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OPVOEDEN 
MET VALLEN 
EN OPSTAAN
Interview met Joop Berding

tekst  Nelleke Bos    beeld  Jana Boekholt / Jannie Engels

die druk doorvoeren naar onze kinderen. Als ouder ben 
je gevoelig voor wat normaal is en de wetenschap heeft 
daar een invloed op. Geeft het consultatiebureau aan dat 
jouw kind iets nog niet kan? Zit je kind niet netjes in de 
groeicurve? Kijk eens hoe snel dat zorgen oproept.’ 

Het vraagt ook om geduld vinden bij 
jezelf. 
‘De vraag is steeds: is er wel sprake van een probleem? 
Moet je ingrijpen of het laten gaan? Dit is een voortdu-
rend spanningsveld. We neigen naar ingrijpen. We waar-
deren iets doen maatschappelijk hoger dan niets doen, 
wat we als passief bestempelen. Durven afwachten kan 
echter ook een waardevolle keuze zijn. ‘Het even aankij-
ken’ lost vaak al veel op.’

Wat doet het snelle leven met ons? 
’We zijn zo geneigd om voorbij te hollen aan de dingen 
dat we niet meer dan één kant bekijken. Alles draait om 
activiteit, staat in het teken van doen, doen, doen. Als 
opvoeders zouden we meer werkelijke aandacht aan 
kinderen mogen geven. Stilstaan bij wat we aan het doen 
zijn geeft een diepere beleving, terwijl het dagelijks snelle 
leven waarin we zo veel doen, oppervlakkig wordt. En

Opvoeden met én tot geduld; dat is 
waar pedagoog Joop Berding voor 
pleit. Het denken van pedagoog 
Janusz Korczak is zijn grootste 
inspiratiebron. ‘We vinden allemaal 
elke dag, en per kind apart, 
opnieuw het wiel uit.’

We wilden graag met je in gesprek vanwege je visie op 
geduld in de opvoeding en je kennis over kinderarts 
en pedagoog Janusz Korczak (zie kader). Korczak werd 
bekend om zijn blik op kinderen. Hij nam onder meer de 
tijd om met hen samen aan rechtspraak te doen in plaats 
van de snelle afhandeling van conflicten.

Waarom is geduld hebben met 
kinderen belangrijk?
‘Zoals Korczak zei: ‘Kinderen doen alles voor het eerst.’ 
We zouden kinderen daarom meer ruimte mogen geven 
om op hun eigen tempo te ontdekken. Die ruimte voe-
len wij volwassenen zelf nauwelijks, doordat er zo veel 
externe druk op ons is en er stilzwijgende of uitgesproken 
ideeën leven over wat ‘normaal’ is. Wanneer moet een 
kind iets weten of kunnen? Verwachtingen maken dat we 
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merkte dat het veel gevolgen had voor de sfeer tussen 
mijn kind en mij. Ik heb het getimed: als ik hem op zijn 
eigen houtje zijn gang liet gaan, zonder hem op te jutten, 
kostte dat 5 minuten extra. Was die kleine tijdwinst mij zo 
veel stress waard?’

Janusz Korczak opende in 1912 zijn 
beroemde weeshuis in Warschau (zie 
kader). Daar leerden de kinderen om 
briefjes te schrijven met hun vragen, 
in plaats van ze direct te stellen. 
Waarom?
‘Ze leerden zo te wachten op een antwoord. Overigens 
was het voor een deel ook zelfbescherming, hij bakende 
zijn grenzen af, om zijn eigen rust te bewaken. Korczak 
zijn aanpak is een mooi voorbeeld van het respectvol 
met elkaar omgaan, van opvoeder naar kind, maar ook 
van kind naar opvoeder en kinderen onderling. Hij stelde 
steeds de vraag naar de rechtvaardigheid van onze han-
delingen: doe ik hiermee het kind recht, maar ben ik ook 
trouw aan mezelf? We zijn geneigd om almaar snel te 
reageren. Als dat een patroon wordt, gaat iedereen er 
zich naar gedragen en verdwijnt de tijd om na te denken. 
Zeg zo nu en dan tegen je kinderen: ‘Daar wil ik even over 
nadenken.’ 
Het permanente appèl dat kinderen op ons doen, put 
ons uit, als we overal op ingaan. Moeten we voortdurend 
meegaan in hun wensen? Het is niet erg als je even niet 
speelt of helpt. Ze mogen leren dat jij ook iets voor jezelf 
hebt. Mijn kleinkinderen hebben weleens moeite om 
zichzelf te vermaken, dan krijg ik veel hulpvragen. Dat 
vind ik opvallend, het lijkt echt iets van deze generatie.’

paradoxaal genoeg halen we daardoor juist niet eruit wat 
erin zit. Daarnaast pleit ik ook voor opvoeden tót geduld: 
leer kinderen zorgvuldig om te gaan met de dingen.’

Niet alles hoeft nú?
‘Versnelling helpt niet. Processen in opvoeding en onder-
wijs vragen tijd. Denk maar aan opruimen, eten, naar bed 
gaan, spellingsregels leren. Ook leren zwemmen kost tijd 
en zelfs voor een uitje moet je tijd vrijmaken.
Kun je het geduld opbrengen om de dingen soms op hun 
beloop te laten? Heb je het vertrouwen dat het wel goed 
komt? Als een kind iets vandaag niet onder de knie krijgt, 
is het niet verloren. Hetzelfde geldt voor je ontwikkeling 
als opvoeder; dat mag met vallen en opstaan gaan. Dat 
is een heel troostend en bekrachtigend principe, dat je 
altijd opnieuw kunt beginnen. Korczak gaat ook niet bij 
de pakken neerzitten, hij probeert gewoon iets nieuws. 
Groeien door vallen of opstaan, zoals dat bij iedereen 
gaat. Dat herkent natuurlijk iedere ouder; de meeste 
ouders voeden heel intuïtief op. De wetenschap wil ons 
laten geloven dat als we x doen, dat daar y uitrolt, maar 
iedereen die dagelijks met kinderen werkt of leeft, weet 
dat dat niet klopt. We vinden allemaal elke dag, en per 
kind apart, opnieuw het wiel uit.’

Kinderen kunnen ongeduldig zijn. 
Volwassenen ook. Wat kunnen wij van 
kinderen leren, aan geduld?
‘Toen mijn zoon op zwemles ging, ontdekte ik dat er in de 
kleedkamer een collectieve stress heerste om de kinde-
ren zo snel mogelijk uit hun natte spullen en in de kleren 
te krijgen. Aanvankelijk ging ik mee in deze haast, maar 

‘Durven afwachten 
kan een waardevolle 
keuze zijn. ‘Het even 
aankijken’ lost vaak 
veel op’
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zijn. Is een kind geïnteresseerd in voetbal, rekenen, dan-
sen of tekenen, dan fixeren wij ons erop en creëren zo 
een identiteit op grond van een talent. Het kind wordt 
de ‘toekomstige profvoetballer’. Voor je het weet iden-
tificeert dit kind zich met dat ene talent, terwijl het veel 
meer in huis kan hebben.’

En dat is weer té beperkend.
‘Dingen uitproberen lijkt voor elke generatie lastiger; je 
kiest al heel jong een profiel op school, de studiekeuze 
moet eigenlijk in één keer raak zijn. Maar een kind moet 
verschillende richtingen kunnen ontdekken. Opvoeden is: 
een kind de wereld intrekken en het kennis laten maken 
met wat daar allemaal te doen is. Dat moeten we wel de 
tijd geven en – misschien nog belangrijker – ze de kans 
geven om fouten te maken.’

DE KINDERRECHTBANK VAN KORCZAK

De Poolse kinderarts Janusz Korczak 

(1878-1942) leidde begin 20e eeuw 

een weeshuis. Hij ontwikkelde een 

methode waarin wederzijds respect 

de basis was, nadat hij gemerkt had 

dat straffen en een autoritaire 

houding weinig effect hadden. Korczak 

introduceerde de kinderrechtbank: 

kinderen konden elkaar – maar ook 

de leiding – voor de rechtbank 

laten verschijnen. Een conflict of 

overtreding werd zo opgelost door er 

publiekelijk over te praten, en tot 

een eerlijke consequentie te komen. 

Vaak was dat overigens vergiffenis en 

de aansporing om je te verbeteren.

Centrale aspecten: openheid, 

verantwoording, kinderen net zo 

serieus nemen als volwassenen. 

Korczaks gedachtegoed inspireert 

velen, in ouderschap en onderwijs. 

niet altijd even vlot in als je zou willen. Ik heb wel geleerd 
me niet druk te maken over zaken als voldoende eten en 
drinken en slapen, in het besef dat dit allemaal kan wor-
den ‘ingehaald’ als het nu even niet lukt. Maar het is niet 
zo dat ze bij opa en oma alles mogen. We proberen wel 
de huisregels van hun ouders zo veel mogelijk te kopië-
ren. Het is wel een heerlijk iets om ze te zien opgroeien 
en eigenlijk alles nog een keer mee te maken.’

Maakt deze generatie ouders het zich 
te moeilijk?
‘Ik heb inderdaad het idee dat ouders zichzelf soms in de 
nesten werken, wanneer ze een activiteit op een onhan-
dig tijdstip plannen, bijvoorbeeld vlak voor het eten. Of 
dingen beloven die ze niet kunnen waarmaken. En die 
eindeloze keuzes die kinderen krijgen voorgelegd, erg 
vermoeiend. Wat is er mis met de keuze uit jam en kaas 
bij de lunch? ’s Avonds geef je kinderen toch ook geen 
complete menukaart, maar zeg je gewoon wat het eten 
die avond is.

Natuurlijk is het complex. Er kan veel, maar niet alles 
wat kan, hoef je ook te doen. Bovendien is niet alles 
wat kan ook goed. Hoe verhoud je je tot de wereld, is 
altijd de vraag, en hoe doe je dat op een eenvoudige 
manier? Zonder je door van alles te laten meeslepen? 
Er zijn zoveel modes, hypes, gebeurtenissen. Hoe breng 
je je kinderen in contact met de wereld zonder dat ze 
overweldigd raken?’ 

Door minder keuzes?
‘Minder keuze kan rust geven. Aan de andere kant zie ik 
ook de tendens dat het allemaal in een keer goed moet 

Het lijkt makkelijk (en snel) om 
kinderen gewoon te zeggen wat ze 
wel en niet mogen, wat goed en fout 
is. Janusz Korczak nam de tijd om te 
luisteren naar elkaar, het maken van 
een afweging en dan tot besluiten 
komen. Wat zijn daar de voordelen van?
‘De pedagogiek van Korczak draait om de vraag: hoe 
kunnen we rechtvaardig samenleven met mensen die 
we niet zelf hebben uitgekozen? Het is duidelijk dat daar 
veel geduld voor nodig is. Zeker omdat er onvermijdelijk 
ruzies en conflicten en belangentegenstellingen zijn. Hoe 
deze vreedzaam op te lossen? Daar gaat het idee en het 
werk van de kinderrechtbank om. Een groot voordeel is 
dat zo veel mogelijk belangen, ook dat van de ‘overtreder’ 
naar voren kunnen komen, in het openbaar. Dus geen 
achterkamertjes waarin het even wordt bedisseld. De 
hele gemeenschap (de klas, de leefgroep) wordt er op die 
manier bij betrokken en dat is belangrijk omdat in zekere 
zin ook de gemeenschap moet worden ‘geheeld’.’

Je bent inmiddels zelf opa. Is opvoeden 
beter te overzien als je je kleinkinderen 
vaak ziet? Of moet je juist vaker ‘op je 
handen zitten’ terwijl je de ouders – 
jouw kinderen - in de weer ziet met hun 
grut?
‘Dat laatste is zeker wel een punt. Ik vind dat je in principe 
veel geduld met je kleinkinderen zou moeten hebben, 
maar natuurlijk is het leven sterker dan de leer. Soms 
staat zelfs de omgang van grootouders en kleinkinderen 
onder tijdsdruk: aan dat gezellige uitje naar de kinder-
boerderij komt een keer een eind… De maaltijd gaat er 

‘Het is een heel 
troostend en 
bekrachtigend 
principe, dat je als 
ouder al tijd opnieuw 
kunt beginnen’

‘Zeg zo nu en dan 
tegen je kinderen: 
‘Daar wil ik even 
over nadenken.’
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