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Voorwoord 
 
Dit boek heb ik met aarzeling geschreven. Opvoedadviezen zijn er genoeg in de 
wereld, en vaak zijn ze nog tegenstrijdig ook. Ze maken je als opvoeder onzeker. Ik 
zou niet graag willen bijdragen aan nog meer tegenstrijdigheid en nog meer 
onzekerheid. Vandaar mijn aarzeling.  
 
Maar dit boek gaat niet over opvoedadviezen en praktische tips en trucs. Het gaat 
over de laag daaronder. Over de drijfveren van jou en mij als opvoeder. Wat zijn 
onze uitgangspunten bij het opvoeden? Geen tips & trucs dus. Maar ook geen 
theorie die losgezongen is van de praktijk. Ik wil het in dit boek hebben over rode 
draden in (goede) opvoeding. Rode draden die als kapstok kunnen dienen bij 
beslissingen in de opvoedpraktijk van alle dag. 
 
Als je vader of moeder bent; als je aan een opvoedkring meedoet; als je leraar of 
gezinscoach bent; toeruster, pedagoog of jongerenwerker; als je dominee bent; of je 
wilt om een andere reden over opvoeden nadenken: dan heb ik het boek voor jou 
geschreven. Ik hoop dat je ervan geniet. 
 
Ik bedank een aantal bijzondere opvoeders die hebben meegedacht over de opzet 
en inhoud van dit boek: Michiel van Zanten, Martine Noordegraaf, Rachelle Pluijmen, 
Michiel Vastenhout, Gert Mesch, Janneke Burger-Niemeijer en Hilda Freije. Ik ben er 
zeer mee geholpen geweest. Wat niet betekent dat alles in dit boek onverkort op 
jullie aller instemming kan rekenen. Opvoeden is gekkenwerk; een boek schrijven 
over opvoeden is dat dus ook, blijkt. 
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Opvoeders aan het woord 
 
 
Een opvoeder aan het woord over opvoedadviezen 
 
Wijst het grote aanbod aan opvoedadviezen op een brede belangstelling voor het 

thema opvoeding, of op een grote verlegenheid onder opvoeders? Of op beide? Ik 

heb me eerlijk gezegd weleens afgevraagd of het niet een beetje een vicieuze cirkel 

is: Mensen lopen in de opvoeding van hun kinderen tegen vragen aan (wat me 

behoorlijk normaal lijkt). Vervolgens zoeken ze het heil buiten zichzelf (daar lijkt me 

ook niks mis mee). Maar daar worden ze geconfronteerd met een ideaalbeeld dat ze 

niet of nauwelijks kunnen vertalen naar hun eigen opvoedpraktijken. De lat ligt dus te 

hoog. En dit leidt weer tot meer onzekerheid, et cetera.  


