
Tantra & Ouderschap 
Een groep van acht studenten ging in op onze 
uitnodiging om een dialoog te houden over het 
onderwerp 'Tantra en Ouderschap'.  
Ze kwamen bij elkaar in onze ruimte in 
Amsterdam Noord. Dit artikel is een verdichtte 
weergave van die dialoog. 

Als je zelf ouder bent of regelmatig met 
kinderen bent, zal je waarschijnlijk veel 
herkennen in de onderwerpen die langskomen.

Aan het eind van het stuk geeft Carla een 
respons; een hart onder de riem voor ouders 
van nu.  'Soms denken we dat een dag vooral 
betekenis heeft gehad wanneer we veel afspraken 
hebben gehad, of veel taakjes van onze to-do-list 
af hebben kunnen vinken. Iets in ons ego wil aan 
'een dag aanwezig zijn' geen waarde toekennen, 
maar ik zie het als een rijke spirituele beoefening.'

Veel leesplezier,
Marije
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Carolien: moeder van twee kinderen van 8 en 11 jaar
Jetze: vader van drie dochters, de oudste is 14
Martin: geen kinderen
Suzan: 6 maanden zwanger van haar eerste kindje
Dion: vader van een dochter van 7
Alwien: moeder van twee volwassen kinderen, oma van vier kleinkinderen
Nina: moeder van twee pubers van 14 en 17
Pim: vader van twee twintigers  



*Al deze namen zijn verzonnen...

Vertrouwen, loslaten, groeien
Suzan: 'Nu zit de baby nog hier, in mijn buik. Straks, als de baby geboren is, kán ik 
natuurlijk best een avond hierheen komen, maar er gaat ook veel veranderen. Er staat
iets groots te gebeuren. Iets dat veel invloed zal hebben op wat ik ervaar als 'mijn 
eigen ruimte'. Ik kan totaal niet inschatten hoe het voor me zal zijn als ik niet zomaar 
meer alles kan doen wat ik wil. Tantra helpt me om me over te geven aan dit proces. In
overgave aan het leven dat zich in mij ontvouwt. Ik voel veel gelijkwaardigheid tussen 
mijn eigen ziel en de ziel van dit wezentje.'

Nina: 'Het woord gelijkwaardigheid roept een herinnering in me op die ik bijna was 
vergeten. Mijn dochter was net geboren. Ik lag naast haar en keek in haar ogen. Ik wist
op een gegeven moment niet meer: ben ik nou jouw dochter of jouw moeder? Totaal 
gelijkwaardig. Nu ik me dit herinner, realiseer ik me dat ik van die ervaring vandaan 
ben gegaan. Ik voel me nu heel erg de moeder van mijn dochter. Ik ben een beetje 
verloren dat zij ook míjn leermeester is. Dat wij van elkaar kunnen leren.'

Alwien: 'Het ontroert me; die cirkel van gelijkwaardigheid met je pasgeboren dochter. 
Ik ben het pad van zelfontwikkeling gaan bewandelen door mijn dochter. Zij was twee 
toen ze heel erg bang werd voor de dood. Ze bleek de vorige - overleden - bewoonster
van ons huis te zien. We gingen naar een medium en vandaar uit begon mijn pad. 
En toch ervaar ik nu een dikke muur tussen ons. Ik ben opgehouden het ergens met 
haar over te hebben; ze wil het allemaal niet horen. Ik ben bang dat die verwijdering is
ontstaan doordat ik het altijd beter wist. Me te veel met haar bemoeide.' 

Pim: 'Wat wist ik van het opvoeden van kinderen? Ik had 'Oei, ik groei' gelezen en 
verder voer ik op de adviezen van mijn ouders. Ik leer in Tantra om meer gelijkwaardig
met mijn kinderen te zijn. Niet: 'Wat is mijn rol?' maar: 'Wie is deze mens?'. Met de 
kennis van nu zou ik de opvoeding anders doen. Me er minder mee bemoeien. Ik zou 
mezelf meer inbrengen, me kwetsbaarder opstellen naar ze. Bijvoorbeeld door ook 
dingen te zeggen als: 'Sorry, hier weet ik het even niet.' Ik heb na de eerste blokken 
van de training tegen mijn zoon uitgesproken: 'Ik heb je nooit geleerd om boos te zijn. 
Het spijt me dat ik je heb gedempt.' Ik rijp en ik groei terwijl ik in relatie met mijn 
kinderen ben. Ook nu ze volwassen zijn, is het nog niet te laat om dichter bij elkaar te 
komen.'

Dion: 'Ik ben niet meer samen met de moeder van mijn dochter. Toen wij uit elkaar 
gingen, heb ik een tijd lang grote angst ervaren om de verbinding met mijn dochter 
kwijt te raken.'



Nina: 'Ik voel ook de angst om mijn kinderen kwijt te raken, zeker nu ze pubers zijn. Ik 
weet nu veel minder van ze; ze vertellen me lang niet alles meer. En ze gaan straks 
onvermijdelijk uitvliegen. Er is heel veel nieuw voor me.'

Jetze: 'Tantra gaat over waarachtig zijn. Mijn dochters vertellen me hoe ze zich voelen.
Ze benoemen dingen heel blunt; ze zijn van nature heel waarachtig. Ik ben blij dat ze 
zich daarvoor veilig genoeg bij ons voelen.'

Suzan: 'Mijn zus heeft drie kinderen, veel vrienden van me zijn al een tijdje geleden 
vader of moeder geworden. Als ik naar jullie luister, voel ik me dankbaar dat ik nu pas 
een kindje ontvang. Ik ben me nu zo veel meer bewust van wie ik allemaal ben. Ik voel 
óók een grote verantwoordelijkheid; nu moet ik het ook wel allemaal heel goed doen. 
Groot dit, véél!'

Pim: 'Dat ik-moet-het-goed-doen heeft me zó in de weg gezeten. Ik wist namelijk niet 
wat dat 'goed' dan was. Nu weet ik: goed betekent loslaten. Vertrouwen geven. In 
contact zijn. Vertrouwen is de kern. Mijn ervaring is dat er vanuit ontspanning niet zo 
veel mis kan gaan.'

Alwien: 'Het voelt alsof ik een beetje op herhaling mag, nu met mijn kleinkinderen. Ik 
wordt zo blij van ze. Ze hebben zo veel vertrouwen in het leven; ze zijn nergens bang 
voor. Toch hoor ik mezelf regelmatig roepen: 'pas op!' Omdat ik niet wil dat ze iets 
overkomt als ik ze onder mijn hoede heb. Ach, al die plaatjes die we hebben over 
rollen en normen... ik mag gewoon mens zijn. Dat probeer ik in elk geval te zijn als ik 
met mijn kleinkinderen ben. Zij dóen niet anders.' 

Carolien: 'Moeder zijn is mijn grootste les in loslaten. Mijn kinderen zijn nog niet het 
huis uit, maar vanaf de geboorte heb ik iedere dag gevoeld hoe ze steeds weer iets 
losser van mij kwamen. De uitdaging is om te zijn met wat er is, nu in dit moment. 
Niks wegpoetsen of opblazen. Ik voel me soms wel eenzaam als moeder. Het lijkt wel 
alsof we niet meer weten hoe we samen kunnen opvoeden. We weten wel te 
overleven en onze kinderen ook, maar ik mis een community om me heen.'

Martin: 'Ik voel me een beetje een indringer hier; alsof ik er niet helemaal bij hoor 
omdat ik zelf geen ouder ben. En tegelijkertijd vind ik het zo tof om al deze dingen te 
horen. Het is allemaal heel nieuw voor me. Vrienden met kinderen hebben het vooral 
over de praktische toestanden. Van mijn eigen ouders weet ik eigenlijk niet hoe ze het 
hebben ervaren om ons te krijgen. Ik ben er op aan het kauwen: wat betekent het 
voor me dat ik geen kinderen heb? Ik kan voelen dat er iets groots aan me voorbij 
gaat.'

Nina: 'Nu mijn kinderen puberen, zijn de vriendinnen zonder kinderen mijn grote 
steunpilaren. Zij bekijken onze situatie zonder dat filter van ouderschap. De angst dat 
er iets mis zou kunnen gaan met je kind kan je onhelder maken. 'Oh ja', zeggen ze 



dan: 'blowen deed ik ook, hoor.' Of ze klommen uit het keukenraam als iedereen lag 
te slapen. Zij hebben veel weet van hoe het met mijn dochter is. En ze zijn allemaal 
prima terechtgekomen; dat geeft me veel vertrouwen.'

Dion: 'Ik deed afgelopen zomer de introductieweek. Daarna merkte ik dat ik soms 
samen met mijn dochter in een heel prettige flow terecht kan komen. Zonder moeite
gebeuren dan de juiste dingen. Deze ervaring staat haaks op hoe ik het ouderschap 
met haar ook wel heb ervaren. Het verschil is dat ik dan veel minder een positie, een 
rol inneem ten opzichte van haar. Als ik niks doe, maar gewoon laat gebeuren, dan is 
het heerlijk. Wel belangrijk om mijn aandacht er bij te houden, om die momenten niet 
te missen.' 

Pim: 'Mijn zoon is 21 en hij heeft gerookt, geblowd en meer meisjes gekust dan ik. Ik 
ben er aan toe om een meer volwassen vriendschap met hem te ontwikkelen. De 
verhoudingen gaan om. Maar loslaten betekent niet dat daar niks voor terug komt. 
Volgende week gaan we samen naar de film, met bier en bitterballen.'

Nina: 'Vertrouwen en loslaten; dat lijkt wel de rode draad in dit gesprek. Ik wil er nog 
een derde woord aan toevoegen: vergeving.  Vergeving voor mezelf in de eerste 
plaats: om alle dingen die ik heb gezegd en gedaan... zelfs gezichtsuitdrukkingen die ik
heb gemaakt... Ik ben me er heel erg bewust van hoe gevoelig zo'n kindje is, en hoe 
vaak ik daar niet mee in tune ben geweest. Heel pijnlijk, maar het is zo geweest en het 
gaat ook weer gebeuren. Het is niet te voorkomen dat ik als ouder soms volledig de 
plank missla. Er is zachtheid, mildheid en vergeving nodig om dat te verteren.'

Martin: 'Ik twijfel: heb ik mijn ouders al vergeven? Zij hebben mij het vertrouwen in 
het leven afgeleerd. Niet moedwillig, maar gewoon omdat zelf ook zo van hun ouders 
hadden geleerd. Omdat ik geen kinderen heb, heb ik veel tijd en ruimte om dit uit te 
zoeken. Om mezelf hier te leren kennen.'

Jetze: 'In mijn leven nu is er heel weinig seksualiteit. Onze oudste is 14. Ik ben heel 
benieuwd wat het effect zou zijn op haar, als ik een stromende, Tantrische relatie zou 
hebben. Ik denk heel positief.' 

Nina: 'Als je het dan toch over voorleven hebt: wat vond ik het heel akelig dat mijn 
kinderen onze scheiding mee moesten maken. Die twee oneindige zielen die via mijn 
lichaam zijn gekomen, die ik een naam heb gegeven: zij hebben helemaal hun eigen 
pad te lopen. Ik weet nog geen fractie van de intelligentie die daaronder schuil gaat.'

Suzan: 'Toen ik me klaar voelde om een kindje te ontvangen, heb ik mijn intentie het 
universum ingestuurd. Dat mijn verlangen beantwoord werd, daar had ik niks over te 
zeggen. Mijn ego creëert een gevoel van verantwoordelijkheid: alsof ik 
verantwoordelijk zou zijn voor een bepaalde uitkomst voor deze ziel. Maar het leven 
dat in mij groeit: het is één groot mysterie. Het leven überhaupt.'



Dion: 'Dat gevoel ken ik: 'Ik heb een enórme verantwoordelijkheid gekregen.'
'Euh. Oh ja,' denk ik nu: 'ik kan ook wel eens een beetje ontspannen'.'

Jetze: 'De relatie tussen moeder en kind is iets heel anders dan de relatie tussen 
vader en kind. Ik heb me wel eens afgevraagd: 'heb ik hier nog een rol?'. Toen mijn 
tweede kwam, ontstond er wat ruimte voor mij; mijn vrouw was heel druk met de 
eerste.'

Pim: 'Als vader raak je ook wel een beetje je vrouw kwijt. Ineens moest ik haar delen 
met de zwangerschap, met de baby. Haar borsten moet je zelfs delen! Hoe deal je 
daarmee?'

Dion: 'Ik zorgde voor vijftig procent van de tijd voor een baby'tje dat niet uit de fles 
wilde drinken. Ze wilde absoluut alleen maar de borst. Het was een pijnlijke ervaring 
voor me om haar dat niet te kunnen geven. Ik kon gewoon niet meer voor haar 
zorgen; ze had alsmaar honger. Ik heb mijn vriendin toen op een gegeven moment 
gevraagd om de borstvoeding te stoppen.'

Alwien: 'Na de geboorte van mijn dochter had ik een tijd lang een slechte relatie met 
mijn man. Ik kan dat nu goed zien en begrijpen. Ik was gewoon helemaal verliefd op 
mijn baby; daar kwam niks tussen. Ik was me er niet bewust van wat dat deed met 
mijn man; ik zat echt op een eiland. Nu denk ik: was het misschien anders geweest als 
ik mijn gevoelens en verlangens met hem had kunnen delen?'

Pim: 'Als bioloog denk ik: dat is helemaal de bedoeling, dat de moeder verliefd wordt 
op haar kind. Het valt niet te fiksen. Wij vaders hebben te dealen het ongemak van dit 
verschil.'

Jetze: 'Toen onze eerste er net was, voelde ik mij óók verliefd op de baby. En op mijn 
vrouw trouwens ook.'

Suzan: 'Mijn vriend brengt iets heel anders dan ik in het leven van ons kind. Ik zie hem
weglopen met ons kind; hup, de wereld in. We brengen straks allebei andere 
kwaliteiten in bij het opgroeien van ons kind.'



Een respons van Carla
'Wat een openhartig en ontroerend gesprek. 
Het raakt me om de liefde en de toewijding te 
proeven die jullie als ouders voor jullie 
kinderen hebben. 

Ik denk dat dat misschien wel het belangrijkste 
is: dat we van onze kinderen houden. En dat je 
vertrouwen hebt in de natuurlijke ontwikkeling 
die je kindje onvermijdelijk door zal maken. En 
ook in het proces dat jij als ouder door maakt 
trouwens. Je hoeft je kind niet voortijdig iets te 
leren – en jezelf ook niet!

We hoeven het gelukkig niet perfect te doen, 
want ook onze kinderen kunnen hun jeugd 
verwerken, net zoals wij dat leren te doen. Ook 
belangrijk is denk ik dat we open zijn naar onze
kinderen en geïnteresseerd in hoe het leven 
door hen heen wil stromen. Idealiter hebben 

we als Tantrika die houding naar alle mensen die ons pad kruisen.

Kinderen hebben is ook pittig! Net zoals de mensen om ons heen van alles in ons 
oproepen, doen onze kinderen dat ook. Met nog een extra intensiteit, omdat we van 
onze kinderen niet weg kunnen. We kunnen niet van ze ‘scheiden’, zoals in een 
liefdesrelatie nog wel mogelijk is. 

Als kinderen opgroeien, ga je als ouder vaak weer door al die levensfases van jezelf 
heen en worden allerlei gevoelens aangeraakt die daar hun oorsprong hebben. Dat 
geeft de mogelijkheid een heleboel van jezelf onder ogen te zien.

Ook voor je kind is het heel belangrijk dat je open en onderzoekend bent naar alles 
wat het moeilijk maakt om hem of haar werkelijk te zien. Voor hun gevoel van 
eigenwaarde is het zo belangrijk dat je ze echt ziet. Als je jouw projecties niet kan zien 
voor wat ze zijn, dan zie je in je kind vooral wat je wíl zien en ga je ze manipuleren. 

Met kinderen zijn is daarmee ook echt een spirituele beoefening. Je kunt met je kindje 
eindeloos oefenen om eenvoudig aanwezig te zijn, en aandachtig te blijven naar wat 
er in je gebeurt. En oefenen om niet over te hellen, maar minstens vijftig procent van 
je aandacht in jezelf te houden.  



Kinderen zijn steunend en inspirerend als het gaat over aanwezigheid oefenen. Want 
ze zijn vaak zelf zo aanwezig in het moment, zeker als ze klein zijn. En ze worden zo blij
als je met hen in het hier en nu wilt en kunt zijn.

Hoe jonger je kindje, hoe minder ontwikkeld zijn of haar ego is. De verfijnde 
gevoeligheid en openheid van onze ziel is nog zo voelbaar. Je brengt ontzettend veel 
tijd met ze door. Je baby'tje zit eindeloos bij je op schoot of aan de borst, je scharrelt 
dagen rond met je peuter. Dat kan tergend zijn als je denkt dat je ergens anders zou 
moeten zijn of iets anders zou moeten doen. Soms denken we dat een dag vooral 
betekenis heeft gehad wanneer we veel afspraken hebben gehad, of veel taakjes van 
onze to-do-list af hebben kunnen vinken. Iets in ons ego wil aan 'een dag aanwezig zijn'
geen waarde toekennen, maar ik zie het als een rijke spirituele beoefening. Waardevol
om dat ook als zodanig te kunnen herkennen. De tijd met kleine kinderen is zo’n 
kostbare periode.

Ik denk wel dat ouder zijn een heel eigen rol is. Je bent wel gelijkwaardig met je kind, 
maar je relatie als ouder met je kind is echt anders dan met andere volwassenen. Je 
geeft holding aan je kindje door er onvoorwaardelijk te zijn en door hem of haar te 
spiegelen, gevoelens en verlangens te bevestigen. Als je kindje een jaar of twee is, dan
is het bijvoorbeeld heel belangrijk dat hij of zij echt 'nee!' mag zeggen. Tegelijkertijd is 
het je taak als ouder om heldere grenzen aan te geven.

Je rol als ouder belichamen houdt ook in dat je de wijsheid van je kind wilt leren 
kennen. Als het je een vraag stelt: vertel jij dan altijd hoe jij denkt dat het zit, of ga je 
samen op onderzoek uit? 

Tegelijk ben je natuurlijk oneindig veel meer dan de ouder van je kind. In Tantra 
oefenen we om vloeibaar te zijn en soepel de rollen aan te kunnen nemen die in het 
moment nodig zijn. En ze ook weer los te laten als ze niet meer nodig zijn. 

Onderschat de zwaarte van je rol als ouder niet en zoek steun bij anderen. Misschien 
doe je soms een inquiry met andere ouders. Of gun je jezelf soms een therapeutische 
sessie om de lastige gevoelens te onderzoeken die in je kunnen worden aangeraakt. 
Het is belangrijk om uit te reiken en te ervaren dat je het niet alleen hoeft te doen. En 
je ook te ontwikkelen op andere vlakken en goed voor jezelf te blijven zorgen.'

Verder lezen? 
Marije heeft veel plezier gehad van het boek 'Het Einde van de 
Opvoeding' van Jan Geurtz. 


