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6. Oever 
 
Opvoeding is niet oeverloos. Het leven laten stromen kan niet zonder de bedding 

van de bestaande gemeenschap (je roots) aan de ene kant, en de bedding van 

uitzicht op nieuwe avonturen (je verlangens) aan de andere kant. 

 
Het liefst kamperen we dicht bij het water. Dat mag de zee zijn of een mooi riviertje 
waar je in kunt zwemmen. En natuurlijk met de tent. Want alles luxer dan dat mag 
geen kamperen heten. Ik zie ons nog bivakkeren een aantal jaar terug in de Alpen. 
Langs de camping stroomt een prachtig, snelstromend riviertje, waarin van alles 
voorbijdrijft; een afgebroken tak, een losgelaten luchtbed en soms een van onze 
dochters. Ook veel andere kinderen en volwassenen genieten van het water; en 
langs het water. Aan deze oever van de rivier ‒ aan onze kant ‒ hebben mensen 
hun handdoekje op de stenen gelegd. Ze kijken uit over het water, richting de rotsen 
aan de overkant. Aan die overkant lopen jongeren langs een rotsblok om een 
afgedreven zwemband op te pikken uit een struik. In het water tussen de twee 
oevers krioelt het van zwemmend, drijvend en spartelend plezier. 
 
Samenspel 
 
Een stromend riviertje met aan beide kanten een oever. Zo zou je je de opvoeding 
ook kunnen voorstellen. Het water in het Alpenriviertje kronkelt niet zomaar door het 
landschap. De gang van het water wordt gestuurd door beddingen, door oevers. Een 
aan deze kanten een aan de andere kant. Op eenzelfde manier neemt de 
ontwikkeling van een kind ook niet zomaar zijn loop door het leven. Die gang door 
het jonge leven wordt gestuurd door beddingen. De ene oever wordt gevormd door 
de gemeenschap waarbinnen een kind opgroeit. De roots, de wortels dus: moeder, 
vader, de buurvrouw, vriendjes van school en de trainer van de voetbal. De andere 
oever wordt gevormd door het verlangen van het kind: de eigen motivaties, de eigen 
aard, de interesses en de eigen persoonlijke blik op de wereld, het eigen avontuur. 
 
Elke opvoeding is een bijzonder samenspel van deze twee oevers. Aan de ene kant 
liggen de roots van het kind, de gemeenschap waar het uit voortkomt die sturend is 
voor hoe het kind zich ontwikkelt. En aan de andere kant liggen de verlangens van 
het unieke kind die bepalend zijn voor de weg die het kind door het leven bewandelt. 
Elke opvoeding heeft te maken met deze twee oevers. Je kunt het ook twee 
sturende idealen noemen. Aan de ene kant ligt het gemeenschapsideaal: als 
opvoeder wil je je kind een plek, een verband, een warm nest bieden waarin het er 
niet alleen voor staat en waarin betrokkenheid, structuur en duidelijkheid is. Aan de 
andere kant ligt het ideaal van individuele persoonsvorming: als opvoeder wil je dat 
je kind zich ontwikkelt tot een uniek mens, levend vanuit eigen dromen, kwaliteiten 
en voorkeuren.  
 
Watergevecht 
 
Deze twee idealen spelen voortdurend samen in de opvoeding. Je kunt ze niet tegen 
elkaar uitspelen. En je kunt er niet even een tussen haken zetten. Waar kinderen en 
opvoeders samenkomen, sturen deze twee idealen de opvoeding. Je herkent dat 
praktisch vooral aan de kleine debatjes in je hoofd: ‘Ik vind het belangrijk dat mijn 
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kind zich op muzikaal gebied ontwikkelt, want ik weet hoe waardevol dat is; tegelijk 
vind ik dat mijn kind ook ruimte moet krijgen om zichzelf te vormen en eigen keuzes 
te maken.’ 
 
Opvoeding is dus niet oeverloos. Opvoeding is nooit iets wat ‘zomaar’ gebeurt. 
Opvoeding voltrekt zich ergens op het water. Soms dicht bij de ene oever, dan weer 
langs de andere oever; nu eens drijven kind en opvoeder rustig door het midden, 
dan weer zwemmen ze schielijk overdwars; je ziet ze ook weleens spartelen. Ik zie 
gekrioel van plezier, maar soms is daar ook het gehuil, de watervrees, het kopje 
onder. Opvoeding is soms een watergevecht. Je kind wil (even) niets meer van je 
weten; niets van jou, niets van je principes en al helemaal niets van je wijze raad. En 
als opvoeder kun je het ook weleens flink zat zijn: houd op met je geklaag, met je 
betweterigheid, en met dat exotische gedrag. 
 
Ontmoeting 
 
Maar hoe dan ook: opvoeders kunnen niet om beide oevers heen en kiezen hun 
positie ergens in de stroom daartussen. Je hebt belangrijke waarden, opvattingen of 
ervaringen uit je eigen leven of familie die je je kind wilt doorgeven. Tegelijk wil je je 
kind de kans geven om zich op een eigen manier te ontwikkelen: zodat het werkelijk 
zichzelf kan zijn en zelf antwoorden zoekt op de universele vraag naar zin en 
betekenis. Opvoeding is niet een keuze tussen het een of het ander. Een rivier heeft 
nu eenmaal twee beddingen. Wil je dat je kind wortelt in een gemeenschap, dan kan 
dat nooit zonder haar te accepteren zoals zij is. En als je je kind wil laten ontwikkelen 
als een uniek mens dan kan dat niet zonder houvast te bieden vanuit een bestaand 
verband: je hebt mensen om je heen nodig.  
 
In dat samenspel tussen gemeenschap bieden en individuele persoonsvorming 
bevorderen komen voortdurend vormen van verlangens en perspectief bij elkaar. In 
de eerste plaats is daar de ontmoeting tussen verlangens van het kind zelf met een 
perspectief dat de opvoeder opent. Bijvoorbeeld: het kind zoekt naar kennis en de 
opvoeder legt de dingen uit. Of: het kind zoekt geborgenheid en de opvoeder biedt 
een veilige thuissituatie waar het kind altijd naar terug kan keren. Als je het over 
verlangens en perspectief in de opvoeding hebt komen deze vormen van ontmoeting 
haast vanzelf als eerste naar boven. Maar de verhouding ligt nog weleens anders. 
 
Wederkerigheid 
 
In de tweede plaats is daar namelijk de ontmoeting tussen verlangens van 
opvoeders met het perspectief dat het kind voor hen opent. Gelukkig kunnen 
kinderen met hun frisse, originele perspectief op het leven hun ouders ook wijzer 
maken dan ze tot dan toe al waren. De kennismaking met nieuwe gerechten, nieuwe 
boeken, nieuwe technieken, nieuwe woordkeuze, en ga zo maar door. De 
ontmoeting tussen verlangens en perspectief is iets wederkerigs in de opvoeding. 
 
Die wederkerigheid is niet altijd een makkelijk gegeven. Je ziet je kinderen dingen 
doen en durven die je eigenlijk zelf nooit hebt kunnen of durven verwezenlijken. Je 
kind kiest een opleiding die je zelf altijd al had willen doen. Of je kind verzamelt wel 
heel veel vrienden om zich heen, iets wat jou helaas nooit is gelukt. Soms word je 
daar blij van, maar soms is het een heel pijnlijke ervaring. Echt pijnlijk wordt het als 
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een kind de onvervulde verlangens van zijn ouders als perspectief krijgt opgezadeld. 
Dat kan een gigantische hypotheek op het leven van een kind betekenen. Het kind 
moet dan voortdurend presteren naar de norm die vader zelf nooit heeft kunnen 
halen. Dat kan een verwoestende uitwerking hebben op de stroom van het leven. 
 
Claimen 
 
Opvoeding is niet oeverloos. Het is een samenspel waarin beide oevers een rol 
spelen. Alleen maar strak langs de ene of de andere oever zwemmen, leidt tot 
ongezonde situaties. Je ziet het vaak genoeg gebeuren, in een riviertje of in het 
zwembad: Een kind of volwassene ‒ het kan de beste overkomen ‒ die om wat voor 
reden dan ook huiverig is het open water te kiezen. Het kind houdt zich angstvallig 
vast aan de kant. Of die mevrouw zoekt meer wadend dan zwemmend haar weg, 
voortdurend contact houdend met de kant.  
 
Als in de opvoeding voortdurend strak langs de oever van de roots en de eigen 
gemeenschap van de opvoeder wordt gewaad is er al snel sprake van ‘claimen’. De 
opvoeder claimt het kind voor zijn eigen club en voor zijn eigen comfortabele gevoel. 
Omdat moeder niet zo’n durfal is wordt de ondernemingszin van het kind aan 
banden gelegd. Of omdat vader nu eenmaal verknocht is aan voetbal is een keuze 
voor een andere sport uitgesloten. Als aan de andere kant de opvoeding zich 
voortdurend afspeelt aan de oever van de eigen verlangens van kinderen dan is er al 
snel sprake van een laissez-faire-situatie: eigenlijk laat je dan je kind over aan het 
eigen lot. Het wordt pappen en nathouden zonder het perspectief te verruimen naar 
andere horizonten. 
 
Gezonde opvoeding laat geen ruimte voor een keuze tussen de ene of de andere 
oever. Gezonde opvoeding laat het leven stromen tussen de bedding van de 
bestaande gemeenschap, de roots, aan de ene kant, en de bedding van verlangens, 
van het uitzicht op nieuwe avonturen, aan de andere kant. Het plezier van het 
Alpenriviertje tijdens onze tentvakantie laat zich niet herleiden tot een positie aan 
deze of gene zijde van de stroom. Dat plezier ontspringt midden op het water. Waar 
wij samen zwemmend, drijvend en spartelend onze weg zoeken. 
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Opvoeders aan het woord 
 
 
Over OEVER gesproken … 

 

Ik vind het doel van de opvoeding dat je kind een vorming krijgt in spiritueel en 
persoonlijk opzicht. Concreet: dat je kind kennis krijgt aan een persoonlijk geestelijk 
leven en ook een plaats in mag nemen in de maatschappij, een zelfredzaam 
persoon wordt. Je moet je kind niet proberen te vormen tot een verlengstuk van 
jezelf, of tot nut van jezelf. Dat zou getuigen van egoïsme. Ook is het niet de 
bedoeling dat een kind ‘verzandt’ in zijn of haar eigen verlangens, wensen en 
doelen. Je kunt als opvoeder te veel over de rivier willen regeren. Bewegen tussen 
de ene oever en de andere: dat doe je in het water door te leren zwemmen. Daarvan 
moet je je kind alle aspecten leren. Dan kan het uiteindelijk zelf bepalen of het veilig, 
of goed is, om ergens heen te zwemmen. En daar zit hem de kneep: opvoeden is je 
kind leren zwemmen (dat vraagt techniek en inzicht); opvoeden is niet je kind op de 
ene of de andere oever proberen te krijgen. 
 
--- 
 
Een kind is voor mij juist zélf het water. Aanvankelijk als een stromende beek die 
later tot rivier wordt en zijn weg zoekt tussen twee oevers, de rechteroever van het 
gezin en de linkeroever van de rest van de wereld. De oevers bepalen deels de 
ontwikkeling en de levensloop van het kind en later van de volwassene. Maar net als 
bij stromend water is de kracht van het innerlijke van een mens groot genoeg om de 
ligging van de oevers te veranderen en soms zelfs te overstromen. Dat is nu juist het 
unieke van ieder mens. Ook van het kind dat tussen de oevers door stroomt. 
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Gespreksvragen 
 
6. Oever 
Opvoeding is niet oeverloos. Het leven laten stromen kan niet zonder de bedding 
van de bestaande gemeenschap (je roots); en kan niet zonder de bedding van 
uitzicht op nieuwe avonturen (je verlangens). 
 

1. Welke idealen sturen jouw opvoedingspraktijk? 
 

2. Het gemeenschapsideaal of het ideaal van individuele persoonsvorming: 
welk ideaal heeft de overhand in jouw praktijk van opvoeden? Beschrijf 
voorbeelden van concrete situaties waaruit dit blijkt. 
 

3. Welke relatie is er volgens jou tussen het gemeenschapsideaal en het 
ideaal van individuele persoonsvorming uit dit hoofdstuk en de idealen van 
vrijheid en recht uit hoofdstuk 1? 
 

4. ‘Opvoeders kunnen claimen.’ Kun je concrete situaties beschrijven die 
laten zien dat claimen ook in jouw opvoedingspraktijk een (kleine) rol 
speelt? 

 


