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7. Liefde 
 
Liefde vóór alles. Een veilig nest is geen eindpunt van opvoeding; met liefde de 

wereld in treden is het volgende station. 

 

Liefde is het meest uitgemolken woord in boeken, films, gedichten, muziek, en ga zo 

maar door. Maar liefde is volgens velen het meest essentiële in de opvoeding. 

Uitgemolken of niet, een hoofdstuk over liefde kan in dit boek dus niet ontbreken. 

Kuddegedrag dus.  

 

Mijn inzet is: liefde vóór alles. Ik zal meteen een mogelijk misverstand wegnemen. 

Hier staat dus niet ‘liefde voor álles’, wat zou betekenen: je moet overal van houden. 

Dat wordt veel te veel natuurlijk. Je kunt niet overal maar aandacht aan geven. Je 

moet jezelf begrenzen en keuzes maken. In plaats daarvan staat er ‘liefde vóór 

alles’, waarmee ik bedoel: de liefde gaat aan alles vooraf, het is een houding die aan 

alles ten grondslag moet liggen. 

 

Driftig beschermen 

 

Vlak bij ons huis loopt een lange sloot langs de spoorlijn. Elk voorjaar zorgen daar 

twee of drie ganzenparen voor nieuwe nakomelingen. Dat is niet voor niets. Het is 

niet zozeer een daad van liefde. Volgens de vogelbescherming draagt Nederland 

namelijk een internationale verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van de gans.  

 

Er gaat geen dag voorbij of we lopen, fietsen of rijden even langs de ganzenparen. 

En dus zien we elk jaar opnieuw hoe de ganzen zich voorbereiden op de kraamtijd. 

En we zien elk jaar hoe het op enig moment zo ver is: de kleine ganzenkuikens laten 

zich zien. Een stuk of zes of zeven, en dat keer drie. Een kwestie van internationale 

verantwoordelijkheid, zullen we maar zeggen. De gansjes scharrelen door het gras. 

Ze zwemmen een stukje en gaan weer op de kant. En ondertussen worden ze driftig 

beschermd door hun ouders. ‘Driftig’ is wel het juiste woord bij ganzen. De betekenis 

van het woord wordt je duidelijk wanneer je te dichtbij komt. 

 

Toverwoorden  

 

Na een aantal weken groeien (kleine gansjes worden heel snel heel groot), gaan de 

nieuwe aardbewoners zich steeds vrijer bewegen. In de eerste weken hebben vader 

en moeder gans hun kroost beschermd door ze als groepje dicht bij zich te houden; 

de gansjes werd maar weinig bewegingsruimte gegund. Maar na een paar weken 

wordt die ruimte groter en groter. De gansjes bevinden zich al lang niet meer in het 

nest maar in steeds grotere kringen daaromheen. Totdat ze helemaal hun eigen 

gang gaan. Het nest, waar ooit hun ei in lag, wordt dan definitief achtergelaten. 

 

Als ik aan liefde in de opvoeding denk, moet ik denken aan dit tafereel van moeder 

en vader gans en hun ganzenkuikens. En ik wil eigenlijk niet denken aan liefde als 
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een van de toverwoorden in menig opvoedadvies. Je kent de rijtjes wel: een kind 

heeft aandacht, structuur en, jawel, liefde, veel liefde nodig. Liefde is dan een warme 

deken om alles heen: je kunt van alles van je kind verwachten, je kunt ze dingen 

leren en afleren, je kunt straffen en belonen; maar dat alles moet je dan wel doen, 

zoals dat heet, ‘met liefde’. Ik snap dit hele idee van liefde wel, maar de praktijk is 

minder romantisch. Mijn dochter heeft er doorgaans geen boodschap aan of ik nu 

met of zonder veel liefde een straf uitdeel of haar aan haar huiswerk zet.  

 

Opgesloten  

 

Bij liefde in de opvoeding hebben mensen vaak die associatie van een warme 

deken. Verder staat liefde in de opvoeding vaak voor warmte, genegenheid en 

geborgenheid. Om dat nog beter tot uitdrukking te brengen, wordt het woordje 

‘onvoorwaardelijk’ eraan toegevoegd. Het gaat niet om zomaar liefde, maar om 

onvoorwaardelijke liefde. Dat betekent zoiets als: wat er ook gebeurt en hoewel je er 

als opvoeder niets of iets heel onaangenaams voor terugkrijgt: ik blijf van dat joch 

houden. Vader en moeder moeten keer op keer bevestigen dat zij van het kind 

houden. Dat is het fundament van de opvoedrelatie. 

 

Maar over die liefde als warme deken of als fundament voor de relatie met je kind wil 

ik het níet hebben. Want dat is inderdaad wel zo’n beetje uitgemolken. Bovendien, 

en daarom moet ik aan die ganzen denken: het gaat dan al snel over een soort 

geborgenheid die opgesloten zit in een veilig nest. Onvoorwaardelijke liefde betekent 

in zo’n geval: je mag altijd weer terugkomen, wat je ook uitgevreten hebt. Dat geldt 

voor het jongetje dat de ruiten bij de buren heeft ingegooid. Voor het meisje dat bij 

de drogist een handvol snoep achterover heeft gedrukt. En voor de tiener voor wie 

het zelfstandig wonen niet aan de verwachtingen voldeed. Maar het kan ook zijn dat 

die onvoorwaardelijke liefde zich vertaalt in het feit dat het kind het nest überhaupt 

niet verlaat: geniet er maar van, laat je maar verzorgen, hier ben je veilig. 

 

Buiten het nest 

 

Wat doen vader en moeder gans? Zodra het kan, zoeken zij met hun kleintjes wegen 

om het nest heen: door het gras, in het water, dan weer op de kant. Hun liefde 

spreekt buiten het nest. Bijvoorbeeld door nieuwsgierige mensenwezens die te 

dichtbij komen weg te jagen. De liefde van opvoeders moet inderdaad spreken in het 

zoeken van wegen buiten het nest. Een belangrijk onderdeel van die zoektocht is om 

kinderen met diezelfde liefde de wereld tegemoet te laten treden. De liefde van de 

opvoeder wordt zogezegd overgezet naar de liefde van het kind. Over die liefde wil 

ik het wél hebben in dit hoofdstuk. 

 

Opvoeders leren hun kinderen om met warmte en genegenheid de wereld te 

betreden. Zij leren hen belangstelling te hebben voor de dingen en mensen om zich 

heen. Zij leren kinderen zich te hechten aan anderen, om iets voor anderen te 

betekenen. En dat leer je buiten het veilige nest. Te vaak wordt liefde in de 

opvoeding in verband gebracht met dat veilige nest. Maar een veilig nest is geen 
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eindpunt van opvoeding. Daar begint het pas. En in het vervolg vindt de opvoeding 

rondom dat nest plaats. In steeds wijdere cirkels.  

 

Een te grote concentratie op het veilige nest leidt tot een beschermde-

engeltjesopvoeding. Liefde functioneert dan vooral als ‘lief zijn’ en ‘toegeven’ van 

opvoeders richting hun kinderen. Kinderen krijgen in zo’n geval altijd hun zin, een aai 

over de bol toe en worden afgeschermd van de boze buitenwereld. En ondertussen 

vliegen vader en moeder af en aan om het kroost van hun natje en droogje te 

voorzien. 

 

Emoties  

 

Een veilig nest is geen eindpunt van opvoeding. Met liefde de wereld in treden is het 

volgende station. Ofwel: liefde in de opvoeding breng ik vooral in verband met het 

kind. Leert hij of zij zich met liefde in de omgeving van het nest te bewegen? In de 

praktijk kan dat om verschillende dingen gaan. Je inspannen om interesse te hebben 

voor de bezigheden van leeftijdgenoten. Eropuit gaan om het mooie van alles wat 

groeit en bloeit in de natuur te ontdekken. Durven te gaan spelen met dat 

klasgenootje dat bij veel andere kinderen niet populair is. Leren geld of andere 

dingen apart te zetten voor hulp aan mensen in nood.  

 

De zorg en liefde van de opvoeder is buiten het nest niet minder dan deze in het 

nest was. Integendeel: buiten het nest functioneert de zorg en liefde van de 

opvoeder optimaal. In confrontatie met de werkelijkheid van alledag kan liefde 

geleerd worden. Precies daar zijn kinderen gediend met aanwezige ouders. 

 

Kinderen reageren op die werkelijkheid van alledag met zichtbare of uitgesproken 

emoties. Een kind is boos op een ander kind. Een meisje is verwonderd over een 

mooie vlinder. Een jongen kijkt vol afschuw naar televisiebeelden van de 

verwoesting na een terroristische aanslag. Al die emoties zeggen iets over hoe 

kinderen stukjes van de werkelijkheid zien, ervaren en tegemoet treden. Het is in die 

confrontatie met de werkelijkheid dat liefde geleerd kan worden. Wat betekent liefde 

als boosheid de kop opsteekt? Wat betekent liefde als je vol verwondering bent? 

Wat betekent liefde als je iets of iemand verafschuwt?  

 

Liefde leren 

 

Alleen als de opvoeder samen met het kind in de omgeving van het nest rondtrekt, 

kan hij het kind een stap verder helpen in de liefde. Je opent je dan voor 

confrontaties, ook met ongemakkelijke en soms onveilige situaties. Liefde en 

veiligheid zijn dus niet altijd synoniem. Er is sprake van liefde in het bieden van een 

veilig nest, waar je op terug kunt vallen als het nodig is. Maar er is evengoed sprake 

van liefde in het verkennen van de onzekere werkelijkheid daar omheen: waar het 

moeilijk is, waar het zoeken is om de dingen en mensen met genegenheid, 

belangstelling of warmte tegemoet te treden. 
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Liefde in de opvoeding functioneert niet alleen aan de kant van de opvoeder, en niet 

alleen in het veilige nest. Het moet uiteindelijk functioneren buiten het nest, in het 

leven van het kind. Liefde die aan alles vooraf gaat. Zo bezien heeft liefde dan ook 

altijd een scherpe rand: het is het veilige van het nest achter je laten. Maar waar dat 

gebeurt, is de opvoeder op zijn plek. Daar wordt het leven, de liefde, geleerd. 
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Opvoeders aan het woord 
 
 
Over LIEFDE gesproken … 

 
Ik heb twee soorten liefdes gezien: liefde bij de opvoeding van mijzelf en liefde bij de 
opvoeding van mijn kinderen. In beide gevallen was en is er sprake van 
onvoorwaardelijke liefde voor het kind. Maar in het eerste geval was deze erg 
beschermend en daarmee belemmerend voor de vrije ontwikkeling van mij als kind. 
In het tweede geval is de liefde niet primair uit op bescherming, maar heeft het de 
intentie het kind zich vrij te laten ontplooien en zelf te laten ontdekken wat de 
mogelijkheden in de wereld zijn. Ook al is de gekozen richting niet altijd direct de 
voorkeur van mij als ouder. 
 
--- 
 
Misschien moeten we gewoon minder romantisch doen over liefde in de opvoeding. 
Misschien kunnen we beter een andere grondtoon kiezen. Misschien moeten we wat 
dieper duiken in de stroom waarop de meesten meedrijven als het om ‘liefde en 
opvoeding’ gaat. Liefde is namelijk nogal breekbaar. Het kan snel knakken. 
Gedurende korte tijd, als je kind het bloed onder je nagels vandaan haalt, of voor 
langere tijd, als je kind bepaalde keuzes maakt in zijn leven die je verdriet doen. 
Moeten we niet een laag dieper wat betreft de emotionele band die we hebben met 
een kind? Is de basis voor opvoeding ook niet trouw? De trouw van een ouder aan 
een kind en daardoor het wederkerige vertrouwen van het kind tot de ouder? Uit 
trouw komt wederzijdse liefde voort. Het eerste is doen, het tweede is ervaren. 
Trouw en liefde zijn aan elkaar verbonden. De emotie liefde kan fluctueren al 
naargelang de wisselwerking tussen ouder en kind. Maar trouw is stabiel. 
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Gespreksvragen 
 
7. Liefde 
Liefde vóór alles. Een veilig nest is geen eindpunt van opvoeding; met liefde de 
wereld in treden is het volgende station. 
 

1. Hoe functioneert liefde in jouw opvoedingspraktijk? 
 

2. ‘De liefde gaat aan alles vooraf in de opvoeding.’ Ben je het daarmee eens 
of oneens? Beschrijf voorbeelden van concrete situaties uit jouw 
opvoedingspraktijk die dat duidelijk maken. 
 

3. Herken je iets van een ‘beschermde-engeltjesopvoeding’ in jouw praktijk 
van opvoeden? Leg dit uit. 
 

4. Hoe ben jij in jouw opvoedingspraktijk bezig je kind het veilige nest te laten 
verlaten? 

 


