TE VER! MAAR WACHT MAAR, IK GA JE 
GEEN MEST EN ZONLICHT MEER GEVEN.  
GA DAAROVER MAAR EENS NADENKEN  

ONDER DE TRAP. WE ZULLEN EENS ZIEN  
WIE HIER DE BAAS IS!!
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Wanneer de bladeren van je ficus geel worden en eraf val-
len, denk je niet dat de plant dit opzettelijk doet om je naar zijn 
pijpen te laten dansen of je wil bestempelen als een slechte 
tuinier. Je legt de ‘houding’ van de plant als een boodschap uit: 
te veel of te weinig water, licht, mest… Een tekort of een teveel: 
je probeert te begrijpen wat er aan de hand is.

Uiteraard is een kind (aanzienlijk) ingewikkelder dan een 
kamerplant, maar ook weer niet zo heel moeilijk. Zijn onmis-
kenbare driftbuien laten zijn behoeften zien. Een tekort of een 
teveel. En wat als zijn houding geen uitlokking maar een gevolg, 
antwoord, reactie was? Het komt ook voor dat we iets wat 
gewoon natuurlijk is als een probleem zien. Je hoeft vanzelf-
sprekend niet elke herfst in paniek te raken omdat de bomen 
in de tuin hun bladeren verliezen… en dat geldt ook voor je 
kleuter van vier jaar die niet tegen zijn verlies kan.

 w  Wat zijn kuren?

In de ogen van de meeste ouders 
zijn kinderen wispelturig. Noah wil 
niet uit de blauwe drinkbeker drin-
ken, Julie wil zich niet aankleden 
om eropuit te gaan en Arthur wil 
alleen mama om hem in zijn badje 
te doen… Ze halen het bloed onder 
je nagels vandaan!
 Is dat echt ‘aanstellerij’? Kunnen 
we dit zo typische gedrag interpre-
teren als ‘kuren’ of zinloze eisen? Of 
gaat het om logisch gedrag gezien 
de evolutie van hun brein? Het feit 
dat het opstandige gedrag van onze 
driejarige Lotte ons ergert, is mo-

gelijk slechts een gevolg en niet de 
bedoeling van Lotte.
 We zijn er zeker van dat onze 
kinderen zich bewust zijn van hun 
pogingen om macht over ons te krij-
gen: ‘Zie eens hoe hij me aankijkt 
terwijl hij zijn stommiteit begaat! ’ 
Maar wat wij als bewijs nemen, zou 
heel goed een andere oorzaak kun-
nen hebben.
 Wil je rustige en slimme kinderen 
die nooit schreeuwen of huilen? Dat 
kan niet. Wil je geen kuren meer? 
Dat kan wel! 
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 w  Wat is er aan de hand?

ten of ze uittesten. Daarvoor heeft 
hij gewoonweg niet het intellectueel 
vermogen. 
 De kuren zijn, zoals we in dit boek 
zullen zien, in feite reacties van het 
kinderbrein op situaties die voor 
hem te ingewikkeld zijn.
 Dus laten we samen onderzoe-
ken hoe het kind de situatie beleeft.

  Gaat het om kuren? 
Een test om daarachter te komen

Om te controleren of je kind je 
in de maling neemt, vind je hier 
een eenvoudig testje: ergens tus-
sen het speelgoed van je kind zit 
waarschijnlijk een vormenkubus 
of een plank met gaten waarin 
bijbehorende vormen passen. 
Laat hem twee openingen zien, 
bijvoorbeeld een driehoekige en 
ronde, en geef hem een vorm, 
bijvoorbeeld de driehoek.
 Vraag hem in welk gat deze 
vorm moet. De meeste kinderen 
van 20 maanden maken een wil-
lekeurige keuze. Kinderen van 
40 maanden stoppen in 85% van 

de gevallen de driehoek in het 
juiste gat. Zelfs op die leeftijd 
hebben ze het antwoord niet al-
tijd goed. Pas als ze 4 jaar zijn, 
lukt het de meeste kinderen om 
het altijd goed te doen. Want om 
deze opdracht correct uit te voe-
ren, moeten ze drie voorwerpen 
tegelijk onthouden.
 Zolang het kind moet uitpro-
beren in welk gat de vorm past 
en er niet in slaagt jou verbaal 
duidelijk te maken welke vorm 
in welk gat past, is het kind niet 
in staat om wat voor kuren dan 
ook te hebben.

Ja, er is wel degelijk iets aan de hand. 
Het kind reageert niet bij toeval of 
met de bedoeling om kwaad te doen. 
Dus laten we, voordat we boos wor-
den, hem en ons hardop de vraag 
stellen: ‘Wat is er aan de hand?’ Door 
dit uit te spreken, kunnen we onze 
impulsen onderdrukken.
 Eén ding is zeker: het kind wil 
zijn ouders niet voor het blok zet-
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 w  Is het hart van je kind gevuld met liefde?

MAMA, 
HOU JE VAN ME?

NATUURLIJK HOU 
IK VAN JE! WAAROM 

VRAAG JE DAT?

PFF! JA, MAAR JE 
INTERESSEERT JE NIET VOOR MIJ… 

JE STOPT MET AFWASSEN 
VOOR DE TELEFOON 
EN NIET VOOR MIJ!

DE 
TELEFOON IS 

BELANGRIJKER 
DAN IK!

T R     N G !
T R     N G !  

T R     N G !
T R     N G !  

SCHROBSCHROB
SCHROBSCHROBSCHROBSCHROB SCHROBSCHROB
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