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voorwoord

Als je leerlingen in het voortgezet onderwijs vraagt wat zij van hun leraren verlan-
gen dan is dat beschikbaarheid en toegankelijkheid (je moet er een praatje mee kun-
nen maken) en je moet ervan op aan kunnen. Een leraar is er vooral om te luisteren 
en misschien ook om je te helpen als je dat zou willen (maar dat komt dan wel) en 
een leraar is safe. Wat leraren onder elkaar vooral waarderen, didactische bekwaam-
heid, orde kunnen houden en veel van je vak weten, interesseert hun leerlingen 
minder. Dat valt leerlingen pas op als er eerst een goede relatie met de leraar is ont-
staan. Leerlingen zien hun leraar dus eerst als mens die voor hen van betekenis is, 
niet als functionaris.

Als je dit boek van Martine Delfos leest, bekruipt je de behoefte te zoeken naar de 
geschiedenis van de alleenspraak, zo kenmerkend voor ons onderwijs en zo ken-
merkend ook voor het gedrag van veel opvoeders daarbuiten. En valt het met de 
alleenspraak wel mee, dan toch blijkt het ontzettend moeilijk voor ons om onze kin-
deren, leerlingen, studenten, de goede vragen te stellen en geconcentreerd te luiste-
ren. Hoe is ze ontstaan, deze cultuur van de alleenspraak, of is ze er altijd al wel 
geweest in de verhouding van ouderen en jeugd? Hoe het ook zij, de behoefte van 
jonge mensen aan aandacht en begrip van hun ouders en hun leraren, en de behoef-
te aan toetsing en confrontatie is er niet minder om, en een goed antwoord blijkt in 
het geheel niet vanzelfsprekend.

Een goed intermenselijk antwoord is niettemin noodzakelijk, willen we niet het  
risico lopen dat onze jongeren onthecht raken, of verbondenheid als basis voor indi-
vidueel en gemeenschappelijk welbevinden niet meer herkennen. Jongeren vormen 
een min of meer zelfstandige maatschappelijke factor met de beschikking over rui-
me financiële middelen, over een hoog ontwikkeld communicatief netwerk en over 
toegang tot in beginsel alle kennisbronnen. Zij maken zelf hun keuzes en kunnen 
deze ook doorzetten. Daarmee in verbinding blijven is de kunst voor opvoeders en 
wel zo, dat jongeren, individueel en collectief, bereid blijven hun potentieel in te zet-
ten voor anderen, voor gemeenschappelijke belangen. Het is de kunde en de kunst 
van communicatie die hier gevraagd wordt: actieve beschikbaarheid en toeganke-
lijkheid van de volwassene, als gesprekspartner die begrijpt en confronteert, en 
tegelijk veiligheid betekent.



ik heb ook wat te vertellen!

18

Martine Delfos verstaat deze kunde en kunst, als therapeut, als raadgever van 
opvoeders, als voorvechtster van de rechten van het kind, als auteur en als weten-
schapper. Ze is praktisch en gefundeerd tegelijk in haar tekst en bovenal geënga-
geerd. Dat laatste zal de lezer van de eerste tot de laatste regel herkennen.

Ik wens dit boek, als zicht op menselijke verbondenheid, heel veel succes.

Luc Stevens
emeritus hoogleraar orthopedagogiek
directeur Nederlands Instituut voor
Onderwijs en Opvoedingszaken (NIVOZ)



19

ten geleIde

Het werd me al zo vaak gevraagd: wanneer ga je nu een boek over communiceren 
met pubers schrijven? Lange tijd wilde ik dat niet, maar de vraag nam toe. Toen ik 
mijn boek over de verschillen en overeenkomsten tussen mannen en vrouwen (De 
schoonheid van het verschil. Waarom mannen en vrouwen verschillend zijn én het-
zelfde) had geschreven – een feest! – was er ruimte voor communiceren met adoles-
centen. Ik nam de gelegenheid te baat om het in te bedden in een ‘serie’ 
communiceren met kinderen en jeugdigen. Het eerste deel (Luister je wel naar mij? 
Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar) was aan zijn tiende druk 
toe en dit was een mooie gelegenheid om het op elkaar af te stemmen.

Het eerste deel wordt uitvoerig gebruikt in opleidingen en daarom zijn beide 
boeken in de serie ook iets meer hierop toegespitst in de zin dat er een uitgebreide 
bijlage met oefeningen is opgenomen voor de opleidingspraktijk.

Ik dank Floris Hartmann, mijn researchassistent, voor zijn zoektochten op internet 
en in de bibliotheken naar materiaal voor dit boek. Nicolien van der Keur dank ik 
voor de vormgeving en Ron Heijer voor de redactie.

Josie (pseudoniem) dank ik voor het ter beschikking stellen van haar dagboek-
fragmenten.

Ik dank de adolescenten die mij met hun voorbeelden geholpen hebben adolescen-
ten te begrijpen.

Ik dank mijn eigen ex-pubers die nog steeds de vreugde van mijn leven zijn.

Martine F. Delfos, 2005, Melbourne/Utrecht

Het is erg fijn om te ervaren dat het boek laat zien dat het in een behoefte voorziet. 
In deze druk zijn opnieuw verbeteringen en wat recente onderzoeken verwerkt. 
Jammer genoeg wordt communicatie met jongeren zo weinig onderzocht, dat er 
niet veel nieuw onderzoek is, buiten vooral Amerikaans onderzoek hoe seksueel 
gedrag van jongeren te beteugelen... Wel is de paragraaf over het virtuele milieu 
aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen zoals Facebook, WhatsApp en dergelijke.

Martine F. Delfos, 2016
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1  InleIdIng
Hersens op ‘aan’

‘Het is hier geen hotel! Je komt hier alleen maar om te eten en te slapen!’ Deze tijdloze 
zin, door zoveel ouders overal op de wereld uitgesproken, drukt de gekwetstheid 
van ouders uit over hun veranderde positie in het leven van hun kind. Tijdens de 
jonge jaren van het kind zijn de ouders de spil van het bestaan van hun kind; met de 
schoolgang wordt de eerste bres geslagen in deze bevoorrechte positie. Kinderen 
drukken het op de basisschool uit door hun zinnen te beginnen met ‘Maar de mees-
ter zegt….’ Ze laten zien dat hun ouders niet de enige volwassenen zijn wier oordeel 
van belang is. Wanneer ze wat ouder worden, einde basisschool, richten kinderen al 
hun aandacht op leeftijdgenoten. Ze willen vrienden en vriendinnen maken en ze 
willen zich een gunstige positie verwerven temidden van hun leeftijdgenoten. Vanaf 
de middelbare school doet de puberteit zijn intrede en worden ouders bewust door 
hun kinderen naar de achtergrond gedrukt; de wereld van de adolescent draait om 
zijn of haar leeftijdgenoten (oefening 1.1, bijlage 1). 

Toch blijven ouders de bodem van het bestaan van hun kind, ook van hun vol-
wassen kind. Maar het is een hele taak om bij die veranderende kinderen jezelf als 
ouder staande te houden en voldoende mee te kunnen bewegen met de ontwikke-
ling van je kind. De rode draad is contact. Die rode draad moet niet knappen en 
knapt ook zelden, hoe bang ouders daar ook voor zijn. In een gezin met een puber 
nemen de dagelijkse ruzies toe. Echter, de relatie tussen ouders en jongeren ver-
slechtert in feite niet ernstig (Paikoff en Brooks-Gun, 1991) en blijft ook tijdens de 
puberteit redelijk positief (Stattin en Magnusson, 1990). Nadat kinderen het huis 
uitgaan, heeft 51,5 procent nog een of meer keren per week face-to-face-contact 
met zijn of haar ouders (Kalmijn en Dykstra, 2004). Het ligt wat lager voor hoogop-
geleiden, omdat die vaker verder weg wonen, maar voor de meeste ouders en kinde-
ren geldt dat het onderlinge contact levenslang en frequent blijft. Na de puberteit is 
de relatie van ouders en kinderen, vaak tot ieders verrassing, meestal beter en  
dieper dan ooit, maar ook gelijkwaardiger.

In 2013 zijn er 4.927.000 kinderen en jongeren in Nederland, daarvan is 2.646.641 
tussen de 12 en 25 jaar, en 590.111 tussen de 15 en 20 jaar (Jeugdmonitor, 2013).

Om goed op te voeden en goed de puberteit door te komen, is communicatie 
wezenlijk. Talig communiceren is kenmerkend voor mensen. Als dat niet in woor-
den gebeurt, maar in gebarentaal, wordt communiceren al vrij moeilijk. Maar we 
zijn ernstig onthand wanneer talig communiceren niet mogelijk is. Dit gebeurt bij 
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de baby die taal nog niet beheerst, bij buitenlandse mensen of in geval van een 
afwijkende ontwikkeling zoals bij mensen met een vergaande verstandelijke handi-
cap. Het is zelfs zo dat we de neiging hebben bij buitenlanders die onze taal niet 
beheersen terug te vallen in de wijze van communiceren met baby’s (hoog stemge-
luid) of mensen met een verstandelijke handicap (alles simpel en concreet uitleggen 
en herhalen) (oefeningen 1.2 en 1.3, bijlage 1).

Communiceren is contact maken, een van de meest wezenlijke dingen van het 
menselijk bestaan. Maar hoe wezenlijk communiceren en contact ook zijn, het is voor 
de mens niet eenvoudig om te communiceren en ook niet om contact te leggen.

Wanneer men een probleem heeft met sociale interactie, zoals het geval is bij 
autisme, dan is het maken van contact en het onderhouden ervan plotseling heel 
moeilijk (Delfos, 2011a; 2016a).

De behoefte tot contact is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Non-verbaal 
contact is snel gelegd, doeltreffend en voelt vrij zeker. Maar daarop durven vertrou-
wen, lukt mensen niet zo goed; ze houden zich ‘angstvallig’ vast aan woorden en die 
kunnen tot veel misverstanden leiden (oefening 1.4, bijlage 1).

V Een aardig voorbeeld van het verschil tussen verbaal en non-verbaal is de 
uitdrukking: Begrijp je? Deze zin wordt meestal uitgesproken op het moment 
dat je eigenlijk vrij zeker – op basis van non-verbale signalen – weet dat de 
ander het niet begrijpt. Deze zekerheid helpt de mens weinig, want hij of zij 
durft er nauwelijks tegenin te gaan als iemand zegt: Ja. Meestal gaan we, met 
een ongemakkelijk gevoel, door met wat we aan het zeggen waren. Terwijl we 
van binnen wel weten dat de ander het niet begrepen heeft. We bouwen dan zo 
onopvallend mogelijk toch een uitleg in. V

eerlijke CommuniCatie

Communiceren is moeilijk en toch hebben de meeste mensen pas echt door dat ze 
moeite met communiceren hebben wanneer ze met pubers praten. Als je wilt leren 
communiceren is de beste leerschool om met pubers te praten. Zij laten je merken 
of je echt communiceert of niet, vooral tussen de dertien en zestien jaar. Een puber 
is vaak eerlijk in zijn of haar aanvaarding of afwijzing van de communicatie met vol-
wassenen. Met pubers moet je écht communiceren anders vertrekken ze, letterlijk 
of figuurlijk. Communiceren met pubers is misschien wel de meest leerzame, eerlij-
ke en meest dynamische communicatie die er bestaat. Wie oprecht met pubers 
communiceert, raakt onder de indruk van wat ze te bieden hebben. In de periode 
voorafgaand aan de puberteit passen kinderen zich in grote lijnen aan de volwasse-
ne aan, zodat deze niet doorhebben wat het kind van binnen echt denkt en voelt. 
Het is van daaruit niet altijd duidelijk hoe we overkomen, of het kind begrijpt wat de 
bedoeling is en vooral of het kind voldoende kan vertellen wat er in hem of haar 
omgaat. Na de puberteit zijn mensen meestal te beleefd om botweg een communi-
catie af te breken en oprecht hun eigen mening te zeggen. Tijdens de puberteit komt 
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het erop aan dat men echt communiceert, anders haakt de puber af. De puber slaat 
‘vermoeid’ zijn ogen naar boven, en zijn of haar gezicht staat op: ‘Ben je klaar, ‘kan 
ik al naar mijn vrienden’, ‘jahaa...’, ‘ben je uitgepreekt?’ Dan sta je als ouders met je 
mond vol tanden. Een puber laat vaak zonder omwegen weten dat een volwassene 
niet communiceert en geen contact maakt. De volwassene praat vaak zonder echt af 
te stemmen op de ander en eerder om een eigen verhaal kwijt te raken, dan om echt 
te communiceren met de puber.

V Een van de meest voorkomende wanhoopskreten van ouders tegen hun kin-
deren in de puberteit is de zin waarmee dit boek opent: 'Het is hier geen hotel. Je 
komt hier alleen maar om te eten en te slapen!' De jongere gaat volledig op in de 
omgang met leeftijdgenoten, de ontdekking van de wereld en zichzelf. Hij of zij 
lijkt weinig op zijn of haar ouders gericht te zijn. Nu is het omgekeerde net zo 
vaak het geval, namelijk dat ouders op zichzelf en hun bezigheden zijn gericht, 
maar dat hebben ze vaak niet door. V

Volwassenen hebben de neiging om in de communicatie met kinderen en jongeren 
de hersens van kinderen en jongeren op ‘uit’ te zetten. Dat doen ze door te vertellen, 
en niet uitnodigend te zijn en te luisteren en te vragen. Meestentijds vertellen vol-
wassenen kinderen en jongeren wat ze van iets vinden en luisteren weinig naar het 
verhaal van het kind of de jongere zelf (oefening 1.5, bijlage 1).

De manier om echt te communiceren, is de socratische manier. Socrates, de 
Griekse wijsgeer, ging uit van de deskundigheid van de ander. Hij stelde vragen, en 
vroeg door in plaats van zelf te vertellen. 

Waar het op neerkomt, is de hersens van de ander op áán te zetten. Pubers 
reageren daar gretig op en je kunt dan diep in contact raken met elkaar. Maar als 
volwassene zijn we veel te vaak bezig om ons eigen verhaal af te steken. Pubers vin-
den ook vaak dat ze behandeld worden alsof ze kleine kinderen zijn die niet kunnen 
denken. Ze vinden dat volwassenen vaak ‘preken’. Maar toch vinden we – terecht – 
dat we iets te vertellen hebben aan een puber en maken ons zorgen, vinden het 
nodig om de adolescent te beschermen tegen de gevaren die hij of zij door een 
gebrek aan kennis en ervaring niet ziet of over het hoofd ziet. De vraag is dus hoe te 
communiceren en te zorgen dat de puber over de noodzakelijke informatie beschikt. 
Om te zorgen dat de puber zijn of haar leven goed kan leiden en beschermd wordt 
tegen gevaren moet de volwassene niet zijn kennis spuien, maar het denkproces van 
de jongere door middel van vragen begeleiden. En niets verruimt vervolgens ook het 
eigen denken meer dan het te scherpen aan een puber, aan een adolescent.

Hersens op ‘aan’

Als we naar onderzoek over communiceren kijken, valt op dat er nog weinig werk 
verricht is over communiceren met kinderen en jongeren. We hebben het kind nog 
maar net ‘ontdekt’ aan het einde van de twintigste eeuw (Delfos, 2001) en het onder-

1  hersens op ‘aan’
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zoek naar wat kinderen beweegt, staat nog in de kinderschoenen ondanks ander-
halve eeuw ontwikkelingspsychologie en vele denkers daarvoor die zich over het 
kind gebogen hebben. De voorwaarden waaronder gespreksvoering met  
kinderen plaatsvindt, staat volop in de belangstelling en de eerste resultaten komen 
vrij. Bij jonge kinderen is het vaak moeilijk om te communiceren omdat hun verbale 
capaciteit nog niet voluit ontwikkeld is. Wanneer kinderen kunnen spreken, wil dat 
nog niet zeggen dat ze hun gevoelens herkennen, hun gedachten onder woorden 
kunnen brengen of weten hoe ze vragen moeten formuleren. Ze stellen ‘repeteervra-
gen’, vragen die ze herhalen omdat ze niet weten welke vraag ze moeten stellen om 
het gewenste antwoord te krijgen. Op ‘hoop van zegen’ herhalen ze de vraag om het 
antwoord te krijgen waarnaar ze op zoek zijn (Delfos, 2011b).

Wat betreft het onderzoek van communiceren met jongeren is de stand van 
zaken aan het begin van de eenentwintigste eeuw nog heel beginnend. Wel is er al 
sinds jaar en dag over jongeren gedacht en geschreven. In 1966 ontstaat er beroe-
ring in wetenschappelijke kringen omdat burgemeester van Hall van Amsterdam 
een bewering aan Socrates toeschreef die niet meer terug te vinden leek dan alleen 
in een boek uit 1953 (Patty en Johnson). Het is dus de vraag of het wel van Socrates 
afkomstig is, maar de inhoud van de tekst (kruisen van benen, opstaan wanneer 
ouderen binnenkomen) maakt duidelijk dat het oud is. Van Hall gebruikte het om 
de tijdloze opstandigheid van de jeugd te typeren bij de studentenrellen in 1966, en 
de kern wordt steeds opnieuw in iedere generatie gezegd:

V Kinderen van nu houden van luxe, ze hebben slechte gewoontes, minachting 
voor autoriteit, tonen een gebrek aan respect voor ouderen en kletsen liever dan 
dat ze leren. Kinderen zijn tegenwoordig tirannen, niet de dienaren van het 
huishouden. Ze staan niet meer op wanneer ouderen de kamer binnenkomen. 
Ze spreken hun ouders tegen, vallen mensen in de rede, eten lekkernijen aan 
tafel, kruisen hun benen en tiranniseren hun leraren (Volgens Patty en Johnson, 
1953, van Socrates [470 tot 399 v.C] via Plato, blz. 277). V

Om een communicatie wederzijds uitwisselend te maken en tot een echte dialoog te 
komen, moeten de gesprekspartners hun hersens op ‘aan’ hebben. Ze moeten bei-
den deelnemen aan het gesprek en denkend en sprekend samen een mening vor-
men. We signaleerden al dat volwassenen de neiging hebben om in de communicatie 
met kinderen en jongeren hun hersens op ‘uit’ te zetten. Ze vertellen de kinderen en 
jongeren wat ze van iets vinden, maar zelden communiceren ze zodanig dat ze de 
ander echt uitnodigen tot nadenken en tot het delen van wat er in hen omgaat. 
Jongeren raken daardoor ongeïnteresseerd in wat volwassenen te zeggen hebben. 
Dat ligt niet aan de intentie, die is vaak wel goed. Het ligt aan de wijze waarop vol-
wassenen met kinderen en jongeren communiceren. Daarbij is de attitude, de hou-
ding die men aanneemt, van groot belang. We hebben het over jongeren, maar in de 
volgende zin kunnen we net zo goed ‘kinderen’ of ‘mensen’ invullen. In het boek 
over communiceren met kinderen ‘(Delfos, 2011b) staat de hierna volgende zin ook, 
maar dan met het woord ‘kinderen’ in plaats van ‘jongeren’.




