
Ouderschap in XXI ste eeuw 
 
Ouder zijn is een uitdaging. 
Kinderen groot brengen is een onuitputtelijke bron van plezier en voldoening, maar het 
is bepaald niet eenvoudig.  
Sommige mensen kiezen er bewust voor om ouders te zijn, andere niet.  
Het staat vast, dat als men eenmaal ouder wordt, dat geen hobby of tijdelijke bezigheid 
is. Het is een levenslang feit.  
Ouderschap vraagt veel tijd, toewijding en beschikbaarheid, vooral van de moeders. 
Het vraagt kennis en veel liefde en intuïtie. 
Tijdens de eerste jaren vraagt ouderschap van de ouders dat zij de eigen behoeftes 
uitstellen ten gunste van de behoeftes van het kind. Dat is niet altijd eenvoudig. 
De gezinsdynamiek wordt anders en dat valt vaak zwaar. Maar dat is gewoon zo, dat 
hoort erbij. Het zoeken naar een nieuw evenwicht is noodzakelijk. 
Zorgen, opvoeden en de ontwikkeling van het kind ondersteunen en bijsturen is een 
cruciale taak in en voor het leven van de nieuwe mens.  
Als ouder heeft men het belangrijkste werk ter wereld. 
Belangrijker dan het beroep dat men uitoefent, met vaak verstrekkende gevolgen als 
men niet de juiste keuzes maakt. 
De meeste mensen weten niet waar zij aan beginnen als zij de beslissing nemen ouder 
te worden.  
Ouders zullen in hun leven niets doen dat meer invloed en betekenis heeft voor 
anderen dan ouder zijn. Het is een uitdagende fulltime job, dat niet stopt om vijf uur of 
als de kinderen volwassen worden. 
Ouderschap is niet alleen belangrijk in het nu als de kinderen jong zijn, maar ook later 
als de kinderen zelf ouders worden. 
Kinderen opvoeden en groot brengen is een avontuur, vol uitdagingen, verrassingen, 
plezier, teleurstellingen, aanpassingen en veranderingen. Het is een “lifetime” reis. 
Toch wordt men niet van te voren voorbereid op de werkelijke inhoud en toewijding die 
deze taak eist. Helaas leert niemand iets over het belangrijkste “werk” van het leven. 
En dat is jammer.  
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