
Niet voor de  
tijgermama!
EEN zEsjE is prima, lErEN moEt vooral lEuk zijN. EN wE 
strooiEN hoE daN ook ruimschoots mEt complimENtjEs. 
zijN wij NiEt vEEl tE soft als hEt om dE prEstatiEs vaN 
oNzE kiNdErEN gaat?

’n Zesje 
goed  

genoeg?
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C
hinese ouders begrijpen dat iets pas leuk 
wordt als je er goed in bent. Om ergens 
goed in te worden, moet je werken.  
Kinderen willen uit zichzelf nooit werken, 
dus het is van cruciaal belang dat je ze 
dwingt iets anders te doen dan de dingen 
die ze zelf leuk vinden.’

Dit schrijft de Chinees-Amerikaanse Amy Chua in haar boek 
Strijdlied van de tijgermoeder. De bestseller deed in Amerika veel 
stof opwaaien. Chua vernedert, bedreigt en chanteert haar twee 
dochters – ‘Als het de volgende keer niet perfect is, verbrand ik al 
je knuffels’ – om ze zo goed mogelijk te laten presteren. In maart 
verscheen het boek in het Nederlands en ook hier laaide de  
discussie op. Chua propageert een keiharde Chinese opvoeding, 
die haaks staat op onze westerse benadering, waarbij kinderen 
vooral lol moeten hebben in wat ze doen en leren leuk moet zijn. 
Het is extreem hoe Chua haar twee kinderen drilt. Hoe ze de 
dochters dwingt uren achtereen piano of viool te oefenen. En  
hoe ze spelen met andere kinderen en buitenschoolse activiteiten 
verbiedt. Maar is er misschien ook wat te zeggen voor haar  
‘tijgeraanpak’? Zijn westerse knuffelmama’s niet veel te soft?

Zure appel
De tijgermoeder drilt haar dochters net zo lang tot ze goed 
presteren. Ze stelt in haar boek: ‘Als een kind eenmaal ergens in 
uitblinkt – of het nu pianospelen, wiskunde, honkbal of ballet is – 
volgen de lof, de bewondering en de voldoening vanzelf. Dat geeft 
zelfvertrouwen en zorgt ervoor dat de aanvankelijk niet zo leuke 
bezigheid leuk wordt.’ Anders gezegd: om uit te blinken moet je 
even door de zure appel heen bijten. 
Jelle Jolles, hoogleraar hersenen, gedrag en educatie, geeft haar 
daarin gelijk: ‘De afgelopen jaren staat in opvoeding en onderwijs 
‘doen wat je leuk vindt’ centraal. Maar om iets te leren moet een 
kind door een moeilijke fase heen. Tot een goede prestatie kom  
je alleen door te oefenen. Soms is lesstof erin stampen noodza-
kelijk. Het is net als bij skateboarden: daarvoor oefent een kind 
steeds maar dezelfde sprong. Het mislukt tientallen keren, maar 
veel schaafwonden verder lukt het uiteindelijk. Datzelfde geldt 
voor pianospelen, voetballen of rekenen. Het is goed als je als 
ouder uitlegt: ‘Inderdaad, een deel van wat je nu moet doen is  
niet leuk, maar je moet erdoorheen om het straks leuk te vinden.’  

Leren is nu eenmaal niet van het begin tot het einde leuk. Daarom 
moet je als ouder een beetje sturen, want jij kunt het overzien en 
je kind nog niet.’

Nieuwe prikkels
Als volwassene zie je consequenties die een kind niet ziet. Kinder-
hersenen zijn daar nog niet rijp voor. Om te zorgen dat kinderen 
het beste uit zichzelf halen, is sturing daarom belangrijk volgens 
Jolles. ‘Kinderen laten zich vooral leiden door behoefte aan  
nieuwe prikkels. Dus het genot op korte termijn lonkt. Pas vanaf 
hun zestiende zijn hun hersenen zo ontwikkeld, dat ze langzaam-
aan meer rekening houden met langetermijneffecten van hun 

gedrag.’ Maar dat betekent volgens Jolles niet dat je – zoals de 
tijgermoeder – alle beslissingen voor je kind moet nemen. ‘Als 
ouder kun je inspireren om over de vervelende periode heen te 
kijken. Kinderen kunnen leren om hun eigen keuzes te maken. 
Ouders kunnen ze daarvoor de kans geven, door met ze te praten 
en ze te helpen om de gevolgen van hun beslissingen te overzien.’

Niet pushen
Bianca de Graaff (43) probeert haar vier kinderen – Twan (19), 
Sanne (13), Laura (11) en Maaike (8) – inderdaad bewust te  
maken van de gevolgen van keuzes. Ze legt uit hoe je een plan-
ning maakt en wat handige studiemethoden zijn. Maar ze zal ze 
niet dwingen tot grote prestaties. ‘De kinderen moeten het zelf 
willen’, zegt ze. ‘Wij pushen niet. Sanne wil naar het vwo, maar  
als ze de havo had willen doen, was dat ook prima geweest.  
Laura heeft een hekel aan huiswerk. Liever trekt ze veel op met 
vriendinnen. Ze had havo-advies, maar wil nu vmbo-t doen. We 
hebben haar uitgelegd wat de consequenties zijn – dat ze als ze 
arts wil worden een lange weg heeft te gaan. Maar verder sta ik 
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achter haar keuze. Ze heeft op dit moment nog niet zo veel zelf-
vertrouwen en ze kan later altijd nog doorstromen naar de havo.’
Dochter Maaike leert gemakkelijk. Bianca: ‘Ze krijgt extra 
opdrachten en mag moeilijkere sommen maken. Wij zeggen nu 
grappend: ‘Kind, je gaat vast naar het gymnasium!’ Maar ze moet 
het uiteindelijk zelf weten. Wil ze later in een kinderdagverblijf 
werken, dan vind ik dat ook prima. Wij willen onze kinderen 
vooral veel levenservaring en zelfvertrouwen meegeven.’

Zelfvertrouwen
Volgens tijgermoeder Chua wordt het belang van zelfvertrouwen 
overschat. Ze schrijft: ‘Westerse ouders maken zich erg druk over 
het zelfvertrouwen van hun kinderen. Maar een van de ergste  
dingen die je als ouder voor hun zelfvertrouwen kunt doen, is ze 
de gelegenheid geven om iets op te geven. Mensen beseffen het 
vaak niet, maar niets is beter voor het zelfvertrouwen dan ontdek-
ken dat je iets kunt waarvan je dacht dat het je nooit zou lukken.’
De tijgermoeder wil haar kinderen een gevoel van voldoening 
geven door ze te laten presteren. Die voldoening zorgt vervolgens 
voor zelfvertrouwen. Hier in het westen redeneren we precies 
andersom: wij willen onze kinderen zelfvertrouwen meegeven, 
waardoor ze volgens ons beter gaan presteren. 
Ontwikkelingspsycholoog Eddie Brummelman vindt de redenatie 
van tijgermoeder Chua niet zo gek: ‘Uit onderzoek blijkt inderdaad 
dat hoge zelfwaardering een gevolg is van goed functioneren 
en niet de oorzaak ervan. Bovendien wordt er te veel waarde 
gehecht aan eigenwaarde. Het is een prettig gevoel, maar kinderen 
met een lagere zelfwaardering hebben niet gelijk een hekel aan zich-
zelf. Het probleem is dus vaak minder groot dan ouders denken.’  

Wat ben je goed!
Ook de zorg van westerse ouders om de psyche van hun kinderen 
is volgens Chua overdreven: ‘Ze vragen zich af hoe hun kinderen 
mislukkingen ervaren en proberen ze voortdurend gerust te  
stellen door erop te hameren hoe goed ze zijn, zelfs al hebben ze 
middelmatig gepresteerd.’ Positief stimuleren, dat is de westerse 
opvoedingstrend. Dat zou kinderen sterk maken. ‘Maar daarin 
kun je ook doorschieten’, meent Brummelman. Hij onderzocht het 
effect van complimentjes aan kinderen. ‘Met name bij kinderen 
met weinig zelfwaardering zijn ouders geneigd om complimentjes 
te geven over sterke eigenschappen of talenten. Zoals ‘Wat ben jij 

slim!’ of ‘Wat ben jij goed!’ Ouders denken dat ze hun kinderen 
op die manier meer zelfvertrouwen geven, maar het werkt juist 
averechts. Want als deze kinderen vervolgens een fout maken, 
voelen ze zich extra slecht over zichzelf.’
Beter is het volgens Brummelman om complimenten te geven 
over de inzet, zoals: ‘Wat heb jij ontzettend hard gewerkt!’ ‘Inzet 
kun je veranderen, maar aanleg niet’, legt hij uit. In het westen 
gaan we vooral uit van aanleg. Je bent slim of je bent het niet. In 
Aziatische landen is de overtuiging dat veel oefenen loont. ‘Een 
kind is weerbaarder als het gelooft dat goede prestaties het resul-
taat zijn van veel inspanning’, stelt Brummelman. ‘Als een kind 
dan een fout maakt, concludeert het ‘Ik heb niet genoeg geoefend’ 
of ‘Volgende keer zal ik beter mijn best doen’. Het slechte resultaat 
doet niks af aan de persoonlijkheid van het kind. Ook gaan deze 
kinderen meer uitdagingen aan. Maar een kind dat heeft meege-
kregen dat intelligentie een vaststaand gegeven is, zal na falen op 
een test concluderen dat het dus dom is.’
Complimenten moeten daarnaast betekenisvol zijn. ‘Als kinde-
ren complimenten krijgen over een gemakkelijke taak, gaan ze 
zichzelf dommer vinden’, vervolgt Brummelman. ‘Want je geeft 
daarmee als ouder aan dat je geen hoge verwachtingen hebt van 
je kind. Juist door naast het positieve ook te benadrukken wat 
beter kan, laat je zien dat je veel van je kind verwacht.’ Bovendien 
hebben hoge verwachtingen een positieve uitwerking. Dit werkt 
volgens het principe van ‘self-fulfilling prophecy’: het blijkt dat 
kinderen die slimmer worden ingeschat beter presteren. ‘Maar de 
verwachtingen moeten wel realistisch en haalbaar zijn’, waar-
schuwt Brummelman.

Extra oefenen
Caroline Gerritsma (42) ziet graag dat haar kinderen inspanning 
leveren. ‘Ze hoeven geen tienen te halen, maar ze moeten wel hun 
best doen.’ Caroline heeft vier kinderen, Sjoerd (12), Irene (10), 
Eefke (6) en Meike (6). ‘We stimuleren ze om het beste uit zichzelf 
te halen.’ Caroline heeft een computerprogramma aangeschaft, 
waarmee haar kinderen spelenderwijs taal en rekenen kunnen 
oefenen. En ze helpt met het huiswerk. ‘Laatst had Irene haar 
eerste boekbespreking. Ik stelde voor om het boek nogmaals te 
lezen en vervolgens hebben we er samen over gepraat. Ook als ze 
een spreekbeurt moet houden, stel ik haar vragen en help ik haar 
zoeken op internet. Sjoerd doet de voorbereidingen inmiddels 
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zelf. Wel oefent hij een spreekbeurt of boekbespreking altijd een 
keertje met ons en geven we nog wat tips. Op die manier willen 
we de kinderen leren hoe ze hun huiswerk kunnen maken.’
Bij zoon Sjoerd merkt ze dat sporten een positieve invloed heeft. 
Caroline: ‘Hij zit op schaatsen, een sport die gericht is op  
prestatie. Het doel is om sneller te gaan dan anderen en om 
je eigen tijd steeds te verbeteren. Een beetje competitie is niet 
verkeerd. En hij leert ermee dat inzet loont. Als hij een goede tijd 
heeft geschaatst, is dat een opsteker.’

Rijtjes leren
De beloning van een prestatie: is dat iets wat westerse kinderen te 
weinig ervaren? Maken wij het onze kinderen te gemakkelijk?  
Leren ze onvoldoende om te knokken voor succes? Jolles is het 
eens met de kritiek van de tijgermoeder, maar niet met haar 
alternatief. Jolles: ‘Zoals de tijgermoeder drilt, is het niet inspire-
rend. Bij intelligentie is nieuwsgierigheid en creativiteit van groot 
belang. Een goed leervermogen ontwikkelen is meer dan rijtjes 
leren en sommen maken. Bovendien gaat de tijgermoeder voorbij 
aan de persoonlijkheden van haar dochters. Elk kind is anders.’ 
Dus als je als ware tijgermoeder thuis extra wilt oefenen met je 
kind, dan is alleen rijtjes overhoren niet het beste wat je kunt 
doen. Jolles: ‘Nog beter is het om de nieuwsgierigheid en crea-
tiviteit te prikkelen. Stimuleer bijvoorbeeld dat je kind zich veel 
vragen stelt. Kinderen hebben nog een heel creatieve kijk op de 
wereld. Als zij kinderlijke vragen stellen, ga daar dan op in.’ 

Kwetsbaar
Vernederen, dreigen en chanteren: de tijgermoeder maakt er 
ruimschoots gebruik van om haar dochters te laten doen wat ze 
wil. Zo dreigt ze dat ze het poppenhuis meubeltje voor meubeltje 
zal weggeven aan het Leger des Heils. ‘Dat is niet een goede  
manier om kinderen te stimuleren’, stelt Jolles. ‘Emotionele steun 
en het bieden van een veilig nest is erg belangrijk. Een gestrest 
kind leert minder goed. Ouders moeten zorgen dat de leer- 
omgeving prettig is.’
En in een opvoeding die enkel gericht is op prestatie schuilt een 
gevaar, volgens Brummelman: ‘Een kind dat denkt dat het alleen 
waardevol is als het goed presteert op school, is kwetsbaar. Om 
gelukkig te zijn moet een kind zich gewaardeerd voelen – los van 
wat het presteert.’

Meer lezen
Ellis en het verbreinen, Jelle Jolles, Neuropsych Publishers (2011)
Strijdlied van de tijgermoeder, Amy Chua, Nieuw Amsterdam 
(2011)
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Onderzoek
Ben je ouder, leerkracht of hulpverlener en wil je deel- 
nemen aan onderzoek naar complimenten? Geef je dan 
op door een e-mail te sturen naar e.brummelman@uu.nl.
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