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Opgroeien betekent zelfstandig worden. Tenminste, dat is de bedoeling. In de praktijk gaat het 
nogal eens mis. Veel ouders - en andere opvoeders - slagen er niet in de juiste balans te vinden 
tussen vrij laten en grenzen stellen. Hoe kleiner het kind, hoe meer grenzen nodig zijn. Als het 
goed is bepaal je als ouder voor een klein kind hoeveel het mag snoepen, hoe laat het naar bed 
gaat, en of het al zelfstandig een drukke straat kan/mag oversteken. Naarmate een kind opgroeit, 
laatje het meer vrij. Als je daar als opvoeder de juiste balans in vindt, dan zal het kind op den 
duur zijn eigen grenzen gaan stellen, en opgroeien als een vrij en verantwoordelijk persoon. 
 
Maar zo gaat het niet altijd. Het begint er vaak mee dat de ouders de grenzen te nauw stellen. Ze 
laten het kleine kind niet zelf experimenteren, zodat het zich een buil kan vallen, en kan leren 
wat het wel en (nog) niet kan. Of ze dwingen hem zijn bord leeg te eten, terwijl hij echt geen 
trek heeft of een hekel heeft aan wat hij moet eten. Of later sturen ze haar naar een school, waar 
zij gedwongen wordt werk te doen op een tijd en op een wijze die recht tegen haar natuur ingaat. 
Het omgekeerde komt echter ook voor. Het kind eet zijn of haar bord niet leeg, en begint daarna 
te zeuren om snoep. Eerst zegt de ouder 'nee', maar daarna gaat het kind dreinen of schreeuwen 
en ten slotte geeft de ouder maar toe, om van het gezeur af te zijn. Of de ouder wil het kind naar 
bed sturen, het kind wil niet, en de ouder zegt 'nog eventjes dan', en vervolgens wil het kind weer 
niet en gaat het weer zeuren, ten slotte bepaalt het kind hoe laat het naar bed gaat, en dat op een 
leeftijd waarop het dat eigenlijk nog niet kan bepalen. In sommige allochtone gezinnen bestaan 
zeer sterke, onderdrukkende normen, waaraan de kinderen zich later wel moeten onttrekken om 
nog enige eigen waardigheid te behouden, waarna ze opgroeien tot losbandige straat- jeugd. Ook 
in autochtone gezinnen en op scholen kan een harde strijd ontstaan om het gezag, die in deze tijd 
vaak door kinderen gewonnen wordt, al zijn er ook voorbeelden van onderdrukking door de 
ouders, waarvan de gevolgen vaak levenslang worden meegedragen. 
 
Als in de opvoeding de balans tussen vrijheid en grenzen stellen goed getroffen wordt, dan 
groeien daar mooie, vrije mensen uit, die hun eigen grenzen weten te stellen, en rekening houden 
met de grenzen van anderen. Zij hoeven niet de regels te overtreden of andere mensen te 
schofferen om zich vrij te voelen. Zij kunnen raad en advies aannemen en zich laten overtuigen, 
zonder meteen het gevoel te hebben dat zij hun autonomie hebben opgegeven. Anderzijds zullen 
ze niet gauw slaafs en afhankelijk achter een persoon of een idee aan lopen en weten ze dat ze in 
laatste instantie alleen zelf kunnen bepalen wat waar en juist is. 
 
Om geestelijk te groeien en je bewustzijn te ontwikkelen is het absoluut noodzakelijk dat deze 
zelfstandigheid alsnog wordt ontwikkeld, als die niet aanwezig is. Durf je niet onder alle 
omstandigheden te zeggen watje te zeggen hebt? Heb je de neiging om je ineen groep overmatig 
aan te passen? Ben je bang 'wat de buren ervan zeggen?' Verzeil je vaak in een machtsstrijd? Ben je 
bang tot iets te worden gedwongen terwijl je het eigenlijk niet wilt? Heb je last van 
besluiteloosheid? Voel je je vaak niet gehoord? Voel je je regelmatig onvrij? Ben je onzichtbaar of 
te timide? Of juist autoritair en dictatoriaal? Kun je geen rekening houden met anderen omdat je 
dat, als je het wel doet, dat ervaart als een nederlaag? Als je op deze en soortgelijke vragen met 'ja' 
moet antwoorden, dan is er werk aan de winkel. Wat kun je doen? 
 
In de eerste plaats je afhankelijkheid te leren zien en waar te nemen in je dagelijks leven. Wie, 
waar of wat is de autoriteit waar je je aan onderwerpt of tegen afzet? Om het ingewikkeld te 
maken: vaak zit die autoriteit in je eigen hoofd. Het is de autoriteit van vroeger, die je naar binnen 
hebt gehaald en die je nu zelf bent geworden. Het vereist oefening om te leren zien wat de 
innerlijke 'ouder' is, die je met zijn normen (zijn dat de jouwe eigenlijk wel?) de wet voorschrijft, 



of dat het werkelijk je eigen diepere geweten is (datgene watje altijd al 'geweten' hebt, lang 
voordat je ouders, de pastoor of de dominee, leraren en bazen zich daarmee gingen bemoeien) dat 
je vertelt wat je moet doen en laten. 
 
In de tweede plaats: experimenteer met zeggen watje te zeggen hebt, overal waar dat van belang 
is. Dat hoeft niet agressief of in verzet, maar gewoon: duidelijk en met overtuiging. Gaat dat de 
eerste keren niet helemaal naar je zin: daarom niet getreurd. Volgende keer beter. 
 
En in de derde plaats; neem deel aan groepen. Misschien zit je al in een werkteam, of in een 
vereniging. Een persoonlijke groeigroep of gespreksgroep is ook niet weg. En als je daar dan 
aanwezig bent: sla je eigen gedrag gade. Waar duik je, waar pas je je aan, waar ben je juist 
overmatig dwars? Hoe vrij voel je je om te doen en laten wat je wilt, en de grenzen van anderen 
te respecteren? In hoeverre onthoud je je ervan om over anderen te oordelen? 
 
Ook hier is de eerste stap van een lange reis datje een keuze maakt: de keuze voor vrijheid en 
autonomie. Daarna is gadeslaan watje doet en laat, en hoe vrij en zeker of juist onzeker je je 
voelt, de volgende belangrijke stap. Probeer niet geforceerd iets te veranderen - de verandering 
komt vanzelf, als je de moed hebt je eigen gevoel en gedrag zonder oordeel onder ogen te zien. 
Die moed ontleen je aan je keuze voor vrijheid. 


