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8. Het goede 
 
Opvoeding maakt wat los. Kinderen worden niet groot door kennis over de status 

quo, maar door de mogelijkheid iets goeds te maken in het leven. 

 
Geconcentreerd pak ik het volgende potlood uit mijn tekendoos. Het wordt de grijze. 
Daarmee kleur ik het linkeronderbeen verder in. Op het papier komt langzaam maar 
zeker een menselijk figuur tot leven met futuristisch ogende kleding aan. Dat 
linkeronderbeen is net als het rechteronderbeen en de beide bovenbenen bekleed 
met een cilindervormige metalen huls. De moeilijkheid is vooral om het er een beetje 
glimmend uit te laten zien. Behalve het grijze potlood komt daar de nodige 
tekentechniek bij kijken. Dat is dan ook de reden dat ik me concentreer op dit 
werkstuk. Die tekentechniek heb ik nog niet helemaal, of eigenlijk helemaal niet, 
onder de knie. Ik zit in een tekenles. Het moet in de eerste of tweede klas van de 
middelbare school zijn geweest.  
 
Waardering  
 
Mijn twee jaar oudere broer zat twee jaar daarvoor in zo’n zelfde tekenles op 
dezelfde school. En ook hij heeft zich destijds geconcentreerd gebogen over een 
potloodtekening. Op zijn papier verscheen óók een menselijk figuur met een 
futuristisch gewaad. Mijn potloodtekening werd becijferd door dezelfde leraar die het 
eindresultaat van mijn broer twee jaar daarvoor van een cijfer voorzag. Beide 
tekeningen konden wel door de beugel geloof ik, maar aan de techniek viel 
ongetwijfeld nog van alles te verbeteren. Van dat laatste is het bij mij tot op heden 
nog niet gekomen.  
 
De grootste waardering voor beide werkstukken viel ons trouwens thuis ten deel. 
Daar hebben beide tekeningen ingelijst en al jarenlang aan de muur gehangen. Niet 
als lichtend voorbeeld van verfijnde tekentechniek of opperste creativiteit. Daar 
bestaat geen twijfel over. Deze tekenopdracht hebben cohorten leerlingen op onze 
school jaar op jaar moeten doorstaan. Elk werkstuk was daarmee meer van 
hetzelfde. Hoe creatief is dat? Je hoefde maar bij een willekeurige leerling thuis te 
komen en er hingen er zo twee van aan de muur. En anders nog wel een stuk of wat 
aan de muur achter in het tekenlokaal. (Zijn dat cum-laudetekeningen geweest, of 
tekeningen van leerlingen wier ouders ze liever niet thuis aan de muur hadden 
hangen?) 
 
Opdrachten 
 
Wat laat je leerlingen doen in de tekenles? Opdrachten waarmee de tekentechniek 
wordt ontwikkeld of verbeterd, en die als het even kan ook de verbeelding prikkelen 
en aanzetten tot creativiteit. Voor die tekentechniek is kennis over materiaalgebruik, 
houding, et cetera nodig en een hoop praktische oefening en geduld. Voor 
creativiteit is een opdracht nodig die uitnodigt om iets te doen wat nog ongedacht is 
en wellicht nog nooit vertoond. Dat is iets anders dan het produceren van de 
zoveelste futuristisch aangeklede pop. Want dat laatste is meer van hetzelfde; 
reproductie van de status quo; reproductie van een bestaande toestand.  
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Wat laat je kinderen doen in de opvoeding? Te veel om op te noemen. Hoeveel 
opdrachten krijg je wel niet te verwerken in de eerste pakweg twintig jaar van je 
leven? Tijdens het opgroeien laten we kinderen dingen doen waardoor ze bestaande 
kennis verwerven of beproefde technieken onder de knie krijgen. Als je heel klein 
bent leer je bijvoorbeeld kleuren en vormen herkennen en benoemen. Als je wat 
groter bent leer je fietsen en weer wat later leer je de topografie van Nederland. 
Uiteindelijk leer je dus die tekentechniek op de middelbare school en bijvoorbeeld 
het politieke landschap in Europa. Je leert manieren om geld te sparen en in je eigen 
onderhoud te voorzien, et cetera. Opvoeders hebben in dit alles een belangrijke rol. 
Soms als leverancier van kennis. Soms als voorbeeld van hoe je fatsoenlijk met mes 
en vork kunt eten. Dat laatste sorteert doorgaans trouwens geen effect. 
 
Straatbarbecue 
 
Een ander deel van wat kinderen tijdens het opgroeien doen is leren om deel te 
nemen aan gezamenlijke praktijken. Dat leerproces begint al in de voortdurende 
deelname aan het gezinsleven. Elk kind heeft een rol te vervullen in die kleine 
gemeenschap van het gezin. Die rol is voor het achtjarig jongetje weer anders dan 
voor zijn zes jaar jongere zus. Daar zit ontwikkeling in. Kinderen leren ook om een 
vriend te zijn voor speelkameraadjes in de straat. Jongeren leren in hun 
vakantiebaantje om een waardevolle arbeidskracht en een plezierige collega te zijn. 
Deelname aan al dit soort praktijken is een belangrijk onderdeel van het opgroeien. 
En ook hier hebben opvoeders een belangrijke rol te vervullen. Soms als degene die 
kinderen introduceert in een nieuwe omgeving: je neemt de vierjarige aan de hand 
de nieuwe school in. En dan weer als ‘partner in crime’ als je samen met de oudste 
de straatbarbecue organiseert.  
 
Zo staat de opvoeding bol van praktijken ‒ en van heel veel opdrachten inderdaad ‒ 
die kinderen laten kennismaken met, oefenen in, en delen aan ‘de bestaande 
toestand’. De status quo: alles wat er in dit leven al is uitgedacht, uitgeprobeerd en 
beproefd, allerlei soorten van praktijken en gemeenschappen die al gevormd zijn. 
Daarmee kennismaken, daarin oefenen, en daarin delen is een heel belangrijke 
functie van opvoeding. Het is te vergelijken met het geduldig oefenen van 
tekentechniek en het kennismaken met andermans kunstwerken om zodoende zelf 
een beetje tot tekenvaardigheid te komen.  
 
Modder 
 
Maar kinderen worden niet groot door kennis over de status quo alleen. Kinderen 
worden pas echt groot als ze ook de mogelijkheid krijgen en benutten om zelf iets 
goeds te maken in het leven. Daar is sprake van als opvoeders aanmoedigen tot 
creativiteit: het ongedachte en ongeziene tot leven brengen. Dat is een mooie 
potloodtekening maken met bestaande én nieuwe technieken, met óf zonder 
inspiratie uit kunstwerken om je heen; een product dat uiteindelijk in de verste verte 
niet lijkt op een futuristisch aangeklede pop. Maar dat wel voorwerp van 
bewondering wordt aan de muur in de woonkamer. 
 
Het gaat hier om dat deel van de opvoeding waarin kinderen worden uitgedaagd om 
nieuwe wegen in te slaan, nieuwe dingen te bedenken, om iets nieuws te maken 
zogezegd. Uiteindelijk zet opvoeding kinderen niet vast in de klei: een geheel van 
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huidige inzichten, bestaande technieken en gestolde praktijken en 
gemeenschappen. Opvoeding die zich daartoe beperkt laat kinderen slechts 
consumeren en reproduceren wat voor handen is. Om kinderen werkelijk groot te 
laten worden dient opvoeding hen los te maken: zodat uit de klei nieuwe goede 
dingen ontstaan.  
 
Dat losmaken heeft alles met creativiteit te maken. Elke generatie in elke nieuwe tijd 
staat, om het klassiek te zeggen, op de schouders van het voorgeslacht, maar heeft 
ook behoefte aan nieuwe kennis, technieken en praktijken. Kinderen dienen niet 
slechts de vigerende praktijk te ondergaan. Zij mogen creatief, met frisse zin en 
nieuwe ideeën daar mede vorm aan geven. De rol van opvoeders is om die 
creativiteit los te weken en een zekere richting mee te geven, namelijk: het goede. 
Het gaat er uiteindelijk om iets goeds te maken in het leven.  
 
Leerstellingen 
 
Maar wat is goed? En wat is goed als het om opgroeien en opvoeden gaat? In dit 
boek valt dat woord ‘goed’ veelvuldig. Het gaat dan over goede opvoeding, goede 
levenswandel, het goede voorbeeld geven. Maar ook over een goed mens zijn en 
goed leven. Maar hoe moet dat ‘goede’ precies ingevuld worden? Wat zeg je tegen 
een jongere die vraagt: wat is goed leven en wanneer ben ik een goed mens? Het 
antwoord kan verschillende kanten op gaan. De opvoeder kan het kind een rijtje 
leerstellingen of normen en waarden voorhouden die het wat hem betreft waard zijn 
overgedragen te worden. Dingen als respect, fatsoen, eerlijkheid en vriendelijkheid 
bijvoorbeeld. 
 
De opvoeder zou ook kunnen zeggen: wat goed is laat zich maar moeilijk van te 
voren beschrijven. Je moet vooral leren kritisch te kijken naar specifieke situaties en 
dan beoordeel je wat in die situatie op dat moment ‘goed’ is. De opvoeding is er dan 
op gericht om kinderen dat oordeelsvermogen bij te brengen, meer dan een rijtje 
algemene uitspraken over ‘het goede’. De opvoeder bevordert vooral dat kinderen 
hun eigen keuzes maken en onthoudt zich zoveel mogelijk van het uitspreken van 
eigen oordelen.  
 
In de opvoeding zijn beide nodig: aan de ene kant zul je kinderen je eigen ideeën 
voorhouden en voorleven over wat goed leven en ‘een goed mens zijn’ is. Aan de 
andere kant help je kinderen om zelf te oordelen over situaties en eigen keuzes te 
maken. Het een kan niet zonder het ander. Om ideeën over het goede te 
ontwikkelen is het erg handig als er opvoeders om je heen zijn die iets daarvan laten 
zien. Het zij omdat ze aanspreekbare ideeën en praktijken hebben die je zo 
waardevol vindt dat je ze wilt overnemen. Het zij omdat hun idee van het goede je 
tegen de borst stuit en dat je stimuleert een alternatief te ontwikkelen.  
 
Creativiteit 
 
Zo is dit boek ook een poging om iets te laten zien van wat ‘goede opvoeding’ zou 
kunnen zijn. Dat kan zowel aansprekend zijn als tegen de borst stuiten. Dat is niet 
anders. Iets goeds maken in het leven dus; in de loop van dit boek kom ik met een 
aantal ideeën daarover op de proppen. Het heeft te maken met het bevorderen van 
vrijheid en recht. Het heeft te maken met afzien van jezelf en je verbinden aan 
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anderen. Het gaat om het zoeken naar waarheid, waarde en zin. Het gaat om 
overgave en bescheidenheid. Om liefde en offers brengen. 
 
Met nadruk spreek ik over iets goeds maken in het leven. Het goede komt nooit 
vanzelf. Dat vraagt meer dan eens creativiteit: iets maken wat er nog niet is. Dat ik er 
zo over spreek komt ook doordat in mijn achterhoofd het idee van een scheppende 
God meespeelt. De Bijbel spreekt over God die iets maakt wat er nog niet is: onze 
wereld en wij mensen. En die mensen hebben diezelfde creatieve, scheppende aard 
meegekregen. Vanwege die aard kunnen mensen iets goeds maken in het leven.  
 
Aanklachten 
 
Jonge mensen kunnen heel verontwaardigd zijn bij het zien van onrecht. Dat kunnen 
de televisiebeelden van een hongersnood in Afrika zijn, maar ook de oneerlijke 
behandeling van een klasgenoot door een van de leraren. Je proeft bij jongeren vaak 
grote actiebereidheid: ‘Dit kan niet, hier moeten we toch wat aan doen!’ Het is deze 
reflex die de wortel kan zijn om iets goeds te maken in het leven: variërend van 
eerlijke handel en mondiale voedselverdeling tot aan eerherstel voor een klasgenoot. 
Dat komt je niet aanwaaien. Dat vraagt creativiteit: variërend van politieke lobby’s en 
innovatieve ontwikkelingsprojecten tot aan het kiezen van het juiste moment om die 
leraar aan zijn jas te trekken. 
 
Opvoeding maakt wat los. Want echt groot worden kinderen pas als ze iets goeds 
kunnen maken in het leven. Dat betekent ook dat de opvoedsituatie zelf nooit een 
status quo kan zijn; een bestaande toestand van alwetende opvoeders aan de ene 
kant en kinderen die het allemaal nog net niet goed genoeg weten en kunnen aan de 
andere kant. Opvoeders hebben ook in de spiegel te kijken van eigen oordelen en 
keuzes van hun kinderen. ‘Papa, waarom rijd je hier zo hard, je mag hier toch maar 
30?’; ‘Zeg mams, wordt het niet eens tijd dat jij ook die kiloknallers laat liggen?’. 
Opvoeding maakt dus ook aanklachten los naar opvoeders toe. En ook die 
aanklachten kunnen weer leiden tot nieuwe opvattingen en uiteindelijke nieuwe 
praktijken van het goede. 
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Opvoeders aan het woord 
 
 
Over HET GOEDE gesproken … 

 
Opvoeding is een interessante evenwichtsoefening tussen voorleven en vrijlaten, 
tussen wat is en wat kan worden. Het goede dat voorgeleefd wordt, is daarbij altijd 
concreet, het toont zich in praktijken. Maar er zijn regels voor die praktijken. En voor 
die regels zijn er dan weer goede redenen. Volgens de Engelse pedagoog Richard 
Stanley Peters voert goede opvoeding kinderen binnen in de praktijken, in de regels 
én in de redenen voor deze regels. En goede opvoeding nodigt hen uit om praktijken 
mee te voltrekken, regels gemeenschappelijk te leven en het veld van de redenen te 
verkennen en uit te breiden. Jos stapt als kind, net zoals zijn broer, mee in de 
futuristische tekenopdracht. De praktijk en de regels ervan liggen vast. Maar 
naarmate hij ouder wordt, kijkt hij kritischer naar de redenen ervan en komt hij in dit 
hoofdstuk tot de slotsom dat de praktijk en de regels misschien toch niet zo ‘goed’ 
waren. Kritisch leren denken (‘Is dit juist, is dit goed?’) hoort tot de kern van het 
opvoeden. 
 
--- 
 
Er wordt naar mijn smaak té veel van het goede gevraagd. Het gaat in dit hoofdstuk 
om groot worden en om écht en wérkelijk groot worden. Groot worden zou te maken 
hebben met de status quo en het leren van bestaande praktijken. Maar écht groot 
worden zou te maken hebben met creativiteit, met los maken en met nieuwe 
praktijken. Maar waarom en waarin is het nieuwe ‘echter’ groot dan het bestaande? 
En: kunnen wij eigenlijk wel iets nieuws maken? Er wordt gesproken over een 
scheppende God: Hij kan dat inderdaad, daar is Hij God voor. Maar wij? Wij kunnen 
toch niet scheppen? Wij kunnen hooguit creatief herschikken. Graag zou ik dan ook 
de ‘overtreffende’ trap, groot en écht groot, vervangen door een nevenschikking: 
kinderen worden groot door zowel het grondig aanleren van kennis over de status 
quo (en dat kan op allerlei manieren!), alsook door de stimulans om deze status quo 
creatief te herschikken. Dat lijkt me groot én goed genoeg voor mensen. En echt, 
werkelijk groot …? Dat hoeven mensen niet te zijn. Werkelijk groot is God alleen. 
Daar is Hij ook écht God voor. 
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Gespreksvragen 
 
8. Het goede 
Opvoeding maakt wat los. Kinderen worden niet groot door kennis over de status 
quo maar door de mogelijkheid iets goeds te maken in het leven. 
 

1. ‘Iets goeds maken in het leven.’ Wat is het eerste dat in je gedachten komt 
als je dat leest? 
 

2. Welke plek heeft creativiteit in jouw opvoedingspraktijk? 
 

3. Laat je jouw kind vooral zelf ontdekken wat goed is in het leven of laat je 
dat vooral zelf zien? Beschrijf voorbeelden van concrete situaties uit jouw 
praktijk van opvoeden die dat duidelijk maken. 
 

4. Welke van jouw ideeën over wat goed is in het leven stuiten je kind tegen 
de borst? En welke ideeën van je kind over het goede stuiten jou tegen de 
borst? 

 


