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VOORWOORD

Isabelle Filliozat

W

e zaten in de auto want
ik bracht mijn zoon naar
school. Plots zei hij:
‘Het is ongelooflijk, nu zie ik alles
in drie dimensies! Kijk, die auto
voor ons, hij kan van verschillende kanten komen en naar links of
rechts gaan… En als hij afslaat, zal
dat invloed hebben op de auto
die erachter rijdt…’
Ik keek naar de auto in kwestie
en ja, ik moest hem gelijk geven.
Deze realisatie leek mij vanzelfsprekend en normaal. Maar als dit
voor hem een nieuwe gedachte
was, hoe dacht hij dan voordien?

Toen ik hem die vraag stelde, antwoordde hij:
‘Euh, voordien was alles eendimensionaal. Een ding was een
ding. Ik zag de verbanden niet.’
Mijn zoon ontdekte abstractie en complexiteit. Een ontdekking die hij uitdrukte met een
verbluffende helderheid. Wat ik
had geleerd tijdens mijn studie
psychologie en wat ik in boeken
had gelezen, kreeg ineens een
onverwachte betekenis. De theorie van de ontwikkeling van intelligentie van Jean Piaget! De Zwitserse psycholoog die het me zo
moeilijk had gemaakt als studente
en die ik opnieuw heb leren kennen toen een verpleegschool me
vroeg te doceren over zijn werk –
wat me, tussen haakjes, deed beseffen dat onderwijzen de beste
manier is om te leren. Om les te
geven moet je je onderwerp tot in
de puntjes beheersen. Mijn kennis delen zou mijn manier worden
om mijn passie na te streven: blijven leren.
13
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Jean Piaget dus, de bioloog,
psycholoog en autoriteit in de genetische epistemologie (de algemene theorie van het ontstaan
van kennis) voor wie wetenschappelijke theorie gestoeld moet zijn
op de verificatie van feiten vastgesteld door experimenten. Een wetenschappelijk psycholoog! Hoewel ik al snel stopte met mijn studie biologie om over te schakelen
op psychologie, bleven biologie,
fysiologie, biochemie en natuurwetenschappen in het algemeen
een passie. Het begrijpen van de
interacties tussen biologie, fysiologie, psychologie en sociologie
boeit me mateloos.
Mijn zoon was vijftien jaar en
zoals Piaget aankondigde was
hij nu in staat tot het maken van
hypothetisch-deductieve redeneringen. Hij kon voortaan tegelijk
rekening houden met verschillende variabelen en complexe
problemen oplossen. Weer thuis
dompelde ik me onder in we-

tenschappelijke studies over het
puberbrein. Terwijl Piagets enige
hulpmiddelen experimenten en
gedragsobservaties waren, hebben wetenschappers tegenwoordig een hele reeks meetinstrumenten ter beschikking. Vooral de
functionele MRI veroorzaakte een
revolutie in de voorstelling van de
hersenen, door direct te visualiseren wat er onder de schedel gebeurt. Concepten zoals neurale
plasticiteit, spiegelneuronen, progressieve myelinisatie, opioïden
in de hersenen… wierpen stuk
voor stuk een interessant nieuw
licht op de hersencapaciteiten…
en op het gedrag, vooral dat van
kinderen.
Ouder zijn is een echt avontuur! Ik heb genoten van elke leeftijd van mijn kinderen, elke fase
ging gepaard met haar eigen genoegens en verrassingen. Mensen zeiden me: ‘Kleine kinderen
kleine zorgen, grote kinderen grote zorgen.’ En toch was ik nooit

14
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echt voorbereid. Ik was verrast
toen ik nieuwe emotionele reacties in mezelf gewaar werd. Meer
dan ooit tevoren voelde ik me bezorgd, hulpeloos en machteloos.
Tot mijn grote schande ervoer ik
impulsen om te kleineren, te domineren, had ik zin om te huilen
en alles te laten vallen… Ik voelde
emoties, spanningen, geprikkeldheid… waarvan ik nooit ofte nimmer had gedacht dat ik ze ooit zou
voelen. Ik ervoer ook enorm veel
liefde en vreugde, deelde intense en diepe momenten met elk
van mijn twee tieners, momenten
van verbondenheid, van delen en
van luisteren naar hun emoties.
Soms sloeg ik een verkeerde weg
in, soms de juiste. Dit alles bracht
me dingen bij over mij, over hen,
over het leven. En ik spitte de wetenschappelijke literatuur door
op zoek naar verklaringen. Ik ontdekte ook dat hun darmen en de
bacteriën in hun darmen hun humeur en zelfs sommige van hun

reacties kunnen bepalen. Elke
keer als ik een probleem had met
een van mijn kinderen ging een
fascinerend universum voor mij
open. In dit boek deel ik wat ik
heb geleerd over de adolescentie dankzij mijn tieners, dankzij de
vele vragen van de ouders die ik
ontmoette tijdens mijn lezingen
en workshops, dankzij mijn lectuur en het internet, dat ons toegang geeft tot wetenschappelijke
publicaties en tot zoveel denkers
en onderzoekers wereldwijd.
Tienerculturen evolueren snel.
Wanneer je dit boek leest, is sommige informatie misschien al verouderd. Maar voorbij de cultuur
zijn er de universele constanten
van de hersenontwikkeling.
We zijn psychosociobiologische wezens! Het gedrag van
onze tieners heeft biologische en
psychologische wortels en maakt
deel uit van een sociale dynamiek. De ideeën in dit boek zijn
noodgedwongen enigszins ver15
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eenvoudigd, want het is duidelijk
dat elke pagina, elk thema het onderwerp van een heel boek kan
vormen. Als mijn ideeën stof zijn
tot nadenken, beschouw ik hun
missie als geslaagd.
Ik presenteer je hierbij het boek
dat ik zelf graag had willen lezen
tijdens de puberteit van mijn kinderen. Je zult ideeën lezen die je
in de war zullen brengen en andere waarmee je al vertrouwd was
maar die je misschien nu vanuit
een andere invalshoek zult bekijken, informatie uit de neurowetenschap en concrete hulpmiddelen voor een rijker en vrolijker

dagelijks leven met onze tieners.
Sommige ouderschapsadviezen
zullen misschien idealistisch of
zelfs naïef lijken. Het stereotype
van de niet-meewerkende puber belet ons te geloven dat het
mogelijk is dat hij wél meewerkt
– en heel gemakkelijk bovendien.
Als je je schrap zet om een deur
open te duwen, kan het onthutsend zijn om te ontdekken dat
je die gewoon maar open moest
trekken. Dat is ook een beetje de
bedoeling van dit boek, de richting van de opening analyseren in
plaats van er met volle kracht tegenaan te beuken.
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