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Positiefblijven
tegen jepuber:
volgensexpertskan
hetwonderen
doen. Journalist
PamvanderVeen
deedeenmaandde
Opvoedchallenge.
‘Somssla ikdoor in
opgewektheid.’
illustratie Erik Varekamp

i
Ikstaopdedrempelvandekamervanmijnpuberzoon.Hij
zit aan zijn bureautje, boek en schrift opengeslagen, tele-
foon in zijn hand. “Waaromwil je je telefoon bij je hebben
als je huiswerk maakt?” vraag ik. Laatdunkend trekt mijn
zoon een wenkbrauw op. “Eh. Omdat ik bereikbaar wil
zijn?” “Maar zo kun je je niet concentreren,”werp ik tegen.
“Je wordt voortdurend afgeleid. Leg dat ding een uurtje
weg als jemoet leren!”
Mijn zoon schakelt over op De Blik. De wie-is-dat-mens-
zonder-enig-besef-van-hoe-het-eraan-toegaat-in-de-
echte-wereldblik.
“Nee,” antwoordt hij.
“Maar…,” probeer ik.
“Goawaywoman,” zegt hij.
Geschreeuw.
De communicatie met mijn puber verloopt zelden naar
wens. Zeker niet als ik iets vanhemgedaanprobeer te krij-
gen. Van de manier waarop onze onderhandelingen zich
doorgaans ontvouwen, is bovenstaande dialoog een
beschaafde versie. Meestal eindigen ze in machteloos ge-
schreeuw (ik), slaandedeuren (hij), lozedreigementen (ik)
en what-the-fucks (hij). Voor beide partijen zeer vermoei-
end enongezellig voor de rest vanhet gezin.
Daarom besluit ik het over een andere boeg te gooien en
me een maand over te leveren aan de Opvoedchallenge
van Marina van der Wal. Zij is puberexpert, zelf moeder
van twee grote zoons (‘Die vanmij hebben het puberen zo
ongeveer uitgevonden’), ze coacht ouders en geeft lezin-
gendoorhet hele land.
Haar Opvoedchallenge (DopApril) is een jaarlijks terug-
kerend evenement. Onder het motto ‘Word een dopami-
nedealer’ daagt Van der Wal deelnemers uit een maand
aan positief opvoeden te doen. Niet straffen maar belo-
nen, is het idee,want zo slecht als het puberbrein reageert
op sancties, zo goed gedijt het bij schouderklopjes.
Door een gemeend complimentwordt dopamine aange-
maakt in de hersenen; het gelukshormoon dat zorgt voor
een uitermate prettig gevoel. Hetzelfde stofje dat ook vrij-
komtbij gebruik vanalcohol endrugs, endat zorgt dat een
mens verslaafd raakt. In feite is het zaak dat je je kind ‘ver-
slaafd’ maakt aan complimenten, waardoor hij of zij ver-
langt naar méér – en zich daar dan hopelijk ook naar gaat
gedragen. Een kwestie van manipuleren en motiveren
dus,met een positieve benadering. Kijk naarwatwél goed
gaa, smeer stroop smeren en stopmet azijn pissen.
Tijdens de Opvoedchallenge slikken puberouders hun
voortdurende kritiek, terechtwijzingen en sneren in en
komen ze alleen nog met bekrachtigend commentaar.
Geen eenvoudige opgave, merk ik, mijn ‘moppergroef’ is
diep ingesleten. Bovendien: op de vestingmuur die mijn
puber vaak opwerpt, ketst menig goedbedoelde opmer-
king af.Maar ik zalmeomringenmet een schild van opge-
wektheid.

Stapels vuile afwas
Het is wennen om niet meer routineus te reageren op da-
gelijkse ergernissen: de wiskundetoets die niet is geleerd,
het hersenloze getuur op zijnmobiel, de rotzooi in zijn ka-
mer waar ik knieheffend doorheen moet om de stapels
vuile afwas op te halen. En dan is er ook nog het eindeloze
douchen tijdensdeochtendspits,dechipsdiealwéérop is,
evenalsdechocola,debekervanilleroomijsendezakdrui-
vendie ik gisterenheb gekocht.
Natuurlijk moet ik hem erop aanspreken, maar met een
tiradeheb ik zelden ietsbereikt.Wanthet is tochzeker zíjn
kamer, ik moet blij zijn dat hij doucht en fruit eet, de wis-
kundeleraar is een eikel en ja, sorry van die peperdure
doos luxebonbons,maarhij had gewoonhonger.
Tijdens de challenge laat ik me niet meer uit mijn tent
lokken. Elke dag krijg ik eenmailtje vanVanderWalwaar-
in ze me bemoedigend toespreekt en een huiswerkop-
dracht geeft. ‘Schrijf vijf dingen op die vandaag goed gin-
gen en vijf zaken die fout gingen.’ Of: ‘Turf al je negatieve
commentaar.’
En ze vraagt me al mijn opmerkingen te turven die be-
ginnen als compliment, maar eindigen als kritiek. Zoals:
‘Wat goed dat je vandaag op tijd de deur uit bent gegaan.
Datzou jeelkedagmoetendoen.’ ‘Dat isgééncompliment,
maar eenmooi verpaktenegatieve opmerking,’mailt ze.

De eerstvolgende keer dat mijn zoon een boodschap voor
ons doet, zeg ik vriendelijk: “Fijn, bedankt.” Dat een keu-
kenrol iets anders is danwc-papier endat niemandbij ons
thuis BoursinLight lust, bewaar ik voor een andere keer.
Ookalshet omschool gaat, probeer ikuit eenander vaat-
je te tappen. Die avond sloft hij de kamer binnenmet een
geschiedenisopdracht. “Heb jij weleens van Amerigo
Vespucci gehoord?” vraagt hij. Hij in elk geval niet. “Dat
verbaast me niks,” wil ik snauwen. “Misschien moet je
eens wat vaker naar de les gaan!” In plaats daarvan zeg ik:
“Goed dat je het komt vragen” en google ik de Italiaanse
ontdekkingsreiziger voor hem. Hij print een biografietje
uit en vertrekt opgelucht naar zijn kamer.
De positieve benadering lijkt te werken. Al na een week
verandertdesfeer inhuis. Ikbenmebewustervanhetcon-
tact met mijn zoon, bezie van een afstand hoe ik tegen
hem praat, alsof een camera meedraait. Daardoor ben ik
vriendelijker en vrolijker, ik schiet minder snel uit mijn
slof enprobeer constructief te blijven.
Mijnzoonreageertdaargoedop;hij ruimtzonderprotest
de tafel af, komt nog maar één keer per week te laat op
school en trekt zich minder vaak terug in zijn kamer. Hij
brengt me een kus voor hij vertrekt en we moeten zelfs af
en toe lachen– allebei omhetzelfde,welteverstaan.
Wel kijkt hij me af en toe onderzoekend aan als ik in
plaats van eenverwijt een grapjemaak.Wat heeft zij? hoor
ik hemdenken. Is ze in eenketelmet Prozac gevallen?
Soms slaatmijn enthousiasme door. Als ik hem al te uit-
bundig prijs voor het eigenhandig plakken van zijn fiets-
band, vraagt hij: “Ben je dronken, ofzo?” Snel stuur ik een
mail naar de opvoedkundige: ‘Kan ik ook overdrijvenmet
die dopamine?’ Van der Wal reageert snel: ‘Het is niet de
bedoeling dat je bij elke opgeruimde sok op de tafel gaat
staandansen.Wat jewel kuntdoen, is benoemenwatgoed
gaat en daarna je mond houden. Zo motiveer je goed
gedrag zonder ermeteen eenheel circus van temaken.’
Dat hetmotiveren niet altijd even effectief is,merk ik als
mijn zoon zit te studeren en ik hemdaarvoor wil belonen.
“Leer jij maar lekker door, dan doe ik je was wel,” roep ik
monter.Waarnahij gaatwhatsappen, gitaar spelen en zijn
haar stylen, terwijl ik zijn onderbroeken ophang. Dit kan
debedoelingniet zijn.

Schone lei
De dag daarop word ik gebeld door de mentor. Waar mijn
zoon was tijdens het zesde uur? Ik schiet inmijn woeden-
de groef en bel de spijbelaar net zo lang totdat hij in gods-
naam dan maar opneemt. “Waar zit je?!” vaar ik uit. “We
hebben het hier al zó vaak over gehad! Níét spijbelen! Ik
word gék vandie telefoontjes van jouwmentor!”
Ik bries, mijn puber zwijgt; het wederzijdse onbegrip
voelt onaangenaam vertrouwd. “Ik zet hem op Markt-
plaats,” grom ik als ik de verbinding heb verbroken. “Met
stamboom en inentingspapieren, tegen elk aannemelijk
bod.” Ik mail Marina. Spijbelen hoort erbij, antwoordt ze.
“Natuurlijk moet je er iets van zeggen, maar probeer je
zelfbeheersing te bewaren. Houd je bezig met wat je wilt
bereiken. En dat is niet dat hij dichtslaat door jouw boos-
heid, maar dat hij uitlegt waarom hij niet op school was.
Stel je doel boven je emotie!”
De volgende dag begin ikmet schone lei. Ik complimen-
teer mijn zoon met zijn opgeruimde kamer en zeg niks
over de vuile was die voor zijn deur ligt. Goedgehumeurd
vertelthij overeen feestje– informatiewaar iknormaalge-
sprokenommoet smeken.
De sfeer is zo gemoedelijk dat ik de tijd rijp acht te begin-
nen over zijn Nederlandse leeslijst. “Welke boeken heb je
gekozen?” vraag ik. “De dunste,” antwoordt hij. Maar in
geen enkel boek heeft hij ook maar één letter gelezen,
zodat ikmeteen geïrriteerd ben. Danhoor ikMarina: “Stel
je doel boven je emotie! Stel je doel boven je emotie!”
Ik zucht diep. Wat wil ik bereiken? Dat hij die boeken
leest. Ik vraag naar de titels, pak mijn laptop en bestel de
luisterboeken.


