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"Jij zou vast wel graag een broertje willen hebben", zei ik laatst tegen een jongen uit mijn klas bij wie ze een baby
verwachtten. Hij was de oudste en had twee zusjes. "Ja, leuk!", zei hij bijna verlegen. Hij kreeg er nóg een zusje bij. Hij
moest er eerst even 'aan wennen', maar natuurlijk was die jongen heel blij met zijn (derde) zusje.
We zijn, getuige de geboorteadvertenties, 'blij en dankbaar' als het God belieft ons één van zijn verbondskinderen te geven.
En dan hebben we zijn wijsheid en kracht nodig om ze godvrezend op te voeden tot zijn eer (zie huwelijksformulier).
Onze kinderen zijn allemaal uniek. We hebben niet een 'groepje' kinderen, nee, we hebben bijvoorbeeld Jan, Willem,
Marjanne en Susan. Vier kinderen met hun eigen hebbelijkheden en onhebbelijkheden. Met karaktertrekken van vader,
met eigenaardigheden van moeder en omgekeerd. Wij staan voor de taak die kinderen op te voeden. Ze vragen onze
aandacht en hebben onze liefde nodig.
Hoe benaderen we onze kinderen, elk op zijn of haar eigen plaats in ons gezin?

De oudste
Het maakt nogal wat uit voor een kind op welke plaats het komt. En dan gaat het hier om de plaats in de kinderrij. Een
oudste wordt vaak anders opgevoed dan de jongste. De oudste moet altijd alles eerst doen. Hij (en dat kan natuurlijk ook
een zij zijn) gaat als eerste naar school, als eerste mee naar de kerk, als eerste naar de tandarts...
Van de ouders krijgt hij veel aandacht. Vader en moeder doen opvoedingservaring op. Een volgend kind zal ervan kunnen
profiteren. De oudste draagt meestal al vroeg verantwoordelijkheid als er meer kinderen komen. Maar hier dreigt het
gevaar van overbelasting. "Jij kunt mooi even op je zusje passen als ik naar de winkel ga." Dat is natuurlijk wel makkelijk
voor moeder, maar hoe ervaart het kind dat? En dat kleine zusje, hoe ervaart zij die oppas?
Het oudste kind zal vaak meer plichten hebben en als voorbeeld worden gesteld. Maar daartegenover staan dan ook
bepaalde voorrechten. Later naar bed, langer lezen, alleen naar school fietsen; dat mag de eerste in de rij allemaal.
De neiging bestaat om de oudste jonger te behandelen dan hij in werkelijkheid is. Vergelijk het maar eens met een kind van
gelijke leeftijd in een ander gezin, waar dat kind de jongste is. Dat kind gaat vast later naar bed, eerder mee naar de kerk,
krijgt misschien al zakgeld. Het is goed ons daarvan bewust te zijn. Kinderen vergelijken zich namelijk graag met elkaar.
"Mag jij zo laat naar bed?" "Krijg jij al zakgeld?" "Ik mag dat allemaal nog niet, hoor."

De jongste
Wat hierboven staat, geldt andersom ook voor de jongste: we zijn gauw geneigd het te behandelen als een ouder kind.
Maar misschien kan het dat helemaal nog niet aan (bijvoorbeeld zo laat naar bed gaan).
De laatste in de rij wordt gauw in bescherming genomen. Hij of zij wordt door oudere broertjes en zusjes veel geholpen.
Misschien wordt hem of haar wel van alles uit handen genomen. Lekker makkelijk. Ja toch? Niet altijd. Als alles wel even
voor het jongste broertje of zusje gedaan wordt, leert het zèlf weinig. Het zal 'klein gehouden' worden, het zal zich steeds
meer afhankelijk opstellen. En dat is geen goede ontwikkeling. Niet-weerbare kinderen hebben het later vaak niet
makkelijk.
Het laatste kind kan door ouders heel ontspannen worden opgevoed. 'Bij de eerste was alles zo spannend, nu weet ik het
wel. Ik maak me niet meer zo druk. Heerlijk zo, ik geniet er volop van.' Van zo'n instelling van vooral de moeder zal het
kind kunnen profiteren. Maar het kan ook zijn dat ouders hun laatste kind krijgen en eigenlijk nog weinig energie over
hebben om het op te voeden. Het hangt er dus maar van af...

De anderen
Nu ging het alleen nog maar over de oudste (en voor enige kinderen geldt vaak hetzelfde) en de jongste. Ook over de
andere kinderen zal wat te zeggen zijn. Bijvoorbeeld:
- staat de tweede niet in de schaduw van de eerste?
- is de tweede of de volgende niet zo overheersend, dat de oudere kinderen in het gedrang komen?
-komt de middelste niet 'in de knel' te zitten?
Het voert hier te ver om overal op in te gaan.
Elke plaats in de kinderrij heeft z'n eigen voor- en nadelen. Bovengenoemde punten moeten dan ook beschouwd worden
als algemene opmerkingen. Maar voor alle kinderen geldt: ze hebben de aandacht van de ouders nodig. Elk kind moet zich
in het gezin thuisvoelen. Zich lekker voelen op zijn eigen plekje. Voelen dat het er mag zijn, dat het gewaardeerd wordt.



Ruzies
In het gezin kan de sfeer 'verknoeid' worden door ruzies tussen broertjes en zusjes. Ze kennen elkaar goed, gaan dagelijks
met elkaar om. Ze weten elkaars zwakke plekken. Door die ruzies leren ze elkaar ook beter kennen. We hoeven niet altijd
tussenbeide te komen. Ruzietjes oplossen en tegen je verlies kunnen is ook iets wat kinderen moeten leren.
Ruzies komen vaak voort uit jaloezie. Ouders vergelijken hun kinderen gauw met elkaar en dan kan het éne kind het beter
dan het andere. Rivaliteit tussen kinderen is vaak de oorzaak van veel gekibbel. We kunnen die rivaliteit zelf in de hand
werken. Als we het ene kind aan het andere ten voorbeeld stellen: "Kijk toch eens naar het bureau van je broer, dat ziet er
altijd zo netjes uit!" Of we vergelijken de kinderen met elkaar op het gebied van wat ze qua leren aankunnen: "Je zus kent
de tafels toch ook altijd. Doe 's wat beter je best!" Ook op het gebied van het uiterlijk van de kinderen moeten we ze niet
met elkaar vergelijken.
Als er heel veel ruzies voorkomen, is het belangrijk regels te stellen. En daarin heel duidelijk te zijn. Een regel als deze
bijvoorbeeld: je mag niet iemand anders uitschelden of belachelijk maken.
Ruzies kunnen ook veroorzaakt worden door gebrek aan aandacht. Het kind weet: als ik maar flink uitvaar tegen m'n zusje
dan komt mijn moeder wel. Het is niet leuk als moeder zo aandacht moet geven aan zoonlief, maar hij krijgt het wel, die
aandacht.

Pubers
Als we onze kinderen goed kennen, weten we ook of ze elkaar liggen, of ze met elkaar kunnen opschieten. De leeftijd van
de kinderen speelt natuurlijk een grote rol. Pubers kunnen zich flink ergeren aan hun kleine broertjes en zusjes. Ze ergeren
zich aan allerlei kleinigheden. En die 'kleintjes' op hun beurt weten precies hoe ze hun grote broer of zus 'op de kast moeten
krijgen'. Als ouders dan zeggen: "Wees eens verstandig en reageer er niet op", dan wil de puber dat eigenlijk niet horen. Je
zult eens doen wat je ouders vragen... Pubers willen zelfstandig worden. Ze trekken zich vaker terug. Ze nemen min of
meer 'afscheid' van de rest van het gezin.
Pubers moeten we serieus nemen. Niet denken dat het wel weer overgaat. Een puber vraagt óók om de nodige aandacht.
En dan op zijn niveau. Niet als klein kind, maar als bijna-volwassene op weg naar zelfstandigheid. De puber wil zich ook
graag gerespecteerd voelen.

Elk kind is uniek
Elk kind is anders, we hebben er niet twee die hetzelfde zijn. We leggen niet bij elk kind dezelfde maatstaf. Het ene kind is
gauw 'op z'n teentjes getrapt', een ander blijft altijd vriendelijk. Het ene kind noemen we lastig, de ander vinden we
makkelijk. Geen kind zonder specifiek karakter. We houden daar rekening mee. Dat gaat eigenlijk vanzelf.
Elk kind vindt het heerlijk om ook eens apart aandacht te krijgen. Eens een keertje alleen mee naar de stad, of alleen mee
naar een tentoonstelling.
Aan elk kind persoonlijke aandacht geven kost tijd. Belangstelling tonen voor de school, de sport, de bezigheden, de
vriendjes van de kinderen, kortom voor hun belevingswereld, vraagt heel wat inspanning. Praten met het kind en dan ook
echt luisteren, dat alleen al vraagt onze energie! Maar we leren er wel veel van. En dan leren we niet alleen ons kind beter
kennen, maar ook onszelf.
Doordat wij aandacht geven aan onze kinderen, zullen ze voelen dat ze erbij horen. Zullen ze merken dat ze iets voor ons
betekenen. Zullen ze ervaren dat we blij zijn met hen, als geschenk van God. En dan danken wij onze God voor dat grote
geschenk. En ook in het omgaan met onze kinderen ervaren we onze tekortkomingen. Maar we weten dat God ons als zijn
kinderen aanneemt, mèt onze karakters, onze (on)hebbelijkheden. We worden geaccepteerd zoals we zijn (Psalm 103).
Met zo'n Vader, die liefdevol zijn armen slaat om zijn kinderen, kunnen we verder!

Mogelijke bespreekpunten:
* Zijn de opmerkingen die gemaakt zijn over de plaats van de kinderen in de kinderrij, herkenbaar?
* 'Elk kind is uniek'. In hoeverre laten we dat doorwerken in ons gezin?


