
‘Ouders 

Zingeving in de opvoeding zit 
niet in uiterlijkheden, maar in 
het doorgeven van waarden
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die denken dat 
ze uitontwikkeld 
zijn, vind ik te 
gemakzuchtig’ 

Haar zoon voedt ze op met aandacht in de breedste zin, een 
van de belangrijkste waarden in de opvoeding, vindt Désanne 
van Brederode. ‘Religiositeit is iets van hemzelf. Die zal ik 
nooit opdringen.’

Moeder en puberzoon filosoferen veel. Altijd in een leuke 
sfeer en over uiteenlopende onderwerpen. ‘Maar we dwalen 
nooit helemaal af ’, zegt Jesse. ‘Niet dat we beginnen bij het 
ontstaan van de wereld en uitkomen bij Feyenoord.’ 
De twaalfjarige zoon van (filosofe en auteur) Désanne van 
Brederode en Volkskrantrecensent Arjan Peters schui-
felt lachend op de bank in hun woning in Amsterdam. 
‘Mijn moeder en ik hebben het vaak over zingeving. Over 
het geloof, het ontstaan van de wereld, over Ajax- en 
Feyenoordsupporters die elkaar maar blijven uitschelden.’ 
Zijn moeder vult aan: ‘Meestal gaat het over hoe je als mens 
met een ander omgaat. Moet je, als iemand je iets verve-
lends aandoet, hem de wang toekeren of juist niet?’

Het maken van sfeer is het meest morele wat je als ouder 
kunt doen, vindt Van Brederode. ‘Toen Jesse klein was, 
dacht ik: voor mij is op zondagochtend naar de kerk 
gaan misschien wel makkelijker dan meewapperend met 
het leven vorm te geven aan zingeving. Voor ons was de 
zondagochtend vanaf toen iets van ons drieën. Met een 
feestelijk ontbijt sloten we ons als gezin af van de rest van 
de wereld. Voor Jesse betekende dat veel. Kinderen begrij-
pen theorie nog niet, ze leven veel meer in sferen.’
Als kind was ze een ‘religieus meisje’, vertelt de filosofe. De 

dochter van een ex-priester en een naar spiritualiteit zoe-
kende moeder heeft in haar jeugd veel religiositeit mogen 
ervaren. Maar de tijd die ze vanaf haar negende tot haar 
zestiende op de Vrije School doorbracht, heeft minstens 
zoveel invloed gehad op hoe ze nu tegen zingeving aankijkt. 
‘Het eerbiedige zit in alles op de Vrije School. Ik had het idee 
dat ik begreep vanuit welke zorg Rudolf Steiner dit in het 
onderwijs had gelegd. Thuis kwam de ervaring altijd eerst. 
Ik ben niet opgegroeid met dogma’s. Ik heb het altijd schade-
lijke onzin gevonden als kinderen klakkeloos dingen moeten 
aannemen op gezag van een ander.’
Nooit zal ze daarom Jesse haar geloof opdringen. Van huis 
uit is ze katholiek, maar na een lange zoektocht sloot de 
filosofe zich aan bij de Christengemeenschap, een kerkge-
nootschap dat mede opgericht is door de grondlegger van 
de antroposofie: Rudolf Steiner. 
‘Ik vroeg laatst aan Jesse of hij gedoopt zou willen worden. 
Hij antwoordde: “Mam, ik geloof dat ik dat dan voor jou 
zou doen.” Toen heb ik hem nog eens duidelijk gemaakt dat 
dit nooit mag gebeuren. Natuurlijk wil ik bepaalde dingen 
uit zijn opvoeding terugzien, tafelmanieren bijvoorbeeld. 
Maar religiositeit is iets van hemzelf.’
Praktische dilemma’s in de geloofsopvoeding van haar 
kind kent Van Brederode dan ook niet. Moet hij wel of niet 
mee naar de kerk bijvoorbeeld. ‘Ik denk dat je die dilemma’s 
hebt als je precies weet wat je wilt dat je kind gaat geloven. 
Dat heb ik absoluut niet.’
Hij gaat niet mee naar een kerkdienst. Maar dat wil niet 
zeggen dat Jesse niets heeft meegekregen van religie, 
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integendeel. Hij groeide op met verhalen uit de kinderbijbel, 
ging met zijn moeder mee naar de jaarfeesten van de kerk en 
was als klein kind al deelgenoot van kleine, intieme ritue-
len die zijn ouders soms spontaan als gezin organiseerden. 
‘Jesse is een religieus kind. Hij kan soms dingen zeggen van 
een ongelofelijke wijsheid, snapt de symboliek in verhalen, 
terwijl ik dat er nooit bij hem heb ingestampt. Nu heeft hij 
de leeftijd bereikt waarop hij zich meer interesseert voor de 
rationele, wetenschappelijke kant. Het religieuze schuift 
naar de achtergrond. Dat is, denk ik, een heel gezonde kente-
ring. Maar ik ben toch blij dat hij als kind de kerststemming 
anders heeft beleefd dan die met Pasen.’

Als je een kind van alles wilt 
meegeven, maar zelf met 
een blinde vlek rondloopt, 
omdat je denkt dat je er al 
bent, bereik je niets
Er wordt in huize Van Brederode-Peters gebeden voor het 
eten. Er zijn religieuze symbolen en intieme ritueeltjes op 
kerstavond. Maar zingeving in de opvoeding zit voor de 
filosofe niet in uiterlijkheden, maar in het doorgeven van 
waarden. Dat doet ze door steeds uit te leggen waarom ze 
doet zoals ze doet. En door niet alleen maar over waarden te 
praten, maar door ze ook te laten zien. Met een flinke portie 
humor en een gepaste dosis zelfcorrectie. 
‘De laatste tijd hebben we vaker kleine ruzietjes. Die duren 
vijf minuten, daarna laten we elkaar met rust. Ik vind het 
ongelofelijk knap dat Jesse er vervolgens zelf op terug-
komt en uitlegt waarom hij iets deed. Zonder mezelf te 

complimenteren denk ik dat hij dit kan, omdat hij ziet dat 
Arjan en ik dat zelf ook doen. Ik vind het belangrijk om me 
als opvoeder kwetsbaar op te stellen, te laten zien: ik ben 
diegene die jou moet opvoeden. Maar tegelijkertijd kan ik 
een ontzettende prutser zijn: iemand die A zegt, maar B 
doet. Dat heb ik van mijn moeder geleerd. Die stelde zich 
ook kwetsbaar op, waardoor ik haar juist serieuzer nam.’
Volwassenen die naar hun kinderen toe beweren ‘uitont-
wikkeld’ te zijn en alles te weten, zijn te gemakzuchtig, 
vindt Van Brederode. ‘Je kind verandert voortdurend, 
maar jouw eigen waarden moeten ook worden herzien en 
bevraagd. Als je een kind van alles mee wilt geven, maar 
zelf met een blinde vlek rondloopt, omdat je denkt dat je er 
al bent, bereik je niets.’
Aanpassen is soms heel moeilijk, weet de moeder. ‘Zo 
worstel ik met het feit dat Jesse elk verloren uurtje lijkt te 
willen opvullen met televisiekijken en de meest geavan-
ceerde computerspelletjes. “Ik was op zijn leeftijd gaan 
tekenen, schrijven of iets anders gaan maken”, denk ik dan. 
Daar hebben we veel discussie over. Toch blijf ik uitleg-
gen waarom ik er moeite mee heb. En laten mijn man en ik 
zien dat we één lijn volgen. Omdat je daarmee voorleeft dat 
erover wordt nagedacht. Dat dingen niet zijn omdat “iets 
nu eenmaal zo hoort’’.’ 

De meest tijdloze waarde die zijn moeder Jesse wil over-
dragen, is te leven vanuit dienstbaarheid aan de wereld, 
hoewel dat vaak ingaat tegen de huidige tijdgeest waarin 
zelfontplooiing en individualisme vooropstaan. ‘Ik zou het 
mooi vinden als Jesse later iemand is die bij keuzes steeds 
de afweging maakt: doe ik dit voor de wereld of ter meer-
dere eer en glorie van mijzelf ?’
Daarom voedt ze haar kind op in een sfeer van aandacht. 
‘Dat is het meest belangrijke wat ik hem mee wil geven: dat 
dingen bewust worden gedaan. Dat aandacht doorwerkt in 
alles waar zorg in zit: van het afruimen van de tafel tot in 
vriendschappen.’
‘Religiositeit is voor mij dankbaarheid’, zegt Van Brederode. 
‘Ik geloof er niet in om getroost te worden of om iets van 
God te krijgen. Dat hoop ik ook aan Jesse door te geven: 
wees dankbaar, niet alles is vanzelfsprekend. Je moet niet 
het laatste woord willen hebben, je kunt niet iemands hart 
peilen.’ En, besluit ze: ‘Ik ben geneigd er achteraan te zeg-
gen: dat kan alleen God.’ ◆

Désanne van Brederode (1970) studeerde filosofie. In 
1994 debuteerde ze met haar veelbesproken roman 
Ave verum corpus/Gegroet waarlijk lichaam. 
Daarna volgden nog vier romans waarvan Hart in 
hart (2007) werd bekroond met de Gerard Walschap 
Literatuurprijs. Van 2006 tot zomer 2010 was Van 
Brederode columnist van het politieke televisiepro-
gramma Buitenhof. Op dit moment werkt Van 
Brederode aan haar zesde roman, schrijft ze 
artikelen en verzorgt ze lezingen over levensbe-
schouwelijke onderwerpen.
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