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1

De allegorie van de koets I

Op een dag gaat de telefoon.
Het is voor mij.
Zodra ik heb opgenomen, hoor ik een vertrouwde stem zeg-
gen: ‘Hallo, met mij. Ga gauw naar buiten, ik heb een verras-
sing voor je.’
Nieuwsgierig loop ik naar buiten en ja, dat is me de verrassing 
wel. Pal voor mijn voordeur staat een schitterende koets. Hij 
is van glanzend notenhout, met bronzen sierbeslag en lampen 
van wit porselein – heel stijlvol, elegant en chic.
Ik open het portier van de koets en klauter naar binnen. De 
brede, halfronde bank van wijnrood fluweel en de witkanten 
gordijnen voor de ruitjes doen koninklijk aan. Als ik ga zitten, 
besef ik dat alles speciaal voor mij is ontworpen: de zitting en 
ook de hoogte van het plafond zijn aangepast aan mijn leng-
te... de koets is speciaal voor mij op maat gemaakt.
Prinsheerlijk laat ik me in de fluwelen kussens zakken. Ik 
maak het me gemakkelijk en kijk uit het raampje naar het 
uitzicht, met aan de ene kant de gevel van mijn huis en aan 
de andere kant het huis van mijn buurman. Opgetogen roep 
ik uit: ‘Wat een grandioos cadeau. Wat lief, wat mooi...’ En ik 
geniet van dat gevoel.
Maar na een tijdje begin ik me te vervelen, want als ik uit het 
raampje kijk, zie ik steeds hetzelfde. 
Ik vraag me af: ‘Hoe lang hou je het vol om steeds hetzelfde te 
moeten zien?’ Langzaam maar zeker kom ik tot de slotsom 
dat ik een volstrekt nutteloos cadeau heb gekregen. 
Daar zit ik me binnensmonds over te beklagen, als mijn buur
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man voorbijkomt. Het is alsof hij mijn gedachten kan lezen, 
want hij zegt: ‘Heb je niet in de gaten dat er iets ontbreekt aan 
deze koets?’
Ik trek een gezicht van ‘wat ontbreekt er dan aan?’ en kijk veel-
betekenend naar het zachte fluweel en het glanzende houtwerk.
‘Paarden,’ zegt hij, voordat ik ook maar iets heb gezegd.
Aha. Daarom zie ik altijd hetzelfde, denk ik, daarom is het zo 
saai.
‘Je hebt gelijk,’ zeg ik knikkend.
Ik begeef me onmiddellijk naar het marktterrein om twee 
paarden aan te schaffen, twee sterke, jonge, energieke dieren. 
Ik span de paarden in, stap weer in de koets en roep ‘vort!’ 
Dan breekt er een schitterende tijd aan. Ik maak een fantas-
tische reis en nu het uitzicht telkens verandert, val ik van de 
ene verbazing in de andere.
Niet lang daarna begint de koets echter verontrustend te tril-
len en algauw ontstaat er in de zijwand van de koets een 
diepe scheur.
De paarden leiden me over slechte wegen vol hobbels en kui-
len, ze schieten dwars over de trottoirs en nemen me mee door 
gevaarlijke wijken.
Ik besef dat ik nergens meer controle over heb; de dieren gaan 
en staan waar ze willen en ze slepen mij met zich mee.
Het begon als een schitterend avontuur, maar nu bekruipt me 
het gevoel dat het een levensgevaarlijke tocht is geworden.
Ik word een beetje bang en het dringt tot me door dat de reis 
op deze manier ook geen enkele zin heeft.
Dan zie ik pal naast me mijn buurman voorbijrijden in zijn 
auto. Ik roep hem wanhopig toe: ‘Die paarden waren ook geen 
goed idee, hoor!’ 
Hij schreeuwt terug: ‘Je hebt geen voerman!’
‘Aha,’ knik ik.
De buurman schiet me te hulp en met vereende krachten we-
ten we de paarden tot stilstand te brengen, waarna ik besluit 
om een voerman aan te nemen.
Ik heb geluk. Ik vind iemand.
Het is een keurige, gereserveerde heer met een ernstig gezicht 
en veel ervaring.
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Een paar dagen later neemt hij zijn werkzaamheden op. 
Nu kan ik eindelijk van mijn geschenk genieten, denk ik.
Ik klauter de koets in, maak het mezelf gemakkelijk, steek 
mijn hoofd naar buiten en zeg tegen de voerman waar ik 
naartoe wil.
Hij houdt de teugels stevig in handen en leidt de weg. Hij be-
paalt de juiste snelheid en kiest de beste route. En ik... ik zit in 
de koets en geniet van de reis.

Met deze allegorie probeer ik licht te werpen op het holistische 
concept van het zijn. We worden geboren, hebben ons ‘thuis’ verla-
ten en maken kennis met ons geschenk: ons lichaam. Een soort 
koets, speciaal voor ons ontworpen en op maat gemaakt. Een voer-
tuig dat zich zal aanpassen aan de veranderingen des tijds, maar dat 
ons gedurende de hele reis, tot het einde toe, zal begeleiden.
Kort na de geboorte registreerde ons lichaam een verlangen, een 
behoefte, een instinctieve drang... en het zette zich in beweging. 
Dit voertuig – ons lichaam – zou nutteloos zijn als er geen paarden 
voor liepen, dat wil zeggen zonder de stuwende kracht van onze 
wensen en verlangens, behoeften, drijfveren en emoties.
Alles gaat een poosje goed, maar al snel wordt duidelijk dat onze 
verlangens ons langs hachelijke of zelfs gevaarlijke wegen kunnen 
leiden als we ze de vrije teugel geven, en we beseffen dat we ze 
moeten intomen.
Op dat moment doet de voerman zijn intrede: onze geest, ons in-
tellect, ons vermogen om rationeel te denken. De voerman bege-
leidt ons op ons pad, hij behoedt ons voor wegen vol onnodige 
gevaren en zal omwegen zo veel mogelijk voorkomen.

In ieder van ons zijn de drie personages uit deze allegorie ver-
enigd: op het traject van onze levensweg zijn we zowel de koets als 
de paarden en de voerman. 
Het gaat erom dat we deze drie elementen harmonieus laten sa-
menwerken, waarbij we er goed op letten dat geen van de hoofd-
rolspelers de overhand neemt. 

Als we ons lichaam uitsluitend laten leiden door onze impulsen, 
gevoelens en hartstochten, lopen we grote risico’s. We hebben ons 
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verstand nodig om enige orde in ons leven te bewaren. 
De voerman is degene die de weg uitstippelt, hij bepaalt de route. 
Maar degenen die werkelijk de kar trekken zijn de paarden. We 
mogen niet toestaan dat de voerman hen verwaarloost. Ze moeten 
worden gevoed en beschermd, want wat zouden we zonder onze 
paarden moeten beginnen? Wat zou er van ons worden als we het 
alleen met ons lichaam en ons verstand moesten doen? Als we 
geen enkele wens hadden, geen enkel verlangen, hoe zou ons leven 
er dan uitzien? Dan zouden we alle contact met onze emoties ver-
loren hebben. We zouden gevoelloos zijn geworden en de kar puur 
en alleen met ons verstand trekken.
Natuurlijk mogen we ook onze koets niet verwaarlozen. Dat houdt 
in dat we hem moeten onderhouden; we moeten er goed op pas-
sen en als hij stukgaat, repareren we hem tot hij weer loopt als een 
zonnetje. We moeten er tenslotte de hele weg mee doen. Als nie-
mand ervoor zorgt, gaat de koets kapot en dan is het snel afgelo-
pen met de reis.

Pas als dit alles goed tot me is doorgedrongen, 
als ik me ervan bewust ben dat ik mijn lichaam, mijn hoofdpijn en 
mijn gevoel voor eetlust ben,
als ik weet dat ik mijn wil, mijn verlangens en mijn instincten ben
en accepteer dat ik evengoed mijn gedachten, mijn geestvermogen 
en mijn ervaringen ben... 
Pas dan ben ik er klaar voor om veilig, goed uitgerust en vol goede 
moed het pad in te slaan dat vandaag voor me ligt. 
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De oorsprong

Een pasgeboren mensenbaby is het meest hulpbehoevende, afhan-
kelijke en kwetsbare wezen van de hele schepping. Geboren wor-
den is zonder uitzondering een riskante gebeurtenis voor ieder 
kindje van elk ras, op elke breedtegraad en in elk tijdperk.
Alle andere levende wezens, hoe kwetsbaar ze bij de geboorte ook 
zijn, van de simpelste eencelligen tot de hoogst ontwikkelde dieren, 
hebben een kans om te overleven, zelfs als geen van beide ouders op 
dat moment in de buurt is om hen te verzorgen of te voeden.
Van insecten, die vanaf de geboorte totaal onafhankelijk zijn, tot de 
hoogst ontwikkelde zoogdieren, die binnen enkele uren na de ge-
boorte opkrabbelen en op zoek gaan naar de tepel van de eigen 
moeder of die van een ander vrouwtje, ze hebben allemaal de mo-
gelijkheid om het te redden, al is het maar een kans van één op een 
miljoen.
Denk maar eens aan de zeeschildpad, om een concreet voorbeeld 
te noemen. De wijfjes kruipen onbeholpen en met heel veel moei-
te over een strand van ruim tweehonderd meter breed naar de 
duinrand om daar honderden eieren te leggen, met zand te bedek-
ken en vervolgens terug te keren naar de zee. 
Als de jonge schildpadjes worden geboren, bereikt de grote meer-
derheid nooit het water. De weerloze jonkies vallen ten prooi aan 
vogels en reptielen of ze verbranden in de zon. En toch, ondanks 
de moeizame, hachelijke tocht over het strand, zijn er altijd twee 
of drie van de duizend die het overleven.
Een mensenbaby daarentegen maakt in de eerste uren van zijn 
leven geen enkele kans als hij het van zijn eigen kracht en instinct 
moet hebben, nog niet eens één op een miljoen. Een pasgeboren 
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baby is absoluut en volledig van anderen afhankelijk.
De oplossing die de natuur gevonden heeft voor deze buitensporige 
afhankelijkheid van mensenbaby’s is om ter compensatie een ou-
der-kindrelatie te creëren waarbij de ouders hun kinderen niet zo 
makkelijk in de steek kunnen laten. Het instinct of de liefde (ik zie 
het liever als liefde) geeft ons het gevoel dat deze ‘pups’ op de een 
of andere manier (biologisch gezien) een deel van ons zijn. Het is 
onmogelijk om hen weerloos achter te laten, omdat dat ons een 
gevoel van zelfverminking geeft: alsof we onszelf een arm of een 
been afhakken. 
Zo verzekert de natuur zich ervan dat de pasgeborenen in leven 
blijven; ze worden van nature beschermd tegen verwaarlozing 
door de ouders, omdat dat gezien hun totale afhankelijkheid tot 
hun wisse dood zou leiden. Dankzij de kracht van het instinct zal 
er altijd iemand zijn om voor de weerloze baby te zorgen.

Maar ja, aangezien de mens nu eenmaal een gecompliceerd wezen 
is, een vat vol tegenstrijdigheden en allerlei andere slechte, niet 
minder vervelende eigenschappen, biedt dit o zo primitieve me-
chanisme niet alleen veiligheid, maar zorgt het ook voor proble-
men. Een man en een vrouw die besluiten om een   gezinnetje te 
stichten en voor een kind te kiezen zetten de eerste stap naar een 
andere fase in hun leven, waardoor ze zonder meer de verant-
woordelijkheid nemen voor wat volgt. Of ze het willen of niet, ze 
creëren hiermee een onvermijdelijk conflict dat ze moeten oplos-
sen: de geboorte van een levend wezen dat, zoals we al zeiden, 
voelt als een verlengstuk van henzelf, terwijl ze tegelijkertijd weten 
dat hun kind zal opgroeien tot een zelfstandig wezen dat ooit zijn 
eigen weg zal kiezen. Het paar weet voor de geboorte al dat het 
kind op een dag het ouderlijk huis zal verlaten.
Vanuit het oogpunt van de kinderen bezien pakt dat gevoel van 
hun ouders dat ze één en dezelfde zijn goed uit. Dat geldt zoals 
gezegd vooral voor de eerste jaren van hun leven, hoewel het voor 
de toekomst funest kan zijn. Omdat het kind uiteraard maar al te 
goed aanvoelt dat het behandeld wordt als een deel van de ander, 
maar zelf die beleving totaal niet heeft.
Het is nooit eenvoudig om zowel de beschermer als de bevrijder te 
zijn, maar voor ouders is dat extra lastig. Vooral omdat onze kin-
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deren op alle fronten een uitzonderingspositie innemen. Je houdt 
anders van je kind dan van een ander. Ik maak met Claudia dingen 
mee die ik met niemand anders beleef. Niet alleen hou ik meer van 
haar dan van wie dan ook ter wereld, maar ik hou ook op een an-
dere manier van haar, ik hou van haar als een deel van mezelf, zoals 
ik van mijn hand hou, zoals ik van mijn ogen hou. En misschien 
wel meer... 
Volgens mij hebben alle ouders het gevoel dat hun kinderen een 
verlengstuk van henzelf zijn, tenzij ze geestelijk zo in de war zijn 
dat ze zich doof en blind houden voor hun ouderlijke instinct; in 
het begin is dat dan ook van levensbelang voor de baby, omdat het 
leidt tot de instinctieve bescherming en verzorging van een wezen 
dat geboren is vanuit een behoefte van de ouders, dat wil zeggen: 
vanuit een verlangen dat niets met altruïsme te maken heeft.
Op een keer pakte mijn dertienjarige zoon Demián, mijn andere 
grote liefde, een rondslingerend psychologieboek op en begon het 
zonder dat ik het wist te lezen. Twee weken later vroeg hij ineens: 
‘Papa, is het waar dat kinderen het product zijn van de onvrede 
van hun ouders?’
Ik zou het zelf nooit zo geformuleerd hebben, maar door de vraag 
van mijn zoon besefte ik dat dit de nuchtere waarheid was. Niets 
meer en niets minder. Natuurlijk, als je volstrekt tevreden bent 
met je leven, als er niets aan je geluk ontbreekt, als je geen enkele 
wens koestert om een stapje verder te gaan en voor kinderen te 
kiezen, als je geen enkele behoefte hebt om je te ontplooien, om 
vader of moeder te worden en een gezin te stichten, als je dat per-
soonlijke verlangen totaal niet hebt... dan zal het niet bij je opko-
men om aan kinderen te beginnen. 
Het is het vage gevoel dat er iets aan ons ontbreekt waaraan onze 
kinderen hun bestaan te danken hebben. Zij hebben nergens om 
gevraagd. 
Wij koesteren de behoefte, of die nu is aangeleerd, aangepraat of 
aangeboren, of voortkomt uit instinctieve, culturele of persoonlij-
ke overwegingen, die ons motiveert tot het besluit om een kind op 
de wereld te zetten.* 

* Als tieners ons woedend toeschreeuwen ‘Ik heb er niet om gevraagd om geboren te worden!’ 
vinden we dat een absurde provocatie en dat laten we hun dan ook luid en duidelijk weten. 
Maar het is de waarheid, de zuivere waarheid.
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Opvoeden: doceren en leren

Een groot percentage van alle kennis die we in ons leven opdoen 
wordt doorgegeven van ouder op kind. Dat gebeurt deels door alle 
bevelen, adviezen en raadgevingen, en door te belonen en te straf-
fen. Voor een ander, veel groter deel gebeurt dat door middel van 
non-verbale communicatie en onze natuurlijke neiging tot na-
apen. En bovendien zit het verborgen in het genetische materiaal 
dat van generatie op generatie wordt overgedragen, iets wat vrijwel 
onmeetbaar en niet te voorspellen is, maar inmiddels erkend 
wordt door vrijwel alle deskundigen op het gebied van het mense-
lijke gedrag: een schat aan informatie die we bij onze geboorte 
meekrijgen en ‘overgeërfde’ kennis toevoegt; een innerlijk weten 
dat ons iets vertelt wat we nooit geleerd hebben, zonder ons be-
wust te zijn van de invloed ervan of van de manier waarop dit 
weten bepalend kan zijn voor hoe we in het leven staan.
Onze kinderen worden gevormd door alles wat ze van ons mee-
krijgen, bewust of onbewust. Dit vormt de basis voor alles wat ze 
later in hun leven leren. Zij op hun beurt krijgen de taak om ons 
erfgoed uit te dragen, ver voorbij onze grenzen en beperkingen. Je 
zou kunnen zeggen dat ze als dwergen meereizen op de schouders 
van reuzen. Hoewel ze kleiner zijn, kunnen ze dankzij ons verder 
zien dan wij. En als het goed is, zullen hun kinderen op hun beurt 
weer verder kunnen zien dan zij.
In onze snel veranderende wereld is dat niet alleen een voordeel, 
maar zelfs een voorwaarde voor de mensheid als geheel om te 
overleven.
Ik zeg tegenwoordig vaak dat wij zijn opgevoed volgens de oude 
metafoor die stelt dat we onze kinderen geen vis moeten geven, 
maar hun moeten leren vissen. Dat klinkt nog steeds mooi, maar 
vandaag de dag gaat het helaas niet meer op.
Als ik mijn kinderen een hengel geef om te leren vissen, zoals de 
parabel voorschrijft, kan dat nuttig zijn of niet, maar mijn lessen 
zullen snel verouderd zijn en ook het stuk gereedschap dat ik ze 
geef voldoet niet meer. Het is goed mogelijk dat er als ze volwassen 
zijn geen vis meer gevangen kan worden met die hengel die ik ze 
gegeven heb. En als dat zo is, kan het maar zo zijn dat ik ze veroor-
deeld heb tot de hongerdood.
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In de wereld van vandaag rust er een nieuwe taak op de schouders 
van ouders: we moeten onze kinderen leren hun eigen gereed-
schap te ontwikkelen. We moeten zorgen dat ze hun eigen hengel 
kunnen maken, hun eigen net kunnen knopen en hun eigen me-
thode kunnen ontwikkelen om te vissen. Om dat te doen zullen we 
eerst nederig moeten toegeven dat onze eigen beproefde manier 
van vissen niet meer werkt.
Dit onvermogen van ouders om hun kinderen te leren hoe ze hun 
problemen moeten oplossen is in de twintigste eeuw hand over 
hand toegenomen, wat voor een groot deel te maken heeft met het 
fenomeen van de snel stijgende kennisverdubbeling*. Het doet 
afbreuk aan het prestige van de ouders en kan tot een verslech-
terde relatie tussen ouders en kinderen leiden.

Overbezorgde ouders, onhandelbare kinderen 

Aan het einde van de negentiende eeuw stond, in elk geval wat het 
grote publiek betreft, de psychologie nog in de kinderschoenen. 
Wel werd er al dankbaar gebruikgemaakt van de kennis uit de 
pedagogie, de praktijk van het opvoeden.
Een congres met als thema ‘pedagogiek en huwelijk’ dat in 1894 
plaatsvond in Frankrijk kwam tot de volgende conclusie:

‘Aan het einde van deze eeuw (xIx), in deze moeilijke tijden voor 
huwelijk en gezin, zijn echtparen met kinderen zo onzeker van 
zichzelf en zo bang voor de toekomst, dat ze de neiging hebben om 
hun kinderen dwangmatig te beschermen tegen alle problemen 
die ze mogelijkerwijs kunnen ondervinden. We waarschuwen er 
echter met klem voor dat deze tendens uiterst gevaarlijk is. Als 
ouders dit met te veel toewijding doen, zullen hun kinderen nooit 
leren om hun problemen zelf op te lossen.
Als we er niet in slagen om het tij te keren, zijn er tegen het einde 
van de twintigste eeuw miljoenen volwassenen met herinneringen 

*  De tijdspanne waarin onze kennis verdubbelt. De index die meet hoeveel tijd er nodig is om 
het totaal van de menselijke kennis te verdubbelen. Die wordt momenteel geschat op twintig 
jaar, maar de verwachting is dat deze binnen vijftig jaar ingekort zal zijn tot minder dan vijf 
jaar.



26

aan een fantastische jeugd en een gelukkige tienertijd, maar met 
een problematisch heden en een toekomst geplaveid met misluk-
kingen.’ 

Die voorspelling van meer dan honderd jaar geleden is uitgeko-
men. Ouders, met name die uit de tweede helft van de twintigste 
eeuw, waartoe ik behoor, hebben hun kinderen veel te bescher-
mend opgevoed. In plaats van hun te leren op eigen benen te staan 
en hun problemen zelf op te lossen, hebben we ze een jeugd gege-
ven waarin alles hen zo gemakkelijk werd gemaakt dat ze nooit 
hebben geleerd om hun eigen boontjes te doppen.

Aan de andere kant hebben wij, die de veertig zijn gepasseerd, 
naast onze fouten en beperkingen in elk geval één ding goed ge-
daan en dat is om de dooie dood niet niks. Wij, als groep, hebben 
onze kinderen iets geheel nieuws gegeven: 

De kans om in opstand te komen.

Let wel dat wijzelf over het algemeen uit gezinsstructuren komen 
waar ongehoorzaamheid (laat staan verzet), niet geduld werd. 
Onze ouders gaven ons duidelijk te verstaan, hoe lief en begripvol 
ze ook waren, dat we niets in te brengen hadden. Veel van mijn 
generatiegenoten spraken hun ouders nog met ‘u’ aan, waarmee de 
afstand werd bewaard. Als onze ouders hun beslissingen niet kon-
den onderbouwen zeiden ze alleen: ‘Mond houden, jij. Zolang je 
onder mijn dak woont, heb je te doen wat ik zeg. Ik maak hier de 
dienst uit en niet jij.’ 
Het eerste woordje dat mijn kinderen leerden, misschien nog wel 
eerder dan ‘papa’ was: ‘Waarom?’
Onze kinderen stelden overal vragen bij... en dat doen ze nog 
steeds. 
Ze hebben van ons geleerd dat ze tegengas mogen geven en gewa-
pend met die tegendraadsheid kunnen ze zich van ons losmaken. 
Zo kunnen ze zich van ons bevrijden, vooral van onze manie om 
hun onze verouderde oplossingen op te dringen.
Dat is onze grote verdienste. Misschien wel de enige waarop we 
kunnen bogen. En dit zal de wereld veranderen.
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De theorie van de drie derde delen

Tegendraads of niet, er komt een moment waarop ik besef dat ik 
niet altijd een moeder zal hebben die me te eten geeft, een vader 
die me onderhoudt, iemand die beslissingen voor me neemt... Ik 
begin door te krijgen dat ik voor mezelf moet zorgen, dat ik het 
ouderlijk huis moet verlaten. Er zit niets anders op. Ik moet me 
losmaken van mijn ouders en afscheid nemen van die veilige, be-
schermde plek. 
‘En wanneer is dat dan?’ is de vraag die regelmatig opklinkt in de 
samenleving. Het antwoord is helder, al werpt het bar weinig licht 
op de zaak: aan het einde van de adolescentie. Dat brengt ons au-
tomatisch op de volgende vraag: ‘Wanneer vindt het einde van de 
adolescentie plaats? Hoe oud ben je dan precies?’

Toen wij kinderen waren begon de adolescentie min of meer rond 
ons dertiende en moest ze op onze tweeëntwintigste verjaardag 
afgelopen zijn. Nu, in het begin van de eenentwintigste eeuw, be-
ginnen kinderen rond een jaar of tien al te puberen en kunnen ze 
dat rustig tot hun vijfentwintigste of langer volhouden. En hoewel 
de puberteit in tal van opzichten een geweldige tijd kan zijn, is het 
ook een periode van lijden. Vijftien jaar adolescentie is echt te lang. 
Wat het mysterie van die verlengde adolescentie betreft, heeft iede-
re dwaas er wel een theorietje over. Ik ook.
Ik zal je mijn theorie uit de doeken doen. Vooral omdat ik weet dat 
er altijd slimme mensen zijn die zelfs uit het meest vergezochte 
theorietje verhelderende conclusies kunnen trekken.

Stel je voor dat iedereen een braakliggende lap grond krijgt, 
bezaaid met onkruid. We hebben water, voedsel en gereedschap, 
maar geen boeken en geen ouderen die weten wat we moeten 
doen. Ze geven ons zaden en landbouwgereedschap en zeggen: 
‘Jullie moeten eten wat je zelf uit de grond weet te halen.’ 
Wat zouden we doen om onszelf en onze dierbaren te voeden? 
Het eerste wat we vast en zeker zouden doen is onkruid wie-
den, de grond bewerken, omspitten, schoffelen en voren ma-
ken om te kunnen zaaien.
Als dat klaar is, kunnen we gaan zaaien, poten en planten. 
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We wachten af, verzorgen onze zaailingen, zorgen dat ze goed 
gestut worden, snoeien wat bij en beschermen ze voor een 
betere groei.
Tot slot, als alles goed gegaan is, breekt de periode aan waar-
in we kunnen oogsten wat we gezaaid hebben.

Wat het opbouwen van je eigen leven betreft, zie ik veel overeen-
komsten met de inspanningen om het land te bewerken. 
Voortbordurend op het werk van mijn vriend en collega Enrique 
Mariscal, in zijn prachtige boek Manual de Jardinería humana*, 
zouden we het menselijk leven kunnen onderverdelen in drie 
grote levensfasen, drie fasen of drie ‘derde delen’ die zich achter-
eenvolgens voordoen in het leven van ieder mens:

1. Een derde om de grond voor te bereiden.
2. Een derde voor groei en expansie.
3. Een derde voor de oogst.

Laten we elk van deze fasen eens nader bekijken.
Het eerste deel komt overeen met onze kindertijd en adolescentie. 
In deze periode gaat het vooral om het leren, om de grond voor te 
bereiden en te wieden, te bemesten en te schoffelen, zodat alles in 
orde is voor de zaaitijd. 
Het zou heel onverstandig zijn om te gaan zaaien voordat de grond 
er klaar voor is. Het zou zinloos zijn om in deze periode te gaan 
oogsten. Dan moet je tussen het onkruid op zoek naar de overge-
bleven zaailingen van anderen. Zo’n oogst kan niets goeds opleve-
ren, niets wat voedzaam is.
Het tweede deel staat gelijk aan de periode van onze vroege en 
latere volwassenheid. Het is de tijd voor groei. De tijd om onze 
zaden te planten. De tijd om ze water te geven, te verzorgen, te 
kijken hoe ze groeien. Het is het deel waarin we zaaien, poten en 
planten, waarin we ons ontwikkelen en ontplooien.
Het zou waanzin zijn om de grond te blijven bewerken terwijl het 
tijd is om te zaaien. Het zou dom zijn om te willen oogsten als we 
nog aan het zaaien zijn. Alles op zijn tijd. 

*  Editorial Serendipidad, 1994 (handboek van de menselijke tuinverzorging).
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Het laatste deel is de ouderdom. De tijd om te oogsten.
Wat een onzin zou het zijn om in de oogsttijd de grond om te spit-
ten, om nog meer te zaaien, te besproeien en het veld te vergroten 
om uit te breiden. 
Hoe onverstandig zou het zijn om in plaats van te genieten te blij-
ven zaaien! In de oogsttijd hoef je maar één ding te doen: de 
vruchten plukken. Vooral omdat je als je niet op tijd oogst, mis-
schien wel nooit zult oogsten.
Ik leg dit alles zo uitgebreid uit om duidelijk te maken dat de duur 
van de drie derden afhankelijk is van de duur van het leven. 
Dus in de tijd van onze voorouders, toen mensen gemiddeld niet 
ouder werden dan vijfendertig à veertig jaar, duurde het eerste 
‘derde deel’ twaalf tot dertien jaar*, terwijl de volwassen periode 
eindigde tussen de zesentwintig en de dertig.
Boven de dertig werden de grootouders van onze grootouders 
beschouwd als oud. Vrouwen konden niet meer zwanger worden 
en van mannen werd niets anders verwacht dan dat ze rustig hun 
dood afwachtten.
Toen de generatie van mijn ouders geboren werd, in het begin van 
de twintigste eeuw, schommelde de gemiddelde levensverwach-
ting al rond de zestig jaar. En zo werd de adolescentieperiode 
langzaam maar zeker langer. In die tijd werd bepaald dat je op je 
eenentwintigste volwassen werd en op je vijfenzestigste met pen-
sioen zou gaan (respectievelijk het einde van de adolescentie en 
het einde van het actieve beroepsleven).
We hoeven er niet langer over uit te wijden om te begrijpen dat het 
vandaag de dag, met een gemiddelde levensduur van achtenzeven-
tig jaar of meer, niet meer dan redelijk is om te verwachten dat de 
adolescentie eindigt rond het vijf- à zesentwintigste levensjaar.
Het moge duidelijk zijn dat een ID-kaart niet aangeeft of iemand 
volwassen is, en ook dat de wet dit niet beslist. De adolescentie is 
afgelopen als iemand heeft geleerd om voor zichzelf te zorgen en 
er klaar voor is om de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn 
heden en zijn toekomst.

* De bar mitswa en bat mitswa onder de joden, het vormsel onder de katholieken en de besnij-
denis onder islamieten zijn alle rond deze leeftijd gepland. Ze vormen het slot van het eerste 
derde deel van het leven en daarmee de afsluiting van de adolescentie. Het kind was klaar met 
het bewerken van de grond en werd opgenomen in de volwassen samenleving.
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Als iemand het adolescentenstadium voorbij is, kan hij in alle op-
rechtheid en zonder een zweempje ironie of boosheid tegen zijn 
ouders zeggen: ‘Van nu af aan kunnen jullie je weer met je eigen 
leven bemoeien, want ik ga me bezighouden met dat van mij; ik 
zorg voor mezelf.’ 

Laat ze vrij

In mijn dertigjarige loopbaan als therapeut heb ik honderden jon-
geren, mannen en vrouwen gesproken die zich uit alle macht vast-
klampten aan hun ouders, die niet onder hun beschermende 
vleugels vandaan durfden komen om hun eigen leven te leiden. Ik 
moet erbij zeggen dat dit deels aan de ouders lag, die door gebrek 
aan ervaring, uit angst of vanwege hun eigen neuroses hun kinde-
ren niet konden of wilden leren hun vleugels uit te slaan.

Een man uit Jalisco, Mexico, vertelde me het volgende verhaal, dat 
veel overeenkomsten vertoont met een verhaal dat ik jaren geleden 
hoorde van een lezeres uit de provincie Catamarca, Argentinië. 

Op een dag vond een boer achter in zijn tuin een uitzonderlijk 
groot, gespikkeld ei. Hij had nog nooit zoiets gezien. 
Opgetogen en nieuwsgierig besloot hij het mee naar huis te 
nemen.
‘Zou het een struisvogelei zijn?’ vroeg zijn vrouw.
‘Nee, dat heeft een andere vorm,’ zei zijn vader. ‘Bovendien is 
het daar veel te groot voor.’ 
‘Zullen we het opeten?’ vroeg zijn zoon.
‘Misschien is het wel giftig,’ aarzelde de boer. ‘We moeten eerst 
weten welk beest dit soort eieren legt.’
‘Laten we het in het nest van de broedse kalkoen leggen,’ stelde 
de jongste dochter voor. ‘Als het dan uitkomt, weten we wat 
het is.’ 

Zo gezegd, zo gedaan. En daarna dachten ze geen van allen 
meer aan dat arme ei.
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Na twee, drie weken werd de eierschaal gebroken door een 
donkergekleurde, grote, beweeglijke vogel die al het voedsel 
opschrokte dat hij kon vinden. 
Als alles op was, keek de vreemde vogel vol verwachting naar 
zijn moeder en vroeg hij opgetogen: ‘Zullen we nu gaan ja-
gen?’
‘Hoe bedoel je, jagen?’ vroeg de moeder verschrikt.
‘Gewoon, jagen,’ antwoordde het kuiken. ‘En vliegen, natuur-
lijk. Kom op, laten we gaan vliegen!’
De moederkalkoen begreep niets van het voorstel van haar 
jongste kind en legde liefdevol en geduldig uit: ‘Hoor eens, 
mijn zoon, kalkoenen kunnen niet vliegen. Dat denk je alleen 
maar, omdat je zo gulzig bent. Het is niet goed voor je om zo 
haastig te eten, en te veel eten is nog slechter.’

Vanaf dat moment probeerde de vogelfamilie, door de moeder 
gewaarschuwd voor de vreemde grillen van haar jong, om het 
kuiken te helpen minder en langzamer te eten. Ze gaven hem 
het voer gedoseerd en maanden hem aan om niet zo te 
schrokken. 
Maar... het kuiken had zijn lunch of diner, zijn ontbijt of tus-
sendoortje nog niet op, of hij begon te roepen: ‘Kom op, jon-
gens, laten we een eindje gaan vliegen.’
Dan legden alle kalkoenen op het erf hem geduldig uit: ‘Weet 
je dan niet dat kalkoenen niet kunnen vliegen? Je moet goed 
kauwen, minder eten en ophouden met die onzin, want zo 
raak je nog eens in de problemen.’ 
De tijd verstreek en het kuiken werd groter, zei steeds minder 
vaak dat hij honger had en sprak nooit meer over vliegen of 
jagen. 
Het kuiken groeide op en eindigde zoals alle kalkoenen op dat 
erf eindigden: in de oven op de dag voor kerst. 
Niemand vond het vlees lekker: het was taai en smaakte niet 
naar kalkoen. 
Dat was logisch, want het kuiken was geen kalkoen, maar een 
adelaar: een bergadelaar die op drieduizend meter hoogte 
kan vliegen met een lammetje tussen zijn poten...
Hij stierf zonder dat te weten... omdat hij het nooit had ge-



32

waagd om zijn vleugels uit te slaan... en omdat niemand hem 
ooit had verteld dat dat de natuurlijke aard is van een ade-
laar.

Meestal leren kinderen wat ze moeten leren, om daarna zelfstan-
dig en alleen hun weg te vervolgen.
Maar als ze dat niet doen, is het zowel voor henzelf als voor ons, 
hun ouders, het beste om hen te dwingen het veilige nest te verla-
ten.
Het hoort bij onze ouderlijke taak om onze kinderen te laten zien 
dat ze zich los moeten maken om uit te vliegen. Onder andere 
omdat wij er niet altijd zullen zijn.
En als die kinderen ondanks alle moeite die we doen, ondanks alle 
aanmoediging die we hun geven, geen aanstalten maken om te 
vertrekken, dan moeten wij als ouders liefdevol en met oneindige 
tederheid de deur voor hen openzetten en ze een schop onder hun 
kont geven!

Ik hoor het tegenwoordig steeds vaker en ik heb er inmiddels 
schoon genoeg van om te moeten aanzien dat ouders hun spaar-
centjes, alles wat ze met moeite opzijgezet hebben voor hun oude 
dag, aan hun kinderen besteden: losbollen en nietsnutten die niet 
van plan zijn om voor zichzelf te zorgen en ook nog eens het lef 
hebben om van hun ouders te eisen dat ze bijspringen, want ‘Jij 
bent tenslotte mijn vader’ en ‘Dan moet je maar wat verkopen om 
me te helpen, want wat van jou is, is later toch van mij!’
Natuurlijk mag je je kinderen best eens een handje helpen als je 
dat wilt. Zolang je maar heel goed begrijpt dat onze plicht en onze 
verantwoordelijkheid ten opzichte van onze kinderen niet altijd-
durend hoeven te zijn. Het wordt tijd dat wij als ouders leren... 
dat onze rol als vader of moeder wel degelijk grenzen heeft...
dat het belangrijk is om onze kinderen te leren op eigen benen te 
staan...
dat het van belang is om hen te beschermen en op te voeden tot ze 
volwassen zijn...
En daarna, als het eenmaal zover is...
D. Z. H. U. 
Wat betekent D.Z.H.U?
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Dat Ze Het Uitzoeken... zo goed en zo kwaad als ze dat kunnen.
Maar stel dat ze de dingen die wij hun hebben meegegeven niet 
goed begrepen hebben?
En stel dat ze niet rondkomen met wat ze verdienen?
Of dat ze niet genoeg verdienen om hun eigen kinderen te eten te 
geven?
Om met Brozo te spreken, de vlijmscherpe Mexicaanse clown: 
‘Jammer dan, Ricardito.’
Goed, we willen natuurlijk niet dat er iemand hongerlijdt. In het 
ergste geval moeten ze maar een tijdje ’s morgens bij je langs-
komen voor een paar boterhammen. 

Ik ben er absoluut van overtuigd dat het kweken van oneindige 
afhankelijkheid een slechte zaak is, die ik met de beste wil van de 
wereld niet liefdevol kan noemen. Er komt een moment waarop 
liefde betekent dat je je kinderen de verantwoording geeft over 
hun eigen leven. Daarna hou je je erbuiten, help je ze als je er zin 
in hebt, voor zover jij dat wilt en voor zover het jou uitkomt. En 
laat ik duidelijk zijn: je helpt alleen voor zover je kunt, binnen je 
eigen mogelijkheden. Het is niet de bedoeling dat je ze helpt en er 
zelf aan onderdoor gaat.
Het is waar dat ik, net als de meeste ouders, heel graag zeker wil 
weten dat mijn kinderen zich kunnen redden als ik er niet meer zal 
zijn.
Dat zou ik werkelijk geweldig vinden.
En daarom wil ik dat ze dat doen voordat ik doodga, zodat ik het 
met eigen ogen kan zien. Zodat ik in vrede kan sterven, met de 
absolute zekerheid dat ik me naar behoren van mijn taak heb ge-
kweten.




