
Beste Roeptoeter, 

Mijn naam is Tobin en ik ben bijna 12 jaar. Messchien ken je mij nog van school? Ik zat bij jou in 

de klueterklas. Ik heb een kleine en een grote broer. We maken thuis best veel ruzie. Mijn 

ouders zeggen , dat dat erbij hoort en dat we het zelf moeten uitzoeken. De broer die het 

hardste schreeuwdt of het eerste huilt krijgt dan altijd zijn zin. 

Ik heb een vraag: moet je altijd doen wat je ouders zeggen? Groet Tobin 

 

Beste Tobin, 

ja, ik weet nog wel wie jij bent! Ik weet bijvoorbeeld nog, dat ik van jou een keer een cadeautje 

kreeg, dat je helemaal dichtgeplakt had met plakband! Je had er een heel rolletje voor gebruikt. Je 

protesteerde op die manier tegen mijn ‘regel’, dat je bij mij in de klas altijd lijm moest gebruiken bij 

het knutselen…Wat leuk, dat je de Roeptoeter gevonden hebt en dat je een vraag stelt. Het antwoord 

zal best lang zijn en ik hoop, dat je er wat aan hebt. Laat je het weten, als het geholpen heeft? 

Daar gaattie: 

De mensen, die zeggen, dat je ‘altijd moet doen wat je ouders zeggen’, gaan ervan uit, dat je ouders 

het beste weten wat goed voor jou is, dat zij verantwoordelijk zijn voor wat er met jou gebeurt,dat 

volwassenen meer weten, hun kinderen het beste kennen en daarom beter beslissingen kunnen 

nemen voor hun kinderen.  

Het is best moeilijk om het niet met die mensen eens te zijn. Toch ga ik je precies dát proberen uit 

te leggen: dat ik het er niet helemaal mee eens ben! Je stelt met die ene vraag eigenlijk 5 vragen. 

De ene vraag volgt uit de andere. Ik neem je stap voor stap mee. De antwoorden van al die vragen 

zijn het antwoord op jouw hoofdvraag! 

1. Weten ouders het beste wat goed voor jou is? 

Nee, joh, ouders doen ook maar wat! Er is geen school waar ze speciaal hebben kunnen leren hoe 

ze met hun eigen kinderen om moeten gaan. Ze leren dat door het te doen. Of door naar andere 

ouders te kijken, ook naar hun eigen ouders. Hebben opa en oma het goed gedaan? Wat kan er 

beter? Ze proberen van alles uit. En jammer genoeg: wat bij het ene kind wel werkt, is voor het 

andere kind soms helemaal niet goed. Het is ook niet makkelijk! Ieder kind is weer uniek! Soms 

blijkt pas later, dat ouders beter iets helemaal anders hadden moeten doen… Ze hebben wel goede 

voelsprieten: die groeien zodra ze vader of moeder zijn. De voelsprieten worden sterker, wanneer je 

ouders veel en vaak naar je kijken en veel en vaak dingen met hun kinderen samen doen en beleven. 

Dan merken ze snel, hoe jij je voelt en hoe het met je gaat. Jij kan ze goed helpen met het 

versterken van hun voelsprieten! Door ze te vertrouwen en ze altijd te laten merken wat je denkt en 

voelt. Zo kunnen ze van jou leren, wat goed is voor jou. Natuurlijk weten ze wel wat gezond eten is 

en dat je goed moet slapen. Dat weten ze uit eigen ervaring. Maar wat voor jou belangrijk is, of hoe 

iets op jou overkomt weten ze soms niet zo goed… 



 

 

2. Weten ouders dan niet meer dan hun kinderen? 

Ja en nee! Ze hebben meer dingen meegemaakt, omdat ze langer leven, maar van alles wat ze 

hebben geleerd van het leven, zijn ze ook weer een heleboel dingen vergeten, hoor! Ze weten vooral 

een heleboel andere dingen beter dan kinderen: hoe een hypotheek werkt en de dingen voor hun 

werk, bijvoorbeeld. Maar kinderen weten dan weer meer over wat er nu hip is of hoe een game 

werkt of wat er op school of de sportclub aan de hand is. Ook weet jij zelf het beste, hoe jij je voelt 

of hoe belangrijk iets voor jou is. Over jouw emoties weet jij meer dan je ouders. Door ze dat goed 

te laten merken, leren ze ook hier van jou! Meer weten over iets, is geen garantie voor het maken 

van de juiste beslissingen… Helaas. Je leeft je leven vooruit en je begrijpt sommige dingen van het 

leven pas door achterom te kijken… Soms willen ouders, dat jij iets oplost op de manier die zij voor 

henzelf goed heeft gewerkt toen zij jouw leeftijd hadden. Dat kan een goede manier zijn, maar ook 

niet! Kinderen zijn geen kopie van hun ouders! Dat moet je samen met je ouders ontdekken. Speel 

het spel: Zoek de verschillen! 

3. Zijn ouders de baas over hun kinderen? 

Ja en nee! Ouders zijn in ieder geval verantwoordelijk voor hun kinderen. Ze hebben de plicht om 

voor je te zorgen. Om je te voeden en te kleden en je naar school te laten gaan en om je medische 

verzorging te geven of te laten krijgen. Daardoor hebben ze vaak de leiding en zeggen ze welke kant 

het op moet gaan met jou. Ze nemen belangrijke beslissingen. Dat zou je ‘de baas zijn’ kunnen 

noemen. Ik vind, dat kinderen al heel jong ook verantwoordelijk zijn voor hun eigen denken en doen. 

Zij zijn ‘de baas’ over hoe ze zich voelen en over wat ze denken. En ook over wat ze doen: rommel 

maken of ruzie zoeken of ondeugend zijn… Een vader of moeder die beslissingen neemt, alleen 

maar omdat zij de baas willen zijn over jou, die kan hun kind het gevoel geven, dat er niet echt naar  

geluisterd wordt. Dat er geen echte aandacht is. Dan voelt zo’n kind zich niet serieus genomen of 

zelfs in de steek gelaten. Lastig, hé? Er zijn ook kinderen, die thuis helemaal de baas zijn geworden. 

Daar zijn de zaken dan omgedraaid. Daar laten de ouders de kinderen teveel bepalen en de 

beslissingen nemen. Daar hebben de ouders niet veel meer te zeggen over wat er gegeten wordt 

bijvoorbeeld of wie er hoe laat naar bed moet… Wat denk jij hierover, Tobin? Verder moeten ouders 

ook het goede voorbeeld geven. Oepsz…Daar gaat het eigenlijk best vaak mis. Ouders die roken, 

krijgen vaak kinderen die dat ook gaan doen! Ouders die schreeuwen tegen de scheids, ‘leren’ hun 

kinderen, soms zonder dat ze dat zelf merken, om geen respect te tonen voor die persoon. Dat is 

niet goed, maar wel een voorbeeld! Dus: altijd precies nadoen wat je ouders doen, pakt niet overal 

goed uit!!! Altijd zelf goed blijven opletten! Je paps ziet misschien die auto niet, maar jij wel en hij 

gaat toch oversteken…doe dan NIET WAT HIJ VOORDOET!!! En dat geldt dus ook voor andere 

zaken. Voelt het goed wat ze (voor)doen? Kan het anders? Is er een ander voorbeeld, dat beter bij 

jou past? Naast hun verantwoordelijkheid om jou goed te verzorgen en op te voeden, zijn je ouders 

ook aansprakelijk voor jou, totdat jij 21 bent. Dat betekent, dat zij bijvoorbeeld een boete moeten 



betalen, als jij bij de auto van de buurman schade hebt veroorzaakt. Maar dat is een beetje een 

ander verhaal… 

Nu terug naar de ruzies thuis. Dit is wat je vertelt in je brief: je ouders vinden dat ruzie maken erbij 

hoort en hebben daar al een oplossing voor: dat jullie het met elkaar onderling uit moeten zoeken. 

4. Wat is ruzie en kan het ook ergens goed voor zijn? 

Af en toe ruzie maken is niet erg en hoort inderdaad bij het samen met anderen leven, thuis en op 

school. Door boos te worden op een ander, maak je die ander duidelijk, hoe jij je voelt en dat je iets 

niet fijn vindt op dat moment. Iets wat tegen je gezegd wordt of iets wat die ander je aandoet. Die 

ander wordt dan misschien ook boos op jou! Omdat je elkaar even niet goed hebt begrepen 

misschien. De ruzie maakt dan dingen goed duidelijk en kan ‘de lucht klaren’ . Dat betekent, dat het 

onbegrip of de boosheid naar elkaar is opgelost. Heel fijn! Een ruzie kan heel bevrijdend zijn. De 

nare, verdrietige, boze gevoelens zijn opgeruimd en zo kan je opgelucht weer door.  

Ook goed om te weten, Tobin, is dit: onder boosheid zit vaak een ander gevoel verstopt. Herken je 

dat? Je kan boos worden, doordat je jaloers bent op je broers of zij op jou! Omdat zij meer mogen 

of kunnen dan jij of omdat jij al 3x vaker met de Nintendo hebt gespeeld. (Je oudste broer mag vast 

later naar bed dan jij en andere games spelen en je jongste broer mag misschien nog wel bij paps 

en maps in bed als hij niet kan slapen.Wedden?) Dat voelt als oneerlijk. Alsof jullie ouders hun 

aandacht en liefde voor hun 3 zoons niet helemaal gelijk verdeeld hebben. Soms is er ruzie, omdat 

kinderen merken, dat ze daar lekker veel aandacht mee krijgen van hun ouders of is het inderdaad 

een manier om hun zin te krijgen. Dan gaat het over wie de baas is over de anderen. Is het bij jullie 

de jongste, (want die gaat het snelste huilen) of de oudste (want die schreeuwt het hardst)? Je kan 

boos zijn, omdat er niet naar je geluisterd wordt of omdat je grens niet wordt geaccepteerd, of 

omdat je je onzeker voelt over iets, of bang of verdrietig. Waar word jij boos van? En je grote broer? 

En je kleine broer? Het helpt je om op die vragen een antwoord te vinden: je kan er minder ruzie 

door krijgen, als je weet, waarom die ander boos wordt. 

5. Kunnen kinderen hun eigen ruzies wel goed oplossen? 

Dat kunnen kinderen best wel goed, hoor! Dat zal je ondertussen ook wel gemerkt hebben. Jij bent 

een ‘ervaringsdeskundige’ op dit gebied! Vooral kleine ruzietjes kunnen snel worden bijgelegd. 

Niets aan de hand. Kinderen kunnen vanaf dat ze heel klein zijn ook al heel goed nadenken over wat 

ze doen. Ze leren al heel jong, dat bepaald gedrag een bepaald effect heeft. Bijvoorbeeld: door heel 

hard te huilen, kan een baby al laten merken, dat er iets aan de hand is. Door samen te spelen met 

andere kinderen, leer je ook al snel wat delen is en op je beurt wachten en hoe je iets afpakt of dat 

er iemand boos op je wordt als je iets stouts doet. En het is echt niet verkeerd om kinderen zoveel 

mogelijk zelf een oplossing voor de problemen te laten vinden. Maar als er echt heel vaak ruzie is 

thuis, dan is het wel een zaak en een taak voor de ouders om daar iets aan te doen.  

Dus: Af en toe ruzie is niet erg, maar elke dag ruzie is niet goed en hoort er niet bij. Dan is er steeds  

strijd en onrust en dat is niet gezond. Dan voel je je samen met je broers niet echt veilig thuis en is 

het gewoon niet gezellig. Je kan dan thuis niet goed ontspannen. 



6. Hoe los je dit dan op? 

Vertel je ouders, dat je hier mee zit, Tobin!  

En stel ze voor om bij de eerst de beste verse ruzie de volgende tips eens te gebruiken. Haal geen 

oude koeien uit de sloot!!! Daar heb je niets aan. Dat is geweest… 

Tip 1: Met elkaar om de tafel de nieuwe ruzie goed uitpraten. Tip 2: De ouders vragen eerst of 

iedereen wil vertellen wat er gebeurde. Zij luisteren goed. Iedereen komt aan de beurt! De ouders 

leiden het gesprek en geven geen mening. Ook geen oordeel. Tip 3: De ouders vragen goed door. 

Wat dacht iedereen, dat er gebeurde? Welk gevoel riep dat op? Wat zit er onder de boosheid? Is er 

iemand jaloers? Waarom dan? Is er iets kapot gemaakt? Afgepakt? Niet goed begrepen? Gaat het 

altijd over hetzelfde? Tip 4: De ouders vragen nu wat iedereen anders had kunnen doen en naar wat 

in de ogen van de ruziemakers een goede oplossing zou kunnen zijn voor in de toekomst. Hoe kan 

in het vervolg zo’n ruzie worden voorkomen? Tip 5: Van alle ideeën die er dan op tafel komen te 

liggen, worden er een paar gekozen. Tip 6: Op basis van die wensen, worden er plannen en 

afspraken gemaakt. Ook wordt er gekeken naar wat er moet gebeuren, wanneer iemand zich niet 

aan de nieuwe afspraken houdt. 

Heb jij hier iets aan, Tobin? Ik hoop het! Mochten je ouders met je meelezen, dan zeg ik tegen hen: 

op het Roeptoeter Youtube kanaal (zie ‘filmpjes’) staan 10 vuistregels voor het voeren van een 

incidentgesprek. Daar is ook een PDFje van te downloaden. 

Succes! 

En Tobin, hier kan je 100% zeker van zijn: je ouders zijn misschien niet onfeilbaar, maar ze houden 

heeeeel veeeel van jou en je broers. Echt waar!!! 

 


