
 

 

Weer meer kinderen in problemen 

Bijna jaarlijks meldt de SGJ dat in de gereformeerde gezindte meer kinderen in 

problemen zijn dan een jaar eerder. Niemand kan een sluitende verklaring geven. Ik ook 

niet. Misschien neemt het aantal meldingen alleen maar toe omdat mensen 

gemakkelijker aan de bel trekken. 

Twee jaar geleden suggereerde ik in deze column dat het ook te maken zou kunnen 

hebben met een gesloten gezinscultuur in onze kringen. Daarin gebeuren dingen achter 

de schermen. Ik zei ook dat het te maken zou kunnen hebben met de hoge lat die 

orthodoxe gelovigen hanteren bij de levensstijl, waardoor men voor zichzelf niet zo snel 

de vuile was durft buiten te hangen. Problemen kunnen dan al uit de hand gelopen zijn 

voordat men hulp zoekt. 

Ik denk nu weer even verder. Ik fantaseer, want wat ik nu beweer, kan alleen maar 

waarde hebben als het goed getoetst wordt. 

 

Mijn eerste suggestie is: Zouden kinderen in sommige situaties in de knel komen omdat 

de ouders te jong vader en moeder geworden zijn? Opvoeden in onze tijd is echt 

moeilijk. Als je zelf dan nog maar net volwassen bent en nog druk bent met je eigen 

ontwikkeling, is de opvoedlast soms te groot. 

Mijn tweede suggestie: Doordat wij overal om ons heen de afkalving van de christelijke 

levensstijl zien, tot in onze eigen families, kunnen ouders wel eens in een kramp raken 

om dat in het eigen gezin te voorkomen. Dat leidt dan met name bij pubers tot gezonde 

en ook ongezonde strijd. 

Mijn derde suggestie: Seksualiteit blijft bij orthodoxe gelovigen nog steeds een slecht 

bespreekbaar onderwerp. Als dingen op dat terrein misgaan in gezinnen, zijn ze intern 

moeilijk op te lossen en worden ze alleen maar erger. 

Mijn vierde suggestie: Echtscheiding is een emotionele ramp. Helaas is het ook zo dat 

kinderen in de knel kunnen komen als ouders als kat en hond leven en toch niet uit 

elkaar gaan. Dat laatste zou wel eens iets vaker kunnen voorkomen in onze gezindte, 

waar mensen (op zich gelukkig) terughoudend zijn met echtscheiding. 

 

Mijn vijfde suggestie: In de behoudende kerken zijn er te weinig activiteiten om ouders 

te ondersteunen. Er zijn veel opvoedingsproblemen te voorkomen, als ouders maar 



kunnen praten met andere ouders. Er zijn opvoedingsproblemen te verhelpen als ouders 

in een veilige omgeving hun eigen mogelijke falen ter sprake durven brengen. 

Mijn zesde suggestie: De problemen worden soms veroorzaakt door de grootte van de 

gezinnen. Sommige ouders hebben echt niet in de gaten wat hun eigen kinderen buiten 

de deur en binnenshuis uitspoken, bijvoorbeeld op seksueel gebied, ook onderling. Het 

lukt de ouders gewoon niet om leiding te geven. 

Mijn zevende suggestie is bijna tegenovergesteld: De problemen nemen misschien ook 

toe omdat in de gereformeerde gezindte de gezinnen kleiner worden. In grote gezinnen 

gaan, als de ouders ontspannen leiding geven, diverse zaken er natuurlijker aan toe dan 

in kleine gezinnen, waarin ouders al hun verwachtingen en geld in hun twee kinderen 

stoppen. Een groot gezin is een betere leerschool voor sociale vaardigheden en biedt een 

beter vangnet voor eventuele problemen, mede omdat kinderen elkaar tot steun zijn. 

Mijn laatste suggestie: Opvoeden wordt gewoon steeds moeilijker. In onze chaotische 

welvaartssamenleving, die zoveel nadruk legt op individuele zelfontplooiing, is de druk 

op veel gezinnen te groot. Dat leidt tot frustraties en op elkaar afreageren. 

U mag er het uwe van denken. 
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