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Alle lof behoort aan Allah. 
 

Je kan een hoop dingen vertellen en onderwijzen, 
maar uiteindelijk is het gene wat mensen het meest 
beïnvloedt je gedrag. Dat komt omdat wat de ogen 
waarnemen meer invloed hebben op onze hersenen 
dan wat de hersenen met het verstand moeten 
opnemen. Daar komt ook de uitdrukking ‘eerst zien en 
dan pas geloven’ vandaan. Bij kinderen is dat nog veel 
sterker. Een kind is bij zijn geboorte een ‘wit blad’. Hij 
moet nog een hoop waarnemen voor de eerste keer 
om het een en ander te kunnen leren. Jij als ouder 
bepaalt heel erg wat er in zijn ‘harde schijf’ komt te 
staan. Dat betekent dat hoe je je gedraagt, hoe je met 
hem communiceert et cetera bepalend zijn voor de 
visie van zijn leven. 

Als je als islamitische ouder kinderen hebt en je wenst 
dat ze op het rechte pad blijven, maar ook dat ze hun 
geloof op een gezonde en correcte manier meekrijgen, 
dan doe je dat niet door middel van onderwijs. 
Onderwijs is maar een klein onderdeel. De meeste 
kinderen kijken daar niet tegenop en vooral als ze hun 
vrije weekenden moeten inleveren voor Koran en 
Arabische lessen in de moskee. Waar je kinderen het 
meest van moeten hebben is vooral hoe jij als ouder 
met hen omgaat, maar vooral ook hoe jij zelf gedraagt 
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in je dagelijks leven. Dus in plaats van je kind uit een 
boek te leren hoe hij zou iets moeten doen, dien jij als 
ouder zelf op de eerste plaats er naar te gedragen. 

Stel dat de ouders niet echt genoeg liefde tonen aan 
elkaar of stel dat ze regelmatig ruzie maken in het 
bijzijn van hun kinderen of stel dat je zelden ‘ik houd 
van je’ tegen elkaar zegt of tegen je kind et cetera, dan 
moet je je niet verbazen dat later je kind dat ook niet 
tegen je zal zeggen. Ook dien je te beseffen dat je 
onbewust je kind hebt geleerd dat hij later ook tegen 
zijn partner geen ‘ik houd van je’ zal zeggen. Wat 
wanneer je vaak je stem verheft, dan heb je je kind 
ook onbewust geleerd om later zijn stem te verheffen 
tegen anderen. 

Heel veel vaders en moeders verliezen weleens de 
controle over zichzelf door stress en de zorgen die ze 
aan hun hoofd hebben, dan gaan ze met gemak hun 
kinderen schelden als ze niet doen wat ze willen. De 
kinderen leren op die manier dat schelden een middel 
is om je zin te krijgen. Later als deze kinderen 
volwassenen worden schelden ze hun partners en dan 
gaan we allemaal klagen dat jongeren of volwassenen 
van deze tijd geen respect meer hebben voor de 
ouders. Hoe zou dat toch komen… 
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Veel ouders hebben geen idee hoeveel invloed hun 
gedrag heeft op die van hun kinderen. Ze denken 
onterecht dat hun kinderen hun eigen leven en koers 
bepalen, maar dat is een grote vergissing. Kinderen 
worden voornamelijk thuis gevormd. Ze kijken tegen 
hun ouders op alsof het ‘goden’ zijn. Daarom nemen ze 
ook alles aan wat tegen hen wordt gezegd, maar 
vooral hoe er tegen ze wordt gedragen en wat zijzelf 
waarnemen. 

Het kopiëren van gedrag komt overal voor en niet 
alleen bij mensen. Dieren leren ook hoe ze moeten 
overleven door op te letten hoe ouders dat doen. Bij 
de mens heet dat modeling. Een ouder speelt de rol 
van een ‘model’. Het kind gaat er vanuit dat zijn ouder 
de beste persoon die er is op aarde, de meest 
betrouwbare, de liefste en diegene die het meest om 
hem geeft. 

Daarom dien je als ouder meer op je eigen gedrag te 
letten dan op die van je kind. Het is niet je kind dat 
verkeerd gedraagt, maar het is hoe jij in het leven staat 
die bepaalt hoe je kind zich gedraagt. 

Wat betreft invloeden van buiten zoals met wie je kind 
omgaat en in welke buurt hij speelt is vaak een 
misleiding om te ontsnappen aan je eigen 
verantwoordelijkheid. Men neigt graag de schuld te 
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geven aan de buitenwereld wanneer zijn eigen kind 
niet meer te handhaven is. De werkelijkheid is dat alles 
al huis was begonnen. De kinderen waar hij mee 
omgaat zijn slechts een buffer of een aanvulling op zijn 
denkwijze dat al thuis werd bepaald. Jij als ouder hebt 
al bepaald welke bagage je kind met zich meedraagt 
naar buiten. Heb je hem goede bagage meegegeven, 
dan zal hij in staat zijn de buitenwereld te overleven en 
de juiste keuzes te willen maken. Geef je hem de 
verkeerde bagage mee, dan zal die foute bagage hem 
automatisch brengen naar het verkeerde milieu, want 
zijn gedachten passen daar het meest bij. 
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