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Nut en onnut van eruaring

Ken je ze? De parlevinkers, die met hun booties langs
schepen trekken om handel te driiven? Wi, als redactie,
kennen onszelf die ral toe. Da's nieuw. Vooriullie en voor

onszelf. Daarom een korte toelichting.
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Tot zover dit stukje zelfplagiaat. Toen wij LangszÍJ een
l$vartaalblad over opvoeding, opzetten begon ik deze
hoofdredactionele uitleg onder het kopje Padevinken.
Met de jaren word ik enthousiaster over die beeldspraak.
Want'parlevinken'was niet alleen bruikbaar voor onze
organisatie van pedagogen, die vanuit hun ervaring
ouders toerustten. De metafoor is ook prima toepasbaar
voor ouders, vakmensen, christenen en gepensioneerden
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Tweeërlei ervaring: die van ouders én die van hun kinderen
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Eerst even over ouders. Wat wil je als moeder of vader voor jouw kind? Het beste natuurlijk. Dus wat jij aan
kostbare ervaring hebt opgedaan geef je het liefst rechtstreeks aan je kind door. Maar dat gaat niet vanzelf.
Volwassenheid is niet als een pakje overdraagbaar van de ene generatie op de andere. Elk kind maakt een
ontwikkeling door, waarbij het gaandeweg steeds meer ergen ervaring op doet met hoe het leven in elkaar
steekt. 'Ervaren' betekent oorspronkelijk'ergens doorheen reizen'. VtÍat dus wilzeggen: door ondervinding
weet krijgen van. lets persoonlijk leren kennen. En dat moet iedereen zelf meemaken, iemand anders kan het
niet overnemen. Hoe graag die ander dat ook zou willen. Dit plaatje verheldert het opvoedproces enigszins.
STUREN betekent directe invloed in het leven
van jouw kind en de keuzes die gemaakt
moeten worden. Vanuit jouw ervaring leg je
4 werkjouw
kind iets op. ln de prille jeugd past dat
woorden
@t
voor bepaalde zaken, maar het wordt steeds
voor
belangrijker het kind zelf te laten denken en
ouderc
eigen keuzes te laten maken.
BEGELEIDEN komt dus al gauw in beeld. $/ie
begeleidt legt uit,' corrigeert, maar probeert
zoveel mogelijk verantwoordelijkheid bij het
kind te leggen.
ADVISEREN is een vrij natuurlijk vervolg op
20 leeftijd kind eerdere, goed bevallen begeleiding. Zoals bÍ
een onervaren sporter: na vakkundig getraind
te zijn zal hij later zijn coach om advies vragen voor zaken waar hij zelf toch nog niet uit komt.
MEELEVEN is het belangrijkste werkwoord, dat zal het leven lang spelen. Je houdt van je kind, toont waar dat
kan je betrokkenheid. Door belangstellend te volgen wat er gebeurt en daar - waar gewenst - op in te spelen.
Natuurl1k bestaan er geen keurige scheidslijnen tussen deze vier werkwoorden. Het hele proces varieert met
de leeftijd en rijpheid van het kind en het specifieke gebied waarop overleg nodig is. Het kan zijn, dat je jouw
jongvolwassen zoon of dochter adviseert rond studiekeuze, begeleidt bij financiën en tegelijk directieve
afspraken hanteeÉ rond het gebruik van jouw auto. Voor ouders betekent het schakelen in het omgaan met
gêzag. Plus selectief inbrengen van hun eigen ervaring- Want hoe nuttig die ook voor henzelf is (geweest), of
hun kind daar profrjt van denkt te hebben, dat bepaalt dat kind. Uiteindelijk is nu de nieuwe generatie aan zet.
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ln collegiaal werkverband: de win-win-match vinden
Niet elke 72P-er werkt met skgiaires, maar in de meeste werksettingen is een nieuwkomer erbij gebaat de
kunst af te kunnen kijken bij collega's die gepokt en gemazeld zijn in hun vakgebied. Ooit stond de verhouding

.

SENIOR
expertise
tonen

tussen meester en gezel model; een meer eigentijdse winwin-situatie schetste ik eerder in dit grafiekje. Een jongere
medewerker profiteert van het doen en laten van zijn
oudere collega. Tenrijl die senior op zijn beurt gebaat is bij
het frisse, onbevangene van de beginneling met zijn open
blik en onaffe ideeën. Dat gaat goed als beide in de loop
van de tijd hun rolanders gaan invullen, zoals dat met de
pijlen wordt aangegeven. De aanvankelijke 'aanpassing'
aan de gangbare werkwijze van de senior gaat dan over in
'empowerment'van de junior om zijn stempel te drukken.
Zie https://www. andez. info/Match ino. pdf voor een verdere

\
AANPNSSING,

l

,EMPOWERM€NT'

coach
zijn

\
ervaring
opdoen

eigen visie JUNIOR
vormgeven

uitwerking.

Uitdaging voor chÍistenen: gepaste woorden, vanaf de zijkant
lk kwam in de Bijbel een werkelijk fascinerend werkwoord op het spoor: parakaleo. Dit Griekse woord is op
zeker 16 manieren vertaald:
Aansporen
Bemoedigend toespreken Dingend
Moed inspreken

Aandringen Aanmoedigen
Antwoorden
Oproepen
Roepen
Tnchten te bedaren Troosten

Aanraden
venoeken
Smeken
Uitnodigen

Terechtwijzen
Vragen
Venassend die schakering! Maar hoe kán het, dat deze woorden qua sfeer, toon, teneur zo sterk uiteen
liggen? Blijkbaar werken vertalers met een soort drietrapsraket 1e - ze gaan uit van de letterlijke betekenis:
pên = naast, tenijde en kaleo = roepen, noemen, 2e - ze houden daarbij rekening met de context van het
Bijbelverhaal waarin dit werloroord gebruikt wordt en 3e - ze kiezen daama het best passende Nederlands.
De ruimte ontbreekt om de 109 bijbelgedeelten waarin pankaleo gebruikt wordt naar voren te halen. Maar de
algemene strekking is: kom bij de ander langszij en reageer gepast op zijn situatie van dat moment. Dus is
iemand verdrietig? Kijk hoe je kunt troasten. Gaat de ander echt de fout in? Trek je dan niet terug, maar heb
het lef om terecht b wrtzen. Lijkt iemand helemaal over de rooie te gaan? Help hem de-escaleren, m.a.w.
tracht te bedarcn. Enzovoorts. Bij para4aleo valt het accent dus volledig op de ander: wat helpt hem n0 in wat
hij concreet meemaakt. Natuurlijk kan het wel eens nuttig zijn om dan vergelijkbare, persoonlijke ervaring met
verdriet, grove blunders, heftige emoties enz. in te brengen, maar zet nou niet opeens jezelf in het middelpunt.
Het gaat echt om die ander. Welke ervaring doet hij op in deze situatie? Sluit daar bij aan.

Het pensionado-perspectief: broodpoeper wordt parlevinker
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Als beginnend zeiler op de Friese meren, leerde ik van SijEe of Chris het begrip 'broodpoeper' kennen. Al
laverend in onze BM-er op meren en in kanalen wisten we zeker: de binnenvaartschippers hebben voorang.
Die imposante broodpoepers vertegenwoordigen de echte economie, wij zijn ontspannen aan het spelevaren.
Pensioneren zou je kunnen gaan zien als het
,I
wisselen van boot. Zorgde je tijdens je
É
arbeidzame jaren net zoals een binnenvaartschipper voor brood op de plank, nu met je
pensioen kun je proberen de omslag te
maken naar parlevínker worden. Dat is dan
een ingrijpende switch, op zeker drie fronten.
Want het betekent...
... anders varen. Koers zetten en houden met
maximale tonnage, die dagel'rjkse praktijk is
vanaf het pensioneren écht voorbij. Tegelijk
geldt manoeuvreren met een snel, wendbaar
bootje, dat heeft ook wel wat!
... andere lading. Het transporteren van
bulkgoederen is ook opeens geschiedenis.
De uitdaging wordt nu orn eens veel breder te kijken naar alle eerder opgedane levens- en werkervaring. Wat
is daarvan nog van waarde? Kunnen anderen ervan profiteren? Hoe maak ik dat dan voor hen beschikbaar?
... andere mentaliteit. Je nieuwe rol wordt op en top dienstbaarzijn. Plus aftankelijk. Want wat je zoal ook aan
knowhow, inzicht en ervaring aan boord hebt, of daar iets van wordt afgenomen, dat is aan de broodpoepers.
Dus is het de kunst je ervaringsvoorraad echt actueel te maken, want vooral verse waren vinden aftrek. En
dan de haven in met een nieuwe slogan. Bijv. deze, waarmee ik ooit de introductie van Langszlj eindigde:
De voonaad is beper(, snel ovenichtelijk en

-

ons sfreyen

-

prima bruikbaar.

