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2. Vrijheid 
 
Opvoeding is gericht op vrijheid en recht; opvoeding is erop gericht dat kinderen vrije 

mensen worden die bijdragen aan een rechtvaardige wereld. 

 

Een jonge vrouw staat op Schiphol. Ze staat op het punt in te checken en zal later 

die dag richting Australië vliegen. Ze wil een paar maanden, en misschien wel 

langer, gaan reizen door dat prachtige land. En ze zal er gaan werken natuurlijk, om 

dat reizen te kunnen bekostigen. Deze jonge vrouw komt aan het woord in een 

aflevering van Hello Goodbye; een succesvol televisieprogramma waarin mensen op 

een prachtige manier worden geportretteerd. Altijd onverwacht, vaak bij het 

opwachten van een geliefde, soms bij het vertrek. Elke dag staan er op luchthavens 

waar ook ter wereld mensen zoals zij: klaar voor vertrek. Het is de vrijheid die hen 

trekt, of het gevoel van vrijheid: alles achter je laten, het onbekende tegemoet. Dat 

kan als je vrij bent. Dat doe je als je vrijheid zoekt. Loskomen van wat bindt en het 

avontuur tegemoet gaan. 

 

Bij het woord vrijheid moet ik denken aan deze jonge vrouw op weg naar Australië. 

Maar ook aan haar ouders, die in de uitzending ook even aan het woord komen. Ze 

vertellen hoe ze het vinden dat hun dochter zo’n verre en lange reis gaat maken. Zij 

vinden het vreselijk moeilijk, en helemaal geweldig tegelijk. Moeilijk vanwege het 

loslaten. En geweldig omdat zij het avontuur toch maar durft op te zoeken. ‘Het moet 

zo zijn’, zeggen ze. 

 

Oma 

 

In diezelfde uitzending komt een andere jonge vrouw in beeld. Zij vertrekt niet, maar 

ze wacht. Op haar oma die naar Nederland komt; gevlucht uit Irak, gevlucht voor IS. 

Dit moest niet zo zijn, dat wordt duidelijk uit het verhaal van deze jonge vrouw. Oma 

is niet op zoek naar avontuur. Ze is wel op zoek naar vrijheid. Oma is verstrikt 

geraakt in onrecht. Door onrecht is ze verstoten van haar familie, en moet ze nu haar 

land verlaten. Oma is op zoek naar recht: nabijheid van familie en een leven zonder 

angst. Zo moet het leven zijn. Geborgen en veilig. Dat is recht. En wie dat najaagt 

voor de wereld is rechtvaardig. 

 

Vrijheid en recht 

 

Twee portretten op Schiphol. Zij laten iets zien van wat ik bedoel met vrijheid en 

recht, twee idealen waar opvoeding volgens mij op gericht is. Opvoeding is erop 

gericht dat kinderen vrije mensen worden die recht doen.  

 

Vrijheid en recht. Die woorden klinken erg juridisch. En zo kan het in de opvoeding 

ook worden. Opgroeien wordt dan nauwkeurig geregeld met allerhande wetjes. Je 

moet minimaal een half uur buiten spelen; je mag je broertje niet slaan; je mag de juf 

vragen om hulp, maar niet voordat je het zelf geprobeerd hebt; als je al een koekje 
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op hebt, mag je niet ook nog eens een snoepje, tenzij je jarig bent natuurlijk; maar 

dan moet je wel eerst anderen trakteren; en ga zo maar door. Opvoeders zijn 

doorgaans goede regelaars en verbinden daaraan de meest uiteenlopende sancties. 

Soms geven we beloningen voor het opvolgen van de regels. Veel vaker straffen we 

voor het overtreden ervan. Het daadwerkelijk voltrekken van sancties is overigens 

het meest ongeregelde gedrag in de opvoeding. Daar is juridisch geen pijl op te 

trekken. 

 

Eigen wil 

 

Bij vrijheid en recht denk ik niet in de eerste plaats aan van buitenaf geregelde 

dingen. Eerder aan dat wat van binnenuit aan de dag wordt gelegd, vanuit het hart 

en vanuit de eigen wil. Het ideaal van vrijheid betekent: kinderen begeleiden naar 

een leven dat vanuit het eigen hart wordt geleefd en niet slechts vanuit de regels van 

anderen. Het ideaal van recht betekent: kinderen begeleiden naar een leven waarin 

de veiligheid en geborgenheid van de ander je net zoveel waard zijn als die van 

jouzelf. Dit gecombineerde ideaal van vrijheid en recht vraagt om de ontwikkeling 

van de wil: de wil om het hart van de ander niet uit te spelen tegen je eigen hart. 

 

Vrijheid in deze betekenis heeft dus niets te maken met wat ‘de dikke Ik-mentaliteit’ 

is gaan heten: wat de consequenties voor wat of wie dan ook zijn, ik heb recht op 

mijn vrijheid, mijn eigen keuzes, mijn eigen gewoontes. Vrijheid draait niet om doen 

en laten wat jij wil. Uit frustratie zeggen ouders dat weleens natuurlijk: ‘Later, als je 

op jezelf woont, kun je doen en laten wat je wilt, maar zolang je hier in huis woont, 

houd je je aan onze regels.’ Die uitroep dat je kinderen zich aan jouw regels moeten 

houden, is wel te begrijpen. Maar je eigen kinderen toewensen dat ze later gaan 

doen en laten wat ze zelf willen, daar zou ik als opvoeder nog eens goed over 

nadenken. 

 

Uitdagen 

 

Je zou kunnen zeggen dat het ideaal van een rechtvaardige wereld het kompas 

vormt voor de ontwikkeling tot een vrij mens. Het ideaal van vrijheid is niet gericht op 

het ik. Het is ook niet volstrekt ongericht. Het is gericht op het wij. Het brengt ook 

plichten met zich mee, verantwoordelijkheden en zorg voor elkaar. Vrijheid heeft 

niets te maken met grenzeloosheid. Wel met niet gevangen zitten; niet ongewild 

vastzitten aan de verwachtingen van anderen. Opvoeding is geen poging om 

kinderen op te sluiten in je eigen wereld. Opvoeding is een poging om de wil van 

kinderen zo te ontwikkelen, dat ze het hart van anderen en dat van zichzelf niet 

tegen elkaar opzetten en uitspelen.  

 

Hoe realistisch is het om als opvoeder gericht te zijn op een bijdrage van je kroost 

aan een rechtvaardige wereld? De wereld is tenslotte zo rechtvaardig niet. Dat weet 

je als je het 8 uurjournaal kijkt. Dat weet je als je in je eigen straat rondkijkt. Dat weet 

je als je ziet hoe kinderen soms met elkaar omgaan. Kun je verwachten dat je kind 

daar iets aan gaat veranderen? Nee en ja. Nee, je mag niet verwachten dat je kind 
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de wereld totaal en definitief verbetert. En je mag niet verwachten dat jouw kind alle 

scheve verhoudingen in relaties om je heen gaat helen. En ook niet dat het al het 

pestgedrag op school eigenhandig tot stoppen brengt. Maar ja, je mag wel je kind 

uitdagen keuzes te maken die de wereld mooier maken. Je mag je kind uitdagen om 

een goede buur en een trouwe vriend te worden. En ja, je mag je kind uitdagen op te 

komen voor dat jongetje in de klas dat gepest wordt. 

 

Genade 

 

Naast het streven naar vrijheid is het belangrijk in de opvoeding om uit te dagen tot 

rechtvaardigheid. Want zonder rechtvaardigheid wordt vrijheid banaal. En andersom 

geldt: zonder vrijheid wordt rechtvaardigheid kil. Bewust heb ik het daarom over 

‘uitdagen tot’ rechtvaardigheid. Niet over ‘opeisen van’ rechtvaardigheid. Natuurlijk 

moeten er grenzen worden gesteld. Het is de verantwoordelijkheid van opvoeders 

om de boel niet uit de hand te laten lopen. Vader en moeder laten het niet toe dat 

hun kleuter snoep achterover drukt in de supermarkt. En ook niet dat het voordringt 

bij de kassa. Maar uiteindelijk is rechtvaardigheid pas iets moois als het uit vrijheid 

voortkomt: een kwestie van de eigen wil dus.  

 

Bij rechtvaardigheid denk ik ook aan genade. Recht heeft niet alleen te maken met 

het eerlijk toepassen van regels. Dat ook natuurlijk. Vaders en moeders proberen 

daar doorgaans het voorbeeld in te geven. ‘Ik ben heel duidelijk geweest, de 

televisie gaat uit als je nog een keer zo brutaal zou doen, en dus gaat de televisie nu 

uit, geen discussie.’ Recht heeft echter ook te maken met het soms niét toepassen 

van de regels. Iemand een nieuwe kans geven. Dat is genade. Dan doe je recht aan 

de situatie of recht aan de persoon. Ook daar kunnen opvoeders voorbeeldig in zijn. 

‘Je hebt het niet verdiend, maar ga nu maar snel naar de winkel om die nieuwe jas te 

kopen.’ Recht heeft dus ook te maken met relativering. Niet in de laatste plaats van 

jezelf: Ben ik zelf wel zo’n smetteloos figuur? En is alles wat mij te beurt valt 

werkelijk verdiend? Dit besef losmaken bij je kinderen heeft alles te maken met 

streven naar rechtvaardigheid. Dat vertaalt zich in relativering van jezelf en in 

genade voor anderen.  

 

Eigen keuzes 

 

Rechtvaardigheid gaat dus zowel over het toepassen van regels als over het niet 

toepassen ervan. En voor vrijheid geldt: het gaat zowel over ongebonden zijn als 

over je laten binden. Ongebondenheid herkennen we in de jonge vrouw op weg naar 

Australië. Alles achter je laten, het onbekende tegemoet. Loskomen van wat bindt en 

het avontuur opzoeken. Opvoeding leidt tot grote kinderen die loskomen van ouders 

en uiteindelijk ongebonden eigen wegen gaan. Tegelijkertijd betekent vrijheid ook je 

(opnieuw?) laten binden. Eigen keuzes maken betekent namelijk ook kiezen aan wie 

en wat je je wél verbindt.  

 

Vrijheid als volstrekte ongebondenheid, dat is maar moeilijk vol te houden. Vrijheid is 

vrijheid van geweten, vrijheid om eigen keuzes te maken en er eigen opvattingen op 
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na houden. Maar kinderen ontwíkkelen dus een geweten, ze máken keuzes, en 

vórmen zich een mening. Daarmee laten ze zich op een nieuwe manier binden. Dat 

kan het doorbreken van banden met het eigen nest betekenen. De kledingkeuzes 

van je kind zijn misschien niet bepaald de jouwe. En dat vriendinnetje zou jij niet 

uitgekozen hebben. Die eigen keuzes brengen dus tegelijkertijd ver- en 

gebondenheid met iets nieuws tot stand. Vrijheid is dus nooit bandeloos. Het is je 

binden aan een ideaal dat je jezelf oplegt, een doel dat je jezelf stelt of een 

verantwoordelijkheid die je op je wilt nemen. 

 

Kwade krachten 

 

Opvoeders die zich op vrijheid richten zijn op een bepaalde manier ook uit op de 

bevrijding van het kind. Een opvoeder kan er bijvoorbeeld op uit zijn zijn zoontje te 

bevrijden van de gedachte dat hij niets voorstelt. Of die tiener in de klas te bevrijden 

van de gedachte dat zij niets kan. Een kind te bevrijden van negatieve zelfbeelden. 

Maar ook te bevrijden van kwade krachten die op het kind inwerken. Van ongezonde 

ideeën van slechte raadgevers; van onrealistische verwachtingen van vrienden; van 

verslaving aan slechte gewoonten. Die bevrijding heb je als vader of moeder meer 

dan eens niet in eigen hand. Dat zou je wel willen, maar je breekt er niet doorheen. 

Vrijheid is vaak niet maakbaar. En er zijn grenzen aan macht en kracht van 

opvoeders. 

 

Waar is opvoeden volgens mij op gericht? Op twee idealen: vrijheid en recht. Door 

opvoeding worden kinderen vrije mensen die bijdragen aan een rechtvaardige 

wereld. Het is niet de vraag óf je als vader en moeder wat doorgeeft aan je kinderen, 

óf je wel iets voorleeft voor je kinderen. Dat gebeurt onherroepelijk. Vader 

communiceert in zijn doen en laten een manier van omgaan met de werkelijkheid. 

Moeder vertolkt in wat zij zegt en in wat zij onbesproken laat waar het op aan komt in 

het leven. Vrijheid en recht zijn idealen die het doorgeven en voorleven richting 

geven.  

 

Dat is de les van twee jonge vrouwen op Schiphol. 
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Opvoeders aan het woord 
 
 
Over VRIJHEID gesproken … 
 
Bij vrijheid moet ik denken aan de opmerking van mijn wederhelft: ‘Kinderen zitten 
niet in het leger!’ Daar gelden strenge regels die je hebt te gehoorzamen, ongeacht 
je eigen (goede) ideeën. In onze opvoeding functioneren natuurlijk ook regels: we 
gaan om 8 uur naar bed, we mogen een boekje lezen voor het slapengaan, we doen 
aan sport en spelen een instrument. Deze regels zijn goed als kaders, als richtlijnen 
in de opvoeding, maar dienen niet rigide te worden toegepast. Zeker niet als daar 
goede argumenten tegenover worden gezet. 
 
--- 
 
De gedachte over recht en relativering in de opvoeding vind ik mooi. Aan de ene 
kant word je als ouder door je kinderen keihard afgerekend op het consequent 
toepassen van de regels. Soms heel expliciet: ‘Waarom mag ik dit niet en zij wel, het 
is niet eerlijk!’; soms meer impliciet. Aan de andere kant is een regel er niet om de 
regel. Er zit vaak iets hogers achter. Als je het gesprek dáárover voert, is dat 
leerzaam voor je kind (en voor jezelf). Dat is mooier dan het voortdurend hameren 
op de regels en het consequent toepassen van sancties. 
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Gespreksvragen 
 
2. Vrijheid 
Opvoeding is gericht op vrijheid en recht: kinderen worden vrije mensen die 
bijdragen aan een rechtvaardige wereld. 
 

1. Welk ideaal herken je het meest in jouw opvoedingspraktijk, vrijheid of 
recht? Waar merk je dat concreet aan? 
 

2. Als jou de vraag gesteld wordt: ‘Waar is jouw opvoeden uiteindelijk op 
gericht?’ Wat zou jouw antwoord dan zijn? 
 

3. ‘Rechtvaardigheid is pas iets moois als het een kwestie van de eigen wil 
is.’ Welke rol spelen regels dan nog in de opvoeding? 
 

4. ‘Opvoeders zijn ook gericht op de bevrijding van kwade krachten die op 
het kind inwerken.’ Welke kwade krachten zie jij concreet? En hoe zien 
jouw ‘bevrijdingsacties’ er uit? 

 


