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“Mama”, vraagt de kleine van drie, “toen ik werd geboren, ben je daar 

dan ontploft?” “Nee, nee, daar ontplof je niet!” antwoordt de moeder verrast. 

Dan besluit de peuter: “Dan komen baby‘s dus uit de mond!”

Kinderen stellen vaak al heel vroeg vragen over seksualiteit. Hun eigen 

ouders laten hen als eersten het mooie, het goede en het ware zien. Zij zijn 

de eersten die aan het kind – aangepast aan zijn leeftijd – het geheim van de 

mense lijke seksualiteit stap voor stap uitleggen. Ze zijn de meest beklijvende 

factor in het leven van het kind. 

Seksuele opvoeding is veel meer dan alleen maar voorlichting. Ze omvat 

het versterken, het helpen van het kind, het vreugdevol bevestigen van zijn eigen 

identiteit als man of vrouw en het zich verbazen over het wonder van nieuw leven.

Maar die weg gaat via de overdracht van biologische kennis. Seksuele opvoeding

kan niet zonder feitelijke en nuchtere voorlichting. 

Praktische instructies
Dit boek is vooral bedoeld voor moeders en vaders met kleine kinderen 

tot aan de prepuberteit. Het is onze bedoeling om praktische hulp te bieden aan 

ouders. Daarvoor hebben we vele formuleringen verzameld die je kinderen op 

een geschikte manier voorlichten.

Misschien wil je het een of het ander met andere woorden uitleggen. 

Misschien ben je het op verschillende punten niet met ons eens. Jullie zijn de 

ouders! Je hebt het recht – en de plicht – om je eigen weg te gaan. Maar deze 

weg dien je eerst te vinden.

De basis leggen
Een ouder-kindrelatie is vergelijkbaar met golven. De eerste jaren zijn kalm 

en in harmonie voordat de turbulente maanden van opstandigheid beginnen.

Dan volgen weer verschillende rustige jaren tot de tweede uitdagingsfase, de pu-

berteit. Als je als ouders die rustige tijden gebruikt om een sfeer van vertrouwen

en vriendschap te scheppen, dan kun je daarop in de stormachtige jaren verder 

bouwen. Deze basis is stevig en houdt stand. 

Hetzelfde geldt voor de seksuele opvoeding. Als je in de puberteit een 

echte gesprekspartner voor je kinderen wilt zijn, kun je de vele jaren vóór de 

puberteit gebruiken om een basis te leggen voor vertrouwen en open discussie.

Noch vrienden, noch overheidsprogramma’s zullen dit vertrouwen kunnen 

vernietigen. Jij blijft de meest beklijvende factor in de emotionele chaos van de 

jongere. 

Spreken is natuurlijk
In zijn leven doorloopt het kind op veel gebieden ontwikkelingsstadia. 

Zo leert een gezond kind lopen tussen de 11e en 18e maand. Keer op keer zal het 

zichzelf optrekken en oefenen tot het lukt.

“Kinderen opvoeden
is een kunst.” Wolfgang Bergmann

Spreken is natuurlijk,
zwijgen onnatuurlijk!

Het kind kijkt naar het begrip geslacht 
op puur biologisch vlak.
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