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4. Voorbeeld 
 
Opvoeden is niet ‘roepen langs de zijlijn’. Een opvoeder geeft midden op het 

speelveld zelf gestalte aan wat waar, waardevol en de zin is in het leven. 

 

Niet langs de zijlijn roepen, maar zelf het goede voorbeeld geven. Dat is nogal 

wiedes, een waarheid als een koe. Het goede voorbeeld geven: dat is een van de 

belangrijkste dingen die een opvoeder moet doen. Maar het goede voorbeeld volgen 

is nog niet altijd eenvoudig. En bovendien pakt het niet altijd goed uit.  

 

Daar werd ik vorig jaar nog mee geconfronteerd tijdens het lopen van een halve 

marathon. Ik ben een fanatiek hardloper. Trainen doe ik gedisciplineerd; en alleen. 

Maar de beste tijden loop ik in wedstrijden. Dat komt door de adrenaline wellicht, 

maar ook doordat je je aan andere lopers kunt optrekken. Je rent niet in je eentje, 

maar loopt achter goede voorbeelden aan. 

 

Eindstreep  

 

Sommigen van die goede voorbeelden blijken na verloop van tijd toch iets te rap te 

lopen. Als dat besef, na soms een half uur stug volhouden, tot je doordringt kun je 

twee dingen doen. Optie één: blijven aanklampen, en maar doorharken, met als 

resultaat dat je jezelf opblaast. Dat gebeurde me dus inderdaad vorig jaar. Wat baal 

je dan en wat is de eindstreep dan nog ver. Optie twee: je eigen ritme kiezen, je 

eigen tempo gaan lopen en je goede voorbeeld laten gaan. Die tweede optie leidt 

doorgaans tot de beste resultaten, en die ervaring had ik, stom genoeg, al lang, 

natuurlijk.  

 

Het belang van goede voorbeelden in de opvoeding van kinderen wordt alom 

onderstreept. De vraag is alleen: wat moet een kind met een goed voorbeeld? 

Erachteraan gaan of laten lopen? Als vader betrap ik me er weleens op dat ik 

verwacht dat mijn dochter mijn instructie nauwgezet opvolgt, dat ze precies doet wat 

ik gezegd heb, op mijn manier: hoe je netjes je limo opdrinkt, hoe je het beste kunt 

gaan zitten. Niet zelden leidt dat tot frustratie. Bij mij, omdat de imitatie niet geslaagd 

is, en bij haar, omdat het te veel gevraagd is. 

 

Opblazen 

 

Goed voorbeeld doet goed volgen. Maar dat is niet altijd een kwestie van imiteren. 

Het betekent soms ook: laten lopen. Net als in die halve marathon. Je klampt een 

tijdje aan, je geniet van de snelheid, je proeft het succes, kijkt de techniek af en laat 

je inspireren door die prachtige outfit. Maar dan komt het moment dat je je goede 

voorbeeld laat lopen. Totdat hij of zij verdwijnt in een stip op de horizon. Je moet 

jezelf niet opblazen. 
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Kinderen doen dat ook. Ze klampen even aan, maar doen het vervolgens net even 

anders. Ze kiezen hun eigen cadans, en eigen tempo. Kiezen andere kleding, 

houden van een andere sport, kiezen voor een andere houding op de bank. Het 

heeft iets weg van wat je als vader of moeder laat zien, maar tegelijkertijd is het 

helemaal anders. Opvoeders verdwijnen al snel in stippen op de horizon. 

 

Eeuwigheid  

 

Imiteren en laten lopen. Dat zijn twee belangrijke dingen die een kind kan doen met 

het voorbeeld van opvoeders. Maar wat is dat voorbeeld precies? Ik zou zeggen: 

gestalte geven aan wat waar, waardevol en de zin is in het leven. Tja, maar wat is 

waar, wat is waarheid? Een immens grote vraag, maar wel een vraag die jonge 

mensen intens kan bezighouden. En dus een vraag waar je als opvoeders meer dan 

eens mee geconfronteerd wordt. Wat waar is heeft voor mij als opvoeder 

bijvoorbeeld alles te maken met waar ik als christen in geloof. Daar gestalte aan 

geven, leidt nog weleens tot gefronste wenkbrauwen bij mijn kinderen.  

 

Zij gaan regelmatig mee naar de kerk en bezoeken er verschillende 

kinderactiviteiten. Wat ze daar oppikken, keert regelmatig als een boemerang terug 

in de vorm van een wijze vraag aan papa. Toen een van mijn dochters 7 jaar was, 

bracht zij bijvoorbeeld het gesprek eens meteen nadat zij in de auto was gestapt op 

het onderwerp ‘eeuwigheid’. Ze zei: ‘Maar dat God er altijd zal zijn en er altijd al 

geweest is, dat kan toch helemaal niet; er moet toch ergens een begin geweest zijn? 

God moet toch een keer begonnen zijn?’ Zo’n vraag is nog niet zo een-twee-drie te 

beantwoorden, zeker niet als je net de auto in zijn achteruit zet.  

 

Gestalte geven aan wat waar is, in dit voorbeeld door een kerkelijke opvoeding, 

wordt vaak niet zomaar voor zoete koek geslikt. Daar moet dan ook niet enkel de 

functie van voorbeeldgedrag in gezocht worden. Het is net zo goed een functie van 

voorbeeldgedrag om goede vragen op te roepen, en die vraag van mijn dochter was 

een héél goede vraag. Het antwoord op zo’n goede vraag is weer het volgende 

hoofdstukje in de opvoeding. Voor zover ik weet heb ik overigens tijdens die autorit 

destijds geen bevredigend, laat staan sluitend antwoord op haar vraag kunnen 

formuleren. 

 

Filosoferen  

 

Als opvoeder wil ik niet alleen gestalte geven aan wat ‘waar’ is, maar ook aan wat 

‘waardevol’ is. Dat woord ‘waardevol’, dat gaat in wezen over de zaken waar je goed 

voor zorgt. Wat is voor jou als opvoeder veel zorg waard? Natuurlijk het leven van je 

kind. Maar verder? Waar je veel zorg aan geeft, verraadt wat je waardevol in het 

leven vindt. De natuur is waardevol voor iemand die veel zorg geeft aan alles wat 

groeit en bloeit. Sport is waardevol voor iemand, zoals ik, die veel zorg besteedt aan 

goed materiaal, of het nu gaat om de fiets of de sportschoen. Ik verkondig thuis niet 

alleen dat sporten belangrijk is, maar geef ook gestalte aan die boodschap door zelf 
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lange afstanden te hardlopen, te investeren in goede fietsen en door me op het 

sportveld in te zetten voor de training van de kinderen. 

 

Gestalte geven aan wat de zin is in het leven: wat doe je dan precies als opvoeder? 

Dat begint bij het beantwoorden van deze vraag: waarom ben jij er? Daar kun je met 

oudere kinderen trouwens mooi over filosoferen: waarom zijn wij er? Dat moet je 

eens doen. Dan ontdek je vanzelf allerlei invalshoeken om gestalte te geven aan wat 

de zin is in het leven. Is dat de liefde? Is dat elkaar helpen? Is dat mijn eigen geluk? 

Is dat … 

 

Fouten 

 

Opvoeden is niet zomaar belangrijke dingen roepen in de ruimte waar je kinderen 

zich toevallig ook bevinden. Het is daadwerkelijk gestalte geven aan wat waar, 

waardevol en de zin is in het leven. Een voorbeeld stellen dus. Zowel imitatie van dat 

voorbeeld, als het laten lopen van dat voorbeeld zijn noodzakelijke bewegingen in de 

ontwikkeling van kinderen. En ja, eenmaal in de tienertijd lijkt het laten lopen van 

jouw voorbeeld de overhand te nemen. Maar, zou het nu echt heilzaam zijn als je 

kind zich alleen maar via imitatie ontwikkelt? Opvoeders geven niet altijd goede 

voorbeelden. En dan is het niet heel beroerd als kinderen het speelveld af stappen 

en een ander spel gaan spelen. 

 

Verkeerde voorbeelden moeten niet de overhand gaan nemen natuurlijk, maar een 

verkeerd voorbeeld op zijn tijd is zo gek nog niet. Het leven is niet perfect. De wereld 

is geen rimpelloze zee. Als opvoeders op zijn tijd een fout voorbeeld geven, kan dat 

meehelpen aan het vormen van een realistisch beeld van mens en wereld. ‘Fouten 

maken mag, daar kun je van leren’, zegt de leerkracht tegen zijn leerlingen. En dat 

zegt de muzieklerares tegen een meisje dat met trillende handen haar viool oppakt. 

Maar dat kun je met evenveel recht zeggen tegen opvoeders. Bovendien: niet alleen 

opvoeders zelf maar ook kinderen leren van de fouten van hun opvoeders. Door het 

zien van fouten die opvoeders begaan, kunnen kinderen nog scherper gaan zien wat 

het goede eigenlijk is. Ze leren dat er tweede en derde en vierde kansen zijn in het 

leven, dat perfectie niemand is gegeven. En ze leren tenminste ‘hoe het niet moet’ of 

‘hoe ze het later niet willen’. 

 

Uitzicht  

 

Opvoeders die zich bewust zijn van eigen onvolkomenheden, rekenen kinderen er 

niet keihard op af als die geen perfecte imitatie laten zien van hun voorbeelden. 

Ruimte om zich af te zetten tegen ouders is essentieel in het leven van opgroeiende 

kinderen. En daar hoort ook ruimte bij om fouten te maken op zijn tijd. En als er 

fouten gemaakt worden, moeten vader en moeder niet langs de zijlijn gaan roepen 

dat het allemaal weer nergens op lijkt. Nee, als er fouten gemaakt worden, is het aan 

opvoeders om te laten zien hoe hiervan te leren is. Dat is niet per se soft, en daar 

kan zelfs een vorm van straf bij horen. Maar ook dan moet er uitzicht geboden 
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worden op wat waar, waardevol en de zin is in het leven. Commentaar vanaf de 

zijlijn vertroebelt doorgaans dat uitzicht. 

 

Ik spreek in dit hoofdstuk veel in termen van sport en spel. Dat heeft allereerst te 

maken met de inzet van dit deel van het boek: Opvoeden is niet ‘roepen langs de 

zijlijn’. Dat roept meteen het beeld op van velden vol fanatieke, betweterige vaders 

en moeders die niet tegen hun verlies kunnen. Zulke taferelen vertroebelen het zicht 

op het mooie van sport en spel en de waarde van het leven. Het spreken in termen 

van sport en spel heeft ook alles te maken met wat ík waardevol vind in het leven, en 

waar ik op mijn manier gestalte aan geef. Ik kan werkelijk genieten van het trainen 

voor een marathon. En niet in de laatste plaats: sport en spel biedt heel veel 

ontwikkelkansen voor kinderen en voor opvoeders. Nergens gaan plezier, 

ontwikkeling en afkijken van goede (en slechte) voorbeelden zo hand in hand als in 

sport en spel. 

 

Stip 

 

Plezier, ontwikkeling en afkijken: dat wordt in opvoeding alleen mogelijk als 

opvoeders en kinderen samen het spel spelen. Dan worden er overtredingen 

gemaakt, dan wordt er gescoord, er wordt gejuicht en er wordt pijn geleden. Maar 

alleen zo word je fitter. Je wordt dat niet door je te onttrekken aan het spel en aan de 

zijlijn te gaan staan. Kinderen hebben er niets aan als opvoeders aan de zijlijn zich 

staan op te blazen. Alleen binnen de lijnen kan gestalte gegeven worden aan wat 

waar, waardevol en de zin is in het leven.  

 

Kinderen hebben er ook niets aan als zij zichzelf opblazen, koste wat kost moeten 

presteren naar het volmaakte voorbeeld van vader of moeder. Goed voorbeeld doet 

goed volgen. Maar dat is niet altijd een perfecte imitatie. Kinderen moeten ouders op 

enig moment ook laten lopen. Net als in een van mijn betere hardloopwedstrijden. Je 

klampt een tijdje aan, je trekt je op aan een goede loper, maar dan moet je tijdig 

besluiten je eigen wedstrijd te lopen. Je goede voorbeeld verdwijnt in een stip op de 

horizon. Een stip die iets laat zien van wat waar, waardevol en de zin is in het leven. 
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Opvoeders aan het woord 
 
 
Over VOORBEELD gesproken … 
 
In ons voorbeeldgedrag kunnen we als opvoeders doorschieten waardoor creativiteit 
en durf van onze kinderen gedoofd worden. Ik moet denken aan een uitspraak van 
Pippi Langkous: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.’ Zo’n 
instelling moet je niet altijd willen doven. Bovendien is het imago van een goede 
opvoeder niet ‘foutloos’ maar ‘falend’. De kern van goede opvoeding is dat je als kind 
weet: fouten maken mag! 
 
--- 
 
Er wordt me soms te negatief gesproken over ‘roepen langs de zijlijn’. Je hoeft toch 
als opvoeder niet alles zelf voor te doen? Volwassenen kunnen vaak uit ervaring een 
kind veel wijsheid toestoppen. Daar kan best positiever over gesproken worden. 
Laten opvoeders vooral veel aanwijzingen geven, daar is niks mis mee. 
 
--- 
 
Lopen doe je altijd in een bepaalde richting. Naar het park, naar de supermarkt, of 
naar de finish. Zo heeft ook je leven een bepaalde richting. Voor mij als christen is 
het einddoel de hemel, eeuwig leven bij God, en als christelijke opvoeder hoop je dat 
je kind ook die richting kiest. Daarvoor is het nodig om hem het doel voor ogen te 
stellen en hem te leren zijn richting te bepalen. Eerst draag je het kind in je armen, 
dan op je schouders, zodat hij vooruit kan kijken, vervolgens loopt hij aan je hand en 
ten slotte laat je hem los, en kiest hij zijn eigen weg. Je bent elkaar soms even kwijt 
zijn, omdat je kind een andere richting kiest dan jij of omdat de een de ander niet kan 
bijhouden. Maar wat is het heerlijk als je elkaar straks, bij de finish, weer in de armen 
mag vallen. 
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Gespreksvragen 
 
4. Voorbeeld 
Opvoeden is niet ‘roepen langs de zijlijn’. Een opvoeder geeft zelf midden op het 
speelveld gestalte aan wat waar, waardevol en de zin is in het leven. 
 

1. Sta jij weleens letterlijk te roepen langs de zijlijn van het sportveld van je 
kind? Welk effect heeft dat op je kind? En welk gevoel geeft het jezelf? 
 

2. ‘Het goede voorbeeld geven is gestalte geven aan wat waar, waardevol en 
de zin is in het leven.’ Kun jij aangeven wat voor jou waar is in het leven? 
En waardevol? En de zin? Hoe geef je daar gestalte aan in jouw 
opvoedingspraktijk? 
 

3. ‘Zowel het imiteren als het laten lopen van het goede voorbeeld zijn 
noodzakelijke bewegingen in de ontwikkeling van een kind.’ Ben je het 
hiermee eens? Beschrijf concrete situaties uit jouw opvoedingspraktijk om 
je mening toe te lichten. 
 

4. Op welke manier is sport en spel een onderdeel van jouw 
opvoedingspraktijk? 

 


