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Vrijheid wordt over het algemeen gezien als een van de grote verworvenheden 
van de Westerse wereld. De vrijheid wordt beschouwd als een van de meest 
fundamentele rechten van de mens en we zijn bereid heel ver te gaan in de 
verdediging van die vrijheid. Dat is ook niet zo vreemd. Tegen de achtergrond van 
de geschiedenis – en dan met name de geschiedenis van de tweede wereldoorlog – 
weten we maar al te goed wat betekent onvrij te zijn. Ieder jaar vieren we daarom 
op 5 mei onze vrijheid met een nationale feestdag. Vrijheid is een groot goed.  
 
Vandaag de dag zien we echter steeds meer de grenzen van de vrijheid in zicht 
komen. De vraag dringt zich op waar de grenzen van de vrijheid liggen wanneer 
de vrijheid van de één ten koste gaat van die van de ander. Waar liggen de 
grenzen van de vrijheid wanneer vrijheid betekent dat iedereen zijn eigen gang 
gaat en de individuele vrijheid ten koste gaat van het gezond samenleven in het 
publieke domein? Hoever mag de vrijheid gaan als iedereen ‘de vrijheid neemt 
om ...’ zonder daarbij rekening te houden met de consequenties? De grenzen van 
de vrijheid komen dan in zicht. Ondanks het feit dat ieder wel ziet dat vrijheid een 
groot goed is, ziet ook een ieder de schaduwzijden van die vrijheid om hem heen. 
Dat is wat in het seminar-thema wordt aangeduid als ‘vrijheid: vervloekte zegen’. 
De vraag waar het om draait is waar de grenzen van de vrijheid liggen.  
 
Geconfronteerd met die vraag wijzen politici al snel naar opvoeders en 
pedagogen: zij zouden kinderen weer kunnen leren waar de grenzen liggen. Zij 
moeten kinderen normen en waarden bijbrengen, nieuwe deugdzaamheid, om de 
vrijheid in te dammen en uitwassen te voorkomen.  
 
Een nieuw beschavingsoffensief dus. De vraag van vandaag is of wij ons als 
pedagogen daarvoor moeten lenen. Is het terecht dat de overheid deze grote 
verantwoording bij ons neerlegt? Of moeten we ons maar liever niet voor het 
karretje van een nieuwe moraal laten spannen. Tegen de achtergrond van de 
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traditie van het christen-pedagogisch denken zullen we nagaan in hoeverre het 
hedendaagse beschavingsoffensief opvoeders en pedagogen past – of niet.  
 
Begrensde vrijheid 
 
De spanning tussen vrijheid en de grenzen aan die vrijheid is een klassiek thema 
in de pedagogiek. Sinds de Verlichting wordt het opvoedingsdoel geformuleerd in 
termen van zelfstandigheid en autonomie, die bereikt moeten worden door het 
kind aan opvoedend handelen te onderwerpen, dat wil zeggen: in zijn vrijheden te 
beperken. Deze fundamentele pedagogische paradox werd al verwoordt door 
Immanuel Kant: Hoe is het mogelijk dat we kinderen opvoeden tot vrijheid als we 
hen al opvoedend voortdurend beperkingen opleggen? Later formuleerden de 
geesteswetenschappelijke pedagogen het als een ‘antinomie’ een fundamentele en 
onophefbare tegenstrijdigheid, eigen aan het verschijnsel ‘opvoeding’. 
Tegenstrijdig omdat vrijheid en beperken van de vrijheid elkaar lijken tegen te 
werken. Onophefbaar omdat wanneer je een van beide polen weg zou nemen er 
van opvoeden geen sprake meer zou zijn. Maar ook in de moderne pedagogiek, 
die zich meer oriënteert op de ontwikkelingspsychologie, zien we de spanning 
tussen hechting en onthechting, tussen compliance en non-compliance, tussen een 
‘veel-eisende’ en een ‘ruimte biedende’ opvoedingsstijl. Kennelijk hoort de 
spanning tussen vrijheid en beperking van vrijheid tot de grondvormen van het 
pedagogisch denken.  
 
Het is daarom goed nog eens preciezer te kijken hoe pedagogen met die interne 
spanning omgaan. Hoe is het mogelijk vrijheid te bewerken door regels op te 
leggen? De oplossing van de paradox wordt over het algemeen gevonden in het 
vrijheidscheppende karakter van regels. Om dat duidelijk te krijgen wordt vaak de 
metafoor van de taal gebruikt: hoe beter men de regels van de taal beheerst, hoe 
vrijer men zich in die taal kan uitdrukken en hoe vrijer men zich in het betreffende 
taalgebied kan bewegen. Iets soortgelijks kan men zeggen van sociale regels. Hoe 
beter men de sociale regels van een bepaalde groep of gemeenschap beheerst, des 
te gemakkelijker is de omgang en des te vrijer kan men in die sociale groep uit de 
voeten. Wie de regels van een groep niet kent voelt zich al gauw onhandig, 
gehandicapt en zeker niet ‘vrij’.  
 
Een goede beheersing van de regels van de gemeenschap is dus een voorwaarde 
zich vrij in die gemeenschap te bewegen. Als we kinderen regels bijbrengen wil 
dat niet zeggen dat we hun vrijheid inperken, integendeel, we vergroten juist hun 
sociale bewegingsvrijheid! Martinus Langeveld bracht dat tot uitdrukking in het 
motto ‘gezag schept vrijheid’.  
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Twee soorten ‘vrijheid’ 
 
Dit pedagogische vrijheidsbegrip is anders dan het meer juridische begrip dat 
achter het door de politiek beoogde ‘beschavingsoffensief’ schuil gaat. In de meer 
juridische betekenis is vrijheid vooral de afwezigheid van beperkende regels en 
wetten. Om het verschil duidelijker te krijgen maak ik even een uitstap naar het 
werk van Engelse socioloog Isaiah Berlin.  
 
Berlin maakte onderscheid tussen twee soorten vrijheid: ‘negatieve vrijheid’ en 
‘positieve vrijheid’. Onder ‘negatieve vrijheid’ verstaat hij de afwezigheid van 
beperkingen. Iemand is vrij omdat niemand hem of haar beperkingen oplegt. 
Vandaar ‘negatief’: het gaat om de afwezigheid van beperkingen. Maar je kunt je 
afvragen in hoeverre zo iemand werkelijk vrij is om te doen en te laten wat hij 
maar wil. Iemand die financieel aan de grond zit kan vrij zijn van beperkingen, 
maar heeft ook geen mogelijkheden. Van ‘positieve vrijheid’ is dan ook pas 
sprake wanneer er iets te kiezen valt, wanneer de betrokkene mogelijkheden heeft 
om zijn vrijheid werkelijk invulling te geven.  
 
Het pedagogische vrijheidsbegrip sluit aan bij dit idee van ‘positieve vrijheid’. 
Vrijheid is niet de afwezigheid van beperkingen, maar vrijheid is een vermogen, 
een ‘in staat zijn tot’. Die positieve vrijheid wordt in de opvoeding bereikt door 
kinderen in te leiden in de regels van de samenleving. Het leren van regels stelt 
kinderen in staat zich vrij binnen de sociale omgeving te bewegen.  
 
Maar er is ook een keerzijde. Regels scheppen niet alleen mogelijkheden en 
vrijheden, ze perken die ook in. Wie de regels van een taal leert kennen kan zich 
in die taal vrij bewegen, maar dat houdt op wanneer hij het taalgebied verlaat. 
Iemand die helemaal ingeburgerd is in een bepaalde sociale gemeenschap kan 
zich bijzonder onvrij voelen in een andere gemeenschap, waar andere regels, 
waarden en normen gelden. Regels scheppen vrijheid, maar ze perken ook de 
ruimte in waarbinnen die vrijheid geldt.  
 
Die beperking komt vooral tot uiting waar culturen en gewoonten botsen, wanneer 
regels niet meer vanzelfsprekend door iedereen gedeeld worden, maar de één er 
andere regels op nahoudt dan de ander. Op zo'n moment wordt duidelijk dat er 
over regels discussie mogelijk is. Regels zijn geen natuurwetten. Regels kun je 
overtreden, ter discussie stellen, aanpassen, kortom: veranderen. En daarmee komt 
een nieuwe vorm van vrijheid in zicht. Niet de vrijheid die ontstaat wanneer 
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iemand zich conformeert aan bestaande regels, maar de vrijheid om afstand te 
kunnen nemen van die regels.  
 
Pedagogen duiden deze tweede vorm van vrijheid wel aan als ‘mondigheid’. Het 
kind dat mondig is kan en mag zelf meepraten over de regels waaraan hij of zij 
zich moet houden. Het kind moet leren meepraten over de geldigheid van de 
geldende regels. Maar wie mee wil praten over de regels die ons samenleven 
reguleren zal wel moeten weten waar hij over praat. Wie regels wil veranderen, 
zal met goede argumenten moeten komen om ook anderen daarvan te overtuigen. 
Daar ligt ook het verschil tussen ‘mondigheid’ en ‘een grote mond hebben’. Het 
eerste toont kennis en competentie, het laatste is een toonbeeld van onkunde en 
incompetentie.  
 
Het mag duidelijk zijn dat deze vrijheid niet inhoudt dat je regels maar gewoon 
aan je laars kunt lappen. Pedagoog Imelman maakt duidelijk dat ‘kennis van 
zaken’ een noodzakelijke voorwaarde is voor ‘mondigheid’. Wie zonder kennis 
van zaken mee wil praten over geldigheid van regels, diskwalificeert zich immers 
onmiddellijk als gesprekspartner.  
 
Opnieuw kiezen pedagogen hier voor een invulling van het vrijheidsbegrip in de 
zin van Berlins ‘positieve vrijheid’. Mondigheid wil niet zeggen dat je regels kunt 
negeren. Mondigheid houdt in dat je in staat bent de discussie aan te gaan over de 
vraag wat de beste regels zijn. Opnieuw is ‘vrijheid’ hier vooral een vermogen dat 
verworven moet worden via vorming en opvoeding.   
 
Gewetensvorming 
 
We zeggen wel dat de grenzen van de vrijheid worden bepaald door de werking 
van het geweten. Maar over het antwoord op de vraag wàt het geweten precies nu 
is bestaan verschillende opvattingen. Die opvattingen corresponderen met de 
beide soorten van pedagogische vrijheid die we zojuist onderscheidden. Aan de 
ene kant wordt het geweten wel beschouwd als het geheel van verinnerlijkte 
regels. Wanneer we ons niet aan de regels houden, krijgen we last van ons 
geweten. Op die manier houdt ons geweten ons in het spoor van de regels die 
gelden in de sociale gemeenschap waartoe we behoren.  
 
Maar het is opmerkelijk dat ons geweten ook spreekt wanneer we het gevoel 
hebben dat regels niet deugen. Als de regels leiden tot situaties van onrecht en 
ongelijkheid speelt ons geweten ook op. Als we weten dat ons handelen volgens 
de regels schade doet, maar we gaan daar willens en wetens mee door, dan 
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negeren we ons ‘geweten’. Imelman zegt: het geweten spreekt wanneer we ‘tegen 
beter weten in’ handelen. Volgens hem is het geweten dan ook niet zozeer een 
verzameling van regels waaraan we ons moeten houden, nee, het is vooral een 
verzameling van ‘weten’, van kennis en inzicht. Op basis van dat ‘weten’ 
beoordelen wij ons handelen. Ook in de rechtsspraak geldt immers dat iemand pas 
voor schuldig wordt gehouden als hij beter had kunnen weten.  
 
Spanning 
 
De twee vormen van ‘vrijheid’ waar de pedagogiek zich op richt staan in een 
voortdurende spanningsverhouding tot elkaar. De eerste vorm van vrijheid is 
gediend met eenduidige regels. Hoe meer je de regels van taal of sociale omgang 
verinnerlijkt, hoe gemakkelijker je je binnen het taalgebied of de sociale 
gemeenschap beweegt, hoe minder je erbij hoeft na te denken en hoe groter je 
vrijheid. Bij de tweede vorm van vrijheid is het precies andersom. Nadenken en 
meepraten over de geldigheid van regels is pas mogelijk als je je van die regels 
bewust bent, als je ze niet langer als vanzelfsprekend ervaart. Kinderen opvoeden 
tot beide vormen van vrijheid tegelijk is dus een hachelijke zaak. Daarin ligt ook 
voor een groot deel de spanning waar we het in het begin over hadden, een 
spanning die de pedagogiek eigen is.  
 
Geen van beide vormen van denken over regels en vrijheid sluit echter aan op de 
wijze waarop daar vandaag de dag in de politiek over wordt gesproken. Volgens 
veel politici zijn regels nodig om de vrijheid te begrenzen en in te perken. Die 
manier van denken over vrijheid en regels gaat uit van de idee van ‘negatieve 
vrijheid’, de vrijheid als de afwezigheid van beperkingen, een vrijheid die moet 
worden ingedamd en ingeperkt wanneer ze te groot zou worden. Een dergelijke 
manier van denken over regels en vrijheid is pedagogen van ouds vreemd. 
Pedagogen gaat het niet om het indammen van de vrijheid, maar om het toerusten 
tot vrijheid. Vrijheid mag niet begrepen worden als een ‘afwezigheid van 
grenzen’, maar moet begrepen worden als een ‘in staat zijn tot’. Daarmee staat de 
pedagogiek in een oude traditie van vorming die gericht is op toerusting tot het 
dragen van verantwoordelijkheid. En dat lijkt met het oog op de zorgen van de 
politici van vandaag geen overbodige luxe.   
 
Christen-Pedagogiek 
 
Opmerkelijk is dat ook de traditie van het christelijke pedagogiek op dit punt een 
typisch pedagogische traditie is. Hoewel conservatieve politici graag aansluiting 
zoeken bij de christelijke traditie als het gaat om revitalisering van normen en 
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waarden, leren christen-pedagogen ons anders. Conservatieve politici zoeken 
graag aansluiting bij de gedachte dat de mens van nature tot het slechte geneigd is 
en dat die slechte neigingen door joods-christelijke waarden en normen 
gecorrigeerd moeten worden. De opvoeding zou een belangrijke rol moeten 
spelen in dit ‘beschavingsproces’. Kinderen moeten de regels, normen en waarden 
leren, die hen op het rechte pad moeten houden. Zo moeten ze ervoor behoed 
worden de vrijheid, die ze in aanleg gekregen hebben, op een verkeerde manier te 
benutten. Christelijke regels, waarden en normen dienen om die vrijheid in te 
perken. De verwachting van de christen-pedagogiek is dan ook dat ze zich zal 
richten op het overdragen van christelijke normen en waarden, te beginnen bij die 
van de tien geboden en de bergrede.   
 
Zoals gezegd leert de traditie van het christelijk-pedagogisch denken ons anders. 
Twee kopstukken uit die traditie wil in dit verband kort noemen.  
 
De eerste grote naam uit de christen-pedagogische traditie is die van Philip 
Abraham Kohnstamm. Kohnstamm stelt niet zozeer de aangeboren zondigheid 
van de mens centraal, maar benadrukte dat ieder mens benaderd zou moeten 
worden als mede-schepsel. Dat wil zeggen dat wij een ander moeten erkennen als 
zelfstandig denkend wezen en hem of haar dus niet de wet voor mogen schrijven. 
Dat geldt ook in de opvoeding. Het gaat er niet om kinderen normen en waarden 
bij te brengen en regels voor te schrijven, het gaat erom hen te leren zelfstandig 
over vragen na te denken.  
 
Het standpunt van Kohnstamm in dezen komt het meest markant tot uitdrukking 
waar hij spreekt over het geweten. Een gewetensbeslissing is volgens Kohnstamm 
een existentiële beslissing, waarbij de hele persoon betrokken is. Het is een 
beslissing die niet voortkomt uit een referentie aan voorgeschreven regels, maar 
uit grondige overweging van alle aspecten van de zaak die in het geding is. De 
gewetensbeslissing is de – strikt persoonlijke – afweging van al die aspecten. De 
gewetensbeslissing is voor een ander dan ook niet narekenbaar. Het is een 
beslissing die eigen is aan die persoon als unieke mens, als uniek mede-schepsel.  
 
Kohnstamm doet daarmee denken aan de wijze waarop later Imelman over het 
geweten zou schrijven. Hij sluit daarmee het meest aan bij de idee van 
‘mondigheid’, zoals ik dat zojuist beschreef. Merk op dat elke gedachte aan 
waarden en normen die de persoonlijke existentiële vrijheid zouden inperken 
Kohnstamm vreemd is! 
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Ik wil Kohnstamm op dit punt even kort citeren, waar hij schrijft over de houding 
die de opvoeder past: 
 
"Allereerst [is er] de diepe eerbied voor de persoonlijkheid van de ander, ons 
mede-schepsel. Niet onszelf opleggen, maar hem laten worden, waartoe zijn 
Schepper hem bestemd heeft, die gedachte behoort ons als opvoeders geen 
ogenblik te verlaten. Daarbij moeten wij weten, dat alle werkelijke vorming zelf-
werkzaamheid is. wij kunnen helpen, en mogen en moeten daarom helpen, maar 
wij mogen ons nooit verbeelden het eigenlijke werk aan het kind uit handen te 
kunnen nemen".  
 
De tweede grote naam uit de christen-pedagogische traditie die ik kort wil noemen 
is die van Jan Waterink. Hoewel juist Waterink altijd doorgaat voor een steile 
gereformeerde pedagoog en gereformeerd dan vaak geassocieerd wordt met veel 
‘bekrompen’ regeltjes die de persoonlijke vrijheid inperken, vindt wie Waterink 
goed leest daar maar weinig van terug.  
 
Ook voor Waterink hangt het leren van christelijke waarden en normen nauw 
samen met de persoonlijke groei en ontplooiing van het kind. Bijbelse waarden en 
normen moeten zó aan het kind worden voorgeleefd dat het zelf ontdekt dat het 
leven volgens de wet beter is. Ook Waterink benadrukt dat het kind een schepsel 
is van God dat de ruimte moet krijgen zijn gaven en talenten te ontplooien. 
Kinderen moeten vertrouwd worden gemaakt met normen en waarden omdat die 
kunnen bijdragen aan die ontplooiing. En de opvoeder moet hem daarbij helpen, 
ondersteunen, de weg wijzen en voorleven.  
 
Belangrijk is dat volgens Waterink Gods wet gezien moet worden als een soort 
‘gebruiksaanwijzing bij de schepping’. Wie zich aan de wet houdt, zal dan ook 
vanzelf ontdekken dat het leven volgens die wet beter gaat. Kinderen hebben zelf 
die ervaring nog niet en zullen dus geholpen moeten worden, zodat zij ook zelf 
die ontdekking kunnen doen. Daarom zal het soms nodig van kinderen 
gehoorzaamheid te vragen en overtredingen te bestraffen, maar dan alleen om hen 
nadrukkelijk te laten ervaren dat het leven volgens de Gods wet beter is. De 
opvoeder mag van Waterink nooit op eigen persoonlijk gezag – en al helemaal 
niet uit naam van God – het kind de wet voorschrijven. Opvoeding moet leiden tot 
erkenning van de goedheid van de wet en tot navolging van die wet uit 
overtuiging. 
 
Opvallend is dus dat de kern van de opvoeding niet ligt in het gezag van de 
opvoeder, ook niet in het gezag van de bijbel, maar in het gezag van het gebod dat 
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zichzelf in de praktijk als goed zal bewijzen, dat wil zeggen: bij zal dragen aan de 
ontplooiing van het kind op zijn plaats in de scheppingswerkelijkheid. Anders 
gezegd: regels, waarden en normen moeten het kind ruimte en vrijheid bieden om 
optimaal uit de voeten te kunnen op de plaats waar God hem of haar heeft gesteld.  
 
Zoals we in het denken van Kohnstamm veel herkenden van het pedagogische 
begrip ‘mondigheid’, herkennen we bij Waterink de idee die Langeveld later 
onder woorden bracht als ‘gezag schept vrijheid’. Ook Waterink kiest duidelijk 
voor het positieve vrijheidsbegrip. Ook voor Waterink moet het leren van regels 
kinderen niet beperken in hun doen en laten, maar hen juist in staat stellen hun 
gaven en talenten te ontplooien en hun weg te vinden in de 
scheppingswerkelijkheid.  
 
Ook Waterink laat ik graag even zelf aan het woord in een fragment uit zijn 
driedelige Theorie der Opvoeding. 
 
"Zodra een medemens nu van ons de indruk krijgt, dat wij hem willen overtuigen 
zonder zijn persoonlijkheid tot haar recht te willen laten komen, zonder hem de 
volle gelegenheid te geven te zijn, die hij is, zonder op zijn vragen en 
tegenwerpingen te willen ingaan, dan wekken wij wantrouwen; en als iemand ons 
wantrouwt, dan zijn wij niet meer geschikt om te trachten hem onze overtuiging 
bij te brengen ...  Een overtuiging wordt slechts in volle vrijheid geboren. Dat wil 
zeggen, daar, waar de mens, die overtuigd wordt, de zekerheid heeft vrij te zijn" 
 
Voor beiden, Waterink en Kohnstamm, geldt dat het hen in de opvoeding niet gaat 
om het inperken van de vrijheid van het kind door middel van bijbelse waarden en 
normen. Integendeel. Beiden richten zich op de ontplooiing van het kind zodat het 
een zinvolle en verantwoordelijke plaats in de scheppingswerkelijkheid kan 
vervullen.  
 
Hoe komt het nu dat we noch bij Kohnstamm, noch bij Waterink het beeld 
herkennen van een opvoedingsleer die gericht is op het inperken van de 
persoonlijke vrijheid – terwijl anderen dat eigenlijk wel van hen zouden 
verwachten? Dat komt doordat beiden zich niet laten verleiden tot een 
rechtstreekse vertaalslag van de geloofsleer naar de praktijk van de opvoeding. Ze 
hoeden zich ervoor geloofswaarheden en daarvan afgeleide waarden en normen 
dwingend op te leggen. Nee, zowel Kohnstamm als Waterink maken een soort 
tussenstap. Christelijke pedagogiek betekent voor hen in de eerste plaats de 
erkenning dat de werkelijkheid scheppingswerkelijkheid is. De christen-pedagoog 
bekijkt ook het kind en zijn opvoeding tegen die achtergrond. Ook het kind is deel 
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van de schepping. Mede-schepsel zegt Kohnstamm. En dat medeschepsel moet de 
ruimte krijgen zich naar de bedoeling van zijn Schepper te ontplooien. Het is de 
taak van de opvoeder het kind daar naar vermogen bij te helpen. Voor Waterink 
door hem de richting te wijzen van ‘het goede leven’. Voor Kohnstamm door hem 
te helpen zelf na te denken, zelf zijn beslissingen te nemen, zelf zijn weg te 
vinden binnen die scheppingswerkelijkheid.  
 
Een nieuw beschavingsoffensief?  
 
Ik ga afsluiten en kom terug op de vraag waarmee ik daarstraks begon. Zijn 
‘normen en waarden’ voer voor pedagogen? Moeten we ons als pedagogen, als 
opvoeders en onderwijzer, laten lenen voor het ‘pedagogisch offensief´waar de 
politiek ons toe oproept? Ik denk het niet. De traditie van de pedagogiek leert het 
ons anders, de christen-pedagogiek incluis. Regels, waarden en normen dienen 
niet om de vrijheid van kinderen in te perken, maar juist om hen in de vrijheid te 
stellen.  
 
Hebben we dan geen boodschap aan het verval van normen en waarden? Voelen 
we ons dan niet aangesproken op onze verantwoordelijkheid voor de publieke 
moraal van de toekomst? Natuurlijk wel. Maar dan wel op onze voorwaarden, op 
onze manier. Om de richting te bepalen noem ik kort twee punten.  
 
Vaak wordt gezegd dat ‘normen en waarden beginnen bij de kinderen’. Maar niets 
is minder waar. De moraal begint bij de volwassenen die kinderen in die moraal 
voorgaan. Zij moeten laten zien dat ‘het leven volgens de wet beter is’. De 
politiek heeft daarbij niet in de laatste plaats ook zelf een voorbeeldfunctie. Aan 
volwassenen moet te zien zijn dat de regels waar ze zelf in geloven voor hen het 
goede leven mogelijk maken. Ze moeten in letterlijke zin ‘geloofwaardig’ zijn.  
 
Maar dat betekent dat het opeens ook belangrijk wordt over welke waarden en 
normen je praat. Dan gaat het om de vraag welke regels werkelijk leiden tot ‘het 
goede leven’. Zolang bijvoorbeeld de waarden en normen van volwassenen niet 
verder komen dan marktwerking en competitie in het licht van de moraal van het 
welbegrepen eigenbelang moeten we van kinderen niet veel meer verwachten.  
 
Maar dat is nog niet alles. Als we willen dat kinderen onze regels straks ook voor 
eigen rekening nemen, moeten ze er ook over kunnen meepraten. Dat wil zeggen 
dat we zullen moeten zorgen dat ze de regels niet alleen navolgen, maar ook de 
zin en betekenis van die regels begrijpen. Dat vraagt om uitleg, toelichting, 
gesprek en discussie én – daarin – herkenning van hun ‘mondigheid´. Want alleen 
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als kinderen daadwerkelijk erkend worden als zelf-denkzame personen zullen ze 
in de toekomst ook zelf regels voor hun verantwoording kunnen en durven nemen.  
 
Het is maar een eerste korte schets die uitwerking behoeft. Maar de contouren zijn 
denk ik duidelijk. Waar het om gaat is dit. Opvoeden is niet kinderen in hun 
gedrag en vrijheid beperken en begrenzen. Opvoeden is allereerst kinderen ‘in 
staat stellen tot’, het is een opmaat tot zelfstandigheid. Opvoeden is kinderen 
toerusten voor een verantwoordelijke plaats in onze samenleving. In die zin is 
opvoeding altijd ‘opvoeden tot vrijheid’ - en niet anders. 
 
 

Deze tekst is een bewerkte versie van een 
lezing voor de ICS-Winteracademie op 5 maart 2005. 

 

 
 


