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11. Genade 
 
Opvoeding is een hoop genade. Een kwestie van steeds weer opnieuw beginnen. 

 
Een jongetje van zeven wordt alleen in het bos achtergelaten. Hij heeft met stenen 
gegooid naar auto’s. En dat mag niet. Dus straffen zijn ouders hem en zetten hem 
de auto uit. En rijden weg. Zij laten hem vijf minuten alleen in het bos in het noorden 
van het Japanse eiland Hokkaido en komen dan terug om hem te halen. Maar als ze 
terugkomen op de plek waar ze hem achter hebben gelaten, blijkt hij te zijn 
verdwenen. Ai. Wat doe je dan? 
 
De ouders melden de vermissing bij de autoriteiten. Ze vertellen de politie dat de 
jongen is kwijtgeraakt tijdens het zoeken naar groentes in het bos. Een 
grootscheepse zoekactie start. Die duurt in totaal zes dagen. Tweehonderd mensen 
zijn in touw: militairen, reddingswerkers en tientallen vrijwilligers.  
 
De ouders voelen zich niet op hun gemak natuurlijk. Het bos ligt in een 
bergachtig gebied waar ook wilde beren voorkomen. Op een gegeven moment 
biechten zij toch maar het eerlijke verhaal op. Ze voegen daaraan toe dat het jochie 
geen water of eten bij zich had toen ze hem achterlieten. Ze voelen zich wanhopig. 
 
Na zes dagen wordt de jongen eindelijk gevonden. In leven! En naar 
omstandigheden in goede gezondheid. Vlak bij een militaire barak in het 
dichtbegroeide bos. Die locatie ligt op enkele kilometers afstand van de plek waar de 
jongen werd achtergelaten.  
 
Het jongetje wordt voor de zekerheid meteen naar een ziekenhuis gebracht voor 
onderzoek. Daar aangekomen, verontschuldigt de 44-jarige vader van het kind zich 
huilend bij zijn zoontje. Vader buigt zich diep en betuigt spijt aan de reddingswerkers 
die het jongetje hebben gezocht. ‘Ik heb mijn kind en de mensen die hem zochten 
een pijnlijke ervaring bezorgd; ik heb mijn les geleerd en voortaan zal ik beter mijn 
best doen als ouder.’  
 
De politie onderzoekt of de vader en moeder van het jongetje vervolgd zullen worden 
voor het achterlaten van hun kind. 
 
Over gedoe gesproken! Zo zette ik in hoofdstuk 1 het nadenken over opvoeding in. 
Want hoe diepzinnig, pakkend, inspirerend of hooggestemd de overwegingen in de 
hoofdstukken daarna ook waren: opvoeding is vooral een hoop gedoe. En daar is 
het hele gebeuren met dat Japanse jongetje wel een goed voorbeeld van. Zo heftig 
als toen op het Japanse eiland Hokkaido is het gelukkig niet vaak. Maar de 
ingrediënten zijn zeer herkenbaar. 
 
Het eerste ingrediënt is een kind dat zich misdraagt of het bloed onder je nagels 
vandaan haalt. Dan volgt het dreigement: als je nu niet snel ophoudt, dan … Daarna 
nog een laatste waarschuwing en dan wordt de straf voltrokken. En op een of andere 
manier is de variant van de Japanse ouders op dat eiland héél herkenbaar: ‘Als je nu 
niet snel ophoudt, dan zet ik je de auto uit en ga je maar verder lopen.’  
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Het vervolg is gelukkig wat minder herkenbaar. Zes dagen in een donker bos met 
beren. Wat wel weer tot de verbeelding spreekt, is het liever niet toegeven dat je iets 
stoms gedaan hebt als vader of moeder. Terwijl je ondertussen vanbinnen wanhoopt 
over je eigen onvermogen. Hopelijk ook herkenbaar is dat je op een van je betere 
momenten je spijt betuigt tegenover je kind. Dat je je dankbaarheid uit voor de 
mensen om je heen met wie jij en je kind het maar mooi getroffen hebben. En dat je 
je stellig voorneemt je leven te beteren: ‘Ik heb m’n les geleerd.’  
 
En dan begint de cyclus weer opnieuw. Een hoop gedoe dus. Maar je kunt er ook 
anders naar kijken. Opvoeding is een hoop genade. Een kwestie van steeds weer 
opnieuw beginnen. In de eerste plaats geldt dat voor hoe opvoeders naar zichzelf 
kijken. Je bent niet altijd op je best. En niet alles lukt in een keer. Opvoeders 
bewijzen zichzelf een dienst als ze genadig voor zichzelf zijn. Zij betrachten geduld 
en geven zichzelf steeds weer een nieuwe kans.  
 
In de tweede plaats bewijst de mensheid opvoeders een dienst door hen met 
genade te bejegenen. Ook als er fouten worden gemaakt. Je begrijpt, dat heeft zijn 
grenzen. Sommige fouten vragen om vervolging.  
 
En niet in de laatste plaats bewijzen opvoeders kinderen een dienst met een 
voldoende dosis genade. Het Japanse jongetje kreeg vijf minuten aan zijn broek. Dat 
was te veel. Een minuut dan? Nou, nee. Een jongetje van zeven alleen achter laten 
op zo’n plek is ongenadig. En onverantwoord. Daar ligt zo’n grens waar ik het net 
over had. Genade voor kinderen: dat moet je niet te lang uitstellen. Genade is nodig 
voor een gezonde ontwikkeling en dus belangrijk voor een goede opvoeding.  
 
Opvoeding is een hoop genade. Voor opvoeders om zich aan over te geven. Voor 
kinderen om te ontvangen. Zoveel gedoe en zoveel genade. Opvoeden is 
gekkenwerk. 
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Opvoeders aan het woord 
 
 
Over GENADE gesproken … 
 
Mijn gesprekspartner is verbaasd. ‘Jouw kinderen zijn zo goed opgevoed! Die 
zouden zich nooit zo misdragen.’ ‘O ja? Een tijd terug renden ze gillend rond in de 
boekenwinkel. Toen er eentje tegen een vitrine op botste, heb ik ze allemaal de 
winkel uitgebonjourd naar het plein buiten. Man, wat schaamde ik me.’ Ik werp nog 
een blik op de rood aangelopen moeder bij het uitleenapparaat. ‘Soms is het maar 
net wannéér je die kinderen ziet.’ Ik bedoel maar: ook voor elkaar mogen we als 
opvoeders best eens genadig zijn.  
 
--- 
 
Als je iets met vallen en opstaan doet, is het wel opvoeden. Ik merk in mijn werk met 
mensen bij wie de opvoeding niet altijd goed gegaan is, hoe risicovol opvoeden is. 
Dingen die mis gaan in de eerste fase van je leven, hebben hun weerslag op de rest 
van je leven. Je moet het dan ook echt goed doen, opvoeden. En het gaat bij lange 
na niet altijd goed. Ik heb in de afgelopen jaren als opvoeder geleerd hoe belangrijk 
die notie van ‘genade’ is – of, om die vergelijkbare en heel populaire term uit het 
zenboeddhisme te noemen, de notie van ‘milde vriendelijkheid’. Je hebt het nodig 
voor jezelf, om na fouten door te kunnen gaan zonder al te rancuneus naar jezelf toe 
te worden. Maar je hebt het ook nodig voor je kinderen. Ze schijnen het meest te 
leren van wat jij belichaamt. Als je rancuneus wordt bij het maken van fouten, ben ik 
bang dat ze gaan denken dat dat blijkbaar de manier is waarop je met fouten om 
moet gaan. Terwijl ik eigenlijk hoop dat ze iets anders van mij leren: dat je fouten 
mag maken, maar dat je nog altijd geaccepteerd wordt: door anderen, door mij als 
ouder, en vooral door jezelf als kind. 
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Gespreksvragen 
 
11. Genade 
Opvoeding is een hoop genade. Een kwestie van steeds weer opnieuw beginnen. 
 

1. Wat komt er als eerste in je gedachten als je leest: ‘Opvoeding is een hoop 
genade’? 
 

2. Opvoeden is een hoop gedoe, maar dat gedoe is allemaal wel de moeite 
waard (zie hoofdstuk 1): welke dingen maken het jou allemaal de moeite 
waard? 
 

3. Veel gedoe in de opvoeding (zie hoofdstuk 1) wordt veroorzaakt doordat 
kinderen veel genade ontvangen. Is dat zo of is dat niet zo? Beschrijf 
voorbeelden van concrete situaties in jouw opvoedingspraktijk die dat 
duidelijk maken. 

 


