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"Hé, ouwe, ik kom met oudejaarsnacht niet thuis, hoor!"
Zo hoorde een vader zijn veertienjarige zoon hem nog niet zo lang geleden toevoegen. Zoonlief had zijn plan getrokken. Hij
wilde met vrienden en vriendinnen de oudejaarsnacht op straat doorbrengen. Lekker zwerven, hier en daar eens kijken en
vooral veel vuurwerk afsteken. Vader, die dit aanhoort, kijkt zijn zoon eens aan. In zijn herinnering gaan lampjes branden.
Hoe zijn zoon er van de zomer op een camping op een nacht met een stel vrienden vandoor was gegaan om in de open
lucht op het strand te gaan slapen. Een ander incident tijdens een schoolkamp, toen de jongens wilden stappen en het hun
verboden werd. Dat leidde tot een uitbraakpoging die mislukte, maar die wel met geweld en vechten gepaard ging. En
vader denkt aan zijn eigen jeugd. Toen hij allerlei trucjes en smoesjes toepaste om eens een avond op stap te kunnen.
Dit is nu typisch een situatie die met gezag te maken heeft. De vader en de zoon weten dat ook. Omstanders voelen na zo'n
zin een zekere spanning opkomen. Vader voelt een lichte kriebel rond zijn middenrif: 'Ben ik een ouwe? Wat denkt-ie wel!'
De zoon vindt het wel heftig: 's kijken hoe zijn vader reageert. Er zal een gesprek moeten volgen. De vraag ligt op tafel: wie
heeft wat en waar iets over iemand te zeggen? De beantwoording ervan valt uiteen in een aantal aspecten die met gezag te
maken hebben.

Eerbied
Hoe spreek je elkaar aan? Hoe spreekt een kind zijn ouders aan? Welke namen krijgen ouders van hun kinderen en welke
kleur geven zij eraan? Maar ook: hoe bejegenen ouders hun kinderen? Welke woorden gebruiken ouders om hun kinderen
te roepen of te midden van anderen toe te spreken? Belangrijk is ook wie de omstanders zijn. Kinderen verstaan soms heel
goed de kunst om hun ouders te midden van anderen voor het blok te zetten. Sommige ouders laten zich in het bijzijn van
anderen gaan als ze hun kinderen tot de orde roepen. Uit de aanspraak blijkt al hoe ouders en kinderen tegen elkaar
aankijken. Welke plaats ze elkaar geven. Ouders en kinderen wijzen eerst op zichzelf als ze elkaar aanspreken. Maar
christen-ouders en -kinderen verwijzen ook naar hun Schepper, van wie ze het leven kregen. Gezag heeft met eer te
maken. Eerst ontvangt Hij de eer. Daarna bewijzen ouders en kinderen elkaar eer.

Erkenning
Aan die eerbied gaat erkenning vooraf. Psalm 100 zegt: 'Erkent dat de Here God is, Hem behoren wij toe, Hij heeft ons
gemaakt.'
We hebben hier te maken met mensen. Mensen die Gods beeld vertonen. Een geschonden beeld weliswaar en in een
vervallen wereld. Maar toch, mensen die op herschepping zijn aangelegd. Dus gaat het hier om ouders, volwassenen, die
kunnen opvoeden en die in de positie gesteld zijn om op te voeden. En: kinderen die opgevoed kunnen worden. Jongelui,
die ook opgevoed moeten worden. Jeugd, die het waard is om opgevoed te worden. Dat betekent concreet, dat ouders
overzicht moeten hebben. Deze vader moet met een zekere distantie kunnen overzien, wat er zoal in die oudejaarsnacht
kan gebeuren aan goede en kwade zaken. Hij erkent de uitdaging die daarin ligt voor zijn zoon om daar kennis van te
nemen. Vader moet ook erkennen, dat hij voor zijn zoon in staat moet zijn om te bepalen hoe ver die uitdaging uitgewerkt
mag worden.

Onderhandelen
De zoon doet de openingszet. Hij is op zoek naar vrijheid. Hij wil experimenteren. Dat hoort bij zijn leeftijd. Kinderen zijn
vaak op elke leeftijd op zoek naar vrijheid, naar de mogelijkheid om hun wereld uit te breiden. Het hoort bij ontdekken dat
je probeert je horizon uit te breiden, te verleggen. Ouders houden daar rekening mee. Ze weten dat hun kinderen op zoek
zijn naar nieuwe mogelijkheden. Ze dienen te weten dat kinderen zo ook gaan verkennen waar anderen grenzen leggen.
Deze zoon daagt zijn vader uit om een grens te stellen.

Grenzen stellen
Ouders moeten rekening houden met wat er in een kind omgaat. Eigenlijk kan dat beter zo gezegd worden: ouders doen er
goed aan in rekening te brengen wat er in hun kind omgaat, hoe oud het kind is, welke ontwikkeling hij doormaakt. Maar
ze doen er nog beter aan zich er niet door te laten beheersen. Ik krijg wel eens de indruk, dat ouders in deze tijd wel erg
opgaan in wat er in hun kinderen omgaat. Dat ze een schier eindeloze aandacht voor de wensen en verlangens van hun
kinderen hebben.
Sommige ouders ontwikkelen een eindeloos geduld in het bespreken met hun kinderen waarom dingen wel en niet kunnen.



Ouder-zijn houdt ook in, dat je zekere afstand kunt bewaren tegenover datgene wat je voorgeschoteld wordt. Dat je daar
met enig evenwicht op kunt reageren. Op zeker moment komt er ook een eind aan een discussie en moet een ouder een
punt zetten, een lijn kunnen trekken. Je mag dan een grens stellen, je moet het zelfs, omdat je ouder bent. Dat je weet voor
jezelf: hier leggen we een grens, want anders komen eerbied en erkenning in het gedrang. Het is goed om vooraf al voor
jezelf als ouder een grens bepaald te hebben. Ook als je die grens niet metterdaad zult stellen, omdat je in een open overleg
een doel bereikt hebt.
In het algemeen gesteld, ontleen je als ouders grenzen aan de Tien Geboden. Ooit schreef professor Waterink hierover een
aardig boekje: De Wet van God in de opvoeding.

Het-voor-het-zeggen-hebben
Terug naar de situatie: de zoon doet de openingszet. Hij gaat onderhandelen. Hij is bezig met de vraag: over welk stukje
heb ik zeggenschap en waar moet ik mij laten gezeggen? Die vraag ligt bij de vader ter beantwoording. Het hangt nu van
hem af hoe hij reageert. Ouders hebben immers zeggenschap over hun kinderen? Plechtig zeggen we: ze zijn met gezag,
met autoriteit bekleed. We voeren het vijfde gebod aan en Romeinen 13. Daarmee voeren we hoge pretenties. Er wordt
van ambt gesproken! Nu wordt er wijsheid gevraagd en oplettendheid. Om als ouders niet een hoge borst op te zetten.
Om niet onmiddellijk op je rechten te gaan staan. En nog maar helemaal niet op je strepen te gaan staan. Dat kan altijd nog,
als de nood aan de man komt. En waarom zou dat gebeuren?

Je-laten-gezeggen
Een kind verkeert in de positie dat het zich moet laten gezeggen. De ouders geven de toon aan. Maar de toonhoogte moet
voor het kind te bereiken zijn. Ouders wijzen de weg. Maar de weg moet voor het kind begaanbaar zijn. Efeziërs 6:1-4 en
Kol. 3:20 en 21 staan ook in de Bijbel. Daar wordt nu juist de goede verhouding aangegeven. De liefde moet van twee
kanten komen, opdat het ouders en kinderen welga.
In het stellen van regels en grenzen zou ik graag twee dingen willen herkennen: ze geven de beperking aan voor de
kinderen: tot zover kun je gaan. Ze geven ook de ruimte aan om je erbinnen te kunnen bewegen. Binnen de gestelde regels
moet het kind nog keuzes kunnen maken. Het moet nog mogelijk zijn een paar kanten op te gaan. Het gaat er immers om,
dat ze ten goede uitwerken voor ouders en kinderen. Met te ruime regels kunnen kinderen hun ouders om de oren slaan.
Met te strenge regels kunnen ouders hun kinderen knevelen. In beide gevallen zal dit oproepen tot verzet en
gezagsondermijning.

"Hé, jonge kerel, goed dat je erover begint. We moeten het er inderdaad over hebben, hoe we dat doen met de
oudejaarsnacht. Want het lijkt me wat lang om de hele nacht over straat te sjouwen. Laten we een tijd afspreken waarop je
thuis bent, dan weten we allebei waar we aan toe zijn. Ik vind twee uur een prima tijd om naar bed te gaan, dus als je om
kwart over twaalf vertrekt en dan om kwart voor twee weer thuis bent, lijkt me dat een goede afspraak."
"Ja maar", zal iemand tegenwerpen, "dit is een mooi voorbeeld." Met kinderen van veertien kun je soms een gesprek
voeren, maar met kleintjes gaat dat moeilijker. Deze tegenwerping is terecht. Zo'n gesprek is echter pas mogelijk als de
ouder al op zeer jonge leeftijd begonnen is om bovenstaande uitgangspunten voor zijn rekening te nemen. Wat hierboven
staat, gaat juist op voor jonge kinderen. Van jongsaf aan zullen ouders een klimaat ontwikkelen met hun kinderen, waarin
ruimte wordt gecreëerd om de wereld te ontdekken. Ze doen er daarbij goed aan om zelf vanuit een gevonden
levensevenwicht de grenzen aan te geven en te motiveren waarbinnen ontdekkingsreizen plaats kunnen vinden.
Op die manier kan een vertrouwensrelatie ontstaan, waarbinnen onderscheiden posities duidelijk zijn: het te zeggen hebben
en je laten gezeggen. Met de groei en het vertrouwen zal er ook een verschuiving optreden. Zodat zo omstreeks de
achttienjarige leeftijd een jongere in staat kan worden geacht om mede op eigen gezag zelfstandig beslissingen te nemen,
waarbij de ouders als raadgevers en adviseurs optreden.
Een opvoedingsdoel kan dan bereikt zijn: zelfstandigheid.

"Ja maar", zal een ander opwerpen, "ik hoor u niet over gehoorzaamheid en straffen." Ik heb die woorden vermeden,
omdat ze zo verbonden worden met het opvolgen van bevelen en geboden. Terwijl daar zoveel aan voorafgaat. Komt met
gezag het conflict dan niet mee? Dat kan, maar dat hoeft niet. Een conflict op zijn tijd is geen schande. Het kan bij tijd en
wijle nodig zijn om de punten op de i te zetten. Het kan noodzakelijk zijn om aan de noodrem te trekken en de posities te
verhelderen. Wie echter misbruik maakt van de noodrem, wordt gestraft. Na een conflict is het wel nodig om na te gaan of
er ook schade is aangericht. Schade in eerbied en erkenning. Schade in het vertrouwen. Als conflicten gedurende lange tijd
zo ongeveer dagelijks en in alle hevigheid voorkomen, wordt het tijd stil te staan bij de gebeurtenissen. Want dan kon het
gezag wel eens in de crisis komen of geraakt zijn.



Twee stellingen tot besluit. Ze kunnen een rol vervullen in de discussie.
1. Ouders die er alleen de nadruk op leggen dat zij het voor het zeggen hebben in de opvoeding, kunnen gemakkelijk en

ongemerkt in het vaarwater van een autoritaire opvoeding terecht komen.
2. Ouders die het stellen van grenzen en regels voortdurend uitstellen, maken zich ongeloofwaardig ten opzichte van hun

kinderen en zullen hier later, tegen wil en dank, mee op de koffie komen.


