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• VaderGids-avond op 16 januari 2023: voorbereiding, perspectieven, contexten en 
inspiraties (pag. 4).                                                                                                                 

Thema: discipline en gezonde grenzen (stellen); holding bieden. 
- Inleidende opmerkingen 
- Theorie Alice van der Pas: aspecten uit de methodische ouderbegeleiding 

- Theorie Haim Omer e.a. 
- Theorie Henri Cloud & John Townsend 

- Littekens – lied 
- Casuïstiek – ervaringen van vaders 
- ‘Vader-zoon’-dynamiek 

- Gebed voor mijn kinderen (gedicht – gebed) 
- Adequaat ouderschap 

- Boekenplank (1) 
* Vroege ontwikkeling alle kansen geven. Infant Mental Health – Geestelijke gezondheidszorg 
voor baby’s, jonge kinderen en ouders. 

Vliegen. N. & Y. Verhaest (red.) 2020. Kalmthout-België: Uitg. Pelckmans Pro. Pp 255. 
* Nieuwe authoriteit – Haim Omer (Hogrefe – MoleMann, 2011). 

* Dr. Henri Cloud & dr. John Townsend: Grenzen & kinderen – Wanneer zeg je JA, wanneer 
zeg je NEE, als je je kinderen wilt helpen hun leven op orde te krijgen (1998/2000); Hoornaar: 
Uitg. Koinonia; ISBN 978-90-76193-06-1. 

- Documentatie  

• Boekenplank (2): (pag. 22).                                                                                                                       
- Review: ‘Vaders, waar zijn ze? Pleidooi voor vaderschap’ - Klaus Güntzschel.                                                        
- Review: ‘Levensadem’, door Marja Meijers. 

 

Agenda: 

• 09-03-2023, van 16.00-21.30 uur; 3e Hertgang bijeenkomst, vaders-voor-vaders, met 

Hartelijk Verbonden, te Halsteren, Landgoed de Hertgang. Van te voren opgeven. 
Inloop vanaf 15.45 uur. Zie voor verdere informatie: 
https://www.hartelijkverbonden.nl/blog/toegewijd-struikelen-echte-vaders-gezocht/    

• 16 januari 2023, 20.00 uur: VaderGids-avond (3e), in het gebouw van VEG De Ark, 
Gorinchem. Inloop vanaf 19.45 uur. 

 

Publicaties: 

• https://www.youtube.com/watch?v=bwRqyykF3Ck: video-registratie van de 

VaderGids-avond op 16-01-2023. Thema: discipline en grenzen stellen.  

• https://www.bobderaadt.nl/documents/ouderschapchristelijkgeloof/Ark_VaderGids_av
ond_16_jan_2023.pdf PowerPointPresentatie: Thema: Discipline en grenzen stellen. 

• https://www.rinnah.nl/9789057871375/meijers-m/levensadem/  

• Vaderschapskennis, dec. 2022; vindplaats: www.bobderaadt.nl/vaderschapskennis.php  

 

Berichten: 

• Matt Maher (Canadees worship-artiest) heeft een nieuw album uitgebracht ‘The stories 
I tell myself’ (Essential Records/Provident Labl Group). Met het titelnummer beland 

https://www.hartelijkverbonden.nl/blog/toegewijd-struikelen-echte-vaders-gezocht/
https://www.youtube.com/watch?v=bwRqyykF3Ck
https://www.bobderaadt.nl/documents/ouderschapchristelijkgeloof/Ark_VaderGids_avond_16_jan_2023.pdf
https://www.bobderaadt.nl/documents/ouderschapchristelijkgeloof/Ark_VaderGids_avond_16_jan_2023.pdf
https://www.rinnah.nl/9789057871375/meijers-m/levensadem/
http://www.bobderaadt.nl/vaderschapskennis.php
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je op het emotionele brandpunt van het album. In het autobiografische nummer zingt 

hij over de moeizame band die hij had met zijn aan alcohol verslaafde vader. Maher 
worstelde met constante gevoelens van teleurstelling en tekortschieten. In een 

toelichting bij het nummer vertelt hij dat tijdens de coronaperiode dit soort angsten 
van vroeger weer terugkwamen. Dit had ook invloed op zijn kijk op God als Vader. 
‘Je denkt voortdurend: misschien houdt hij van me, misschien tolereert hij me, maar 

als ik een keer de fout inga , dan krijg ik dat driedubbel terug’. Uiteindelijk ging hij 
met deze gevoelens aan de slag en kon hij zijn beeld van God bijstellen. ‘Het verhaal 

van God dat ik in de Bijbel vind, is een verhaal van genade en verlossing. Het werkt 
niet om de pijn heen, maar het werkt door de pijn heen. En dat zijn de verhalen die ik 
mezelf nu vertel.’1  

 

• Op dinsdagavond 10 januari 2023 kwamen we met 14 vaders bijeen op het landgoed 
‘De Hertgang’ te Halsteren. Het thema van deze sessie was: 5 Broden en 2 vissen, 
m.a.w.: “Wat geef jij aan je kinderen?” Wat deel jij als vader uit aan je kind(eren)? 

Een boeiend thema dat veel denkstof en gespreksstof gaf. Na een kennismakingsronde 
werd op het thema ingegaan. Over de schijf van 5 voor vaders(chap), over de ‘5 talen 
der liefde’ en n.a.v. gespreksvragen. Tijdens de BBQ en bij de vuurkorven kwamen de 

verhalen los. Vaders gingen met andere vaders in gesprek over het dagelijkse vader 
zijn. Prachtig om te zien en mooi om die eigen ervaringen te horen. Ook kwam hun 

eigen vaderbeeld aan de orde. Soms op basis van een ontwrichte relatie met hun eigen 
vader: geen bevestiging ontvangen, geen waardering, geen affectie, geen eigen 
gesprek met papa, geen eigen verhaal met vader, en nog steeds is er geen verbetering 

in de relatie vader-zoon. Pijnlijk. Schrijnend. Ondanks de basale liefde van de zoon 
voor zijn vader. Pijnlijk dat de vader geen liefde van zijn zoon kan ontvangen! 

Daarnaast waren er ook de positieve verhalen van vader-zoon gebeurtenissen; 
betekenisvolle relaties. Ook God de Vader werd genoemd als liefdevolle, aanwezige 
Vader. Aan het eind van de avond kregen we het boekje mee: ‘Vaders, waar zijn ze? 

Pleidooi voor vaderschap’, geschreven door Klaus Güntzschel2 
 

•  Mededeling: Vadergids-avond (in: Arktueel, 22-01-2023) 
Afgelopen maandagavond hadden we weer een studie- en ontmoetingsavond voor vaders. Dit keer 
ging het over het thema: ‘discipline en grenzen stellen’. Met acht vaders hebben we over dit 
onderwerp nagedacht en met elkaar gesproken. Elke vader gaf eigen voorbeelden en we hebben 
elkaar tips aangereikt. Mooi om dit met elkaar te delen. De video-registratie is terug te zien 
op https://www.youtube.com/watch?v=bwRqyykF3Ck en de PowerPoint-presentatie staat 
op https://www.bobderaadt.nl/documents/ouderschapchristelijkgeloof/Ark_VaderGids_avond_16_j
an_2023.pdf 
In Hem verbonden, Bob de Raadt (bobderaadt@live.nl)  

 

• “God kwam bij me in het dal”. TobyMac (58) verloor zijn zoon aan een overdosis. Op 
zijn laatste album (‘Life after Death’) zingt hij dat hij nog gelooft in een leven na de 

dood. “In al mijn pijn, verdriet en rouw begon iets onverwachts te groeien. Ik had niet 
verdacht dat het mogelijk was en ook al zal ik nooit  meer dezelfde zijn, het viel niet te 
ontkennen dat het een draad van vreugde was. God was niet vertrokken. Hij bleef. En 

ik zal voor altijd een andere man zijn. Een heilige is niet iemand die goed is; een 
heilige is iemand die de goedheid van God ervaren heeft. Ik ken die goedheid nu, ik 

 
1 ‘Maher klinkt gevarieerd, meeslepend, intens’, recensie door Harco Ploegsma; in: ND 30 -12-2022, Gulliver-

muziek, pag. 16 
2 Uitgeverij Daniël (2016; Ned. vert. 2017) – ISBN 978-90-79718-40-5 - 98 blz. 

https://www.youtube.com/watch?v=bwRqyykF3Ck
https://www.bobderaadt.nl/documents/ouderschapchristelijkgeloof/Ark_VaderGids_avond_16_jan_2023.pdf
https://www.bobderaadt.nl/documents/ouderschapchristelijkgeloof/Ark_VaderGids_avond_16_jan_2023.pdf
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heb ervan geproefd. En ook al zal het altijd rommelig zijn, ik ben nu een overtuigd 

gelovige in een leven na de dood”.3 
 

• https://youtu.be/RQuEmfHdlUw : prof. dr. Jordan Peterson vertelt waarom vaders een 
sleutelpersoon zijn voor hun kinderen. ‘Growing up without a father’. 

 

Johannes gebruikt in zijn evangelie 109 keer de uitdrukking ‘Vader’ . De 
vadereigenschap van God is een van de meest  kenmerkende 

karaktereigenschappen van God. 4 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

De Ark – VaderGids-avond 16 januari 2023 

Perspectieven, contexten en inspiraties 

 

Thema: discipline en gezonde grenzen (stellen); holding bieden. 

- Inleidende opmerkingen 

- Theorie Alice van der Pas: aspecten uit de methodische ouderbegeleiding 

- Theorie Haim Omer e.a. 

- Theorie Henri Cloud & John Townsend 

- Littekens – lied 

- Casuïstiek – ervaringen van vaders 

- ‘Vader-zoon’-dynamiek 

- Gebed voor mijn kinderen (gedicht – gebed) 

- Adequaat ouderschap 

- Boekenplank 

- Documentatie  

 
Dit onderwerp werd genoemd/aangevraagd op de vorige VaderGids-avond in oktober 2022. 
Ik ben met dit belangrijke en boeiende thema aan de slag gegaan en heb weer verschillende 

aanknopingspunten gevonden, die ik in deze notitie met jullie wil delen. In onze cultuur 
worden ontsporingen, misstanden, onzekerheden, verbaal, fysiek en emotioneel geweld steeds 

meer zichtbaar. Soorten van machteloosheid, onverschilligheid, egoïsme, wangedrag en 
afwijzing.  
Dan komen vragen aan de orde als: 

- Wat zijn gezonde grenzen?  
- Hoe bewaar je die en hoe bewaak je die? 

- Waar zijn de gezonde grenzen? Moraal als leidraad. Ethiek is richtinggever. 
- Waar is het respect voor de ander en het zicht op de ander?  
- Waar is het gezonde zelfrespect/zelfliefde en de gezonde zelfwaardering, die rekening 

houden met de medemens?  
- De barmhartigheid, de sociale zorg, de gezonde moraal.  

- Waar is de rechtvaardigheid en de gerechtigheid zoals God die aan de mens 
voorgehouden heeft om uit te voeren?                   

 

 
3 Bron: ND 13-01-2023, bijlage Gulliver, pag. 21. Interview door Harco Ploegsma. 
4 Uit: ‘Vaders, waar zijn ze?’; pag. 91. 

https://youtu.be/RQuEmfHdlUw
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Kortgeleden las ik op LinkedIn (14-01-2023) een ontluisterend verhaal over een suïcide van 

een persoon, in een psychotische periode, waarbij de betrokken hulpverlening probeerde zijn 
leven in goede banen te leiden. Op het moment van de psychose was er geen adequate 

voorziening beschikbaar om hem te beschermen. Dat wordt dan ‘zelfverantwoordelijkheid’ en 
‘zelfbeschikkingsrecht’ genoemd. Hoezo aan je lot overgelaten! Moederziel alleen. Vaderziel 
alleen. Hij ging weg uit de begeleiding en kwam niet meer terug. Een suïcide op het spoor; 

een ‘aanrijding met een persoon’, zoals dat genoemd wordt. Wat een triest verhaal. Wat heeft 
zich in de gedachten van deze persoon afgespeeld? Wat een ontreddering! Om op deze manier 

over de grens van het leven te gaan. Wat maakte voor hem de situatie uitzichtloos, 
onverwerkbaar; zo schrijnend?                                                                                                                              
De schrijver van het LinkedIn-bericht gaat ook in op de maatschappelijke onmacht om aan 

deze persoon adequate hulpverlening te bieden. Het systeem is een doolhof geworden, 
ondanks alle zorgbudgetten; ondanks de vele instellingen, ondanks alle aandacht en 

(bemoei)zorg. Had de suïcide voorkomen kunnen worden? Dat blijft het vraagteken. Waar 
komt deze eenzaamheid en deze ontsporing vandaan? Dat vertelt het verhaal niet. Heeft hij 
‘basic-trust’ ontvangen van zijn ouders? Heeft hij gezonde grenzen, zelfrespect en 

(zelf)discipline leren kennen? Dat vertelt dit schrijnende verhaal niet. Maar de politie zal zijn 
familie hebben moeten inlichten. Ingrijpend! De nabestaanden hebben een lang 

verwerkingsproces voor de boeg. Alle behandelaars moeten worden opgevangen na dit 
pijnlijke gebeuren. En de treinmachinist heeft het zien gebeuren. Die persoon heeft ook 
nazorg nodig.  

 
Ik moest aan bestaand bericht denken tijdens de voorbereidingen van de thema-avond voor 

vaders over  ‘discipline en (gezonde) grenzen’.                                                                                           
- Hoe kunnen vaders daar gericht mee omgaan in het contact met hun kind(eren)?                          
- Welk voorbeeld hebben vaders van hun vader hierin gehad?                                                                    

- Hoe gaan zij met moeilijke, pedagogische situaties om?                                                                         
- Als het knalt tussen ouder en kind? Als het kind onbereikbaar wordt en helemaal zijn/haar 

eigen gang gaat?                                                                                                                                    
- Hoe bouw je als vader/ouder gaandeweg een constructieve, open, belangstellende, 
meelevende, beschermende, ruime gevende relatie met je kind op?                                                        

- Hoe differentieer je tussen de verschillende kinderen (met hun eigen behoeftes en 
gedragingen)?  

 
“Pubers onbeperkt op hun telefoon laten?5 ‘Onzin, ze hebben grenzen nodig’, aldus Wietske 
Noordzij (ontwikkelingspsycholoog en onderzoekster bij Amsterdam UMC). Over het belang 

van: schermtijd instellen, gezonde grenzen stellen als ouders, regels toelichten en begrijpelijk 
maken, houvast bieden, toekomstvisie hebben. Dit gaat tegen de huidige cultuur in, maar het 

biedt de kinderen uiteindelijk wel bescherming, houvast en emotionele veiligheid.                  
In één van de vorige edities van ‘VaderKracht Centraal’ heb ik aandacht besteed aan een 
brochure over gezond schermgedrag, een brochure vanuit de Gemeente Gorinchem, i.s.m. The 

Mall, een jongeren-organisatie in Gorinchem (Youth for Christ-Gorinchem).6 
Kortom: genoeg input voor deze thema-avond over discipline en grenzen. 

 
Voorbereidende aandachtspunten, inspiraties, perspectieven en contexten voor de VaderGids-
avond op 16 januari 2023: 

 
5 Bericht in Ned. Dagblad, 11-11-2022, door Gershon Osnabrugge; pag. 5. 
6 VaderKracht Centraal, nr. 5, sept. 2022, pag. 9, www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php  

http://www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php
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1. Inspiratie van de methodische ouderbegeleiding: een van de aspecten uit het 

denkschema van Alice van der Pas7, 8 is het punt van noodzakelijke (gezonde) 
grenzen, die ouders aan hun kinderen stellen. 

Voorbeeld van het denkschema:  

 
 
Op de ouderlijke werkvloer brengen ouders hun kinderen groot. Het werk van ouders bestaat ui t het 

reguleren van de eigen emoties en het timen en doseren van vijf  opvoedkundige handelingen: zicht 

krijgen op het kind, verzorgen, veiligheid, eisen stellen en grenzen trekken.  

Deze processen op de ouderlijke werkvloer worden beschermd door vier buf fers: 

• de solidaire samenleving, 

• een sociaal netwerk en een goede taakverdeling, 

• een metapositie ten opzichte van de ouderlijke werkvloer: ref lectie op wat daar speelt  

• voldoende ‘goede ouder’-ervaringen. 

Begrip voor de taakverdeling tussen ouders kan worden uitgediept door gebruik te maken van het 

concept 'praktijk van verantwoordelijkheid' dat is geïntroduceerd door Margaret Uban Walker9 (1998). 

Een taakverdeling wordt dan gezien als het resultaat van een onderhandeling over 

verantwoordelijkheden op de ouderlijke werkvloer. Verschuivingen in verantwoordelijkheid hebben 

volgens Walker vijf  belangrijke aspecten. Door het toekennen, accepteren en afwijzen van 

verantwoordelijkheid laten mensen namelijk zien: 

1. wat zij belangrijk vinden; 

2. wat zij waardevol vinden; 

 
7 https://www.vakbladvroeg.nl/wp-content/uploads/2017/09/Theorietool-ouderschap.pdf 
8 https://www.ouderschapskennis.nl/denk-in-buffers-een-handreiking-aan-ouderbegeleiders/1026359 
9 Walker, M.U. (1998). Moral Understandings. A Feminist Study of Ethics. New York: Routlegde 
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3. wat de grenzen zijn aan hun handelen; 

4. welke relaties zij hebben met anderen en welke identiteit belangrijk is;  

5. wie in de positie verkeert om te oordelen. 

 
2. Inspiratie vanuit de aanpak van Haim Omer: 

Boeken:  
- ‘Nieuwe autoriteit voor ouders’, (2018/2020) van Haim Omer & Philip Streit. 

 
 

- Waakzame zorg 

-  
- https://www.bobderaadt.nl/documents/ouderbegeleiding/ankerfuncties_zetten_ouders_

bij_moeizame_opvoedrelatie_in_hun_kracht.pdf  
- https://www.youtube.com/watch?v=I_39pn1Rf7E instructievideo, door Haim Omer, 

over zijn aanpak. 
De benadering ‘nieuwe autoriteit’ wordt uitgewerkt aan de hand van vier ankerfuncties:  
• Structuur door middel van duidelijke regels en voorwaarden  

https://www.bobderaadt.nl/documents/ouderbegeleiding/ankerfuncties_zetten_ouders_bij_moeizame_opvoedrelatie_in_hun_kracht.pdf
https://www.bobderaadt.nl/documents/ouderbegeleiding/ankerfuncties_zetten_ouders_bij_moeizame_opvoedrelatie_in_hun_kracht.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=I_39pn1Rf7E


 

8 
 

• Aanwezigheid en waakzame zorg (basale waakzaamheid, gefocuste aandacht en actieve 

eenzijdige maatregelen): de kunst van het ‘er zijn’. Daarbij gaat het om innerlijke en uiterlijke 
aanwezigheid. 

• Zelfcontrole en de-escalatie (de kunst van zelfregulatie).                                                                    
De auteurs reiken zeven handvatten aan om het de-escaleren eigen te maken:  
– Probeer je reactie te vertragen. Zij benoemen dat als: “smeed het ijzer pas als het koud is!”. 

– Communiceer op een waarderende en constructieve manier.  
– Communiceer in termen van ‘wij’ en niet van ‘ik’ en ‘jij’.  

– Geef je fouten toe en corrigeer jezelf.  
– Blijf bij je standpunt, zonder daarbij van je kind te willen winnen.  
– Zoek de triggers die ervoor zorgen dat jij en je kind van streek raken.  

– Gebruik relatiegebaren (bijv. gebaren van genegenheid, gezamenlijke activiteiten, 
compliment geven).  

• Ondersteuning door het inschakelen van andere personen. Het is belangrijk om een 
steunnetwerk op te bouwen, mede om struikelblokken uit de weg te ruimen. Ook ten aanzien 
van dit aspect geven de auteurs veel tips aan de hand van voorbeelden. 

 

• Boekbeschrijving Nieuwe autoriteit voor ouders  

Kinderen opvoeden is niet altijd even makkelijk. Geregeld zitten we met onze 

handen in het haar: moeten we streng zijn en kinderen straffen als ze grenzen 

overschrijden? Of moeten we kinderen juist alle vrijheid geven zodat ze zelf leren 

ontdekken wat wel en niet kan? Waarschijnlijk hebben we inmiddels allemaal 

ontdekt dat beide varianten niet echt werken. Maar wat dan wel? 

In Nieuwe autoriteit voor ouders biedt Haim Omer een eenvoudig, maar krachtig 

opvoedmodel gebaseerd op veilige verbinding. Als we willen dat kinderen zich 

kunnen ontwikkelen, dan hebben ze ruimte nodig om ervaringen op te doen. Als 

ouder is het je rol om je kind hierin te stimuleren en op afstand te volgen. Daarbij is 

het cruciaal dat je kind weet dat je er altijd voor hem bent. Je bent een veilige haven 

waar ze naar toe kunnen als ze dat nodig hebben. 

Tegelijkertijd is het van belang om duidelijke regels en structuur te bieden zodat je 

kind op koers kan blijven als er gevaar dreigt. Behalve een veilige haven moet je dus 

ook een betrouwbaar en sterk anker zijn. Daarbij zijn de volgende zaken van belang: 

duidelijke structuren, aanwezigheid en waakzame zorg, ondersteuning, en de 

vaardigheid om jezelf onder controle te houden en situaties te de-escaleren. 

In dit toegankelijke boek voor ouders later Haim Omer en Philip Streit aan de hand 

van talloze praktische tips en voorbeelden zien hoe je dit kunt doen. Hoe je 

zelfverzekerd en doortastend kunt optreden, en hoe dit geen afbreuk hoeft te doen 
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aan de relatie met je kind, maar hoe je op deze manier je kind juist in moeilijke 

omstandigheden in de juiste richting kunt sturen 

Haim Omer is hoogleraar psychologie en oprichter van de School of Non Violent 

Resistance. Hij is de vader van het gedachtegoed van nieuwe autoriteit. Philip Streit is 

klinisch psycholoog en psychotherapeut en werkt al meer dan twintig jaar met 

ouders, kinderen, jongeren en gezinnen. 

*https://www.expoo.be/themas/pedagogische-visies/de-pedagogische-visie-van-

haim-omer : 

Levensloop 

Haim Omer wordt in 1949 in Brazilië geboren, in een Joodse familie die de Holocaust overleefde. Op zijn 

achttiende emigreert hij naar Israël, een jaar later studeert hij aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. 
Hij behaalt er eerst een bachelorgraad in de psychologie en doet daarna een viertal jaar onderzoek. Wanneer 
hij 28 is, haalt hij een mastergraad in de psychologie. Met dat diploma werkt Omer een paar jaar als therapeut 

in verschillende scholen en instellingen. Nadien gaat Omer terug naar de Hebrew University om een doctoraat 
in de psychologie te halen en les te geven. Sinds 1988, hij is dan 39 jaar, is Omer als professor verbonden aan 
de Universiteit van Tel Aviv. Een rode draad in zijn werk is de ouder -kindrelatie met haar vele bijzonderheden. 
Na verloop van tijd specialiseert hij zich in de hulpverlening aan problematische adolescenten en hun gezinnen. 

Een krantenartikel over ouders die angst hebben voor hun kind, trekt zijn aandacht en hij werkt een 
alternatieve benadering uit. Over zijn privé leven is niet zoveel gekend. Omer is getrouwd. Hij heeft vijf 
kinderen en ondertussen ook tien kleinkinderen. In één van zijn boeken dankt hij zijn kinderen omdat zij hem 
‘ouderlijke hulpeloosheid’ leerden kennen. 

Theorie en ideeën 

Omers benadering van destructief gedrag bij kinderen en jongeren is gebaseerd op de geweldloze methodes 

die Gandhi, Martin Luther King en Mandela eerder al gebruikten. Denk aan een sit-in waarbij een groep 
mensen ergens neerzit als stille vorm van protest. Omer raadt ouders met een moeilijke puber hetzelfde aan: 
ga naar zijn kamer, kondig aan welk gedrag je niet kunt aanvaarden, blijf een tijd zwijgend en zonder discussie 
bij de deur zitten. Zo stel je grenzen en toon je tegelijk hoe betrokken je bent. 

Omer wil dat ouders, leerkrachten, jeugdwerkers,… als nieuwe vorm van autoriteit kracht in plaats van macht 

gebruiken. Macht komt eerder van buitenaf: ‘je moet me gehoorzamen omdat ik de ouder ben’. Kracht komt 
vanuit de relatie: ‘ik ben bezorgd en verantwoordelijk voor jou, het is mijn plicht om grenzen aan te geven en ik 
blijf onvoorwaardelijk van jou houden’. Bedoeling is dus te weerstaan aan destructief gedrag zonder dat de 
situatie escaleert. Tegelijk blijven de positieve elementen in de relatie behouden of zelfs versterkt: ouders of  

andere volwassenen houden op een niet bedreigende manier meer toezicht in het leven van het kind en tonen 
zich opnieuw betrokken. 

Belangrijk is dat de ouders of andere opvoeders er niet alleen voor staan. Omer raadt aan om telkens een soort 
supportgroep in te zetten: zo hoeven volwassenen niet te reageren vanuit eigen naam, maar kunnen ze het 

kind laten weten ‘WIJ zijn bezorgd en verantwoordelijk voor jou’. Dit geeft volwassenen meer zelfvertrouwen 
en helpt om geweldloos verzet vol te houden. 

Realisaties 

Omer heeft talloze boeken en wetenschappelijke artikelen op zijn naam staan.  In 2008 verschijnt het boek 
‘Nieuwe Autoriteit’ waarin hij zijn twee beginselen ‘waakzame zorg’ en ‘geweldloos verzet’ combineert. Omer 
wordt met het boek wereldwijd bekend en is internationaal een veel gevraagd spreker. In Israël is het New 

https://www.expoo.be/themas/pedagogische-visies/de-pedagogische-visie-van-haim-omer
https://www.expoo.be/themas/pedagogische-visies/de-pedagogische-visie-van-haim-omer
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Authority Centre opgericht. Omer zelf is in het Schneider Children’s Medical Center of Israel directeur van het 

Centrum voor Oudercoaching. 

INSPIRATIE VOOR JOUW HUIS VAN HET KIND 

Wat kan een Huis van het Kind doen met een methode die gericht is op gezinnen en op (oudere) kinderen met 
problematisch gedrag? Een Huis van het Kind focust immers niet op problematieken. Wel interessant is dat 

Omer zich bezig houdt met een vraagstuk dat sterk leeft bij ouders: vroegere autoriteit werkt niet meer, maar 
tegelijk blijft het belangrijk om grenzen te stellen, structuur te bieden, vertrouwen te geven en zorg te tonen. 
Hoe doe je dat nu? Omer geeft vaders en moeders concrete handvatten mee. Tegelijk beklemtoon t hij dat geen 
enkele opvoeder er alleen voor moet staan. En dat is voor een Huis van het Kind een belangrijk punt.  

Concrete handvatten 

We lichten slechts enkele ideeën uit de theorie van Omer. Als je deze aan ouders wil aanreiken, is het 

belangrijk dat boeken van Omer zelf leest, dit is slechts een introductie. 

1. Bewaar je geduld. Het helpt daarbij om te denken dat het bokken of tegenstribbelen niet tegen jou 

persoonlijk is, op sommige leeftijden hoort een koppige bui er nu eenmaal af en toe bij. Als je weet  dat 
een kind het niet per se doet om jou te ergeren, zul je ook niet langer willen ‘winnen’ van het kind. 
‘Volhouden en niet winnen’ maakt de situatie vaak al heel wat minder geladen.  

2. Vermijd escalatie. Neem het volgende voorbeeld: een jongere loopt ongehoorzaam weg van tafel, 
met slaande deuren. Jullie hebben afgesproken om samen rustig te eten en te praten. Je vraagt de 
jongere om terug te komen, hij weigert, je herhaalt je verzoek, na een tijdje komt de jongere terug aan 
tafel. Hij gaat mokkend hangen in de stoel. Laat dit betijen, je hoeft niet te eisen dat hij nu ook nog 

keurig gaat zitten. De jongere heeft immers gedaan wat je vroeg en je ‘kracht’ aanvaard: jullie relatie 
blijft intact. Eis je daarentegen dat de jongere netjes zit, dan gebruik je ‘mac ht’ waardoor een jongere 
zich vernederd voelt. Vijandigheid roept steeds meer vijandigheid op en jullie relatie komt onder druk.  

3. Neem tijd voor verzoening. Omer hecht veel belang aan het behouden van een goede relatie, dus na 

een conflict reik je elkaar de hand. Misschien doe je dat wel al in de praktijk? Denk opnieuw aan dat 
akkefietje met de stoel. Gaat het om een ouder kind, dan kun je met een schouderklopje erbij ‘oké, 
bedankt’ zeggen. Kort daarna, bijvoorbeeld tijdens de afwas of het tv-kijken, geef je een knipoog of 

high five. Gaat het om een jonger kind, dan kun je zeggen ‘dat vind ik leuk’. Soms geef je er een knuffel 
bij om te tonen dat het tussen jullie weer helemaal goed zit. 

Laat je omringen 

Voor Omer is de sleutel tot succes dat vaders, moeders en andere opvoeders zich voor al deze handvatten 
laten omringen. Als je met anderen kunt overleggen over een bepaalde aanpak en die ook samen kunt 
‘doorvoeren’, als je tegenover een kind kunt spreken vanuit ‘wij’ in plaats van ‘ik’, voel je je als opvoeder  

meteen sterker. Volgens Omer vertrek je dan niet vanuit het probleem van een kind, maar vanuit de 
ondersteuning van een sociaal netwerk. Kortom, Omer kadert zijn adviezen over samen opvoeden en werkt die 
netwerkgedachte heel concreet uit. Wanneer de situatie met een jongere escaleert, vraagt hij de ouders om 
mogelijke steunfiguren uit hun netwerk in kaart te brengen, contact op te nemen en zeer concreet beroep te 

doen op hen. Zo kunnen die steunfiguren bijvoorbeeld bij een moeilijk gesprek aanwezig zijn, h elpen om 
toezicht te houden als dat nodig is, enzovoort. Een goed inzicht in die ondersteunende netwerkfunctie van 
Omer – hoe zitten dergelijke netwerken in elkaar? hoe werken ze? – kan ook zinvol zijn wanneer het opvoeden 

niet per se problematisch is. Immers, samen opvoeden is ook voor Huizen van het Kind een belangrijk 
uitgangspunt. 

 
3. Inspiratie vanuit het boek dr. Henri Cloud & dr. John Townsend: Grenzen & kinderen 

– Wanneer zeg je JA, wanneer zeg je NEE, als je je kinderen wilt helpen hun leven op 
orde te krijgen (1998/2000); Hoornaar: Uitg. Koinonia; ISBN 978-90-76193-06-1. 

 
Dit boek, ''Grenzen en Kinderen'', is een hulp om kinderen te leren om verantwoordelijkheid te 
dragen voor hun gedrag, hun houding ten opzichte van het leven en hun emoties.  
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De auteurs helpen bij het vaststellen van grenzen binnen het gezin. Maar helpen ook bij het 

ontwikkelen van talenten en het zoeken naar balans, om op die manier een productief en 
voldoening gevend leven te kunnen leiden. 
Het helpt de opvoeder om: 
* Grenzen te stellen en toch een liefhebbende ouder te zijn.  
* Weer overzicht te krijgen in gezinnen waar ouders hun grip verloren zijn.  
* Orde te brengen in het gezinsleven. 
* Om rechtvaardige grenzen te kunnen aanbrengen in uw gezin. 

* ...... en nog veel meer.  
Kinderen en grenzen is geschreven door Dr. Henry Cloud en Dr. John Townsens. Zij zijn de 

auteurs van het eerder verschenen boek ''Grenzen''.  
Er blijkt een grote behoefte te bestaan om niet alleen grenzen in ons eigen leven aan te kunnen 
geven, maar ook in het gezin duidelijkheid te scheppen. 
Dit brengt de stabiliteit en veiligheid die zo hard nodig is om onze kinderen en tieners te helpen 
om met een open hart op te kunnen groeien binnen de bescherming van natuurlijke grenzen.  

 

• http://www.insideoutpublishers.nl/boeken/uitgebreid/grenzen.html  

Grenzen hebben invloed op alle terreinen van ons leven: 
Lichaamsgrenzen helpen ons aan te geven wie ons mogen aanraken en 
onder welke omstandigheden zij dit mogen. 

Mentale grenzen geven ons de vrijheid onze eigen gedachten en meningen te 
hebben. 

Emotionele grenzen helpen ons met onze eigen emoties om te gaan en los te 
maken van schadelijke, manipulatieve emoties van anderen. 
Geestelijke grenzen helpen ons Gods wil te onderscheiden van die van ons en 

geven ons een hernieuwd ontzag voor onze Schepper. 
 

Vaak zijn Christenen er zo op gericht liefhebbend en onzelfzuchtig te zijn dat 
ze hun eigen grenzen en beperkingen vergeten. Zodra ze met hun eigen 
gebrek aan grenzen worden geconfronteerd, vragen ze: 

 
- Kan ik grenzen stellen en nog steeds een liefhebbend persoon zijn? 

- Wat zijn rechtmatige grenzen? 
- En al iemand nou overstuur raakt of gekwetst wordt door mijn grenzen? 
- Hoe reageer ik als iemand mijn tijd, liefde, energie of geld wil? 

 
- Waarom voel ik me schuldig of bang als ik overweeg grenzen te stellen? 

 
Dr. Henry Cloud en Dr. John Townsend geven bijbelse antwoorden op deze 

http://www.insideoutpublishers.nl/boeken/uitgebreid/grenzen.html
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en andere pittige vragen, waarbij zij ons laten zien hoe wij gezonde grenzen 

kunnen stellen naar onze ouders, echtgenoten, kinderen, vrienden, collega's 
en zelfs naar onszelf. 

 
➢  

 

Zij schreven ook:   
 

4. Luister eens naar het liedje ‘Littekens’, van Mattijn Buwalda: 

https://www.youtube.com/watch?v=jtEZ9pMnPLY  
Littekens is geschreven door Stephanie Struijk en Matthijn Buwalda. Het is de eerste single van 
Matthijn's album 'Bang voor niks' dat begin 2022 uitkomt. Een herkenbaar lied voor vaders. 
 
LITTEKENS  
Ik ben een schilderij met een scheur erin  
Ik ben een auto met een kras  
Ik ben de kraan die maar blijft lekken  
Ik ben niet meer wie ik was  
Ik ben de deur die maar blijft kraken  
Ik ben de beker met de barst  

Ik ben het lampje dat soms flikkert  
Ik ben niet meer wie ik was  
Maar ik heb nog veel te geven hoor  
‘k Draag mijn littekens met trots  
Ik Heb er net zoveel als iedereen  
Alleen heb ik ze niet verstopt  
Ik ben de jas die niet meer dicht kan  
Ik ben de radio die stoort  
Ik ben de koelkast die geluid maakt  
Ik ben niet meer als hiervoor I 
k ben de vloer die niet gelijkligt  
Ik ben het kastje zonder greep  
Ik ben de wifi die soms wegvalt  
Ik ben niet meer wie ik ben geweest  
Zie je de schoonheid in de schade  
Zie je de rijkdom in gebrek  

Lijm je de barsten met genade  
Of hou jij jezelf weer voor de gek  
Want je hebt nog veel te geven hoor  
Draag je littekens met trots  
Je hebt er net zoveel als iedereen  
Maar de meesten hebben ze verstopt  
 

https://www.youtube.com/watch?v=jtEZ9pMnPLY
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© Tekst en muziek: Stephanie Struijk & Matthijn Buwalda, 11 maart 2021  

 

5. Casuïstiek – inbreng van vaders 

1. Door gebrek aan discipline voor mijzelf en het niet kunnen stellen van  grenzen (ik wilde wel, maar 

wist niet hoe dat te doen) escaleerde de thuis situatie regelmatig. 

Het gebeurde dat rond kerst de gehele kerstboom, met verlichting en met kado’s die er onder lagen in 

de kliko belanden. 

De aanleiding was dat ik zo gefrustreerd was van mijzelf en daar geen weg mee wis t en ik een intens 

verlangen had begrepen te worden, terwijl ik tegen niemand zei wat er echt aan de hand was. Ik was 

gewoon overspannen door mijn werk. 

Na dit vreselijk gebeuren heb ik mijn vrouw en kinderen excuses aangeboden en gevraagd mij te 

helpen als ik weer dat gedrag vertoonde, mij te dwingen te zeggen wat er aan de hand was. Want dit 

was het probleem, ik sprak soms enkele weken achter elkaar geen woord thuis, als het niet direct 

nodig was. 

Het resultaat was, dat mijn vrouw en kinderen probeerden mij daarbij te helpen, maar het vertrouwen 

was wel erg beschadigd, om dat dit incident niet de eerst keer was.  

 Ik heb geleerd om mijzelf meer open te stellen, (wat niet zo maar tot stand gekomen is). Maar door 

mijn bekering is dat stapje voor stapje beter gegaan en hebben mijn vrouw en kinderen, omdat ze ook 

zagen dat ik oprecht wilde veranderen, meer vertrouwen gekregen in mij.  

Ik heb na mijn bekering een brief geschreven aan mijn vrouw en kinderen en die voorgelezen. En dat 

ook in mijn getuigenis, bij mijn geloofsbelijdenis in de gemeente aangehaald. Daarna nog meerdere 

keren aangehaald dat ik erg fout geweest ben en hen vergeving gevraagd.  

Maar ik zie dat het grote impact gehad heeft op mijn vrouw en kinderen, het is iets wat wel vergeven 

is, maar moeilijk uit het geheugen te wissen is. 

 Ik prijs de Heer, dat Hij mij geholpen heeft vergeving te vragen en te kunnen ontvangen.  En dat Hij 

mij getrokken heeft uit die duisternis in Zijn wonderbaar licht. En dat ik nu een lichtje mag zijn.  

 2. Willen jullie mij voorbeelden van  gebeurtenissen sturen, waarin (gebrek aan discipline, moeite 

met het naleven van grenzen) dit onderwerp nadrukkelijk aan de orde kwam in jouw thuissituatie. 
Het is een onderwerp waar elke vader (ouder) van tijd tot tijd tegenaan loopt. Om die reden graag 
duidelijke voorbeelden: 

• Wat gebeurde er?  Wat was de aanleiding? 
• Discussies met je tieners waar zij aangeven “wat zij vinden”, en in het gesprek vaak 

blijkt dat ze dat beeld of mening  hebben gevormd door wat ze zelf hebben 
meegemaakt, gezien, gelezen, etc.  Concreet:  Wie zijn je vrienden, Waar en hoe stel 
je prioriteiten in je leven (studie, tijdbesteding).  Als ik grenzen stel, geef ik altijd aan 
uit liefde en bescherming dat te willen doen (en er wellicht naast kan zitten, maar 
ook niet beter weet).   

• 2.  Nog een voorbeeld. X zou iets uitzoeken op geloofsgebied, maar stelde 
dat telkens uit.  Ik heb hem daarop aangesproken en gemeld dat “als hij het 
echt belangrijk vond, dan ook tijd moet investeren om “de waarheid” er van 
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te doorgronden door onderzoek te doen (ken je kind, als dat keuzes wil 
nemen  o.b.v. feiten). 

• 3. Samenwonen 
• Hoe heb je het aangepakt? (gesprek met je kind; overleg met je vrouw, sancties, 

woordgebruik, afspraken met je kind)? 
• 1:1 gesprek werkt het beste in een moment waarop het past.  Bij ons werkt het heel 

goed als je bv. ‘taxi-vader’ bent en samen in de auto zit (1:1) om een gesprek 
hierover aan te knopen.  Stel vooral open vragen (en vermeld zo nodig dat ze wellicht 
al iets vinden van jouw mening voordat je die hebt uitgesproken) over waarom of 
hoe zij keuzes maken. Probeer ze te vragen waar ze jou als ouder of God in Woord en 
gebed in willen en kunnen betrekken.  Voel je niet aangevallen als ze dat dus niet 
doen, laat ze zelf opnieuw ontdekken dat je (en God) beschikbaar bent en hen graag 
van dienst bent met advies of reflectie.! 

• 2. Ik heb X 1:1 genomen en hem gevraagd te laten zien dat hij echt bereid is 
dingen te onderzoeken, en ik niet van hem vraag mijn mening over te 
nemen, maar wel dat hij zijn eigen onderzoek doet en de conclusies wil delen 
(wellicht kan ik er ook nog iets van leren) 

• 3. Tiener wil weten hoe ik daar over denk en geeft zelf aan het moeilijk te 
vinden.  Gesprek later op de avond als de andere kinderen naar bed zijn.  

• Wat was het resultaat (reactie van het kind; jouw eigen reactie)? 
• Primair: Ik kan het zelf wel, kan prima mijn eigen keuzes maken.  Op een later 

moment krijg je dan vaak een vraag terug op onverwacht moment. 
• 2. Ja, weet ik.  Ja ja, komt goed…   
• 3. Samen gezocht naar onderbouwing en geëindigd met de eigen 

verantwoordelijkheid (als er geen sluitende antwoorden zijn, is het iets 
tussen jou en God, bespreek het daar dan ook) en gevraagd of zij het fijn vind 
als we daar ook voor willen bidden. 

• Wat heb je van dit incident geleerd (qua aanpak, woordgebruik, nuttige begrenzing)?  
• Probeer niet alles in 1 x op te lossen, maar stimuleer het denkproces. 

• 2. Erg veel zoeken naar druk uitoefenen en repeteren, maar niet dat dat tot 
afstoting/teveel weerstand leid. 

• 3. Goed luisteren, niet je eigen mening delen, tenzij je ook met 
onderbouwing dat kan doen. Ben ook eerlijk als je zelf “veilige” keuzes 
gemaakt hebt en deel dat dat misschien wel de echte reden was (blijf aan de 
veilige kant) 

  

Vader-zoon-dynamiek:                                                                                                        

• Henrik Wienen (43) vertelt: Ik ben een speelse vader, ik vind het heerlijk om met mijn 
zoontjes te ravotten. Maar ik hou  ook van duidelijkheid: “Nu even luisteren’.  Het is 
bijzonder om te zien  dat je gezin het centrum van je leven wordt. Als ik iets ga doen, denk ik, 
hoe werkt dat thuis? Niet op een verplichte manier, maar omdat ik dat zelf wil. Vader-zijn is 
echt leuk. Natuurlijk, een kind opvoeden is lastig. Maar ik zie het juist als een enorme kans. 
Je kunt hier op aarde iets doorgeven wat je belangrijk vindt. Ik merk dat ik door mijn 
kinderen bewuster omga met mijn geloof. Met het gebed rond het eten, het gebed voor het 
slapengaan, het Bijbellezen. Ik merk dat zij dat ritme nodig hebben en voor mij is het 
dagelijks een reminder dat ik dit ook nodig heb. Ik vind het belangrijk om de 
vanzelfsprekendheid van het geloof, dat ik als kind meekreeg, aan mijn kinderen mee te 
geven.10 

 
10 ‘Door mijn kinderen ga ik bewuster om met mijn geloof’. Artikel van Gershon Osnabrugge. In: Ned. Dagblad, 
za/zo 24-12 en 25-12-2022; pag. 4. Voor hen wordt het een dankbare Kerst. 
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• Mark Tuitert geeft in een interview te kennen dat ‘dat stoïcijnse filosofie hem geholpen heef 
om de band met mijn vader te herstellen. “Mijn ouders hebben lange tijd in een 
vechtscheiding gezeten. Ik was vooral boos op mijn vader. In mijn ogen was hij een slechte 
vader, omdat hij ruzie maakte, zijn emoties niet onder controle had en er niet voor ons was. 
Daarom heb ik een paar jaar geen contact met hem gehad. Door de stoïcijnse filosofie ging ik 
mijn eigen oordeel bevragen: waarop baseer je je mening en hoe zou iemand anders 
dezelfde situatie beleven? Die gedachteoefeningen hebben me geholpen om de band met 
mijn vader weer te herstellen. “Zou ik een betere vader zijn? Weet i hoe het is om geen 
contact te hebben met je zoons? Ik kon niet in de schoenen van mijn vader staan! Mijn vader 
had eigenlijk geen gebrek aan liefde voor ons. Het kwam door onvermogen om daarmee om 
te gaan. Ik kwam erachter dat mijn boosheid net per se door mijn vader kwam, maar door 
mijn oordeel over de situatie. Daarna is het contact met mijn vader weer goed geworden. Nu 
hij zelf vader is, wil hij vooral liefde en kansen geven; even helpen en een knuffel geven. 11 

• Knipsel (bron onbekend; gelezen op 07-12-2022): vader en zoon.                                                                                                                            

Pannetjes.                                                                                                                                                                

“Een zoon vertelt zijn vader dat hij het leven niet meer aankan. Alles is zwart. Wat moet ik doen, 

vraagt hij. Zijn vader neemt hem mee naar de keuken, zet drie pannetjes op het vuur, vult ze met 

water en brengt het water aan de kook. In het eerste pannetje doet hij een aardappel, in het 

tweede een ei en in pannetje drie een schep gemalen, rauwe koffie. Na een uur is er van de 

aardappel niets meer over: opgelost in water, een onappetijtelijke smurrie. Bij het ei is het water 

onveranderd gebleven, maar het ei zelf is hard en eetbaar geworden. De oorspronkelijke rauwe 

koffie is een heerlijke drank geworden. Kijk wat hier gebeurd is, zegt de vader. Bij pannetje 1 is een 

puinhoop ontstaan. In het tweede is het ei eetbaar geworden, maar het water bleef onveranderd. 

In het derde pannetje zijn door het koken de rauwe koffie en het water veranderd in een geurige 

drank.     

Overlevingskracht. Zo is het ook met problemen. Sommige mensen desintegreren bijna door wat 

hen treft en slepen hun directe omgeving, hun naasten, mee. Weer anderen geven niet toe aan 

depressieve gevoelens en accepteren de uitdaging. Ze zien de kwelling als een beproeving die ze 

doorstaan. Ze weten zich gesterkt, maar betrekken hun omgeving hier niet in. En sommigen 

kunnen zo goed omgaan met beproevingen dat ze er niet alleen zelf sterker uitkomen, maar een 

dusdanige uitstraling hebben dat ook hun directe omgeving meeprofiteert van hun 

overlevingskracht”. 

• Mijn vader schreef onderstaand gebed over op een papiertje. Betekenisvol omdat dit 
gedicht/gebed uitdrukking gaf aan wat hij voelde, beleefde en belangrijk vond. Om 
deze reden is dit handgeschreven document voor mij dierbaar geworden. Het heet: 

Gebed voor mijn kinderen  

Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen                                                                      

Graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift                                                                              
Dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden                                                                
ook niet als satan ze straks als de tarwe zift                                                                                                                               

 
11 ‘Ik probeerde als kind mijn ouders bij elkaar te houden”. Interview door Jasper den Boon, in de rubrie k: 
Zaterdag, zeven deugden; een gesprek over de zeven deugden: wijsheid, rechtvaardigheid, dapperheid, 

matigheid, geloof, hoop en liefde. Openhartig interview, contextueel. In: Nederlands Dagblad, 05 -11-2022, 
bijlage Zaterdag; pag. 4-6.  
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Houdt Gij mijn kinderen vast als ik ze los moet laten                                                                   

en laat altijd Uw kracht boven hun zwakheid staan                                                                                                                           
Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten                                                                                 

Als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan                                                                                  
Ik vraag U niet mijn kinderen elk verdriet te sparen                                                                        
maar wees Gij wel hun troost, als ze eenzaam zijn en bang                                                                                                                     

Wil om Uws naams wil hen in Uw verbond bewaren                                                                        
en laat ze nooit van U vervreemden nooit hun leven lang.                                                                                                
Tekst: Geeske Wiersma 

•  

 

• Adequaat ouderschap en het terugbetalen van ouderlijke zorg 
zijn twee premissen12 van de transgenerationele zijnsorde. Nog 
een andere premisse heeft te maken met de winst voor  
iemand zelf of de baten die verbonden zijn aan het bieden van 

zorg: de persoon die zorg geeft, verwerft verdienste of 
gerechtigde aanspraak als beloning. Effectief verworven 
gerechtigde aanspraak heeft als resultaat persoonlijke bevrijding; 
dat wil zeggen: de veiligheid waarmee iemand het leven aan zich 
kan laten ontvouwen. 

Met andere woorden: zorg voor de rechtvaardigheid van de 
menselijke orde vormt een kruispunt met de eigen bevredigingen  

en functies van een mens. Deze omvatten onder meer: 
-  een vermogen tot het beleven van persoonlijke vreugde; 

-  een creatief gebruik van de gaven van het leven; 
-  een vermogen aangeboren talenten en vaardigheden te 

ontwikkelen; 
- een gezondheidstoestand waarin men betrekkelijk vrij van 

psychosomatische symptomen en problemen is; 

 
12 uitgangspunten 
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- een voortdurend groeiend vermogen vertrouwen te durven 

investeren in nieuwe relaties; 
- een vermogen te genieten van de emotionele bevredigingen van 

de partner zowel als van zichzelf; 
- een toenemende vrijheid rechten te doen gelden voor de eigen 

positie in relaties, waaronder ook valt dat men onafhankelijk mag 
zijn van de eigen ouders; 

- de motivatie bij te dragen aan het welzijn van toekomstige 
generaties.  

Bron: https://docplayer.nl/41417897-Autonomie-en-verbondenheid-19-
e-ammy-van-heusdenlezing-18-maart-2015.html pag. 4. Lezing door 

Kees Bregman; Autonomie en verbondenheid – 19e Ammy van 
Heusdenlezing - 18 maart 2015 

 

• Uit: Onderzoek relatie en gezag tussen ouder en kind - Arinde 

Kloosterman Emelia van de Voorde - Giljam - Mei 2009 

Vijf peilers voor een gezonde relatie. We hebben voor deze vijf voorwaarden gekozen omdat 

deze voorwaarden veel omvattend zijn. Zij vormen als het ware de bedding van de relatie 
waarin het gezag doelgericht en op een gezonde wijze kan functioneren.  

• Onvoorwaardelijke liefde Onder onvoorwaardelijke liefde verstaan we liefde die niet 

afhangt of gemotiveerd wordt door het doen en laten van een ander. Het kind voelt 
zich, ongeacht zijn prestaties op school, de sport- of muziekschool of zijn succes onder 
tijdgenoten onvoorwaardelijk geliefd en geaccepteerd door de ouders. Het kind dat 

zichzelf onvoorwaardelijk geliefd en gerespecteerd weet, is in staat zichzelf te 
respecteren, respect van anderen te ontvangen en anderen te respecteren en te 

waarderen.  
• Betrokkenheid In een kind gaat heel veel om. Het ziet en ontdekt nieuwe 

mogelijkheden in zichzelf en om hem heen. Dit schept nieuwsgierigheid, uitdaging, 

maar ook onzekerheid. Het is van groot belang dat de ouders betrokken zijn bij de 
ontwikkeling van het kind. Onder betrokkenheid in de gezagsrelatie wordt verstaan dat 

je als ouder oprechte interesse hebt en je verbonden voelt met je kind. Zo leer je het 
kind niet alleen goed kennen, maar het kind voelt zich veilig in de nabijheid van de 
ouders. De ouders zijn als een betrokken coach, die weet wat zijn kind kan en welke 

ruimte hij hem/haar kan geven. Zo schept de betrokkenheid van de ouders een sfeer 
waarin vertrouwen en onzekerheid, stimulans en bescherming, uitdaging en 

voorzichtigheid als vanzelf hun plaats krijgen.  

• Tijd Daarnaast is het voor het kind van belang of de ouders tijd nemen voor het kind. 
Veel ouders leven onder tijdsdruk door volle agenda’s, gevuld met werk en 

vrijetijdsbesteding waarin tijd voor de kinderen een secundaire plaats dreigt in te 
nemen. Maar onvoorwaardelijke liefde en betrokkenheid moeten concreet zichtbaar 

worden in vrijgemaakte tijd voor het kind. Dit vraagt om het stellen van prioriteiten in 
het gezin en keuzes in besteden van tijd en energie. Als ouders voldoende tijd besteden 

https://docplayer.nl/41417897-Autonomie-en-verbondenheid-19-e-ammy-van-heusdenlezing-18-maart-2015.html
https://docplayer.nl/41417897-Autonomie-en-verbondenheid-19-e-ammy-van-heusdenlezing-18-maart-2015.html
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aan hun kind, zal het kind aan de ouders geen aandacht vragen door zich negatief te 

gaan gedragen.  
• Communicatie Onder het aspect communicatie verstaan we een wederkerige 

uitwisseling van cognitieve gedachten en emotionele gevoelens. Goede communicatie 
is in iedere relatie belangrijk, maar zeker in de relatie ouder – kind. In deze relatie is er 
immers sprake van een verschil in beleving tussen volwassenen en kinderen. Door een 

open communicatie blijf je als ouder goed op de hoogte van wat er omgaat in het kind 
en omgekeerd leert het kind zijn gevoelens uiten. Communicatie vanuit liefde en 

betrokkenheid voor het kind schept transparantie en een sfeer van wederzijds 
vertrouwen. 

• Vertrouwen Belangrijke aspecten voor het hebben van vertrouwen in elkaar is dat er 

sprake is van congruentie tussen wat je denkt, zegt en doet. Als er bij de ouder deze 
congruentie is, zijn de voorwaarden voor een goede vertrouwensband aanwezig. Als er 

vertrouwen is tussen ouder en kind geeft dat vaak een gevoel van geborgenheid en 
veiligheid.  

Deze vijf aspecten zijn voor ons in ons onderzoek van groot belang en zullen we verwerken 

als basisvoorwaarden in het model voor een gezonde gezagsrelatie. Tussen de relatie en het 
uitoefenen van gezag zitten morele kaders waarin de opvoeding handen en voeten krijgt  

 

6.Boekenplank: 

• Recensie (versie 18-01-2021) 
Vroege ontwikkeling alle kansen geven. 

Infant Mental Health – Geestelijke gezondheidszorg voor baby’s, jonge kinderen en ouders. 
Vliegen. N. & Y. Verhaest (red.) 2020. Kalmthout-België: Uitg. Pelckmans Pro. Pp 255. 
 

Het boek is in twee delen opgebouwd. Het eerste deel beschrijft het primaire nest: het gezin 
als de unieke leerschool voor kind en ouders. Met een uitvoerige beschrijving van de 

ontwikkelingsfasen van baby tot kleuter en de betekenis daarvan voor het gezin. De sociale en 
emotionele ontwikkeling van het kind in het gezin komt aan de orde. De ontwikkeling van het 
ouderschap wordt beschreven aan de hand van verschillende bouwstenen: nieuw leven en 

groei van je kind mogelijk maken, een levenslange relatie, het belang van een beschermend en 
ondersteunend netwerk en het hebben van een nieuwe identiteit als ouder(s). Met 

aansprekende voorbeelden worden deze onderwerpen toegelicht. Er wordt aandacht besteed 
aan ‘goed genoeg’-ouderschap, aan de rollercoaster na de bevalling als er problemen zijn en 
de roze wolk toch geen roze wolk blijkt te zijn, het nu om het innerlijke kompas van de baby 

te leren kennen en het belang van mentaliseren als ouders. ‘Wanneer ouders kunnen denken 
over de innerlijke leefwereld van hun kind, bieden zij het kind in dagelijkse situaties de 

mogelijkheid om zichzelf beter te leren begrijpen en de eigen ervaringen, gedachten en 
gevoelens te ontdekken n er betekenis aan te geven’. De auteurs staan stil bij fenomenen als: 
veerkracht, kwetsbaarheid en het steeds weer zoeken naar de balans tussen draaglast en 

draagkracht. Het balansmodel (p127) is een verhelderende illustratie van alle risicofactoren en 
beschermende factoren.                                                                                                                       

Het tweede deel gaat over de kring rondom het gezin: ‘het nest rond het nest’. De auteurs 
spreken over een vijftal niveaus van zorg en hulp (de ontwikkelingsinterventiepiramide van 
Greenspan):  

(1) het voorzien in basiszorg (voedsel, wonen, medische zorg, fysieke bescherming);  
(2) stabiele en groeibevorderende gehechtheidsrelaties;  

(3) relaties waarin je jezelf kunt ontplooien (persoonlijke talenten en verlangens);  
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(4) het behandelen van specifieke ontwikkelingsnoden (taalachterstand, een lichamelijke en/of 

verstandelijke beperking, een trauma, een ontwikkelingsstoornis, ouderlijke pathologie);  
(5) therapeutische interventies voor kinderen en ouders.  

Het IMH-principe is het transdisciplinair werken: intensieve samenwerking en uitwisselen 
van kennis en expertise. Als steun voor alle betrokkenen, zowel de ouders als het kind “om 
een warm, speels en stimulerend contact te blijven aangaan”. 

Van belang is een maatschappelijk netwerk rondom het gezin, waar gezinnen kunnen groeien, 
waar zij veilige havens vinden bij vragen, zorgen en angsten. Daar ligt ook de kracht van de 

betrokken context. Alles begint bij het opbouwen van een veilige, luisterende, oprechte band. 
Genoemd wordt de ‘Circle of Security’ (De cirkel van veiligheid), met een op ‘relatiegericht 
contact’ (p160). Het IMH-perspectief stelt de volgende relatiegerichte vragen aan de 

hulpverlener: “Wil je er voor ons gezin zijn?”, “Doe je je voor ons gezin met plezier?”, “Wil 
je ons helpen met onze gevoelens over onszelf, over elkaar?”, “Wil je ons een steuntje in de 

rug geven wanneer wij nieuwe stappen zetten?”. De zorgverlener heeft tot taak om een veilige 
basis te zijn, een veilige haven voor de gezinsleden; als belangrijke helpende handen. 
 

• https://www.bobderaadt.nl/documents/ouderbegeleiding/ankerfuncties_zetten_ouders_
bij_moeizame_opvoedrelatie_in_hun_kracht.pdf  

 

  
Ankerfuncties zetten ouders bij moeizame opvoedrelatie in hun kracht Recensie ‘Nieuwe 
autoriteit voor ouders’ door Bob de Raadt Wat kan ouders helpen als zij geen vat meer hebben 

op hun kinderen en die dreigen te ontsporen? Over die vraag handelt dit boek van de hand van 
Haim Omer en Philip Streit. De ondertitel is veelzeggend: ‘opvoeden op basis van veilige 

verbinding, waakzame zorg en geweld loos verzet’. In ‘Nieuwe autoriteit voor ouders’ bieden 
zij ouders concrete handreikingen als een gevoel van machteloosheid de opvoedrelatie dreigt 
te gaan overheersen. Dit helpt ouders om op een andere manier weer in hun kracht en daarmee 

in een nieuwe autoriteit te komen. Haim Omer is hoogleraar psychologie aan de Universiteit 
van Tel Aviv, Israël en grondlegger van de benadering ‘Nieuwe autoriteit’. In dit boek werkt 

hij samen met Philip Streit, die als klinisch psycholoog en psychotherapeut veel werkt met 
ouders, kinderen, jongeren en gezinnen. Het boek vormt een goede weergave van hun 
toegepaste ervaringen en is daardoor zeer leesbaar en toegankelijk voor ouders.                                                 

De benadering ‘nieuwe autoriteit’ wordt uitgewerkt aan de hand van vier ankerfuncties:                    
• Structuur: door middel van duidelijke regels en voorwaarden                                                                        

• Aanwezigheid en waakzame zorg (basale waakzaamheid, gefocuste aandacht en actieve 
eenzijdige maatregelen): de kunst van het ‘er zijn’. Daarbij gaat het om innerlijke en uiterlijke 

https://www.bobderaadt.nl/documents/ouderbegeleiding/ankerfuncties_zetten_ouders_bij_moeizame_opvoedrelatie_in_hun_kracht.pdf
https://www.bobderaadt.nl/documents/ouderbegeleiding/ankerfuncties_zetten_ouders_bij_moeizame_opvoedrelatie_in_hun_kracht.pdf
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aanwezigheid.                                                                                                                                             

• Zelfcontrole en de-escalatie (de kunst van zelfregulatie). De auteurs reiken zeven handvatten 
aan om het de-escaleren eigen te maken:                                                                                                     

– Probeer je reactie te vertragen. Zij benoemen dat als: “smeed het ijzer pas als het koud is!”. 
– Communiceer op een waarderende en constructieve manier.                                                                  
– Communiceer in termen van ‘wij’ en niet van ‘ik’ en ‘jij’.                                                                      

– Geef je fouten toe en corrigeer jezelf.                                                                                                              
– Blijf bij je standpunt, zonder daarbij van je kind te willen winnen.                                                          

– Zoek de triggers die ervoor zorgen dat jij en je kind van streek raken.                                                                            
– Gebruik relatiegebaren (bijv. gebaren van genegenheid, gezamenlijke activiteiten, 
compliment geven).                                                                                                                                          

• Ondersteuning door het inschakelen van andere personen. Het is belangrijk om een 
steunnetwerk op te bouwen, mede om struikelblokken uit de weg te ruimen. Ook ten aanzien 

van dit aspect geven de auteurs veel tips aan de hand van voorbeelden. De vier ankerfuncties 
worden concreet en duidelijk uitgewerkt aan de hand van een groot aantal herkenbare 
praktijkvoorbeelden. Elk hoofdstuk in het boek sluit af met een samenvatting en een bruikbaar 

overzicht van tips en adviezen. Verder worden aspecten als ’de kunst van het goedmaken’ en 
‘de kunst om als ouders verrassende alternatieven voor straf te ontwikkelen’ besproken. Dat is 

niet gemakkelijk, maar het kan ouders wel ideeën aanreiken om de impasse te doorbreken. 
Hierdoor kan hun zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid, hun gezamenlijk optreden en 
onderlinge steun, hun vastberadenheid en daadkracht constructief toenemen. Uiteindelijk 

helpt dit boek om ouders beter uit de verf te laten komen in zowel hun partnerschap als in hun 
ouderschap. Dit biedt een gezonde basis om de relatie met hun kind te behouden en te 

verbeteren. Mede hierom spreekt dit boek mij aan. Van harte aanbevolen. Dit geldt ook voor 
een ander boek van Haim Omer: ‘Geweldloos verzet in gezinnen’ (Uitg. BSvL, 2007). 
Speciaal aanbevolen aan professionals. Bob de Raadt is werkzaam als medisch 

maatschappelijk werker, methodisch ouderbegeleider, contextueel hulpverlener bij Erasmus 
MC-Sophia en als gastdocent bij Erasmus MC Academie. Bron: 

https://www.ouderscentraal.nl/ankerfuncties-zetten-ouders-bij-moeizameopvoedrelatie-in-
hun-kracht/ Recensie van het boek ‘Nieuwe autoriteit voor ouders’, (2018/2020) van Haim 
Omer & Philip Streit; in Nieuwsbrief Ouders Centraal, 11-06-2020. 

 

• Dr. Henri Cloud & dr. John Townsend: Grenzen & kinderen – Wanneer zeg je JA, 
wanneer zeg je NEE, als je je kinderen wilt helpen hun leven op orde te krijgen 
(1998/2000); Hoornaar: Uitg. Koinonia; ISBN 978-90-76193-06-1. 

Dit boek, ''Grenzen en Kinderen'', is een hulp om kinderen te leren om verantwoordelijkheid te 

dragen voor hun gedrag, hun houding ten opzichte van het leven en hun emoties. 
De auteurs helpen bij het vaststellen van grenzen binnen het gezin. Maar helpen ook bij het 
ontwikkelen van talenten en het zoeken naar balans, om op die manier een productief en 
voldoening gevend leven te kunnen leiden. 
Het helpt de opvoeder om: 
* Grenzen te stellen en toch een liefhebbende ouder te zijn.  
* Weer overzicht te krijgen in gezinnen waar ouders hun grip verloren zijn.  
* Orde te brengen in het gezinsleven. 
* Om rechtvaardige grenzen te kunnen aanbrengen in uw gezin. 
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* ...... en nog veel meer.  

Kinderen en grenzen is geschreven door Dr. Henry Cloud en Dr. John Townsens. Zij zijn de 
auteurs van het eerder verschenen boek ''Grenzen''.  
Er blijkt een grote behoefte te bestaan om niet alleen grenzen in ons eigen leven aan te kunnen 
geven, maar ook in het gezin duidelijkheid te scheppen. 
Dit brengt de stabiliteit en veiligheid die zo hard nodig is om onze kinderen en tieners te helpen 
om met een open hart op te kunnen groeien binnen de bescherming van natuurlijke grenzen. 

•  

• http://www.insideoutpublishers.nl/boeken/uitgebreid/grenzen.html  
Grenzen hebben invloed op alle terreinen van ons leven: 
Lichaamsgrenzen helpen ons aan te geven wie ons mogen aanraken en onder welke omstandigheden 
zij dit mogen. 
Mentale grenzen geven ons de vrijheid onze eigen gedachten en meningen te hebben. 
Emotionele grenzen helpen ons met onze eigen emoties om te gaan en los te maken van schadelijke, 
manipulatieve emoties van anderen. 
Geestelijke grenzen helpen ons Gods wil te onderscheiden van die van ons en geven ons een 
hernieuwd ontzag voor onze Schepper. 
 
Vaak zijn Christenen er zo op gericht liefhebbend en onzelfzuchtig te zijn dat ze hun eigen grenzen en 
beperkingen vergeten. Zodra ze met hun eigen gebrek aan grenzen worden geconfronteerd, vragen ze:  
 
- Kan ik grenzen stellen en nog steeds een liefhebbend persoon zijn? 
- Wat zijn rechtmatige grenzen? 
- En al iemand nou overstuur raakt of gekwetst wordt door mijn grenzen? 
- Hoe reageer ik als iemand mijn tijd, liefde, energie of geld wil?  
 
- Waarom voel ik me schuldig of bang als ik overweeg grenzen te stellen? 
 
Dr. Henry Cloud en Dr. John Townsend geven bijbelse antwoorden op deze en andere pittige vragen, 
waarbij zij ons laten zien hoe wij gezonde grenzen kunnen stellen naar onze ouders, echtgenoten, 
kinderen, vrienden, collega's en zelfs naar onszelf. 

 

➢  
 

http://www.insideoutpublishers.nl/boeken/uitgebreid/grenzen.html
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Zij schreven ook:   

 

7. Documentatie – literatuur- referenties: 
• Dr. Henri Cloud & dr. John Townsend: Grenzen & kinderen – Wanneer zeg je JA, wanneer 

zeg je NEE, als je je kinderen wilt helpen hun leven op orde te krijgen (1998/2000); Hoornaar: 
Uitg. Koinonia; ISBN 978-90-76193-06-1. 

• ‘Nieuwe autoriteit voor ouders’, (2018/2020) van Haim Omer & Philip Streit. 

• Omer, Haim & Wiebenga, Eliane. Geweldloos verzet in gezinnen. Een nieuwe benadering van 
gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten Houten: Bohn Stafleu 
van Loghum, 2015 (tweede herziene druk). ISBN 978-90-368-0948-1, 174 p. € 40,99. 

• Het steunende gezinsnetwerk betrekken bij de systeembenadering Geweldloos verzet: de 
ervaringen van helpers Stephanie Hicks, Peter Jakob & Claudia Kustner Gezinstherapie 
Wereldwijd volume 31, pages 416–434 (2020) - 
https://link.springer.com/article/10.1007/s12440-020-00137-3  

• https://www.youtube.com/watch?v=e09PZCxe-4M Nieuwe Autoriteit Geweldloos Verzet 
(totale film) - Rubicon Jeugdzorg 

• https://docplayer.nl/41417897-Autonomie-en-verbondenheid-19-e-ammy-van-heusdenlezing-
18-maart-2015.html  

• Gebed voor mijn kinderen - Auteur: Geeske Wiersma - ISBN: 9789024226306 

• https://www.ouderscentraal.nl/snij-vaderschaamte-de-pas-af/ 16 september 2020; 
Recensie ‘Ontvadering – Het einde van de vaderlijke autoriteit’ van Frank Koerselmans, door 
Bob de Raadt  

• Walker, M.U. (1998). Moral Understandings. A Feminist Study of Ethics. New York: 
Routlegde. 

• https://scholar.google.nl/scholar?q=geweldloos+verzet+voorbeelden&hl=nl&as_sdt=0&a

s_vis=1&oi=scholart  
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Boekenplank (2) 

 
- Review: ‘Vaders, waar zijn ze? Pleidooi voor vaderschap, leesvoer voor vaders en 

kinderen’, geschreven door Klaus Güntzschel13 

 
13 Uitgeverij Daniël (2016; Ned. vert. 2017) – ISBN 978-90-79718-40-5 - 98 blz. 
https://www.uitgeverijdaniel.nl/product/vaders-waar-zijn-ze/  

https://link.springer.com/article/10.1007/s12440-020-00137-3#auth-Stephanie-Hicks
https://link.springer.com/article/10.1007/s12440-020-00137-3#auth-Peter-Jakob
https://link.springer.com/article/10.1007/s12440-020-00137-3#auth-Claudia-Kustner
https://link.springer.com/journal/12440
https://link.springer.com/journal/12440
https://link.springer.com/article/10.1007/s12440-020-00137-3
https://www.youtube.com/watch?v=e09PZCxe-4M
https://docplayer.nl/41417897-Autonomie-en-verbondenheid-19-e-ammy-van-heusdenlezing-18-maart-2015.html
https://docplayer.nl/41417897-Autonomie-en-verbondenheid-19-e-ammy-van-heusdenlezing-18-maart-2015.html
https://www.ouderscentraal.nl/snij-vaderschaamte-de-pas-af/
https://scholar.google.nl/scholar?q=geweldloos+verzet+voorbeelden&hl=nl&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://scholar.google.nl/scholar?q=geweldloos+verzet+voorbeelden&hl=nl&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://www.uitgeverijdaniel.nl/product/vaders-waar-zijn-ze/
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De schrijver gaat aan de hand van Spreuken 1 t/m 9 na wat het belang is van alledaags, actief, 

betrokken en bijbelsgeïnspireerd vaderschap. Het is als een wandeling door deze 
hoofdstukken heen. Zie het maar als dat koning Salomo, de wijze koning, met zijn zoon een 

wandeling maakt en hem in allerlei wijsheid onderwijs geeft. Centraal staat ook een tekst uit 
Maleachi 4:6a:  ‘Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van 
de kinderen tot hun vaders’. Die innigheid, wederkerigheid, die verbondenheid, de bloedband, 

dat verantwoordelijkheidsbesef  komt in dit boek steeds weer naar voren. Bij alle thema’s en 
onderwerpen die de revue passeren: godvruchtigheid, luisteren, verleiding, wijsheid, liefde, 

bescherming, geld. Güntzschel geeft denkstof mee en vraagt om een plaatsbepaling als vader! 
Het is belangrijk dat wij ons als vaders, met ons vaderhart, weer richten op onze kinderen. Zij 
zijn waardevol; geschenken van God.  

 

 
 

 
- Review: 

https://www.rinnah.nl/9789057871375/meijers-m/levensadem/  

 
 

 

 

https://www.rinnah.nl/9789057871375/meijers-m/levensadem/
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Beschrijving 

Als menselijke wezens zijn we gemaakt naar het beeld van God, naar Zijn gelijkenis. We zijn 
uniek geschapen drie-enige wezens: geest, ziel en lichaam, en toch één persoon. In Levensadem 
neemt auteur Marja Meijers de lezer mee op een reis naar ons aardse begin. Door de ogen van 
het ongeboren kind wordt de lezer een unieke kijk geboden op de natuurlijke én geestelijke 
dimensie van de schepping. Gebaseerd op bijbelse principes en een verrassend assortiment aan 
bijbelteksten heeft ze een artistiek portret geschilderd van een kleurrijk en liefdevol God, die de 
bron van alle leven is. 

Levensadem is de vertaling van het boek 'Breath of Life', het derde deeltje in een serie 
engelstalige boeken over de Tien Geboden in de 21e eeuw. Met de woorden 'Gij zult niet 
doodslaan' als onderlegger voor haar gedachten behandeld Meijers in dit boek de ware kern van 
ons bestaan: het leven vóór en na de conceptie. Op bijna speelse wijze beschrijft zij het 
weefproces; het samensmelten van geest, ziel en lichaam tot één menselijk wezen. De 
hoofdpersoon in haar verhaal staat in nauw contact met de Schepper van het universum en heeft 

een belangrijke boodschap voor de lezer; je bent niet alleen uniek, maar ook heel kostbaar!  

In haar voorwoord schrijft Meijers: 'Om te kunnen begrijpen waarom het leven zo belangrijk is 
voor God, om iets te kunnen begrijpen van de liefde van God, zullen we het scheppingsproces 
weer eens goed moeten bekijken. Niet vanaf een afstand, maar van binnen uit!' 14 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 
14 Zie ook in ‘VaderKracht Centraal’ nr. 7; nov. 2022; pag. 11. 


