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3. De ander 
 
Een mens is geen individu zonder de ander. Door opvoeding wordt een kind zichzelf 

door het leven van anderen deel van zijn eigen leven te laten zijn. 

 

Een van mijn dochters schiet een rode, zachte bal richting een omgekeerde witte 

paraplu. Naast haar staat een jongetje, ook een jaar of zes oud; hij richt een blauwe 

bal op diezelfde paraplu. Ik kijk naar een foto waarop dit tafereel is vastgelegd. Het 

vond een aantal jaar terug plaats in een van de sporthallen in onze woonplaats 

tijdens een van de eerste trainingen bij de plaatselijke korfbalvereniging. Ik ben bezig 

met het inplakken van foto’s in een album dat ik eens, als zij groot is geworden, mee 

zal geven aan mijn dochter. Een beetje ouderwets inderdaad. Ik plak nog foto’s in; 

met plakkertjes en zo. Ter geruststelling: ik weet wat een computer is. 

 

Korfballer  

 

Het jongetje en mijn dochter ‒ samen aan het sporten. Vandaag de dag spelen ze 

nog steeds samen in hetzelfde korfbalteam. Mijn dochter ontwikkelt zich tot een 

korfballer en de jongen, die al een paar jaar haar teamgenoot is, maakt dat mede 

mogelijk. Want zonder teamgenoten ben je geen korfballer. Als ik het fotoalbum 

doorblader zie ik nog veel meer andere mensen die mijn dochter maken tot wie ze is: 

Een gezellig momentje met haar zus. Opa die zich naar haar toebuigt om haar te 

begroeten voor het huis. Een gezellige boel met klasgenoten bij de start van de 

avondvierdaagse. De juf die haar leerling een verjaardagsmuts opzet. Een van de 

pleegzusjes die ons gezin in de afgelopen jaren rijk is geweest. 

 

Als je het fotoalbum van je kind bekijkt, kun je je terecht afvragen: wat of wie blijft er 

van hem over zonder anderen om hem heen? Als opvoeder wil je dat je kind zich als 

een individueel mens ontwikkelt. Maar juist dát kan niet zonder anderen. Of anders 

gezegd: zonder anderen kun je jezelf niet worden, zonder anderen kun je jezelf niet 

zijn. 

 

Wie je bent of wie je wordt hangt dus samen met al die anderen met wie je in relatie 

staat. Je komt daar snel achter als je in het kort iets over jezelf moet vertellen. De 

vraag ‘Vertel eens wie je bent?’ wordt vanzelf beantwoord in termen van relaties: ‘Ik 

ben getrouwd met …, ik ben vader van …, ik werk bij … ik houd ervan om in mijn 

vrije tijd samen met …, ik ben lid van …’.  

 

Klei 

 

Niet alleen relaties met personen in het heden, ook relaties met personen uit het 

verleden maken jou tot wie je bent. Op de vraag ‘Vertel eens wie je bent’, antwoordt 

iemand: ‘Ik ben opgegroeid in een van de buitenwijken van Rotterdam. Ik ben een 

echt stadsmens en groot gebracht in een sfeer van “niet lullen maar poetsen”.’ Zo’n 

antwoord zet de deur open naar het verleden, naar iemands roots. Letterlijk: op welk 
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stukje aarde is je voorgeslacht grootgebracht, maar ook figuurlijk: uit welke klei is het 

familiegeslacht getrokken. Voor jezelf kun je die deur openzetten door fotoalbums 

over je eigen jeugd te bekijken, of albums van je ouders. Daarin komen de beelden 

op je af van de buurten waar je voorouders hebben geleefd, de collega’s en de 

vrienden van je ouders, enzovoorts. 

 

Het is lastig om je jezelf voor te stellen zonder anderen. Wat of wie blijft er dan van 

je over? Toch tref je in het spreken over opvoeding meer dan eens het ‘individu 

zonder anderen’ aan: Groot worden betekent ontdekken wie je zelf bent als uniek 

mens. Of: Uiteindelijk gaat het erom dat het kind echt authentiek kan zijn. Bij dat 

soort stellingen lijkt het uitgangspunt: je moet als mens je lot niet door anderen laten 

bepalen, maar zelf het stuur in handen houden. Zo’n uitgangspunt kan ertoe leiden 

dat er in de opvoeding een overspannen verwachting ontstaat van het individu 

zonder anderen. Een doorgeschoten individualisme in opvoedingsidealen. Dat is 

bovendien praktisch niet altijd werkbaar. Vaak genoeg hoop ik dat mijn kinderen niet 

authentiek gaan zitten zijn in gezelschap. Dat is niet per se bevorderlijk voor de sfeer 

namelijk. 

 

Consequenties  

 

Tegen de achtergrond van deze overspannen verwachtingen van de hoogst 

individuele ontplooiing van het unieke, authentieke wordt door pedagogen en 

leraren, maar ook door sommige politici, een pleidooi gevoerd voor een meer 

relationele benadering van het individu. Voor de opvoedingspraktijk betekent dat een 

duidelijke nadruk op de grotere verbanden, op de gemeenschap om kinderen heen. 

Een mens is geen individu zonder de ander heeft zo alles met opvoeden te maken. 

Opvoeding leidt ertoe dat een kind zichzelf kan zijn of gaat worden. En dat kan 

alleen maar als er in de opvoeding ruimte geboden wordt om het leven met anderen 

te delen. Als er mogelijkheden geschapen worden om het leven van anderen deel te 

laten zijn van het leven van je kind. 

 

Praktisch gezien heeft dat twee consequenties: 

1) Het is belangrijk voor een opvoeder om ontmoetingen met anderen te bevorderen. 

2) De menswording van kinderen gaat de macht van ouders te boven; it takes a 

village to raise a child. (‘Je hebt een heel dorp nodig om een kind groot te brengen.’) 

 

Opvoeders bevorderen ontmoetingen met anderen. Met een boekje in een hoekje 

kruipen is heerlijk op zijn tijd, maar het is goed als we als opvoeders kinderen 

aanmoedigen ook dingen samen te ondernemen. Samen met leeftijdsgenoten, 

vriendjes, vriendinnetjes. Samen met jou als vader of moeder. Maar ook samen met 

de nu nog onbekende kinderen in de buurt; of met het klasgenootje dat meestal 

wordt overgeslagen als er uitnodigingen worden uitgedeeld voor kinderfeestjes. 

Samen dingen ondernemen is leuk en leerzaam; niet alleen goed voor de sociale 

vaardigheden, maar vooral ook voor het ontdekken van wie je zelf bent. Een ander 

toelaten in de directe omgeving, in het spel, in de activiteit, in de plannen van je kind 

leidt bovendien tot de ontwikkeling van het kind en de mogelijkheid tot correctie. Je 
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kunt soms een verkeerd beeld hebben van jezelf: misschien kun je minder goed 

voetballen dan je dacht, maar ben je wel weer ongedacht verkoopvaardig bij een 

huis-aan-huisactie.  

 

Kansen 

 

Het leven van anderen deel laten zijn van je eigen leven. Dat is volgens mij niet 

passief, maar actief. Het is niet iets wat je gewoon overkomt. Het is een bewuste 

keuze om het leven te delen met bijvoorbeeld kinderen die niet gekend zijn, die niet 

populair zijn, die aan de zijlijn staan. Je kind wordt er meer mens van en het andere 

kind wordt er meer mens van. Zo draagt opvoeden werkelijk bij aan menswording.  

 

Nu ik dit schrijf staan de media bol van berichtgeving over vluchtelingenstromen in 

Europa. Ook in ons land vinden vluchtelingen een veilig heenkomen. Het valt mij op 

dat er veel initiatieven zijn om de ontmoeting met vluchtelingen, volwassenen én 

kinderen, te faciliteren. Ik lees over ‘de Mensenbieb’, een ‘coffeehouse’, een 

filmmiddag, en scrol door de website van ‘Gastgezin voor een vluchteling’. Al deze 

initiatieven dienen niet enkel het leven van een vluchteling, maar ook het leven van 

een Nederlander die actief het leven deelt in een van de vele activiteiten. Het mes 

snijdt aan twee kanten; en dat is ook zo in het opvoeden. Als opvoeder wil je als het 

goed is niet alleen je eigen kind laten opbloeien, maar ook de bloei van anderen niet 

in de knop breken. Je wilt niet alleen kansen bieden voor je eigen kind, maar ook 

anderen kansen niet ontnemen; of het nu gaat om het klasgenootje, het meisje uit de 

straat of een vluchteling die je leven kruist. 

 

Village 

 

Dat brengt ons bij die tweede consequentie: It takes a village to raise a child. Het is 

moeilijk vol te houden om bij de ontwikkeling van een kind alles te verwachten van 

de opvoeding van ouders. Natuurlijk zijn zij primair verantwoordelijk voor het 

opvoeden. Maar je kunt niet voorbijgaan aan de realiteit dat kinderen gevormd 

worden door heel veel andere factoren en actoren. Je kunt daar maar beter 

constructief gebruik van maken. Het toelaten van het leven van anderen verrijkt de 

opvoedsituatie: het vergroot de kansen tot ontwikkeling en correctie. In het Westen 

lijkt opvoeding op het oog een redelijke individuele aangelegenheid, maar dat is het 

niet. We leren dat van andere delen van de wereld waar It takes a village to raise a 

child meer gemeengoed is.  

 

Die ‘village’ ziet er voor elk kind en voor elke opvoeder weer anders uit. Voor mij 

bijvoorbeeld, is een belangrijk onderdeel van die village de kerk waar ik met mijn 

gezin in meeleef. In het eerste fotoalbum dat ik voor mijn dochter heb samengesteld 

zit een speciale foto. De foto is genomen in de Grote Kerk van Gorinchem en daar 

ligt mijn dochter, een paar weken oud nog maar, in de armen van mijn broer. Kort 

daarna zal hij haar de kerk indragen waar zij zal worden gedoopt. Met die handeling 

wordt gemarkeerd dat mijn dochter een kind van God is en onderdeel uitmaakt van 
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de kerkgemeenschap waarin ze grootgebracht gaat worden. Zo heeft iedere 

opvoeder een village om zich heen die het opvoeden kleur en richting geeft.  

 

Jezelf verliezen 

 

Het toelaten van het leven van anderen is niet zonder risico’s: een kind kan zichzelf 

ook verliezen in het contact met anderen. Een pleidooi voor de ontmoeting met 

anderen en de rol van de gemeenschap is mij heel wat waard. Het lijkt mij goed om 

een tegenwicht te bieden tegen een doorgeschoten individualistische tendens. Maar 

overdrijven is nooit goed, ook op dit punt niet. Een kind of jongere kan zichzelf 

werkelijk verliezen in de omgang met anderen. Wat je als mens, niet alleen als 

tiener, uit de kast kan halen (soms letterlijk) om erbij te horen, zonder dat je er van 

binnen uit plezier aan beleeft: Je gaat een rol spelen, je gedragen volgens 

verwachtingspatronen van anderen. Je speelt het spelletje mee, houdt je aan de 

spelregels, maar loopt er ondertussen verloren bij: je wilt hier niet zijn. 

 

Ook in de opvoeding schuilt een reëel gevaar dat kinderen zichzelf verliezen. Er zijn 

kinderen die alleen maar gericht zijn op het voldoen aan de eisen van vader of 

moeder. Of het nu gaat om de vriendjes waarmee wel of niet gespeeld wordt, om 

kledingkeuze of om vrijetijdsbesteding. Er zijn jongeren die zo in de greep zijn van 

groepsdruk dat je ze niet meer herkent: druk van klasgenoten of druk van 

ideaalbeelden uit advertenties. En er zijn, uiteindelijk, volwassenen die zich niet 

vrijelijk durven of kunnen uitspreken over wat hen zelf nu precies drijft en 

bezighoudt. Het toelaten van het leven van anderen is niet zonder risico’s. 

 

Toch blijft staan: een mens is geen individu zonder de ander. Dat zie ik voor me als 

ik in het fotoboek van mijn dochter kijk. Al bladerend zie ik het gebeuren: dat een 

kind zichzelf wordt door het leven van anderen deel te laten zijn van haar eigen 

leven. Te midden van rode en blauwe ballen en omgekeerde paraplu’s tijdens de 

korfbaltraining; op school, in de kerk en in de straat. Al bladerend ontdek ik vele 

anderen zonder wie mijn kind niet zou kunnen zijn wie zij is.   

 

Al bladerend komt ook de vraag op me af: wie mis ik op de foto’s? Wie kan nog meer 

deel worden van ons bestaan, van ons leven, van ons gezin, van onze village? 
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Opvoeders aan het woord 
 
 
Over de ANDER gesproken … 
 
Dagelijks zie ik m’n kinderen samen met anderen. Soms zijn ze met elkaar aan het 
spelen maar soms spelen ze volledig langs elkaar heen. Ze kunnen het beste in 
elkaar naar boven halen; maar ook de minder goede dingen in elkaar wakker 
roepen. Op school worden onze jongsten nu grootgebracht met een methode 
om duidelijk te maken wat hun gedrag met anderen doet: heb je een witte, zwarte, 
gele of rode pet op? Ben je het goede voorbeeld, ga je juist voorop in het klieren, 
ben je schuchter en bang of ben je eerder een meeloper of toeschouwer, degene 
die de brandstof levert waardoor geklier leuk blijft en daardoor maar niet ophoudt? 
Het blijkt verbluffend goed te werken om de toeschouwer, de brandstof dus, voor 
een korte periode weg te halen: de aanstichter van het geklier houdt er daardoor 
sneller mee op. 
Soms gaat er positieve invloed uit van anderen, soms negatieve. 
 
--- 
 
Wat ik op dit moment bij onze tieners zie, is dat ze heel veel vrienden hebben via 
sociale media. Het zijn heel sociale wezens! Maar in het echte mensenverkeer, 
zeker in nieuwe omgevingen, hebben ze net wat meer moeite. Het is niet helemaal 
duidelijk of dat door verlegenheid komt, door een gebrek aan skills of door het feit 
dat ze nog net wat te weinig meters hebben gemaakt in dit soort situaties. Ik merk 
dat het helpt om met ze te wandelen, om te luisteren zonder oordeel, te proberen 
hen te begrijpen en hen daarna uit te dagen. Soms spelmatig, soms via een vraag, 
of met een beloning in het vooruitzicht. Een vakantiebaantje doet trouwens ook 
wonderen! 
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Gespreksvragen 
 
3. De ander 
Een mens is geen individu zonder de ander. Door opvoeding wordt een kind zichzelf 
door het leven van anderen deel van zijn eigen leven te laten zijn. 
 

1. Als jij het fotoboek van je kind opendoet, hoe is dan je kind te typeren op 
grond van wat je daarin ziet? 
 

2. ‘Je moet als mens je lot niet door anderen laten bepalen, maar zelf het 
stuur in handen houden.’ Hoe speelt deze gedachte een rol in jouw 
opvoedingspraktijk? Beschrijf voorbeelden van concrete situaties die dat 
duidelijk maken. 
 

3. ‘Als opvoeder wil je niet alleen je eigen kind laten opbloeien maar ook de 
bloei van anderen niet in de knop breken.’ Is dat zo? En: Beschrijf een 
concrete situatie waarin dat lastig was. 
 

4. ‘Jezelf verliezen is een reëel gevaar bij opvoeden.’ Op welke manieren 
loopt jouw kind dat risico? En op welke manier loop jijzelf dat risico? 
 


