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1  Inleiding

1. Opvoeding op de maatschappelijke agenda

Opvoeden is >in=. In het maatschappelijk debat dat gevoerd wordt naar aanleiding van

de morele verontrusting over normvervaging en jeugdcriminaliteit, wordt het belang

van opvoeding en de thuissituatie voortdurend benadrukt. Er zijn zorgen over de

dreigende marginalisering van kinderen die opgroeien in achterstandssituaties, over

de kwaliteit van de voorschoolse ontwikkeling van allochtone kinderen. De discussies

gaan over de verantwoordelijkheid van de samenleving en van de ouders, over de

wenselijkheid van preventieve interventie in >risicogezinnen=.

Maar ook >het gewone opvoeden= staat uitdrukkelijk in de belangstelling. De media

besteden er veel aandacht aan: een greep uit de onderwerpen van tv programma=s over

opvoeding: waar liggen de grenzen van de verantwoordelijkheid voor het opvoeden

tussen school en ouders? Wie geven normen en waarden door aan onze kinderen? Hoe

gaan ouders om met het spanningsveld tussen gewenste en ongewenste intimiteit in de

opvoeding? Is kijken naar geweld op de televisie slecht voor kinderen, en wat kunnen

ouders daartegen doen? Moeten overheid of ouders ingrijpen bij op kinderen gerichte

reclame? In veel series komen ouders zelf uitdrukkelijk aan het woord, ze laten zien

hoe lastig en hoe leuk en tegelijk hoe gewoon opvoeding kan zijn. Ouders en kinderen

discussieren met elkaar in praatprogramma=s over thema=s als straffen en belonen, de

gevolgen van echtscheiding, pesten op school, hoogbegaafdheid, roken, en reclame.

Deskundigen komen aan het woord over het belang van grenzen stellen in de

opvoeding, met adviezen hoe ouders om kunnen gaan met onverwerkte angsten van

kinderen, en wat de impact van jeugdervaringen is.

Ook de schrijvende pers laat zich niet onbetuigd, en regelmatig worden speciale

bijlagen en katernen gevuld met het wel en wee over het opvoeden in hedendaagse

gezinnen. De insteek is verschillend: nu eens ligt de nadruk op de zonzijde: hoe leuk

en belangrijk ouders hun kinderen vinden en hoe goed het gaat met de opvoeding, dan

weer op de schaduwzijde: hoe zwaar het tegenwoordig is om kinderen door alle

verleidingen en verlokkingen van de moderne tijd heen de goede dingen mee te geven.

Een voor velen herkenbaar, maar ook enigszins karikaturaal beeld van hedendaagse
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opvoedingssituaties is beschreven in het boekje Monsters van kinderen, draken van

ouders  (Schöttelndreier 1995).

Reportages en programma=s over opvoeden in de jaren negentig contrasteren de

huidige situatie vaak met de opvoeding vroeger. Veel artikelen over opvoeding die in

kranten en  tijdschriften verschijnen, laten de lezer achter met het gevoel dat opvoeden

vandaag de dag een stuk zwaarder is . Een dergelijke stellingname gaat meestal verge-

zeld van een pais-en-vree beeld van vroeger: vroeger luisterden kinderen gewoon naar

hun ouders! Nu zouden de kleine prinsen en prinsesjes hun overspannen ouders

tiranniseren. Als dat zo is, dan hebben de ouders van de jaren negentig weinig houvast

aan hun eigen opvoeding.

Wat uit al deze aandacht blijkt, is dat opvoeden iets is waar ouders bewust mee

bezig zijn. Van ouders wordt vandaag de dag een andere houding gevraagd dan

>zomaar= opvoeden. Uit deze houding spreekt een bepaalde kijk op opvoeden, een

norm van bewust ouderschap. Uit de grote hoeveelheid informatie komt de boodschap

naar voren dat opvoeden niet zo vanzelfsprekend is: opvoeden is een uitdaging, een

klus waar je aan moet gaan staan. Hedendaagse ouders worden dagelijks

geconfronteerd met een grote diversiteit aan opvattingen over opvoeden. Daarbij

worden ook regelmatig nieuwe inzichten gepropageerd, die soms tegenstrijdig zijn met

eerdere adviezen, en worden nieuwe ontwikkelingsstoornissen gediagnosticeerd.

Kinderen die eerst alleen bestempeld werden als druk en lastig, kregen een aantal jaren

later als diagnose ADHD.

Er is dan ook een grote markt voor opvoedingshandboeken en boeken die

adviseren over specifieke problematieken bij elke ontwikkelingsfase vanaf de

conceptie tot aan de volwassenheid. Er is een >Vakblad voor ouders= dat maandelijks

verschijnt met een oplage van 30.000 en er is een drukbezochte website. De

opvoedingswebsite Ouders Online meldt dat zij zo explosief gegroeid is dat er een

tweede server nodig is om de meer dan 2 miljoen pageviews per maand aan te kunnen.

Op deze website stellen ouders hun vragen aan deskundigen en wisselen zij ervaringen

uit met andere ouders. Van ouders wordt verwacht dat ze op de hoogte zijn van de

nieuwste inzichten over opvoeden, en ouders willen zelf ook wat >het beste is voor hun

kind=.

Uit de levendige discussies over opvoeden in bladen voor ouders en op de

drukbezochte websites, blijkt dat ouders hun taak serieus opvatten. Zij discussieren

mee op school over het pedagogisch beleidsplan, helpen als leesmoeder in de
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middenbouw van de basisschool en bespreken het niveau van de sociaal-emotionele

ontwikkeling van hun kind met de leerkracht. De houding van veel ouders is: AJe kiest

heel bewust voor kinderen, en dus ben je ook een bewuste opvoeder.@ De norm  ligt

hoog: je moet het goed doen als ouder want de gevolgen zijn groot1. Kan iedereen dat

bijbenen? Nee, dat lukt niet iedereen. Hulpverleners signaleren een groeiend aantal

vragen van ouders, die samen gevat zijn in de term opvoedingsonzekerheid: ouders

weten niet meer waar ze nu op af moeten gaan door de grote hoeveelheid adviezen. In

dit gebrek aan duidelijkheid zou een belangrijke oorzaak voor de toegenomen

onzekerheid van ouders liggen. Singer en Doornenbal (1995) stellen dat de meest

voorkomende vragen van ouders over opvoeding terug te brengen zijn tot twee

kwesties: het stellen van grenzen in de opvoeding, en ten tweede het vinden van

ijkpunten die als leidraad kunnen dienen bij de opvoeding in een situatie waarin

duidelijke normen ontbreken. Het professionele antwoord op deze vragen bestaat uit

het aanbieden van opvoedingsondersteuning in de vorm van begeleiding, training en

cursussen >op maat=.

Van ouders wordt verwacht dat zij hun kinderen op zullen voeden tot sociaal

vaardige en kritische burgers. Advies over hoe zij dat aan moeten pakken kunnen

opvoeders vinden in talloze brochures, boeken, internetsites en bij

opvoedingsdeskundigen. De boodschap die uit de grote hoeveelheid informatie en

maatschappelijke aandacht voor opvoeden kan worden afgeleid, is dat de vorige

generatie ouders geen vanzelfsprekend voorbeeld meer vormt voor de manier waarop

de huidige generatie ouders nu op hun beurt de opvoeding ter hand nemen. De

noodzaak om zelf oriëntatiepunten te creëren bij de opvoeding hangt samen met

maatschappelijke veranderingen.
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2. Maatschappelijke modernisering

Veel van de hierboven beschreven ontwikkelingen vinden hun oorsprong in de

modernisering van de samenleving, dat is althans een gangbare these in de sociaal

wetenschappelijke literatuur. Als in dit verband belangrijke kenmerken van een

moderne samenleving kunnen genoemd worden de proto-professionalisering van

ouders en de invloed van individualisering in de opvoeding. Deze kenmerken hangen

samen met veranderingen die zich hebben voorgedaan in de verbanden waarin mensen

met elkaar samenleven, in het bijzonder in de gezinnen.

Moderne gezinnen

Om  met het laatste te beginnen, in de afgelopen decennia heeft het gezin als symbool

van de benauwende en saaie verhoudingen uit de jaren vijftig heftig onder vuur

gelegen. Het leek erop dat het veel bekritiseerde standaardgezin zou oplossen onder

invloed van de grote toename van het aantal buitenshuis werkende moeders en de

snelle stijging van het aantal echtscheidingen. Het aantal stiefgezinnen en een-

oudergezinnen nam toe evenals het aantal ongehuwd samenwonenden. Daarbij kregen

allerlei alternatieve leefvormen veel aandacht (hoewel hun aandeel maar klein was) en

ontstond de gedachte dat het gezin op de terugtocht was. In de jaren negentig begint

zich echter een kentering in de berichtgeving af te tekenen. Onberoerd door alle

discussies over echtscheiding, individualisering en een-ouder gezinnen, zou de grote

meerderheid van de kinderen echter >gewoon= opgroeien in een >gewoon= gezin met

twee ouders en twee kinderen. Vijf en tachtig procent van de gezinnen kan gerekend

worden tot het 'conventionele twee-oudergezin' (Jongma-Roelants en Cuyvers 1995).

In de dagelijkse praktijk zou de opvoeding van kinderen helemaal niet zo hemelsbreed

van vroeger verschillen als de media ons doen geloven. Een deel van de verwarring

over of er nu wel of niet veel is veranderd, is gelegen in het woordgebruik: een

>gewoon gezin= van nu is immers niet hetzelfde als een gewoon gezin een generatie

eerder. Gezinnen zelf zijn veelvormiger geworden.
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Proto-professionele ouders

Professionals hebben zich afgelopen eeuw, ook wel de eeuw van het kind genoemd,

met verve op de kinderlijke ontwikkeling gestort. Eén van de gevolgen van al die

professionele aandacht is dat veel ouders en professionals nu in dezelfde termen over

hun kind en over de opvoeding spreken. Deze >proto-professionele= houding van

ouders is aan het eind van de jaren negentig wijd verbreid, Van Lieshout (1993) maakt

gewag van het ontstaan van een >probleemcultuur= waarin ouders en deskundigen zich

bewegen (zie ook De Swaan 1990). Het SCP concludeert dat Ade grote meerderheid

van de Nederlandse ouders ruim voldoende scoorde op de gangbare maten voor >goed

ouderschap=. Dat wil zeggen dat ze in staat waren om een combinatie te vinden tussen

liefde en ondersteuning enerzijds en discipline en gezag anderzijds. te realiseren in de

opvoeding van hun kinderen.@ (SCP 1997: 227). Volgens het SCP hebben deze ouders

voldoende zelfvertrouwen en hebben ze geen behoefte aan verdere

opvoedingsondersteuning. Kennelijk zijn de meeste ouders goed op de hoogte van

pedagogische- en psychologische inzichten in de opvoeding.

Maar het gaat niet overal goed: voor ongeveer 15% van de opvoedingssituaties

klopt dit rooskleurige beeld niet (Raad voor het Jeugdbeleid 1994). Het is met name

deze 15% die als risicogroep gezien wordt, op wie de maatschappelijke zorg zich richt

en naar wie veel onderzoek wordt verricht. Het merendeel van de Nederlandse ouders

blijkt in onderzoeken echter goed uit te voeten te kunnen met de door de onderzoekers

aangereikte situatiebeschrijvingen en vragenlijsten: ze spreken dezelfde taal. Zo bleek

dat bij een klein inductief opgesteld gedeelte van het in 1996 verschenen survey

onderzoek >Opvoeden in Nederland= dat Ade door de ouders zelf aangereikte thema=s

goed inpasbaar zijn in het beeld dat werd verkregen door het gebruik van standaard

vragenlijsten@ (Rispens e.a. 1996; 238). De onderzoekers konden dan ook tevreden

constateren: Ade gezinsopvoeding in Nederland voltrekt zich volgens het boekje@ (ibid:

232).

Geïndividualiseerde opvoeding?

Wat door deze geruststellende constatering niet aan de orde gesteld wordt, is hoe

ouders al de hierboven beschreven veranderingen inpassen in de manier waarop ze hun

kinderen opvoeden. Wat betekent het om in een tijd van snelle maatschappelijke

veranderingen een volgende generatie op te voeden?
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Een gangbare en voor dit onderzoek relevante benadering in de sociale

wetenschappen waarin deze stelling wordt uitwerkt, wordt wel aangeduid als de

individualiseringsthese. Deze these houdt in dat moderne individuen enerzijds meer

vrijheid hebben om keuzes te maken dan bij voorgaande generaties het geval was.

Anderzijds wordt gesteld dat kiezen eigenlijk een noodzaak is geworden. Zoals

Giddens stelt: Awe have no choice but to choose@ (Giddens 1991:81). Beck en Beck-

Gernsheim (1995) zien moderne individuen zelfs als regisseurs van hun eigen leven.

Voor het maken van keuzes onder veranderde omstandigheden lijkt het voor de hand

te liggen om eerder in de richting van nieuwe alternatieven te zoeken dan om je te

wenden tot het verleden. In wetenschappelijke literatuur over modernisering wordt als

fundamenteel kenmerk van modernisering genoemd dat de veranderingen sneller,

omvattender en fundamenteler zijn dan tijdens de gehele voor-moderne periode. Deze

theoretici benadrukken vooral de discontinuïteit ten opzichte van voorgaande

periodes: AThe modern world is a >runaway world=: not only is the pace of social

change much faster than in any prior system, so also is its scope, and the profoundness

with which it affects pre-existing social practices and modes of behaviour.@ (Giddens

1991:16).

Opvattingen over wat een goede opvoeding is, en waaruit goed ouderschap dient

te bestaan zijn in samenhang met deze maatschappelijke ontwikkelingen ook

veranderd: meer dan bij de vorige generatie ligt de nadruk op >sensitief ouderschap=

(Knijn en Verheijen 1988), kinderen worden meer aangesproken op participatie en

verantwoordelijkheid dan op gehoorzaamheid. Er is sprake van minder eenduidige en

minder >praktische= richtlijnen voor opvoeding dan een generatie geleden het geval

was. Tegelijkertijd krijgen de richtlijnen een abstracter karakter: een goede illustratie

daarvan is het pleidooi van De Winter (1990) om de befaamde >drie R's= (Rust,

Reinheid en Regelmaat) die als richtsnoer werden gehanteerd in de jaren vijftig een

meer eigentijdse invulling te geven in de vorm van Recht, Ruimte en Respect. In het

algemeen lijkt er minder consensus te bestaan omtrent de inhoud van een goede

opvoeding, die in abstractere en meer psychologische termen wordt aangegeven.

Wat moet je je kind meegeven als de toekomst zo onvoorspelbaar is? De zorg voor

een goede toerusting van kinderen is van alle tijden, maar wat vinden ouders in deze

tijd belangrijk om hun kinderen mee te geven? Een goede opleiding en een goede

gezondheid waren voor de vorige generatie ouders de grootste zorgen, maar nu

tegenwoordig al van jonge kinderen wordt verwacht dat zij zelfstandige en weerbare
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individuen zijn, worden er wellicht andere accenten gelegd. Illustratief hiervoor is een

recent verschenen opvoedingshandboek waarin aandacht besteed wordt aan de vraag

Ahoe we kinderen in deze gefragmenteerde wereld kunnen helpen een zelfbewuste

(meervoudige) identiteit te bouwen, zonder hun verbondenheid met de Ander te

verliezen.@2

3. Sociale erfenissen

In de voorgaande paragraaf is benadrukt dat er een tendens bestaat in moderni-

seringstheorieën om de discontinuïteit ten opzichte van het verleden te benadrukken.

Er zijn zoals besproken inderdaad talloze voorbeelden te geven van veranderingen in

opvoedingspraktijken in vergelijking met het verleden. Discontinuïteit wordt dus

verondersteld, maar we weten ook uit de sociologie dat maatschappelijke

verhoudingen juist op allerlei manieren gereproduceerd worden. In de euforie over de

maakbaarheid van de samenleving dreigt deze onderstroom van continuïteit

onderbelicht te worden. Sociale ongelijkheid zet zich voort over de generaties en

vertoont juist een opvallende hardnekkigheid. Een voorbeeld daarvan is het onderzoek

van Engbersen en Van der Veen (1987) naar moderne armoede. Gezinnen die aan de

ondergrens van de welvaartsstaat leven, hebben vaak al meerdere generaties terug een

verleden van armoede. Engbersen (1990) heeft de complexe interactie beschreven van

de mechanismen die er toe bijdragen dat sommige >culturen van werkloosheid= deze

situatie langdurig in stand houden. Een ander voorbeeld van reproductie van bestaande

maatschappelijke verhoudingen is de verhouding tussen mannen en vrouwen. De

opvattingen van veel vrouwen en mannen zijn de afgelopen dertig jaar toegegroeid

naar een ideaal van grotere gelijkwaardigheid tussen de seksen, ook op het punt van

de verdeling van betaalde arbeid- en zorgtaken. Maar in de praktijk worden deze

idealen maar zeer gedeeltelijk gerealiseerd, zoals in talrijke studies beschreven is (zie

o.m. Hochschild 1989, Komter 1990, Brinkgreve 1991, Doornenbal 1996)

Sociologische theorieën waarin aandacht besteed wordt aan het belang van

historische ontwikkelingen en achtergronden van moderne verschijnselen vindt men

in het gedachtengoed van Bourdieu en van Elias. Ik wil aansluiten bij twee accenten

in hun werk namelijk het kapitaalbegrip van Bourdieu en het idee van sociale

erfelijkheid bij Elias. Zonder het omvattende werk van deze sociologen te willen
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reduceren tot het belang dat zij hechten aan een historiserende benadering wil ik me

beperken tot dit aspect. ADe sociale wereld is geaccumuleerde geschiedenis, (..)@ stelt

Bourdieu (Bourdieu 1989:120), een uitgangspunt dat tot uitdrukking komt in de

centrale plaats die het begrip kapitaal in zijn werk heeft. Bourdieu onderscheidt naast

economisch kapitaal nog andere kapitaalsoorten, waarvan hier sociaal kapitaal (sociale

relaties) en cultureel kapitaal (opleiding, stijl) het meest van belang zijn. Kapitaal ziet

hij als geïnvesteerde tijd en arbeid die in principe om te zetten is in economisch

kapitaal, want AZoals iedereen weet hebben dingen die >niet te koop= zijn wel degelijk

hun prijs, (...)@ (Bourdieu 1989:122). Mensen verschillen in het kapitaal dat ze hebben

vergaard en dat ze aan hun kinderen mee willen geven (Brinkgreve en Van Stolk

1997). Sommige ouders zullen vooral het belang van economisch kapitaal

benadrukken en trachten te zorgen dat hun kinderen materieel een goed leven hebben,

terwijl andere ouders meer waarde toekennen aan cultureel kapitaal in de zin van

opleiding, een goede smaak of kunstzinnige kwaliteiten. Deze keuzes en voorkeuren

van ouders zijn niet toevallig, maar kunnen gezien worden als uitdrukking van hun

eigen positie en het soort kapitaal dat zij zelf verworven hebben. Kapitaal heeft een

Adrang tot zelfbestendiging in zich@ stelt Bourdieu (1989:121).

Een tweede auteur die zich bij uitstek concentreert op lange termijn ontwikkelingen

is Elias (1982). Een centraal thema in zijn werk is de manier waarop ontwikkelingen

in de structuur van samenlevingen deel zijn gaan uitmaken van de

persoonlijkheidsstructuur van mensen. Ouders dragen op hun kinderen niet alleen een

genetische- en een materiële erfenis over, maar ook een sociale erfenis. Verschillen in

levensomstandigheden, de maatschappelijke verhoudingen waaronder mensen leven,

werken daarmee door in de waarden en houdingen die mensen hun kinderen

bijbrengen. Kinderen nemen die waarden niet vanzelfsprekend over, maar geven

daaraan een eigen betekenis (Brinkgreve e.a.1994). De interpretatie die zij geven aan

hun eigen opvoeding is te zien als historische basis van hun eigen ouderschap

(Doornenbal 1996). Het is dus in deze visie van wezenlijk belang om aandacht te

besteden aan het verleden teneinde de betekenis die de actuele maatschappelijke

veranderingen hebben voor mensen beter te begrijpen. Het is hierop dat het aan Elias

ontleende begrip sociale erfenis van toepassing is.

De constatering dat de samenleving in snel tempo en op ingrijpende wijze is

veranderd, laat onverlet dat het verleden van belang is bij het begrijpen van de keuzes

die mensen maken. Dit geldt zeker voor het opvoeden van een volgende generatie. Het
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is heel goed mogelijk dat het verleden een veel grotere rol speelt dan gedacht wordt,

maar dan niet op een ondoordachte, vanzelfsprekende manier. Van belang is de manier

waarop mensen betekenis geven aan hun verleden, wat consequenties heeft voor wat

zij doen en voor de keuzes die zij maken. In dit geval de keuzes die ouders maken in

de opvoeding, en die tot uitdrukking komen in de waarden die zij belangrijk vinden,

en in de aanpak van de opvoeding. Een benadering vanuit sociale erfenis lijkt daarvoor

een geschikte manier. Als uitgangspunt van mijn onderzoek heb ik het begrip sociale

erfenis genomen, waaronder ik in dit onderzoek versta: de waarden, houdingen, en

praktijken die mensen van hun ouders overnemen en die ze van betekenis vinden bij

de opvoeding van hun eigen kinderen. Overnemen wordt hier niet gebruikt in de zin

van overnemen in een ongewijzigde vorm, maar in de betekenis van zich eigen maken.

Een erfenis kan veelomvattend of beperkt zijn, kinderen kunnen zich expliciete

adviezen op allerlei terreinen herinneren of slechts een globaal idee. Een voorbeeld

daarvan vormen de >dubbele boodschappen= die vooral vrouwen zich herinneren, zoals

een goede opleiding volgen maar zich tegelijk voorbereiden op een aanpassing aan de

carrière van een toekomstige echtgenoot. Ondanks, of soms juist als gevolg van,

veranderde omstandigheden kan kennis van vroeger zeer waardevol worden geacht. In

heel andere omstandigheden kan er sprake zijn van continuïteit in gedrag en in

waarden, en ook het omgekeerde is mogelijk.

Een benadering die zich alleen richt op de betekenis van het verleden, zou echter

eveneens tekortschieten bij het begrijpen van de houdingen en praktijken die ouders

van belang vinden in de opvoeding. Daarom wordt in dit onderzoek, naast aandacht

voor de betekenis van het verleden, ook aandacht besteed aan de betekenisvolle

anderen met wie ouders over de opvoeding praten en van wie zij steun ontvangen.

Deze belangrijke anderen zijn te bestuderen als sociale netwerken. Ik heb deze

netwerken in dit onderzoek benoemd als opvoedingsnetwerken, omdat ik primair in

de opvoeding geïnteresseerd ben. Deze invalshoek is van belang omdat mensen, ook

in de huidige geïndividualiseerde samenle ving, deel uit maken van sociale verbanden.

Wel zijn de netwerken minder eenduidig en veelvormiger geworden. Kennis van de

samenstelling en betekenis van opvoedingsnetwerken is belangrijk voor het verdiepen

van het inzicht in de achtergronden van opvoedingsoriëntaties van ouders. De

veronderstelling is verder dat de sociale erfenissen van ouders niet los zullen staan van

de samenstelling van de opvoedingsnetwerken en de betekenis die deze hebben als

orientatiekaders bij de opvoeding.
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Dit onderzoek rust dus op twee belangrijke veronderstellingen. De eerste is dat

sociale erfenissen van belang zijn voor contemporaine opvoedingsidealen en  -

praktijken. De tweede is dat opvoedingsnetwerken van ouders van groot belang zijn

als oriëntatiekader en bron van ondersteuning bij de opvoeding van kinderen. Op

welke wijze ouders betekenis geven aan hun erfenis en hoe ze gebruik maken van

steun uit hun opvoedingsnetwerk wordt in dit onderzoek verder uitgezocht.

4. Algemene vraagstelling en opbouw van het boek

In veel onderzoek naar opvoeden is onvoldoende uitgewerkt waaròm ouders het

belangrijk vinden om hun kinderen bepaalde waarden mee te geven. Het is mijn

ambitie om in deze studie, via de analyse van sociale erfenissen en opvoedings-

netwerken, deze waarom-vragen nader te beantwoorden. Daarbij confronteer ik de

opvoedingsthema=s die ouders nu van belang vinden met de thema=s die zij zich van

vroeger herinneren. Uit een vergelijking van die twee kan blijken wat voor beelden

ouders van het verleden construeren en hoe ze deze inpassen in de manieren waarop

zij zelf hun kinderen opvoeden. De vraag waar ouders zich op oriënteren bij de

opvoeding van hun kinderen, en hoe hun eigen opvoeding daarin doorwerkt, vormt het

uitgangspunt van dit onderzoek. De vraagstelling van mijn onderzoek is tweeledig en

luidt:

 (1) hoe spelen sociale erfenissen een rol in de manieren waarop ouders hun

kinderen opvoeden? (2) welke opvoedingsnetwerken kunnen worden onderscheiden

en op welke manieren spelen deze netwerken een rol bij de opvoeding van kinderen?

Om deze vraagstelling te beantwoorden worden drie invalshoeken gekozen:

De eerste invalshoek wordt gevormd door de thema=s. Ik heb ouders gevraagd wat

zij belangrijke waarden en vaardigheden vinden die zij hun kinderen mee willen geven

in de opvoeding. Deze waarden en vaardigheden heb ik samen-genomen in de thema=s

die het onderwerp van het vierde hoofdstuk vormen. Welke boodschappen ouders zich

uit hun eigen opvoeding herinneren wordt daar eveneens aan de orde gesteld. In

hoofdstuk 4 bespreek ik dus de actuele waarden en vaardigheden in de opvoeding, en

vergelijk deze met de boodschappen die ouders zich van vroeger herinneren.

De tweede invalshoek is die van de sociale context waarin de huidige opvoeding

plaatsvindt. Deze is uitgewerkt door te vragen naar de samenstelling van het
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opvoedingsnetwerk, en het type ondersteuning dat vanuit dat netwerk wordt

ontvangen. Dit wordt besproken in hoofdstuk 5.

De derde invalshoek is die van sociale erfenis. Hier is gevraagd naar het belang en

de doorwerking van (herinneringen van) de eigen opvoeding op de manieren waarop

ouders de opvoeding van hun kinderen proberen vorm te geven. De betekenis van en

de omgang met sociale erfenissen wordt uitgebreid beschreven in hoofdstuk 6. In

hoofdstuk 7 tenslotte, zal ik de verschillende invalshoeken met elkaar in verband

brengen.

Noten:

                                                       
1. Deze zware verantwoordelijkheid voor ouders kan aanleiding geven tot gevoelens van onzekerheid
en schuldbesef bij ouders, met name bij moeders die opvoeden als hun hoofdverantwoordelijkheid
zien. Mijns inziens is het recente kassucces van Judith Harris (1998) deels te verklaren uit het
verleggen van de exclusieve verantwoordelijkheid voor het succes of het falen van kinderen, van de
ouders naar de peers, die zij een grote invloed toekent.

2. SWP brochure over boek M. Vandenbroeck (1999) De blik van de yeti. Over het opvoeden van jonge
kinderen tot zelfbewustzijn en verbondenheid. Utrecht: SWP)
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 2 Theoretisch perspectief

1. Inleiding en plaatsbepaling

In dit hoofdstuk staat de theoretische achtergrond van het onderzoek centraal. Tevens

zal ik aandacht besteden aan de plaatsbepaling van dit onderzoek in het omvangrijke

en door verschillende disciplines bestreken veld van opvoedingsonderzoek. In de

volgende paragrafen worden de centrale begrippen in dit onderzoek: sociale erfenis,

overdracht, en sociale netwerken nader uitgewerkt. Tenslotte komt een voor dit

onderzoek relevante benadering, namelijk die van onderzoek naar levensstijlen aan de

orde.

In dit onderzoek kijk ik vanuit een sociologische invalshoek naar de wijze waarop

ouders hun eigen achtergrond en hun huidige sociale omgeving betekenis geven bij de

doelen die zij zich stellen in de opvoeding van hun eigen kinderen. Tegen de

achtergrond van moderniseringsprocessen wordt opvoedingsoverdracht nader bekeken,

waarbij zowel de historische wortels als de actuele sociale inbedding van opvoeding

in het gezin aan bod komen.

In verschillende wetenschappelijke disciplines wordt onderzoek naar opvoeding

gedaan, waarbij de disciplinaire aannames en gerichtheid leiden tot verschillende

benaderingen. Er zijn twee benaderingen te onderscheiden die relevant zijn voor dit

onderzoek, en waarbinnen de meeste onderzoeken geplaatst kunnen worden. De eerste

benadering is die van onderzoek met een pedagogische- of ontwikkelings-

psychologische achtergrond. Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van het kind,

veelal in relatie met het opvoedingsgedrag van de ouders. De tweede benadering kent

een sociologische fundering. Dit type onderzoek richt zich onder meer op de invloed

van maatschappelijke veranderingsprocessen op het gezin en op de ouder-kind relatie.

In ontwikkelingspsychologische studies staat de ontwikkeling van het kind

centraal, waarbij er van oudsher weinig aandacht is geweest voor de sociale context

waarin deze ontwikkeling plaatsvindt. De laatste decennia is hierin een verandering

zichtbaar, en wordt onderzoek naar de ontwikkeling van het kind duidelijker in relatie

met de opvoedingscontext beschouwd, waarbij met name de relatie tussen ouderlijk
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gedrag en ontwikkeling van het kind wordt benadrukt (Rispens e.a. 1996, Gerris

1991, Van IJzendoorn 1994). Deze studies worden veelal uitgevoerd binnen het

raamwerk van enkele gezaghebbende Amerikaanse theorieën (Bowlby 1973, Maccoby

and Martin 1983). De focus van deze onderzoeken is primair de individuele

ontwikkeling, waarbij de context wel een plaats krijgt in de theoretische modellen

(Belsky 1984, Bronfenbrenner 1986). In Nederland is onderzoek in deze lijn

uitgewerkt door onder meer Gerris (Gerris e.a.1993) en Hermanns (1992). In

empirisch gezinsonderzoek is de aandacht veelal primair gericht op het opvoe-

dingsproces, waarbij kwesties rond opvoedingsgedrag en het omgaan met

problematische situaties aan de orde worden gesteld. Men tracht tot theoretische

modellen te komen die primair betrekking hebben op de interactie op gezinsniveau.

De invloed van maatschappelijke veranderingen op de betekenis van de

ontwikkelingsfasen wordt in deze onderzoekstraditie niet expliciet geproblematiseerd

(zie Torrance 1998).

Het bestuderen van de invloed van maatschappelijke veranderingen ligt meer op

het terrein van de sociologie en antropologie. Voorbeelden van een sociologische

aanpak zijn te vinden in het jeugdsociologisch onderzoek van Du Bois-Reymond (Du

Bois-Reymond 1991; Du Bois-Reymond, Peters, en Ravesloot 1990). Zij richt zich

in haar onderzoek op de invloed van modernisering op de levensloop (de verandering

van standaardlevensloop naar keuzebiografie) en op de benadering van jongeren als

een sociale categorie met een eigen leefstijl en eigen uitdrukkingsvormen

(jeugdcultuur). In de jeugdsociologie wordt ook aandacht besteed aan de

betekenisgeving van jongeren zelf, en daarom wordt een meer kwalitatieve methode

van onderzoek gebruikt.

Als theoretische achtergrond maakt Du Bois-Reymond onder andere gebruik van

ideeën van De Swaan (1979) over de verandering van bevelshuishouding naar

onderhandelingshuishouding, die verband hield met de verkleining van

machtsverschillen tussen werkgevers en werknemers, tussen mannen en vrouwen, en

ook tussen ouders en kinderen. Tussen hen is steeds minder sprake van bevel en

gehoorzaamheid, en steeds meer van overleg en onderhandeling. Dit vereist een andere

houding en andere bekwaamheden. Steeds minder vormen van buitenaf opgelegde

regels en verboden de richtlijnen voor het handelen, en steeds meer wordt van mensen

verwacht dat zij vooraf rekening houden met gevoelens van anderen en van zichzelf.

De omgangsvormen zijn verruimd met betrekking tot welke relaties mensen aan

kunnen gaan, maar tegelijkertijd is de wijze waarop mensen met elkaar om dienen te
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gaan juist meer geproblematiseerd. Het belang van de juiste sociale vaardigheden,

kunnen luisteren maar ook voor jezelf op kunnen komen, is daardoor toegenomen. In

de opvoeding komt de overgang van een bevelshuishouding naar een 

onderhandelingshuishouding die zich de afgelopen decennia heeft voltrokken, tot

uiting in een opvoedingshouding die in toenemende mate zelfreflectie van de opvoeder

op diens eigen handelingen vereist. Deze ontwikkeling wordt ook door andere

moderniseringstheoretici als Beck (1992) en Giddens (1991) gerelateerd aan een

nieuwe maatschappelijke druk tot reflectie. Met reflexieve modernisering doelen zij

op de noodzaak voor individuen om uit de veelheid van beschikbare informatie zelf

richtlijnen te destilleren voor hun handelen.

Een theoretisch kader waarin nadrukkelijk aandacht besteed wordt aan de

historische achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen is de historisch- sociolo-

gische onderzoekstraditie. Belangrijke thema=s in deze traditie vormen: het begrijpen

van de relatie tussen individu en samenleving; het conceptualiseren van de samenhang

tussen verandering en structuur, inzicht krijgen in de relatie tussen bewuste

handelingen en onbedoelde gevolgen (Goudsblom 1990). Een viertal theoretische

assumpties, afgeleid uit het werk van Elias, liggen aan deze benadering ten grondslag.

Deze betreffen het bezien van de samenlevingen als bestaande uit  Afiguraties@ van

onderling afhankelijke individuen. Het beschrijven van deze figuraties en het

doordenken van de gevolgen ervan wordt gezien als een belangrijke opdracht van de

sociologie. De tweede assumptie betreft het inzicht dat samenlevingen voortdurend

veranderen, waarbij korte termijn veranderingen in figuraties worden gezien tegen de

achtergrond van langlopende ontwikkelingsprocessen. Een derde aanname is dat

sociale ontwikkelingen niet teruggebracht kunnen worden tot intentioneel handelen,

maar als relatief autonome processen worden gezien. Het vierde uitgangspunt is de

noodzaak tot reflexiviteit: het onderkennen dat men als socioloog ook onderdeel

uitmaakt van de processen en de samenleving die men bestudeert (Goudsblom 1983,

De Haan 1994). Het belang van Elias voor dit onderzoek ligt dus vooral in zijn

wetenschappelijke benadering, die gekenmerkt wordt door het denken in relaties en

door het belang dat hij stelde in een historiserende aanpak: de thematiek van inter-

generationele overdracht past daarin goed.

Een meer actuele doordenking van deze benadering kan naar mijn mening gezien

worden in het werk van de sociologen Giddens (1991) en Bourdieu (1984). Van

belang is in dit verband vooral het concept lifestyle (levensstijl) als het geheel van
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sociale praktijken die een uitdrukking vormen van iemands identiteit. Naar analogie

van levensstijl, wil ik hier spreken van opvoedingsstijl, waarvoor ik als terminologie

stilering van de opvoeding aan zal houden. In de stilering van de opvoeding komt tot

uitdrukking dat niet alleen de sociale inbedding, maar ook de historische worteling van

een specifieke opvoedingssituatie van belang is. De worteling in het verleden kan met

behulp van sociale erfenis omschreven worden; dit wordt in de tweede paragraaf

uitgewerkt.

In dit onderzoek bekijk ik opvoeding op twee manieren: de ene invalshoek is de

invloed van sociale erfenis op de opvoeding, de andere invalshoek richt zich op de rol

van opvoedingsnetwerken. De eerste invalshoek komt in paragraaf 2 aan de orde, en

de tweede invalshoek in paragraaf 3. Dit theoretische kader vormt de achtergrond van

waaruit de vragen en de richtinggevende begrippen geformuleerd zijn. Via deze weg

hoop ik inzichtelijk te maken hoe ouders hun eigen herinneringen en ervaringen

integreren in het opvoeden van hun eigen kinderen in een veranderende samenleving.

Mijn aanpak kan beschouwd worden als een poging om te voldoen aan de missie van

de sociologische analyse zoals Wright Mills die reeds vier decennia geleden

formuleerde: AThe sociological imagination enables us to grasp history and biography

and the relations between the two within society. That is its task and its promise. To

recognize this task and its promise is the mark of the classic social analyst.@ (Mills

1959: 6)

2. Sociale erfenis en overdracht

De notie van sociale erfenis heeft van meet af aan een belangrijke richtinggevende rol

gespeeld in dit onderzoek, en daarom wil ik hier enige aandacht besteden aan de

herkomst en de achtergronden van dit begrip. In een klassiek geworden sociologische

studie (Elias en Scotson 1985) naar de spanningen tussen twee groepen bewoners in

een engelse arbeidersbuurt, introduceerde Elias haast terloops het begrip sociale erfe-

nis.1 Hiermee zette hij zich af tegen een destijds gebruikelijke - en momenteel weer

actuele - redenering van de biologische bepaaldheid (erfelijkheid) van onordelijk

gedrag. Elias wilde juist de sociale bepaaldheid van gedrag benadrukken, en gebruikte

het begrip sociale erfenis om aan te geven dat ouders hun kinderen een zelfbeeld

meegeven waarin de sociale verhoudingen waarin zij opgroeien verdisconteerd zijn.2
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Elias ontwikkelde dit begrip tijdens zijn onderzoek naar de verhouding tussen twee

bewonersgroepen in een Engelse arbeiderswijk (Winston Parva). In die wijk hebben

de bewoners van de oude kern de bewoners van de nieuwbouw gestigmatiseerd als

asocialen. De jongeren die in de nieuw gebouwde huizen wonen, groeien op in

gezinnen die worden afgewezen door de gevestigde gezinnen, die al meerdere genera-

ties in de wijk wonen. De jongeren van de nieuwkomers proberen de orde van de

gevestigden te verstoren en vertonen dus in de ogen van de gevestigden onaangepast

gedrag. Gedrag dat hun stigma bevestigt.

De vraag die Elias en Scotson zich stelden is hoe het komt dat buitenstaanders zich

daadwerkelijk lijken te gedragen naar de vernederende stereotypen die zij opgeplakt

krijgen. Het antwoord zoeken zij in de richting van de sociale bepaaldheid van

identiteit. Dit kan gelezen worden als een sociologische uitbreiding van het in de

psychologie veel gebruikte begrip identificatie. Identificatie wordt daar gebruikt op

individueel niveau: kinderen verwerven hun identiteit aanvankelijk via identificatie

met hun ouders en later via identificatie met belangrijke anderen. Bezien vanuit

psychologische optiek doorloop je als kind en als jongere tot aan de uiteindelijke

volwassenheid op vele niveaus identificatieprocessen. De sociologische context speelt

in deze optiek echter geen rol van betekenis. Elias stelt deze context centraal door te

beweren dat de maatschappelijke constellaties (figuraties) waarin mensen zich

bevinden een tendens vertonen om voort te blijven bestaan in een volgende generatie.

Op deze wijze >erft= de jongere generatie dus een zelfbeeld waarin de verhouding

tussen sociale groepen zoals die door de oudergeneratie wordt ervaren, verdisconteerd

is.3 In het onderzoek van Winston Parva zien Elias en Scotson een sociale overerving

van een patroon van gevestigden- buitenstaanders; in dit onderzoek gaat het om

sociale overerving van levenshoudingen en waarden die betrekking hebben op

opvoeden.

De wijze waarop ik het begrip sociale erfenis in dit onderzoek wil gebruiken, is als

attenderend begrip (Blok, 1976)4. Blok pleit voor het gebruiken van algemene termen

in de zin van attenderende begrippen, zoals dat ook in de etno- methodologische

school van Blumer (1969) en Glaser en Strauss (1967) wordt gedaan. Blok maakt

daarvoor gebruik van Wittgensteins metafoor van  >familiegelijkenissen=. Wittgenstein

verstaat onder Afamiliegelijkenissen@ verschijnselen die wel gelijkenissen vertonen,

maar daarnaast op aspecten van elkaar verschillen. Ze hebben net als leden van een
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familie bepaalde overeenkomsten: sommigen lijken op elkaar wat betreft oog kleur,

maar verschillen met een ander familielid in manier van lopen, terwijl die nou juist

weer hetzelfde karakter heeft als haar zuster met weer een andere oog kleur. Ofwel, zo

citeert Blok Wittgenstein, we hebben te maken met een Agecompliceerd netwerk van

elkaar overlappende en doorkruisende gelijkenissen, soms totale gelijkenissen, soms

gelijkenissen in details.@ (Blok 1976: 22). Wittgensteins denken hierover, zo betoogt

Blok, kan een uitweg bieden uit de valse tegenstelling tussen het unieke en het

algemene. De synthese die het begrip familiegelijkenis kan bieden is dat verschijnselen

die gelijkenis vertonen op grond daarvan met een zelfde term kunnen worden

aangeduid, terwijl ze tegelijkertijd stuk voor stuk van elkaar verschillen in hun unieke

combinatie van kenmerken. Blok komt tot de conclusie dat veel begrippen in de

sociale wetenschappen moeten worden opgevat als attenderende begrippen in de zin

van familiegelijkenissen (ibid: p.45).5

Het begrip sociale erfenis heeft een >harde kern= die herkenbaar is in de zin dat er

sprake is van overdracht van waarden en houdingen tussen generaties, maar het begrip

moet steeds gecontextualiseerd worden om betekenis en inhoud te krijgen6. Het

gebruik van sociale erfenis geeft aan dat opvoeding hier bestudeerd wordt in de sociale

context, en met een historische blik. Sociale erfenis als attenderend begrip wordt in dit

onderzoek opgevat als de waarden, houdingen, en praktijken die mensen van hun

ouders overnemen en die ze van betekenis vinden bij de opvoeding van hun eigen

kinderen. Hiermee komen we op het belang van overdracht bij de opvoeding.

Intergenerationele overdracht, zo stellen Bertaux en Thompson (1993), is zo oud als

de mensheid zelf. Een mensenleven is kort, en het instandhouden van kennis, traditie,

taal, en andere culturele verworvenheden, kan noodzakelijkerwijs alleen maar plaats

vinden door overdracht tussen generaties. voor het begrijpen van overdracht is het van

belang om even stil te staan bij het generatieconcept dat  op vele manieren wordt ge-

bruikt.7 Het interessante eraan is dat het concept van generatie zowel een collectief

aspect (het verklaren van generatiebewegingen) als een individueel aspect

(levensloopperspectief) in zich verenigt (zie Righart & Luykx 1998). Aan de basis van

veel generatie onderzoek ligt een klassiek artikel van Karl Mannheim: Das Problem

der Generationen uit 1928 (Mannheim 1970). Hij ontwikkelde hierin

cultuursociologische inzichten aangaande de wijze waarop de overdracht van cultuur

tussen de generaties plaatsvindt, het belang van de formatieve periode, en het tempo

van de maatschappelijk ontwikkelingen.
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Overdracht van cultuur beschouwt hij als overdracht van sociale herinnering,

welke zowel bewust als onbewust kan zijn. Bewuste sociale herinnering vormt een

onderwerp van publieke discussie, terwijl onbewuste sociale herinnering zich meer in

de sfeer van vanzelfsprekendheid bevindt en bestaat in de vorm van sentimenten en

levenshoudingen. Het is vooral deze kant die in dit onderzoek van belang is.

Mannheim noemt dit geheel van levenshoudingen die als vanzelfsprekend worden

overgedragen tussen generaties het AFonds des Lebens@8: AAlle jene Gehalte und

Einstellungen, die in der neuen Lebenssituation unproblematisch weiterfunktionieren,

die den Fonds des Lebens ausmachen, werden unbewusst, ungewollt vererbt,

übertragen; sie sickern ein, ohne dass Erzieher und Zögling davon etwas wüssten.@

(Mannheim 1970: 538)

Het meest wezenlijke van overdracht (ATradieren@) is de nieuwe generatie te laten

ingroeien in de bestaande, overgeërfde levens- en gevoelshoudingen. De samenhang

van een cultuur is vooral op dit levensfonds gebaseerd volgens Mannheim. Sociale

herinnering wordt selectief geactualiseerd: vroegere ervaringen worden aan nieuwe

situaties aangepast, bepaalde facetten worden benadrukt, andere veronachtzaamd.

Voor de vorming van >referentiekaders= is vooral de jeugdperiode belangrijk: nadien

veranderen deze kaders nog slechts met grote moeite.9 Mannheim heeft benadrukt dat

de invloed van de Zeitgeist tijdens de periode dat men jong is, belangrijk is voor

waarden oriëntaties die men later aanhoudt. Deze redenering vertoont overeenkomsten

met de eerder besproken benadering van Elias, die de aandacht wilde vestigen op de

taaiheid van houdingen over generaties heen; op de wijze waarop verschillen in

levensomstandigheden doorwerken in de opvattingen en waarden die ouders aan hun

kinderen doorgeven, en die, ondanks later optredende veranderingen in de maat-

schappelijke verhoudingen, stand lijken te houden over de generaties heen. Zeker in

tijden van snelle maatschappelijke veranderingen groeien opeenvolgende generaties

in verschillende omstandigheden op. Volgens Mannheim leidt dit tot verschillen in

oriëntaties tussen de generaties met betrekking tot belangrijke levenswaarden.10 Deze

kwestie, veelal benoemd als >generatiekloof= werd in de turbulente jaren zestig zeer

actueel en is in de jaren tachtig hernieuwd onderwerp van veel onderzoek geworden

(Abma 1990; Becker 1992; Righart & Luykx 1998).

In mijn onderzoek ligt de nadruk meer op de doorwerking van deze maat-

schappelijke golfslag op de opvoedingscontext. Volgens Hagestad (1984) is bij de

intergenerationele beïnvloeding niet in eerste instantie de inhoud van de opinies
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belangrijk, maar de vaststelling van de onderwerpen zelf. Niet wàt er over een bepaald

onderwerp gedacht wordt, maar wèlke onderwerpen van belang zijn wordt

intergenerationeel bepaald. Dit blijkt uit het bestaan van familiethema=s, zoals een

sterk materialistische gerichtheid, of juist een sociale instelling (Knipscheer 1990). De

continuï teit in een familie - het gevoel tot een bepaalde familie te behoren - heeft

volgens Elias ook met de overdracht van gedragscodes te maken. Dergelijke codes

kunnen te maken hebben met een bepaalde omgangsvorm, met dingen die wel, of juist

niet bespreekbaar zijn, met een traditie van praten of juist van zwijgen, van directheid

of van omwegen. Dergelijke codes, A het gevoel er voor hebben@, zijn ook emotioneel

verankerd en inbreuk erop wordt vaak als pijnlijk ervaren (Elias en Scotson 1985: 194

e.v.). Voorbeelden daarvan zijn bepaalde omgangsvormen, gedistingeerd gedrag, in

het algemeen gedrag dat een bepaalde mate van zelfbeheersing veronderstelt. Het zich

eigen maken van dergelijke codes is iets dat men alleen door langdurig samen te leven

kan bereiken, en daarmee vormen de codes een teken van distinctie.

Brinkgreve e.a. (1994) pleiten voor het gebruiken van overdracht als attenderend

begrip bij het bestuderen van intergenerationele processen, en als zoeklicht bij

onderzoek naar de manier waarop culturele codes op gezinsniveau worden

doorgegeven. Meer dan bij veelgebruikte begrippen als socialisatie en opvoeding is

er volgens hen bij overdracht aandacht voor actieve inbreng van ouders en kinderen.

Het geeft aan dat ouders hun kinderen waarden en houdingen meegeven, maar het is

geen eenrichtingsverkeer, en vaak worden er dubbele boodschappen overgedragen.

Kinderen op hun beurt zijn meer dan een ontvangende partij, zij interpreteren de

boodschappen en reageren erop, en niet zelden op een andere wijze dan de ouders zich

gewenst hadden. In deze benadering is er veel aandacht voor de interpretatie en beteke-

nisgeving bij de >ontvanger=. In deze optiek is het dus misleidend om te spreken van

het ontbreken van overdracht wanneer kinderen andere waarden, houdingen, of

praktijken hebben dan hun ouders. Het laat ruimte voor het >tegenspreken=, en de

versie van de kinderen in plaats van te veronderstellen dat de ouderlijke boodschap

wel dan niet is overgedragen.

Ook in onderzoek naar de intergenerationele overdracht van geweldservaringen

werpt deze benadering vruchten af: zo pleit Dijkstra (1995) voor meer aandacht voor

andere vormen van gedrag en verwerking van geweldservaringen dan de gebruikelijke

dichotomie tussen herhaling versus niet-herhaling. Er is sprake van verandering in de

tijd: hierin is de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen zichtbaar (zie

Brinkgreve e.a.1994). Een voorbeeld van deze benadering, maar dan vanuit een
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sociaal-psychologisch perspectief, is Gomperts= benadering van overdracht in zijn

onderzoek naar sociale fobieën (Gomperts 1992). Hij stelt dat sociale angsten in veel

gevallen te herleiden zijn tot een discrepantie tussen de waarden van het huidige

(hogere) milieu en de waarden van het milieu van herkomst. Met andere woorden,

mensen blijven zich gedragen naar omgangsvormen uit hun jeugd en blijven hun

zelfbeeld aan die periode relateren. Gomperts noemt ook het begrip loyaliteit: loyaliteit

aan het milieu van herkomst kan sociale stijging frustreren. Het feit dat ouders en

kinderen elkaars meest directe bloedverwanten zijn, leidt makkelijk tot de gedachte dat

ouder-kind relaties gegevenheden zijn waaraan niet te ontkomen valt (Knipscheer

1990). Voor het bestaan van die relatie op zich is dat inderdaad het geval, maar voor

het toekennen van een betekenis aan die relatie niet. Wel blijft het een asymmetrische

verhouding, hetgeen een mogelijk complicerende factor is in een tijd dat ouders en

kinderen meer geacht worden als gelijken met elkaar om te gaan.

Niet alleen positieve dingen, maar ook angsten en frustraties kunnen ouders zonder

het te willen overbrengen op hun kinderen (zie Baartman 1991). Zo kunnen bijvoor-

beeld eigen frustraties over gemiste kansen of de houding ten opzichte van ziekte zich

voortzetten bij de kinderen. We kennen de verhalen van gezinnen waar altijd ruzie is,

waar ieder voor zich leeft, of erger: waar mishandeling of incest de treurige realiteit

zijn. Ze kunnen een oorzaak zijn van een ambivalente houding, faalangst of sociale

geremdheid (zie Gomperts, 1992). In de gezinstherapie wordt ook gebruik gemaakt

van inzichten die de nadruk leggen op intergenerationele verhoudingen (zie

Boszormenyi-Nagy en Spark, 1984).

Niettegenstaande het fundamentele belang van overdracht, is er binnen de

sociologie nog betrekkelijk weinig onderzoek naar gedaan, zo concluderen Bertaux en

Thompson (1993). Zij verwijzen in dit verband naar een onderzoek van Legendre

(1985): A His final conclusion, >that the object of transmission, is to transmit=, may

seem at first glance merely tautological; but it is indeed important that for most

transmissions between generations the significance of the particular content is, for the

participants, much less than the fact that transmission to children in itself constitutes

a relationship transcending the limitations of human mortality.@ (Bertaux & Thompson

1993: 7). Anders gezegd: het belang van overdracht kan vooral gezien worden als een

uitdrukking van verbondenheid met voorgaande en komende generaties. Zelf moeder

of vader worden van een kind is een belangrijk >life-event=. Hoeveel variatie er in

hedendaags Nederland ook is in de vormgeving van ouderschap, onmiskenbaar is dat
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je als ouder een plaats opschuift in de eigen generatieketen. Opvoeder zijn is dan

weliswaar in eerste instantie toekomstgericht, maar brengt vaak ook een hernieuwde

belangstelling, of een hernieuwde confrontatie met de eigen kindertijd met zich mee.

Naast vooruitkijken dus ook terugblikken.

3. Maatschappelijke veranderingen en de betekenis van netwerken

Voor het tweede deel van de vraagstelling wil ik gebruik maken van sociaal netwerk

onderzoek. Eén van de uitingen van de toegenomen individualisering is de verandering

van de traditionele integratiekaders, waartoe de familie bij uitstek behoort. Wanneer

de aandacht gericht wordt op de veranderingen in de primaire levenssfeer, staat vooral

de veranderende vorm van het gezin in de belangstelling. Veel beschouwingen zijn

gewijd aan de acceptatie van andere gezinsvormen zoals eenoudergezinnen,

alleenstaand ouderschap, en stiefgezinnen (zie Spruijt 1988, Van der Avort e.a. 1996,

SCP 1997). De betekenis van de bredere familie krijgt veel minder aandacht, en komt

voornamelijk aan de orde wanneer er over allochtone gezinnen gesproken wordt.

Een kernpunt in het denken over individualisering is dat de samenstelling van sociale

netwerken gevarieerder is geworden en dat de betekenis die vrienden en familie hebben

minder eenduidig is geworden. Het individu krijgt hierdoor een grotere vrijheid, maar

wordt tegelijk ook kwetsbaarder: als je familie niet altijd een beroep op jou kan doen,

kan jij er ook niet van uitgaan dat jij altijd op hen terug kan vallen. De Duitse

sociologen Beck en Beck-Gernsheim stellen dan ook dat het moderne individu steeds

meer de ontwerper van zijn eigen biografie is geworden: ASo the very conditions which

encourage individualism produce new, unfamiliar dependencies: you are obliged tot

standardize your own existence.@ (Beck and Beck-Gernsheim 1995 :7, cursief in

origineel) Dit gaat niet iedereen even goed af: voor sommigen is het een bevrijding,

voor anderen is het vooral bedreigend.

De grote nadruk die gelegd wordt op individualisering betekent niet, zoals vaak

aangenomen wordt dat de samenleving terug te voeren is tot een verzameling

geatomiseerde individuen. Een dergelijke stellingname wordt genuanceerd in een

actuele studie naar solidariteit in de huidige samenleving: AVoor bepaalde groepen

blijken traditionele instituties (gezin, buurt) en daarbij behorende hechte bindingen

nog altijd van belang, terwijl anderen juist meer vrijheid hebben verworven in het

zelfstandig vorm geven van hun eigen sociale wereld. Voor beide categorieën geldt
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echter dat hun praktijken van solidariteit (...) en hun motieven daarvoor niet goed

begrepen kunnen worden zonder inzicht in de aard van de sociale netwerken waarin

zij functioneren@ (Komter, Burgers, en Engbersen 2000).

Mensen handelen en denken binnen sociale relaties, die in de vorm van sociale

netwerken bestudeerd kunnen worden (Van der Poel 1993). Als algemene

omschrijving van een sociaal netwerk kan worden aangehouden: Aa set of recurrent

associations between groups of people linked by occupational, familial, cultural or

affective ties.@ (Portes 1995: 8). Wanneer meer specifiek gekeken wordt op

persoonlijk niveau, dan wordt gesproken over persoonlijke netwerken. Een persoonlijk

netwerk is dat onderdeel van een sociaal netwerk, waarmee een persoon (ego) in

contact (kan) treden. Een klassieke netwerkstudie op het terrein van familierelaties is

Family and Social Network van Elizabeth Bott uit 1957. Zij maakte een nauwkeurige

analyse van de manieren waarop families ingebed zijn in hun sociale omgeving. Haar

vraagstelling betrof de mate van rol scheiding tussen echtelieden, en haar conclusie

was dat de dichtheid van iemands netwerk van groot belang is. Echtelieden met ieder

hechte (Aclose-knit@) netwerken die ook na hun huwelijk deel uit blijven maken van

hun netwerk, ontleenden hieraan veel steun en deden een minder groot beroep op

elkaar. Voor de structuur van het netwerk bleken niet alleen het type buurt en iemands

sociale klasse van belang, ook fysieke en sociale mobiliteit legden veel gewicht in de

schaal. Iemand die zowel sociaal als geografisch stabiel blijft (bijvoorbeeld opgroeien

en trouwen in dezelfde buurt) zal waarschijnlijk een hechter  netwerk hebben dan

iemand die sociaal mobiel is en ook -mede daardoor- in een andere plaats komt te

wonen. De centrale vraag waar het in haar onderzoek om draait, zegt Bott in een

heroverweging in 1971, is de manier waarop groepen zich verhouden tot hun

omgeving (Bott 1971:249).

Voor een beter begrip van de totstandkoming, de samenstelling en de betekenis

van netwerken lijkt het dus zinvol om eerst aandacht te besteden aan de brede

maatschappelijke ontwikkelingen waarvan de hedendaagse opvoedingspraktijk deel

uitmaakt. Aandacht voor deze context is er vooral in sociologische analyses van het

gezin in de twintigste eeuw (Van Setten 1987, Van den Brink 1997, SCP 1997). In

een tijdsbestek van nog geen twee generaties zijn er zowel in demografisch- en

economisch opzicht, als in sociaal-cultureel opzicht ingrijpende veranderingen

opgetreden, die hun invloed op het gezin hebben doen gelden. Het algemene

opleidingsniveau steeg, waardoor de jeugdfase langer ging duren en veel jongeren op
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latere leeftijd economisch zelfstandig werden. Massale beschikbaarheid van

anticonceptie in de jaren zestig maakte kinderen krijgen van lotsbestemming tot keuze.

Een gestage toetreding van vrouwen tot de arbeidsmarkt kwam op gang, en met name

onder hoger opgeleide vrouwen is de leeftijd waarop zij hun eerste kind krijgen sterk

gestegen. Algemeen worden deze ontwikkelingen in verband gebracht met

modernisering.

Als belangrijke kenmerken van modernisering worden veelal genoemd het optreden

van differentiatieprocessen en een toenemende individualisering.11 Structurele

differentiatie komt bijvoorbeeld tot uiting in grotere verscheidenheid van instituten die

zich met opvoeding bezig houden. Het traditionele instituut gezin is zeker niet

verdwenen, maar deelt haar plaats in de opvoeding met talloze andere instellingen als

scholen, kinderdagverblijven, opvoedingsdeskundigen, en vertrouwensartsen. In

verschillende studies wordt de aandacht gevestigd op de toenemende invloed van

deskundigen, en op het ontstaan van een probleem georiënteerde manier van denken

over opvoeding (De Winter1995, Van Lieshout 1993). De actuele discussie over de

>verlengde schooldag= en over de vraag hoever scholen moeten gaan bij het mee-

opvoeden van kinderen is hiervan een voorbeeld. Het gezin, de veelbesproken

hoeksteen, toonde zich flexibeler dan de beeldspraak doet vermoeden en

differentieerde naar een grote verscheidenheid in leefvormen. Geleidelijk aan wordt de

traditionele vorm van het kerngezin niet meer als enige norm gezien. De meerderheid

van de bevolking rekent nu ook andere leefvormen als alleenstaand ouderschap, homo-

huwelijk, of kinderloos samenwonen, tot een gezin, (Van der Avort et al 1996).

Tegelijkertijd is deze >oude norm= (man, vrouw en kinderen) ook nu verreweg de meest

voorkomende samenlevingsvorm, en wordt zij door een meerderheid van de jongeren

als meest gewenste relatievorm gezien voor hun eigen toekomst (SCP 1997). Toch is

het kerngezin geen dwingende norm, maar veeleer een vorm waarvoor gekozen kan

worden. Deze veranderingen kunnen gezien worden als onderdeel van

maatschappelijke differentiatieprocessen (Van den Brink 1997: 85).

Het tweede kenmerk van modernisering, individualisering12, uit zich op het terrein

van ouderschap en opvoeding onder meer in de norm van >kiezen voor kinderen=, en

het belang dat gehecht wordt aan zelfontplooiing voor zowel ouders als kinderen. In

positieve toonzetting heeft men het over keuzevrijheid en zelfstandigheid, maar

tegelijkertijd worden schaduwzijden als egoïsme en het ontbreken van sociale

betrokkenheid benadrukt. Ook in de opvattingen over wat een >goede opvoeding= is,

komt het individu centraler te staan. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de grotere nadruk die
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gelegd wordt op affectiviteit tussen kinderen en ouders, ook wel aangeduid met de

norm van sensitief ouderschap (Knijn en Verheijen 1988). Tegenwoordig raden

pedagogen en psychologen ouders aan om bij de opvoeding naast het bieden van

ondersteuning, liefde en zorg, hun kinderen de regels waar zij zich aan moeten houden

uit te leggen in plaats van op te leggen. Deze vorm van >autoritatieve= controle wordt

door de meerderheid van de ouders ook onderschreven en toegepast, zo constateren de

onderzoekers van Opvoeden in Nederland (Rispens e.a. 1996). Hoewel deze

ontwikkelingen in de loop van de twintigste eeuw geleidelijk aan hun beslag krijgen,

is de ontwikkeling ervan nog van voldoende recente datum om verschillen te kunnen

constateren tussen de huidige en de vorige generatie opvoeders. De huidige

individualistische opvoedingswaarden worden nu algemeen onderschreven (Rispens

e.a. 1996). Een generatie eerder was dit veel minder het geval, en uit onderzoek naar

nog een generatie eerder wordt het verschil helemaal duidelijk ( Du Bois-Reymond en

Jonker 1988).13 Individualisering komt ook tot uiting in de veranderende omgang tus-

sen vrouwen en mannen, en tussen ouders en kinderen. Bij een sociale omgang waarbij

eigen wensen en voorkeuren leidraad vormen, zijn in ieder geval andere vaardigheden

van belang dan bij het leven in meer vaststaande verbanden. In studies naar

veranderende omgangsvormen zijn voorbeelden hiervan te vinden.14

Wat is nu de invloed van al deze veranderingen op de samenstelling en de betekenis

van netwerken? Sinds het hiervoor genoemde onderzoek van Bott, is inmiddels bijna

een halve eeuw verstreken, en lijkt mobiliteit -in meerdere betekenissen- het meest

kenmerkend van de hedendaagse samenleving te zijn. Iedereen heeft er op een of

andere wijze mee te maken. Zowel intergenerationeel, als intra-generationeel, zowel

sociaal als geografisch, is mobiliteit over de hele linie toegenomen (Dronkers en Ultee

1995). Mede hierdoor ontstond er bezorgdheid over de sociale gevolgen van het teloor

gaan van stabiliteit in sociale verbanden. Als gevolg van vergaande individualisering

zouden de traditionele integratiekaders als familie, buurt en arbeidsplek niet meer de

zekerheid bieden die zij vroeger boden. Wanneer het over de opvoeding van kinderen

gaat, zo is in dit onderzoek de vraag, hoe belangrijk zijn dan traditionele refe-

rentiekaders als familie nog? Men zou kunnen redeneren dat door de snelle

veranderingen die hebben plaatsgevonden op het gebied van gezin en opvoeding deze

oude referentiekaders niet meer voldoen. De Duitse sociologen Beck en Beck-

Gernsheim (1995) stellen dat de doorwerking van maatschappelijke veranderingen
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ertoe leidt dat individuen in toenemende mate hun eigen >integratiekaders= kunnen,

maar ook moeten, samenstellen.

Traditionele sociale verbanden geven stabiliteit, zekerheid en zingeving.

Tegelijkertijd zijn deze kaders beperkend, is de sociale controle groot, en de openheid

voor veranderingen gering. Het openbreken van deze traditionele verbanden als gevolg

van moderniseringsprocessen heeft zowel geleid tot een in snel tempo toegenomen

keuzevrijheid als een toegenomen onzekerheid. Vanaf het begin is modernisering

begeleid geweest door sociale wetenschappers die gewezen hebben op gevolgen van

het verloren gaan van zingevingskaders, hetgeen zou leiden tot een Aprofound loss of

inner stability@ (Beck en Beck-Gernsheim 1995: 46). Het zou niet juist zijn om te doen

alsof deze veranderingen slechts op de laatste generatie betrekking hebben, deze

processen zijn al langer aan de gang. Wel kan gesteld worden dat de

keuzemogelijkheden die het persoonlijk leven betreffen, de laatste decennia

spectaculair zijn toegenomen. Het kunnen mobiliseren van steun uit sociale netwerken

is voor het maken van keuzes van groot belang.

Inzicht in deze problematiek kan vergroot worden door aandacht te besteden aan

het begrip sociaal kapitaal, zoals Bourdieu dat heeft geïntroduceerd. Op het theore-

tisch raamwerk van Bourdieu ga ik later nog in, hier volsta ik met een uitwerking van

sociaal kapitaal, zoals die door Portes (1995) is gegeven. Deze luidt als volgt: ASocial

capital refers to the capacity of individuals to command scarce resources by virtue of

their membership in networks or broader social structures. (...) The social resources

themselves are not social capital; the concept refers instead of the individual=s ability

to mobilize them on demand.@ (Portes 1995:12-13). Deze benadering vestigt er de

aandacht op dat het aangaan en onderhouden van sociale netwerken een belangrijke

vaardigheid is in de hedendaagse samenleving waarin netwerken niet langer gegeven

zijn maar actief verworven moeten worden. Dit is noodzakelijk omdat middels

dergelijke netwerken op diverse manieren (praktisch, emotioneel en sociaal) steun

uitgewisseld kan worden.

Naar analogie van de recent weer opgelaaide discussie over het belang van ouders

versus peers bij het opgroeien van jongeren (Harris 1998), zouden we hier kunnen

spreken van de >peergroep van de ouders=. Ouders zoeken een klankbord en

referentiekader voor hun ideeën en handelingen in de opvoeding bij de vele keuzen die

moeten maken: naar welke school gaat ons kind: Montessori, Dalton, de vrije school,

of de katholieke school om de hoek? Krijgen kinderen op de school in de buurt genoeg

aandacht, of is de school >te zwart=  en kiezen we voor een school verder weg? Er
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moeten standpunten ingenomen worden over tv kijken, speelgoed, kleding, lessen,

clubs, zakgeld etc. Voor een deel zijn het >luxe problemen=, de consequenties van een

welvarende consumptiemaatschappij, maar ook ouders die gezien hun maat-

schappelijke positie weinig te kiezen hebben, krijgen toch met de keuzenorm te

maken. De Jong en De Olde (1994) vonden in hun onderzoek naar de verdeling van

zorgtaken tussen de ouders van jonge kinderen, dat voorbeelden en  standpunten uit

de eigen jeugd niet bepalend zijn voor de taakverdeling nu. Die taakverdeling

vertoonde wel een grote samenhang met de taakverdeling van andere ouders in hun

huidige sociale omgeving; >soort zoekt soort=, zou je kunnen zeggen. De mensen op

wie ouders een beroep doen voor steun en oriëntatie bij de opvoeding van hun

kinderen duid ik aan met opvoedingsnetwerk.

4. De stilering van opvoeding

In de voorgaande paragrafen heb ik twee invalshoeken op opvoeding uitgewerkt. Ten

eerste is aandacht besteed aan de historische worteling die elke specifieke

opvoedingssituatie heeft, door het belang van de sociale erfenis te benadrukken. Ten

tweede is de sociale inbedding van de opvoedingssituatie, geconcretiseerd middels

andacht te vragen voor opvoedingsnetwerken.

Deze invalshoeken belichten de opvoeding op verschillende wijze, maar ze hebben

betrekking op een specifieke opvoedingssituatie. In de vormgeving van de opvoeding,

in de keuzen die opvoeders, al dan niet bewust, maken, komen ze samen. Het zoeken

is nu naar een concept dat inzicht kan geven in de samenhang tussen deze

invalshoeken. Ik ben van mening dat het begrip lifestyle zoals dat uitgewerkt is door

Bourdieu (1984) en Giddens (1991), daartoe mogelijkheden biedt. Aan de hand van

een artikel van Cockerham e.a. (1997) waarin een voorstel wordt gedaan om lifestyle

toe te passen op houdingen ten aanzien van gezondheid, wil ik hier lifestyle toe passen

op opvoeding.

Levensstijlen omvatten volgens Giddens (1991) sociale praktijken en manieren

van leven die door individuen worden aangenomen, waarin persoonlijke,

groepsgebonden en sociaal-economische identiteiten tot uitdrukking komen

(Cockerham e.a. 1997: 321). Als zodanig kunnen levensstijlen opgevat worden als

belangrijke identificatiekaders, die goed in overeenstemming zijn met de pluriformiteit
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van de laat twintigste eeuw. Als concept zij ze flexibeler en verfijnder dan een indeling

in sociaal-economische klassen, terwijl er tegelijkertijd wel ruimte is om deze

>economische basis= daarin mee te laten wegen. Zo stelt Giddens (1991: 82) Aa lifestyle

involves a cluster of habits and orientations, and hence has a certain unity -important

to a continuing sense of ontological security- that connects options in a more or less

ordered pattern@. Levensstijlen fungeren dan als houvast in de moderne, pluriforme

samenleving, ze vormen als het ware nieuwe indelingen die minder vast liggen dan de

oude sociaal-economische kaders, maar het zijn anderzijds geen vrijblijvende

individuele keuzen. Uitgaande van de moderne norm Awe have no choice but to

choose@ (Giddens 1991:81) geeft het concept tegelijkertijd aan dat het hier geen

individuele keuze betreft, maar een keuze die samenhangt met iemands structurele

beperkingen en mogelijkheden.

In hun verhelderende artikel stellen Cockerham e.a. (1997) de wisselwerking

tussen twee belangrijke aspecten bij lifestyles aan de orde: namelijk die tussen keuzes

en kansen. Het wetenschappelijk fundament voor het doordenken van de

wisselwerking tussen keuzes en kansen werd gelegd door Weber (1922; 1978). Uit

zijn werk kan afgeleid worden dat levensstijlen geen individuele keuzen betreffen,

maar een principieel collectief verschijnsel zijn, waarbij de keuzemogelijkheden voor

een stijl ingeperkt worden door de kansen om die keuze te realiseren. Deze kansen

staan dan in essentie voor de sociale structuur, die vooral op een economische basis

rust.

Bourdieu heeft in zijn uitwerking van het concept levensstijl het belang van kansen

benadrukt, en een model opgesteld voor Athe relationships between the universe of

economic and social conditions and the universe of life-styles@  (Bourdieu 1984: xi).

Evenals Giddens probeert hij de complexe relatie tussen de sociale condities en de

handelingen en keuzes die individuen maken, te doordenken. Een belangrijk concept

dat hij daartoe ontwikkeld heeft is habitus. Bourdieu (1990: 54) omschrijft het als

volgt: AThe habitus (...) ensures the active presence of past experiences, which,

deposited in each organism in the form of schemes of perception, thought and action,

tend to guarantee the >correctness= of practices and their constancy over time, more

reliably than all formal rules and explicit norms.@ In Bourdieus denken is sprake van

een grote invloed van de sociale verhoudingen op de habitus als waarnemingskader.

Door hun habitus worden individuen als het ware voorbestemd tot bepaalde keuzen

die tot uiting komen in levensstijlen. Cockerham e.a. (1997) vatten Bourdieus

opvatting in deze als volgt samen: (1) objective conditions of existence combine with
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positions in the social structure to (2) produce the habitus that consists of (3) a system

of schemes generating classifiable practices and works, and (4) a system of schemes

of perception and appreciation (taste), that, together, produce (5) specific classifiable

practices and works that (6) result in a lifestyle.@ (Cockerham e.a. 1997: 328). Mensen

maken dus weliswaar keuzen, maar hun keuzevrijheid is ingeperkt, en wel

voornamelijk door hun geneigdheid om keuzes te maken die in overeenstemming zijn

met hun positie en verleden. Het is in deze werking dat de habitus tot uitdrukking

komt15.

Het belang voor mijn onderzoek van een levensstijl benadering zoals hierboven

uiteengezet is dat het een mogelijkheid biedt om betekenisvolle samenhangen te

duiden tussen waarden die ouders belangrijk vinden om aan hun kinderen mee te geven

enerzijds en hun eigen achtergrond anderzijds, en dit alles met in achtneming van de

invloed van de maatschappelijke context. In het begrip levensstijl wordt de invloed

van sociale klasse verdisconteerd, waarbij er aandacht is voor de complexe

doorwerking ervan in de keuzes die mensen maken. De noodzaak om te kiezen wordt

erkend, terwijl een voluntaristische stellingname wordt vermeden door te benadrukken

dat deze keuzes afhankelijk zijn van de mogelijkheden die de levenskansen bieden.

Levensstijl is op zichzelf nog een heel breed begrip, in de zin dat het betrekking

kan hebben op tal van levensgebieden. Het lijkt zinvol om de benadering te

handhaven, maar het bereik van het begrip lifestyle in te perken, door het toe te spitsen

op opvoeding. Het is dan ook vooral de levensstijl benadering toegepast op de

opvoeding die ik hier wil gebruiken.

Om verwarring te voorkomen is het zinvol om hier te vermelden dat het begrip 

>opvoedingsstijl= in de pedagogiek een gangbaar begrip is, maar daar een geheel

andere betekenis heeft. Het wordt daar gebruikt om opvoedingsgedrag te

karakteriseren in de zin van een ondersteunende opvoedingsstijl versus een autoritaire

opvoedingsstijl. Er is op dit punt naar mijn mening sprake van een veelheid aan

gebruikte termen: Doornenbal stelt dat in de pedagogiek over opvoeding gesproken

wordt in termen van smaak en stijl. Opvoedingsdoelen duidt zij aan met smaak, om

vervolgens twee Asmaakdilemma=s@  aan te duiden met: individu versus gemeenschap;

en emotionaliteit versus moraliteit. Opvoedingsmiddelen duidt zij aan met stijl: hier

noemt zij twee Astijldilemma=s@, te weten steun versus gezag; en bevel versus

onderhandeling. (Doornenbal 1996: 17). Du Bois Reymond spreekt in meer

sociologische zin over Aopvoedingsstijlen@ en Aopvoedingshoudingen@, termen die zij
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onderling afwisselt, en plaatst in de ontwikkeling van bevels- naar onderhandelings-

huishouden (Du Bois Reymond 1991). Er lijkt een tendens te zijn in empirisch

pedagogisch en psychologisch onderzoek om te spreken van steun en controle als

dimensies van opvoedingsgedrag in plaats van opvoedingsstijl (zie Rispens e.a.

1996). De wijze waarop ik in dit onderzoek  >stijl= gebruik is dus niet afgeleid van de

 in de pedagogiek gebruikelijke betekenis, maar sluit aan bij de levensstijl benadering.

We zouden kunnen speken van het stileren van opvoeden als attenderend begrip. Dat

betekent dat ik wil gaan kijken naar de keuzes die ouders maken met betrekking tot

wat zij als belangrijke waarden zien bij de opvoeding van hun kinderen en welke

factoren als kansen gezien kunnen worden om die keuzes te kunnen maken.

5. Uitwerking van de vraagstelling

Aan het einde van het eerste hoofdstuk heb ik de algemene vraagstelling weergegeven.

Ik herhaal die vraagstelling hier nogmaals en werk deze nader uit.

 1. Hoe spelen sociale erfenissen een rol in de manieren waarop ouders hun

kinderen opvoeden?

 2. Welke opvoedingsnetwerken kunnen worden onderscheiden en op welke

manieren spelen deze netwerken een rol bij de opvoeding van kinderen?

Bij het bespreken van de theoretische achtergronden van wat ik opvoedingsstilering

noem, is aandacht besteed aan de keuzes die actoren maken in relatie tot de

mogelijkheden die ze hebben. In dit onderzoek probeer ik aan te geven hoe de eigen

achtergrond van ouders (uitgewerkt als sociale erfenis) en de sociale context van de

opvoeding (uitgewerkt als het opvoedingsnetwerk van ouders) een rol spelen bij

hetgeen men belangrijk vindt om zijn/haar kinderen mee te geven. De vraagstelling

van dit onderzoek valt uiteen in de volgende deelvragen:

1. Welke thema=s vinden hedendaagse ouders van belang om over te dragen aan hun

kinderen, en in hoeverre spelen opvoedingsboodschappen uit hun verleden daarbij

een rol?

2. Wat zijn de kenmerken van het opvoedingsnetwerk waarover ouders beschikken

en op welke wijzen speelt dit netwerk een rol bij de opvoeding van kinderen?

3. Op welke wijzen spelen sociale erfenissen een rol bij de opvoeding?
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4. Wat is de aard van de samenhang tussen opvoedingsthema, opvoedingsnetwerk,

en sociale erfenis, en hoe werkt dit door in het stileren van de opvoeding?

Deze deelvragen worden in de komende drie hoofdstukken behandeld.

De eerste is de thema=s die ouders van belang vinden in de huidige opvoeding. Deze

invalshoek komt in hoofdstuk 4 aan de orde. In dit hoofdstuk wordt ook de eerste

deelvraag beantwoord. De tweede invalshoek is die van de sociale context, waarin de

huidige opvoeding plaatsvindt. Dit wordt besproken in hoofdstuk 5, waar ook vraag

2 behandeld wordt.

De derde invalshoek is die van sociale erfenis. Geanalyseerd wordt in hoofdstuk 6 wat

de betekenis van de erfenis is, waardoor een antwoord geformuleerd kan worden op

deelvraag 3. In hoofdstuk 7 tenslotte, zal ik nagaan of er sprake is van een samenhang

tussen de thema=s, de netwerken en de erfenissen. Ik zal betogen dat er op die basis een

onderscheid kan worden gemaakt die te karakteriseren is als een verschil in stilering

van de opvoeding.

Noten:

                                      
1.Het begrip sociale erfenis is ontleend aan de klassieke studie De gevestigden en de buitenstaanders van
Elias en Scotson, 1985. Na een uiteenzetting over de wijze waarop de jongeren die als >buitenstaanders=
getypeerd worden door hun gedrag het stigma dat zij
hebben, opnieuw bevestigen, schrijven Elias en Scotson op pagina 160: ADit soort gedrag wordt vaak
slechts binnen één generatie bestudeerd. Zo men al een aantal opeenvolgende generaties bestudeert,
dan komt dat gewoonlijk omdat men veronderstelt dat de tendens dit soort gedrag te vertonen te wijten
is aan zoiets als een biologische erfenis. Het is veel waarschijnlijker dat het hier gaat en ging om een
sociale erfenis. Het specifieke patroon van sociale erfenissen en vooral de mechanismen waardoor
sociale erfenissen generaties lang worden overgedragen, zijn nog niet voldoende bestudeerd, maar hier
stuitten we op een voorbeeld ervan: het gedrag van ouders in wanordelijke gezinnen zoals deze, dat
tot hun afwijzing en lage plaats in de statushierarchie leidde, wekte bij hun kinderen een tendens op
tot een gedrag dat op zijn beurt leidde tot hun afwijzing wanneer zij probeerden op eigen benen te
staan. Bepaalde karakterstructuren in een generatie en de specifieke sociale figuratie waarvan zij deel
uitmaakten, vertoonden in dit geval een tendens zichzelf voort te zetten in de volgende generatie - een
tendens om bij de kinderen karakterstructuren tot stand te brengen, die een zelfde sociale figuratie
staande hielden.@ In een appendix gaat Elias nader in op de sociologische aspecten van identificatie:
ADe sociale erfelijkheid van de haat tegen buitenstaanders door hen te identificeren met de asociale en
wanordelijke gezinnen waarover in dit boek sprake was, is een voorbeeld dat in dezelfde richting wijst.
(intergenerationele overdracht van vooroordelen en discriminerende houdingen als sociale erfenis.
LB). Dit voorbeeld is meeromvattend, omdat het de identificatie in verband brengt met de gehele
sociale situatie van ouders en kinderen. Het houdt rekening met het samenspel tussen het beeld dat
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mensen van zichzelf hebben en het beeld dat anderen zich van hen vormen.@ (ibid, p. 216. Cursief van mij
LB).

2. Naar analogie van het idee van een biologische erfenis die ouders hun kinderen meegeven, spreekt
Elias van een sociale erfenis. Dat ouders aan hun kinderen genetisch bepaalde uiterlijke kenmerken
meegeven lijkt duidelijk. Wanneer het echter aankomt op de achtergrond van gedrag lopen de
meningen al snel uiteen. Bij het zoeken naar verklaringen voor  verschillen in intelligentie,
homoseksualiteit en crimineel gedrag om de meest omstreden voorbeelden te noemen is er sprake van
een slingerbeweging in wetenschappelijke modes: nu eens overheersen verklaringen die de nadruk
leggen op genetische bepaaldheid, dan weer wordt het belang van sociale factoren als belangrijkste
verklaring aangevoerd. Deze wetenschappelijke discussie, die bekend is geworden als het Anature-
nurture debat@ woedt nog immer voort. Nu lijkt de aandacht - wellicht o.i.v. de toegenomen
mogelijkheden voor neurologisch onderzoek - weer verschoven naar de biologische kant, en zijn
verklaringen die de nadruk leggen op sociale factoren minder in trek.. Mij gaat het hier niet om een
stellingname ten aanzien van het aanwijzen van het aanleren of het aangeboren zijn als belangrijkste
verklaringsgrond, maar om het overstijgen van een dergelijke valse tegenstelling en een open oog te
hebben voor hoe factoren op deze verschillende niveaus vervlochten zijn. (zie ook Brinkgreve et al
1994)

3. Hij vestigt er de aandacht op dat individuen hun zelfbeeld weliswaar ontlenen aan groepen waarmee
zij zich identificeren, maar dat daarbij in ogenschouw genomen moet worden hoe men die groepen
definieert. Waar worden groepsgrenzen getrokken, wie horen en er wel bij en wie niet? (zie ook
Vermeulen 1984). Elias stelt dat het trekken van groepsgrenzen afhankelijk is van de machtsconstella-
tie waarin de groepen zich bevinden. "De gevestigden en de buitenstaanders" gaat dan ook vooral over
 het vormen en benoemen van groepen, zoals die door de leden van die groepen zèlf gezien worden.
Machtsverhoudingen spelen daarbij een belangrijke rol volgens Elias: machtige groepen blijken steeds
weer in staat te zijn om groepsbeelden is stand te houden waarin zij zelf als moreel superieure groep
verschijnen en tegelijkertijd de "anderen" (de buitenstaanders) het gevoel geven dat zij niet alleen
minder te vertellen hebben, maar ook minder waardig zijn.

4. De oratie van Blok die destijds vele pennen in beweging bracht. Blok besprak hier de controverse
tussen nominalisten en essentialisten. Deze karakterisering (of volgens zijn critici karikaturisering )
van beide posities leidde tot veel reacties, zie de bijdragen van De Ruijter, Tromp, en Köbben in de
Sociologische Gids (1976/1). Hoewel deze publicatie enigszins gedateerd is, handelt zij over een in
zekere zin tijdloze kwestie, namelijk die van de begripsvorming in de sociale wetenschappen.

5. Vanuit methodologisch gezichtspunt is er een gelijkenis met Blumers begrip sensitizing concept.
(Blumer 1969)

6. Te denken dat woorden een precieze betekenis moeten hebben, is A(..) like saying that the light of
my reading lamp is no real light at all because it has no sharp boundary.@ (Wittgenstein geciteerd in
Blok 1976: 24).

7. Zie o.m. Abma (1990) en Becker(1992).

8. Abma vertaalt het als "levensfonds" (Abma 1990:57). In Engelse uitgave: "vital inventory" 
(Mannheim 1959: 299). 
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9. De vorming in de jeugd vormt de basislaag waarop verder gebouwd wordt. Deze basis ligt op een
gegeven moment vast. Mannheim noemt het moment tot wanneer je in staat bent om moeiteloos taal
en accent op te nemen als een voorbeeld/ criterium voor flexibiliteit van de onderste bewustzijnslaag.
(Mannheim 1959 p. 538-539).
In 1992 kwam Pierre Nora in het nieuws met een Alieu de memoires@ projekt, waarin aandacht werd
besteed aan bepaalde heel basale bindingen met een landschap, met stemmingen, met emoties en
levensprincipes worden in een vroege levensfase gelegd, en vormen de basis waarop je je leven verder
bouwt. Dit proces verloopt grotendeels onbewust.

10. Het aantal jaren dat door één generatie overbrugd wordt, is spectaculair gegroeid: de gemiddelde
levensverwachting is nu al ongeveer twee maal zo hoog als een eeuw geleden. De levensverwachting
bij geboorte: 1850: 37 jaar/ 1900: 50 jaar/ 1990: 74-80 jaar. (Lam 1994: 22). Bovendien stijgt de leeftijd
waarop vrouwen hun eerste kind krijgen, waardoor de afstand in jaren tussen generaties groeit. Ander-
zijds is het tempo waarin maatschappelijke veranderingen plaatsvinden hoger. Het is dus a.h.w. een
dubbel effect. Metaforisch: het aantal omwentelingen in de maatschappij wordt groter, terwijl
tegelijkertijd het aantal omwentelingen in generaties kleiner wordt.

11. Zie hiervoor het werk van veel belangrijke sociologen. Voor een overzicht zie Van der Loo en Van
Reijen 1990.

12. Strikt genomen vormt het uitgangspunt van het individualisme dat het individu als een zelfstandig
handelend subject gezien wordt, en ook als zodanig geëerbiedigd dient te worden. ( Zie: Lukes 1973)

13. Het is hierbij wel van belang met enige zorgvuldigheid om te gaan met het >generatiebegrip=. Zo
stelt van den Brink (1997 :.237) dat de vorige generatie ouders zich al afgezet heeft tegen het
traditionele (autoritaire) opvoedingsmodel, en dat de huidige generatie ouders nu weer een compromis
aan het zoeken is tussen autoritaire en vrije opvoeding. De ouders die ik geïnterviewd heb, (geboren
ong 1955-1965) herinneren zich echter nog niet zo=n vrije opvoeding.

14. Over de vraag of er wel sprake is van een afnemende machtsongelijkheid of dat de ongelijkheid
vooral minder zichtbaar is geworden, is vooral voor de verhouding tussen de seksen in veel studies
beschreven, zie o.m. Komter 1990, Hochschild 1989, Brinkgreve 1991, Doornenbal 1996).

15. Interessant is dat Cockerham e.a. een uitwerking aan het begrip lifestyle geven waarin een synthese
te zien is tussen het werk van Bourdieu - die uiteindelijk het primaat legt bij de maatschappelijke
positie (kansen en mogelijkheden) - en de benadering van Giddens waarin de nadruk op keuze ligt.
Hij komt zo tot een omschrijving van (health) lifestyles als Acollective patterns of (health-related)
behavior based on choices from options available to people according to their life chances. These life
chances include age, gender, race, ethnicity, and other relevant variables that impact on lifestyle
choices.@ (Cockerham e.a. 1997: 338;  haakjes van mij-LB).



3 Onderzoeksmethode

1. De aard van het onderzoek.

Intensief onderzoek

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een zgn. >intensieve onderzoeksmet-

hode= (Schuyt 1991). In sociaal wetenschappelijk onderzoek wordt deze benaming

steeds meer gebruikt in plaats van de veel gebruikte noemer >kwalitatief

onderzoek=. Intensief onderzoek wordt gekenmerkt door het onderzoeken van een

beperkt aantal cases op meerdere met elkaar samenhangende eigenschappen. Het is

typisch gericht op het achterhalen van antwoorden op >waarom vragen=, en op het

doorvragen naar onderliggende verklarende mechanismen (Schuyt 1991:105-108).

In navolging van de door Harré ontwikkelde wetenschapsfilosofische grondslagen

van dit type onderzoek, noemt Schuyt als belangrijke verschillen tussen intensief en

extensief onderzoek onder meer het niveau waarop uitspraken gedaan worden en de

wijze van generaliseren.

In extensief onderzoek worden veel personen op een beperkt aantal kenmerken

onderzocht en komt men tot waarschijnlijkheidsuitspraken. Een typisch voorbeeld

van dit type onderzoek is het grootschalig survey-onderzoek. In intensief onderzoek

zijn de uitkomsten beschrijvende en verklarende uitspraken. Een tweede belangrijk

verschil met extensief onderzoek  is het verschil in wijze van generaliseren en

abstraheren. In extensief onderzoek wordt geabstraheerd door middel van

statistische generalisatie, dat wil zeggen uit onderzoek van concrete personen

worden gemiddelden afgeleid, en zo komt men tot een hoger niveau van abstractie.

In intensief onderzoek vindt generalisatie plaats door abstractie, hetgeen

inhoudt dat de onderzochte cases worden ontdaan van hun specifieke eigen-

schappen zodat uiteindelijk een meer algemeen beeld, een typologie, kan worden

geconstrueerd. Er wordt in intensief onderzoek ook gegeneraliseerd, maar dan naar

de aard van het verschijnsel, en niet naar de mate waarin dat verschijnsel zich

voordoet. (zie Engbersen 1990: 249) Het gaat er bij dit type onderzoek in eerste

instantie om te begrijpen waarom mensen zich in bepaalde situaties zich zus of zo

gedragen of waarom ze bepaalde denkbeelden hebben. Schuyt formuleert het zo:

AHet gaat er veeleer om stereotiepe gedragswijzen, een vastgelegde manier van

doen, denken, willen en voelen te beschrijven en te verklaren, niet vanuit een
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eenvoudige statistische correlatie, maar juist vanuit een begrijpelijke redengeving

van het eigen gedrag. Mensen gedragen zich niet op een bepaalde wijze ómdat ze

jonger dan dertig zijn, vrouw zijn of katholiek, maar vanwege moeilijker te

achterhalen motieven. Alleen indien specifieke gedragingen specifiek met

extensieve kenmerken verbonden zijn, bijvoorbeeld de kinderen laten dopen ómdat

men katholiek is, krijgen deze kenmerken verklaringswaarde.@ (Schuyt 1991: 114)

De winst van intensief onderzoek in vergelijking met extensief onderzoek is

vooral gelegen in de grotere gedetailleerdheid en het meer integrale karakter van de

kennis die verkregen wordt over het onderzochte verschijnsel. Wellicht komt de

gedachte op dat het thema van opvoedingswaarden nu toch niet bepaald een

onbekend verschijnsel is, en wekt de keuze voor een intensieve onderzoeksmethode

enige verbazing. Deze keuze hangt dan ook niet samen met de inhoud van het

onderwerp (wat vinden ouders belangrijke opvoedingswaarden), maar met de

benadering van het onderwerp (waarom vinden ouders die waarden belangrijk). Er

wordt gevraagd naar achtergronden, houdingen en motieven van ouders, een

moeilijk onderzoekbaar gebied omdat het voor een groot deel behoort tot een

onbereflecteerde structuur van vanzelfsprekendheden.

De rol van theorie en de functie van citaten

De theorie heeft in dit onderzoek een richtinggevende functie. De theoretische

noties in dit onderzoek (sociale erfenis, overdracht, ) zijn vooral gebruikt om een

theoretische beschrijving van het onderzoeksmateriaal te geven. Theorie vormt een

interpretatiekader bij de analyse van het materiaal. Een passende benaming voor de

rol die de theorie in dit onderzoek heeft vervuld is de adaptive theory benadering

(Layder 1998). Een creatieve wisselwerking van theorie en empirie gedurende de

hele loop van het onderzoek is van groot belang bij het verwerven van inzicht in

weinig bewuste mechanismen als het overdragen van opvoedingswaarden. In een

adaptive theory benadering is ruimte voor een wat lossere manier van

theoriegebruik, waarbij gebruik gemaakt wordt van attenderende begrippen (als

sociale erfenis en overdracht) die gefundeerd worden in het onderzoek. Daarnaast

worden er ook nieuwe begrippen en typologieën geconstrueerd om bepaalde

patronen te duiden.

In dit onderzoeksverslag zijn in ruime mate letterlijke citaten uit de interviews

met de ouders  opgenomen. De functie van deze citaten is zeker niet alleen om als

illustratie te dienen voor mijn betoog. Zij vormen een integraal onderdeel van de
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wetenschappelijke analyse, en hebben ook een functie in het controleerbaar maken

van de interpretatie voor de lezer.

2. De uitvoering van het onderzoek

Het empirische gedeelte van het onderzoek bestond uit twee interviewrondes, die in

1994 en 1996 werden gehouden. De onderzoeksgegevens werden verzameld in

individuele interviews met moeders en vaders van kinderen onder de twaalf jaar.

Het is van belang om te realiseren dat het in dit onderzoek om een studie naar het

verschijnsel sociale erfenis gaat, waardoor het vooral van belang is om gesprekken

te voeren met moeders en vaders die bereid zijn om hun motieven en houdingen

onder woorden te brengen. Van veel minder belang is het om een representatieve

afspiegeling van ouders op bepaalde kenmerken te krijgen.

De onderzoeksgroep

De onderzoeksgroep bestond uit 60 ouders van  kinderen onder de twaalf jaar.

Moeders en vaders werden individueel gevraagd om mee te doen;  in een aantal

gevallen deden beide partners mee. Voor het onderzoek heeft dit weinig betekenis,

aangezien alle protocollen op individueel niveau geanalyseerd zijn. Er hebben 34

moeders meegedaan en 26 vaders. Met het oog op de te verwachten complexiteit

van de doorwerking van de sociale erfenis is gekozen voor zo min mogelijk

gecompliceerde situaties, en heb ik geworven onder ouders die één huishouding

voeren met hun kind(eren). Gescheiden ouders, eenoudergezinnen of ouders die

apart wonen of in  andere leefvormen wonen, vallen hierdoor buiten dit onderzoek.

Wel is geselecteerd op sekse en op sociaal milieu, door zowel met vaders als

moeders, en beiden zowel met lagere en hogere opleiding te werven. Algemeen

wordt aangehouden dat opleiding een belangrijke indicator is voor sociaal milieu

(Dronkers en Ultee 1995). Ten aanzien van sekse is er zowel op grond van

'common sense' ideeën als op basis van onderzoek voldoende aanleiding om te

veronderstellen dat er verschillen tussen mannen en vrouwen zijn wanneer het om

opvoedingswaarden en de invulling daarvan gaat1.

Er zijn redenen om aan te nemen dat er nog meer factoren van belang geacht

kunnen worden bij opvoedingsorientaties. Zo heb ik heb verondersteld dat naast

verschillen in sekse en opleidingsniveau factoren van sociale en geografische

mobiliteit, religieuze overtuiging en etnische achtergrond een rol zouden kunnen
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spelen. Op deze kenmerken zijn de respondenten echter niet systematisch

geselecteerd, maar wel is een redelijke mate van variatie hierop gezocht. Het zijn

factoren waarvan verondersteld kan worden dat zij relevant zijn voor het begrijpen

van sociale erfenissen, in dit onderzoek staat centraal welke betekenis  de ouders

daar zelf aan geven. De uitdaging van een onderzoek als dit is naar mijn mening

juist om betekenisgeving door de respondenten zelf zo open mogelijk te bevragen,

en er zorg voor te dragen dat zij de ruimte krijgen om zelf aan te geven op welke

wijze deze factoren voor hen een rol spelen. Door het vooraf problematiseren van

dergelijke kenmerken wordt al verondersteld dat zij in zichzelf verschil maken.2

 De werving van de ouders is via de persoonlijke netwerken van verschillende

personen aangepakt. Een belangrijk voordeel van het via persoonlijke ingangen en

contacten werven van respondenten was dat bijna iedereen die benaderd werd graag

mee wilde doen. Op een enkele uitzondering na, was de houding van de ouders heel

open en weinig terughoudend. Bij het begin van het onderzoek was de aandacht

meer gericht op de mogelijke invloed van de sociale erfenis op de verdeling van

zorgtaken. Daarom is in de eerste interviewronde gesproken met ouders van jonge

kinderen (minimaal 1 kind jonger dan 4 jaar).

eerste ronde interviews

In de eerste interviewronde, die in 1994 plaatsvond, zijn interviews gehouden met

13 vaders en 23 moeders. De meeste van deze respondenten waren hoog opgeleid

De respondenten werden afzonderlijk ondervraagd in een één à anderhalf uur

durend interview over de wijze waarop zij de verzorging en opvoeding van hun

kinderen aanpakten en hoe zij de taken verdeelden. Doorgevraagd werd naar

achterliggende motieven voor hun aanpak, naar voorbeelden in hun omgeving, en

naar het beeld zij van hun eigen opvoeding vroeger hadden. De meeste interviews

van deze eerste ronde zijn afgenomen door doctoraal studenten sociale

wetenschappen, in het kader van het studie-onderdeel gespreks- en

interviewtraining.3

Van deze 36 interviews zijn er 22 verder bewerkt. Dit waren 13 moeders en 9

vaders, bijna allen hoog opgeleid. De kwaliteit van de overige 14 interviews bleek

onvoldoende om ze in de verdere analyse te betrekken, de belangrijkste

tekortkoming was in de meeste gevallen dat de interviewer onvoldoende had

doorgevraagd. Van de 22 protocollen die wel geanalyseerd zijn, is het materiaal

vooral gebruikt om duidelijker te krijgen welke thema=s ouders belangrijk vonden
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in de opvoeding en waaruit hun sociale erfenis bestond. Kennis  over de netwerken

is uit dit materiaal niet beschikbaar.

Op basis van kwalitatieve analyse van het onderzoeksmateriaal, is een aanvang

gemaakt met het in kaart brengen van de componenten van sociale erfenis. Ouders

herinnerden zich vooral normen en waarden, sfeer-elementen en manieren van met

elkaar omgaan, en ook praktische meer routineuze manieren die te maken hebben

met de organisatie van huishouden en opvoeden. Deze >componenten= van sociale

erfenis zijn verwerkt in de topiclijst waarmee de tweede ronde interviews gehouden

is.

Naar aanleiding van deze bevindingen en het verloop van de interviews zijn een

aantal koerswijzigingen ingezet in het onderzoek. Zo is meer aandacht besteed aan

het in kaart brengen van de belangrijke anderen bij de opvoeding, in casu het

opvoedingsnetwerk. Ten tweede is de nadruk verschoven van taakverdeling naar

opvoedingswaarden, en is ook  meer doorgevraagd naar de opvoedingswaarden die

ouders van belang vinden. De drie belangrijkste onderwerpen in de gesprekken van

de tweede ronde waren de huidige opvoedingssituatie, het opvoedingsnetwerk, en

de eigen jeugd. Ten derde zijn in de tweede ronde  moeders en vaders van iets

oudere kinderen (tot 12 jaar) ondervraagd, omdat er bij deze leeftijdscategorie al

duidelijker sprake is van opvoeden, en het voor het terugkijken naar de eigen

opvoeding een periode is die duidelijker herinnerd wordt.

De tweede ronde interviews

De tweede ronde interviews is in 1996 gehouden. In deze ronde zijn interviews

gehouden met  38 ouders: 17 mannen en 21 vrouwen. Van de respondenten zijn 22

hoog opgeleid en 16 laag opgeleid.

Tabel 2.

 respondenten uit de 2e ronde naar opleiding en sekse

opleidingsniveau*

laag hoog totaal

man 5 12 17
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opleidingsniveau*

laag hoog totaal

vrouw 11 10 21

totaal 16 22 38

* Voor de indeling van het opleidingsniveau is uitgegaan van de indeling van het CBS (1997). De door het

CBS gehanteerde indeling in 4 niveaus is hier samengevoegd tot een tweedeling, te weten: laag = lo

/lbo/mavo; en hoog =  havo/vwo/mbo/hbo/wo.

De interviews in deze tweede interviewronde heb ik voor het merendeel zelf

afgenomen. In de eindfase hebben twee interviewers, na een inwerkperiode, ook

nog een deel van de interviews afgenomen. De gesprekken duurden gemiddeld

twee-en-een-half uur, en varieerden in duur van anderhalf tot drie en een half uur.

De interviews werden steeds bij de ouders thuis gehouden, waarbij van tevoren

gevraagd werd of het interview zonder de aanwezigheid van partner of kinderen

kon worden gehouden. Dit was in bijna alle gevallen mogelijk. Het gesprek werd

steeds op cassette opgenomen en de protocollen zijn daarna verbatim uitgewerkt.

De gesprekken werden gevoerd aan de hand van een topiclijst, zodat in ieder geval

in alle gesprekken de voor het onderzoek belangrijke punten aan de orde gesteld

zouden worden. Voor de rest werd steeds gelegenheid gegeven aan de ouders om

voor hun gevoel relevante verhalen, gedachten en associaties in te brengen in het

gesprek. Zij werden aangemoedigd om zoveel mogelijk in hun eigen woorden in te

gaan op de onderwerpen.

terugblikken

In een onderzoek als dit is het zinvol om nader stil te staan bij wat herinneren

eigenlijk is. Het werken met herinneringen als materiaal voor het beschrijven van

maatschappelijke ontwikkelingen vindt vooral plaats in historisch- en sociaal-

wetenschappelijk onderzoek, en dan met name in de traditie die wel aangeduid

wordt als de >oral history= benadering (Bertaux 1981, Leydesdorff 1987, Plummer

1990, Moree 1992, Thompson 1988). In deze benadering gaat het erom welke

voorstelling mensen van hun verleden geven. Het perspectief van de betrokkene

wisselt voortdurend in wisselwerking met veranderende omstandigheden. Niet de

feiten veranderen, maar de betekenis die aan die feiten wordt toegekend
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(Knipscheer 1990). De notie van continuïteit en verandering speelt een centrale rol

in het zichtbaar maken van het werk dat mensen verzetten om veranderende

omstandigheden in te passen in hun leven. Zij vertellen een verhaal over hun leven,

waarin herinneringen als >stepping stones= fungeren, maar waarin niet zozeer de

feitelijke gedragingen maatgevend zijn, maar juist het verhaal dat de herinneringen

verbindt. Familieverhalen kunnen daarbij ook van belang zijn als bron, als

inspiratie of juist als wens om het anders te doen  (Lutz 1995). Met andere

woorden, herinneren is een actieve daad, waardoor mensen een verband leggen met

hun verleden. Dit speelt op individueel niveau, maar wordt mede bepaald door

collectieve herinneringen. Beelden over >vroeger= zijn beïnvloed door de media en

door de geschiedschrijving. Collectieve herinnering is daarmee in belangrijke mate

bepalend voor de selectie die een individu maakt tussen herinneren en vergeten. Het

vormt het kader waarbinnen persoonlijke herinneringen geplaatst worden, of, zoals

Leydesdorff het formuleert: AIndividuele ervaringen/ herinneringen zijn ondenkbaar

zonder algemenere ervaringen ingebed in herinneringen.@(Leydesdorff 1987: 42).

Ook op persoonlijk niveau wordt het verleden geconstrueerd op basis van het

heden. Een herinnering moet >zin hebben= in het licht van het huidige leven4.

In mijn onderzoek gaat het om inzicht te geven in de wijze waarop mensen sociale

erfenissen construeren. Het betreft dus de betekenisgeving van het verleden. Deze

betekenisgeving is niet iets vrijblijvends, maar heeft consequenties voor de

opvoedingspraktijken en oriëntaties van ouders. De wijze waarop ouders hun

erfenissen construeren heeft dus handelingsgevolgen, en dat komt tot ook tot uiting

in de opvoeding.

Netwerkonderzoek

Het tweede deel van de lijst is gericht op het vaststellen van het netwerk. Hiervoor

heb ik gebruik gemaakt van vragen die in meerdere onderzoeken bewezen hebben

goed te werken. Het is een vragenset die ontwikkeld is in netwerkonderzoek van

Fischer (1982). De vragenset bestond bij Fischer uit 10 vragen (zogenaamde "name

generators") waarin de respondent gevraagd wordt om voor elk van die vragen

(bijvoorbeeld: van wie zou u een grote som geld kunnen lenen?) een aantal namen

te noemen. Vervolgens wordt in de tweede stap gevraagd om van al die personen

een nadere aanduiding te geven (bijvoorbeeld de relatie tot de respondent, de

woonafstand tot de respondent, de duur van de relatie e.d.) Zo ontstaat een beeld

van de personen van wie de respondent bepaalde soorten steun ervaart. Recent

onderzoek in Nederland dat vanuit deze invalshoek gedaan is dat van Van der Poel

(1993). Hij heeft de vragenset verkleind en meer toegepast op de Nederlandse
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situatie. Per vraag mogen 5 mensen genoemd worden. De namen die genoemd

worden, worden verondersteld het persoonlijke ondersteuningsnetwerk van de

respondenten te vormen. Ik heb deze vragenset bewerkt en de inhoud van de vragen

aangepast aan het onderwerp van mijn onderzoek: het gaat mij immers om het

netwerk op het gebied van opvoeding. Een dergelijke bewerking is in

overeenstemming met de suggesties over de toepassing van deze methode door

McCallister en Fischer (1978), waarin zij aangeven dat de inhoud van de vragen

veranderd kan worden in de richting van het betreffende onderzoek (zie ook Van

der Poel 1993). In de topiclijst zijn 6 van deze naam genererende vragen

opgenomen teneinde een indruk krijgen van de omvang en de samenstelling van

opvoedingsnetwerken.4 Het is mij er niet om te doen geweest om de precieze

structuur van het netwerk in kaart te brengen, maar ik heb deze methode gebruikt

om inzicht te krijgen in de ondersteunende functies van het netwerk voor de

opvoeding.

Voor een typering van de netwerken heb ik een indeling gemaakt in

familienetwerken en gemengde netwerken. Het is een simpele tweedeling,

gebaseerd op het aandeel familie in het netwerk. Ouders van wie het

opvoedingsnetwerk voor minstens de helft uit familieleden bestaat hebben in deze

indeling een familienetwerk, de overige netwerken reken ik onder de gemengde

netwerken. De omvang van de netwerken varieert in dit onderzoek van 8 tot 25

personen; de gemiddelde omvang is 13 personen, waarbij de gemengde netwerken

over het geheel genomen groter zijn dan de familienetwerken. De verdeling van de

netwerken van de respondenten van de tweede ronde (N= 38) is hieronder in tabel 3

en 4 weergegeven. 

Tabel 3.

respondenten met familienetwerken naar opleiding en sekse

opleidingsniveau

laag hoog totaal

man 3 3 6

vrouw 8 2 10

totaal 11 5 16
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Tabel 4.

respondenten met gemengde netwerken naar opleiding en sekse

opleidingsniveau

laag hoog totaal

man 2 9 11

vrouw 3 8 11

totaal 5 17 22

 De betekenis van de netwerken wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 5.

Empirische gegevens

In de hoofdstukken 4, 5, en 6 wordt verslag gedaan van de empirische bevindingen

van dit onderzoek. Het onderzoeksmateriaal dat daaraan ten grondslag ligt, is

voornamelijk verkregen uit de tweede ronde interviews. Uit de eerste ronde was

onvoldoende informatie over de netwerken beschikbaar; dit heeft er juist toe geleid

dat hier in de tweede ronde extra aandacht aan is besteed via de hierboven

beschreven methode. Toch kon van een del van de respondenten wel relevante

informatie gebruikt worden voor het analyseren van de erfenis. Deze selectie is

gemaakt op basis van de kwaliteit van de interviews: van de 36 konden er 22

geselecteerd worden omdat er voldoende informatie uit te halen was over de erfenis.

Zie voor de gegevens bijlage 1. Het uiteindelijke aantal ouders die opgenomen zijn

bij de indeling in erfenissen bedroeg dus 60.

Het gedeelte over de netwerken en de opvoedingsstijlen is alleen gebaseerd op de

interviews uit de tweede ronde. De ouders die in de empirische hoofdstukken

uitgebreid aan het woord komen zijn ook uit de tweede ronde. Een overzicht van

deze respondenten is opgenomen in bijlage 2.

Analyse van het materiaal en selectie van de citaten
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De interviews met 60 respondenten vormen het onderzoeksmateriaal van dit

onderzoek.  Zoals aangegeven had de eerste ronde interviews een meer oriënterend

karakter, en zijn er 22 van de 36 gebruikt voor het analyseren van het gedeelte dat

betrekking had op de sociale erfenis. Het zwaartepunt van de analyse lag bij de

tweede ronde interviews. Van deze 38 resp zijn alle protocollen geanalyseerd.

Eerst zijn de 38 protocollen meerdere malen doorgelezen en inhoudelijk

geanalyseerd volgens de principes van de inductieve analyse (Strauss en & Corbin

1990). Het materiaal dat in de tweede ronde verzameld is, is door de

voorbereidingen van de eerste ronde rijker aan informatie, aangezien het

verschijnsel sociale erfenis al duidelijker vorm gekregen had. In die zin is een 

'dubbelstrategie' gevolgd in de analyse: ik heb op grond van theoretische inzichten

en op basis van de eerste ronde interviews al subcategorieën gevormd van sociale

erfenis. Ik ben dus niet zuiver inductief te werk gegaan, maar ook ruimte gehouden

voor aanvullende inductieve analyse ( Layder 1998)

Selectie van de citaten

In het uiteindelijk onderzoeksverslag is een keuze gemaakt om van een aantal

respondenten uitgebreidere citaten op te nemen i.p.v.  fragmenten van alle

respondenten De keuze om de verslaglegging te doen adv thema=s of te kiezen voor

een meer integrale benadering is vaak lastig (zie ook Moree voor overwegingen pro

en contra). De benadering die ik gekozen heb geeft prioriteit aan de integrale

benadering, waardoor meer in de richting van portretten gewerkt wordt. Een

belangrijk argument hiervoor is dat op deze manier de vervlechting van sociale

erfenis en netwerk beter in beeld gebracht kan worden.  Bij een themagewijze

benadering dreigt toch het gevaar van versnippering.

Ik heb van de 38 respondenten van de tweede ronde uitgebreide citaten opgenomen

van 16 respondenten. Deze selectie is als volgt tot stand gekomen.

Op basis van de analyse werden een aantal centrale categorieën geformuleerd. De

belangrijkste hiervan zijn omgang met erfenis en het belang van het referentiekader,

en daarenboven de relatie tussen die twee. Deze categorieën  vormen de structuur

van het onderzoek, de hoofdstukken 5 en 6 en 7. Uit de typologie die op basis van 

de analyse gemaakt werd  konden alle 38 resp ingedeeld worden over de 5

verschillende opvoedingsstijlen (zie bijlage 2).

Vervolgens zijn uit iedere categorie een aantal resp gekozen , die in hun verhaal de

essentie van die categorie op een heldere manier onder woorden hadden gebracht.
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(telling quotes). Alle citaten die opgenomen zijn, zijn letterlijke citaten. Bij de

selectie is niet gestreefd naar een getalsmatige afspiegeling, omdat zoals eerder

gezegd de essentie van dit onderzoek is om de zicht te krijgen op de

betekenisgeving en de onderlinge verwevenheid van de omgang met de erfenis en

betekenis van het netwerk. Hiervoor is het meest verhelderend om een uitgebreider

beeld te schetsen van een aantal resp die goed in staat zijn om deze complexiteit te

verwoorden. Alle opgenomen citaten zijn letterlijke citaten van de respondenten, ze

zijn cursief weergegeven. Van belang is ook om te vermelden dat de opgevoerde

respondenten geen samengestelde prototypen zijn, maar daadwerkelijk

geïnterviewden. De namen van de respondenten zijn gefingeerd en ook zijn in een

aantal gevallen verwante beroepen of vergelijkbare woonplaatsen genomen, om de

privacy van de respondenten te beschermen.

noten:

                                      
.1 In onderzoek  naar de rol en de betekenis van ouders voor hun kinderen in de opvoeding wordt
aan mannen een andere rol toebedeeld dan aan vrouwen. Onderzoek concentreerde zich lange tijd
op de moeder-kind relatie, vanuit ontwikkelings-psychologische theorieën over het belang van
hechting (zie Singer (1989) voor de plaatsing van deze ideeën in hun sociale context). Het is pas
van recenter datum dat de rol van vaders ook ter discussie wordt gesteld. Zorgende vaders
ontmoeten nog veel obstakels in de erkenning door hun omgeving (zie Duindam 1993). Anderzijds
is er grote groep vrouwen die dagelijks worstelt om de deelname van hun man aan de opvoeding te
vergroten ( Hochschild 1989, Droogleever Fortuijn 1993). En mogelijk kampen alle betrokkenen
met ambivalenties over veranderingen in de taakverdeling en de betrokkenheid bij de opvoeding.

2. Met name over de de betekenis en het belang van cultuur is een debat gaande. Zie o.m.
Vermeulen 1992.

3. De studenten hebben hiertoe eerst een interviewtraining gevolgd en zijn ingewerkt in het
onderwerp. Ik heb een topic-lijst ontwikkeld, en deze na uitproberen in een aantal proefinterviews,
intensief doorgesproken met de studenten die de interviews gingen houden. De praktische
voorbereiding bestond uit een aantal bijeenkomsten waarin geoefend werd met interviewen. Op
deze wijze raakten de interviewers vertrouwd met de topic-lijst en kon ik waar nodig uitleg geven
over doorvragen en de achtergrond van het onderzoek. De bijeenkomsten werden op video
opgenomen.

4. Onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het zelfbeeld dat mensen construeren, spreken in dit
verband wel over Astrategieën@ of Amythes@ die mensen voor zichzelf maken om de gewenste
situatie te laten overeenstemmen met hun actuele leven. Hankiss (1981) onderscheidt vier
strategieën die mensen gebruiken om heden en verleden met elkaar in verband te brengen:  een
dynastische strategie, waarin het huidige positieve zelfbeeld gezien wordt als voortzetting en gevolg
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van een gelukkige jeugd; daartegenover staat een antithetische strategie, waarin mensen die nu een
positief beeld van zichzelf hebben, dit zien als iets dat zij geheel op eigen kracht bereikt hebben,
ondanks hun jeugd die zij als zeer negatief zien. De andere twee strategieen worden gehanteerd
door mensen die nu niet gelukkig zijn: een compenserende strategie, waarin de jeugd verheerlijkt
wordt en model staat voor alles wat men nu moet ontberen (ik was goed en gelukkig , maar door de
pech die ik
gehad  heb zit ik nu in de put). De tweede strategie is die van slachtoffer zijn: nu gaat het niet goed,
en een belangrijke oorzaak daarvoor ligt in een ongelukkige jeugd: als je voor een dubbeltje
geboren bent, word je nooit een kwartje (zie ook Moree 1992). Ook Hochschild (1989) besteedt
aandacht aan wat zij noemt >mythes=: in haar onderzoek beschrijft zij hoe werkende ouders voor
zichzelf mythes scheppen om wens en praktijk van taakverdeling op
elkaar af te stemmen.

5. Dit leidde tot de volgende set:
Emotionele steun:
(1) stel dat u advies nodig heeft over een belangrijke verandering in uw leven (andere baan,
verhuizen). Wie zou u vragen?
Praktische steun:
(2) stel dat u hulp nodig heeft bij klusjes in huis. Wie zou u vragen?
(3) stel dat u iets wilt lenen, bijv een grote som geld. Wie zou u vragen?
Sociale activiteiten:
(4) met wie gaat u regelmatig uit? (naar film, winkelen?)
(5) bij wie gaat u minstens één keer per maand langs? (koffie drinken, praatje maken)

Voor dit onderzoek heb ik deze set bewerkt tot:
Praktische steun:
(1)wie zou u vragen om uw kind uit school te halen wanneer u verhinderd  bent; of om even op
te passen?
(2) wie zou u vragen om op uw kind te passen als u voor een paar dagen weg moet of wilt?
Emotionele steun:
(3) Met wie praat u over alledaagse vragen rond opvoeding?
(4) Met wie zou u grotere zorgen omtrent de opvoeding en het gedrag van uw kind bespreken?
Sociale activiteiten:
(5) naar wie gaat u toe als u met het hele gezin ergens heen gaat?
(6) met wie gaat u zelf wel eens uit (naar film, uit eten, winkelen?)
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4 Opvoedingsthema==s

1. Inleiding

AIk hoop dat mijn kinderen later zullen zeggen: pa, ma, bedankt! Want ik heb

twee poten gekregen waarmee ik stevig op de grond sta.@ (Riek)

Wat vinden ouders belangrijk om hun kinderen mee te geven in het leven? Het

allesomvattende antwoord dat op deze algemene vraag gegeven kan worden is dat

ouders hun kinderen het beste willen geven. Een dergelijk antwoord krijgt echter pas

betekenis door te bezien hoe ouders dat invullen. In de formulering van wat ouders

Ahet beste@ vinden klinken maatschappelijke idealen en tijdsbeelden door: hoe zien zij

de hun omringende werkelijkheid en hoe zien zij de toekomst van hun kinderen? Zij

kunnen niet meer doen dan proberen hun kinderen die vaardigheden mee te geven

waarvan zíj denken dat die belangrijk zijn. Brinkgreve en Van Stolk (1997) noemen

dit de these van de sociale overlevingswaarde, waarmee ze de aandacht vestigen op het

belang van de inschatting die ouders maken van wat voor hun kinderen van belang zal

zijn. Zij menen dat er Avooral in tijden van snelle sociale verandering al gauw

spanningen kunnen ontstaan tussen wat ooit voldeed en nu niet meer past@ (ibid, p 13).

Nadenken over opvoedingswaarden, over wat kinderen aan bagage het meest nodig

zullen hebben, raakt aan fundamentele vragen over mensbeeld en samenlevingsvorm.

Als sociale veranderingen elkaar snel opvolgen, wordt het lastiger om vooruit te kijken

naar vaardigheden die straks van groot belang zullen zijn om een gelukkig leven te

kunnen leiden. In de huidige >hoog-moderne= samenleving lijkt deze kwestie bijzonder

actueel. Er bestaat immers breed gedragen overeenstemming over het sterk

geïndividualiseerde karakter van de hedendaag se (westerse) samenleving. In

hoofdstuk twee is besproken dat dit tot uiting komt in een ingrijpende veranderingen

in de omgang tussen mannen en vrouwen, tussen ouders en kinderen. Het betekent ook

dat andere vaardigheden van belang worden om te slagen in het leven. De

veranderingen worden door Beck en Beck-Gernsheim krachtig neergezet: A (...) it is

no longer possible to pronounce in some binding way what family, marriage,

parenthood, sexuality or love mean, what they should or could be; rather, these vary
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in substance, exceptions, norms and morality from individual to individual and from

relationship to relationship.(...) Increasingly, the individuals who want to live together

are, or more precisely are becoming, the legislators of their own way of life, the judges

of their own transgressions, the priests who absolve their own sins and the therapists

who loosen the bonds of their own past.@ (Beck en Beck-Gernsheim 1995:5). Zonder

overdrijving mag geconcludeerd worden dat opvoeding van kinderen in zo=n

samenleving meer vraagt dan het opvolgen van oude recepten. Als de typering van

Beck en Beck-Gernsheim weerklank vindt bij de ouders waarmee ik gesproken heb,

dan kan verwacht worden dat zij het belangrijk vinden dat hun kinderen zich

ontwikkelen op juist die kwaliteiten waarmee ze hun eigen leven vorm kunnen geven.

Aan de ouders in mijn onderzoek is de open vraag gesteld wat zij de belangrijkste

waarden vinden die zij hun kinderen mee willen geven. Voor velen was het om

begrijpelijke redenen niet eenvoudig hierover ideeën te formuleren. Opvoeden, zo was

het algemene gevoelen bij veel ouders, is niet een van te voren opgesteld plan,

opvoeden doe je op je gevoel, intuïtief, en in interactie met het kind. Maar er waren

ook ouders die juist heel duidelijk een aantal leidende principes in hun opvoeding

konden noemen; kwesties of ervaringen die in hun eigen leven van groot gewicht zijn,

waren daarvoor vaak bepalend. Spontane verwijzingen naar de eigen opvoeding

kwamen daarbij ook veel voor. Een dergelijke verwijzing kan verschillende vormen

hebben: het kan een voortzetting van herinnerde boodschappen uit de eigen opvoeding

zijn , een >vertaling= van -, of een reactie op die boodschap zijn. Ouders proberen te

doen wat in hun vermogen ligt om te zorgen dat hun kinderen gelukkig zijn. Hoe dat

geluk er uit ziet, daarover lijken veel ouders zich terughoudend op te stellen. Velen

zijn voorzichtig in het aangeven van een duidelijk omschreven ideaal, maar noemen

meer open, houdingsgerichte idealen. Een voorbeeld hiervan is de verwoording door

een hoger opgeleide moeder: AZe moeten lekker in hun vel zitten. Dat is wel het

belangrijkste denk ik. Dat ze zich goed voelen... en hoe ze dat doen, nee, dat is echt

open, dat is aan hun om dat te bepalen. Ja, je hebt natuurlijk ook wel dingen die je

belangrijk vindt, als een beetje respect voor een ander hebben, en een positieve kijk

hebben,... maar de invulling, ja dat is up to them.@

In dit hoofdstuk wil ik aandacht besteden aan de waarden en vaardigheden die ouders

van belang vinden om hun kinderen mee te geven in de opvoeding. Ook besteed ik

aandacht aan wat voor opvoedingsboodschappen ouders zich herinneren van hun eigen
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opvoeding. De waarden en vaardigheden die de ouders in dit onderzoek van belang

vonden om hun kinderen mee te geven in de opvoeding, heb ik ondergebracht in drie

inhoudelijke hoofdthema=s: het belang van opleiding, de individuele taak, en de sociale

opdracht. Hoe verwoorden de verschillende ouders deze thema=s? Hoe vullen zij ze in

en wat vinden ouders in de jaren negentig belangrijk als sociale opdracht? Is er nog

sprake van klassegebonden idealen? We zullen daartoe aandacht besteden aan een

sociologische typering van de ouders die een bepaald thema belangrijk vinden.

Het uitgangspunt daarbij is steeds de huidige situatie, bovendien wordt van daaruit

teruggekeken naar boodschappen uit de eigen jeugd. Welke thema=s herinneren

hedendaagse ouders zich van vroeger, en vormt die herinnering een leidraad bij hun

huidige taken als opvoeder?

Van de thema=s wordt bekeken of er verschuivingen tussen de generaties zijn met

betrekking tot het belang dat er aan een bepaald thema wordt gehecht. Zijn de thema=s

tijdgebonden, of juist >van alle tijden=? De thema=s zijn:

1. De traditionele raad: leren! Hiermee bedoel ik opleiding, in de zin van het volgen

van officiële scholing, die zichtbaar wordt in het behaalde opleidingsniveau. In

Bourdieus terminologie: geïnstitutionaliseerd cultureel kapitaal. (Bourdieu

1989:123)

2. De individuele taak: zelfvertrouwen, je goed voelen, doen wat je zelf wilt, plezier

in het leven hebben, goed voor jezelf zorgen. Dit thema verwijst naar het belang

van individuele vaardigheden, naar zelfontplooiing en persoonlijke ontwikkeling,

en wordt ook wel aangeduid met ABildung@ en smaak, ofwel geïncorporeerd

cultureel kapitaal.

3. De sociale opdracht: respect voor anderen hebben en sociaal vaardig zijn. Onder

dit thema vallen waarden en houdingen die te maken hebben met de sociale

omgang met anderen. Daarbij gaat het vooral om het ontwikkelen van specifieke

sociale vaardigheden die van groot belang zijn in een geïndividua liseerde

samenleving. Deze vaardigheden zijn te kwalificeren als sociaal kapitaal.

Per thema zal nu beschreven worden hoe ouders ze verwoorden, en aan wie ze daarbij

refereren. Zijn het hun eigen ouders of is er vooral sprake van een meer algemeen of

tijdgebonden ideaal? Bovendien zal gekeken worden hoe de ouders die een bepaald

thema benadrukken sociologisch te typeren zijn. Dit hoofdstuk bevat samen met

hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 de empirische resultaten van mijn onderzoek. In deze drie
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hoofdstukken heb ik veel letterlijke citaten van de ouders verwerkt, zij vormen een

belangrijk onderdeel van de verslaglegging in dit onderzoek.

2. De traditionele raad: leren!

Voor ouders die zelf in de jaren vijftig zijn geboren, was de boodschap om je best te

doen op school, door te leren, naar de universiteit te gaan, een veelgehoorde raad

(Doornenbal 1996, Du Bois-Reymond 1990). Het belang van opleiding is een klassiek

opvoedingsthema, samenhangend met de idee van kennis is macht en met het ideaal

van de maakbare samenleving dat sinds de Verlichting een belangrijke invloed heeft

gehad op de westerse samenleving. Bijna alle ouders in dit onderzoek herinneren zich

dat hun eigen ouders destijds veel belang hechtten aan goede schoolprestaties. Bij

sommigen was het een allesoverheersend thema, terwijl anderen het zich alleen als een

vaag achtergrondkenmerk herinneren, als een echo van een algemene maatschappelijke

norm. Vandaag de dag is op het terrein van werk en inkomen sprake van een

toenemend belang van flexibiliteit: een verschuiving van een baan voor het leven naar

een voortdurende wisseling van werk en werkrelaties. Door werkgevers en

bemiddelaars wordt de boodschap uitgedragen dat het meer gaat om >wie je bent, dan

om wat je weet=. Betekent dit dat ouders moeten anticiperen op een afnemend belang

van diploma=s? Of is het veeleer zo dat diploma=s wel nodig zijn, maar op zich niet

meer voldoende?

In het wensenlijstje van hedendaagse ouders lijkt opleiding veel minder prominent

aanwezig, maar verdwenen is het zeker niet, zo blijkt uit de gesprekken die ik met

ouders voerde. In overzichtsonderzoeken als Opvoeden in Nederland (Rispens e.a.

1996) waarin uitspraken gedaan worden over >het Nederlandse gezin= staat het hebben

van goede schoolresultaten echter op een magere zevende plaats van de twaalf

belangrijkste opvoedingsdoelen. Ouders zouden in vergelijking met vroeger veel

minder belang hechten aan een opleiding voor hun kinderen. Een dergelijke globale

uitkomst kan genuanceerd worden door nader in te gaan op de motieven en

achtergronden van ouders.

Onder de hedendaagse ouders die ik gesproken heb in het kader van dit onderzoek,

noemt de helft van de ouders een goede opleiding voor hun kinderen als belangrijk

voor hun toekomst. Zeven ouders, allochtoon en/of lager opgeleid, vonden opleiding
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de meest belangrijke waarde. Van de achttien ouders die opleiding noemden als

belangrijke waarde zijn er twaalf lager opgeleid; terwijl van de zes hoger opgeleiden

er vier sociaal gestegen zijn ten opzichte van hun eigen ouders. Ze behoren dus niet

tot een Agevestigde laag@ van al meerdere generaties hoger opgeleiden. Ook migranten

benadrukten het belang van een goede opleiding voor hun kinderen (zie ook Pels

1998). Waarom vinden hedendaagse ouders opleiding belangrijk en heeft dat iets te

maken met de boodschap die zij zich uit hun eigen jeugd herinneren? Ik presenteer

eerst twee cases, Aysel en Gijs, waarin het belang van dit thema duidelijk wordt.

Aysel is moeder van twee jongens van 11 en 9 jaar. Ze groeide op in Turkije en kwam

op zeventienjarige leeftijd in het kader van gezinshereniging naar Nederland. Na een

paar jaar werken, werd zij tijdens de vakantie in Turkije tegen haar zin uitgehuwelijkt

aan de zoon van een bevriende familie. Uiteindelijk heeft zij zich geschikt in haar lot,

waarbij ze steun heeft gevonden in het Islamitisch geloof. Ze is een overtuigde moslim

en actief in vrouwenverenigingen en als overblijfmoeder op school. Aysel is een

levendige, druk gebarende vrouw. Aan de hoofddoek die haar gezicht nauw omsluit

is te zien dat ze de Islam in haar leven zeer serieus neemt, in haar optreden is ze zeer

direct en zelfbewust en lijkt in niets op het stereotype beeld van een volgzame islamiti-

sche vrouw. Haar man werkt full time bij een broodfabriek, en ze hebben nog net voor

de grote prijsstijgingen een eigen woning in een oude stadswijk in Utrecht kunnen

kopen. Aan het interieur is veel aandacht besteed: kunstig gedrapeerde roze

overgordijnen, zware vitrage en op de vloer parket met tapijten. De gordijnen en het

parket zijn net nieuw, vertelt ze trots. De gordijnen heeft ze in Turkije laten maken,

waardoor ze maar een derde deel hoefde te betalen van de prijs die daarvoor in

Nederland gerekend wordt. Ze hebben regelmatig contact met familie en vrienden in

Turkije, waar ze om het jaar een lange vakantie doorbrengen. Op alle tafels liggen

kanten kleedjes met porseleinen beeldjes, foto's van de kinderen hangen in

goudkleurige lijstjes aan de wand. Een eikenhouten bankstel, tv en audiotoren en een

wandmeubel waarin een vijftal dikke religieuze boeken met veel goud-opdruk staan,

completeren het beeld. De kamer is smetteloos schoon en na afloop van het interview

haalt Aysel routineus nog even de kruimeldief over het tapijt.

Ze probeert thuis voor de kinderen een rustige en ordelijke omgeving te creëren

waarin aandacht voor elkaar en naar elkaar luisteren belangrijk zijn. Als ouder moet

je het goede voorbeeld geven, stelt Aysel: Aals je zelf schreeuwt, gaan je kinderen het
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ook doen.@ Ze stelt wel duidelijke regels, en daaraan moeten de kinderen

gehoorzamen: AVoor sommige dingen ben ik wel streng. Als je niet zegt dat ze naar

bed moeten, blijven kinderen altijd tv kijken. Nee, het is hier: zeven uur, half acht?

dan is het afgelopen, klaar, dan ga je naar boven, naar bed. Tien minuten later kijk

ik dan even of ze al slapen of nog lezen. De oudste is gek op lezen, hij wil het beter

leren. Z=n broertje nog niet, maar ik ben bezig met hem. Hij moet ook hóuden van

lezen, ik ben er mee bezig. Soms als hij zit te zuchten, dan pak ik het boek weer op:

>kom op, lezen!= Vorige week zat ik een leuk boek te lezen, moest ik lachen, dan zegt

hij: waarom lach je mama? Dan zeg ik: pak jij ook even een boek, ga lezen, er staan

hele leuke dingen in, dan kan jij ook lachen.@ Al snel komt bij alle voorbeelden in het

interview het belang van lezen en leren naar voren. Het blijkt een emotioneel beladen

thema te zijn voor Aysel, die uitgesproken ideeën heeft over wat zij belangrijk vindt

voor haar kinderen. Het is samen te vatten in één woord: een goede opleiding. AHet

belangrijkste vind ik een goede opleiding! Een goede studie, een goede taak nemen.

Dat vind ik. Dat was ook mijn droom, jaren geleden.... Maar mijn ouders zeiden

altijd nee, nee, nee, nee, ALTIJD, nee, nee, nee! En nú worden ze wakker: >ach

Aysel, je had groot gelijk!= Maar Aysel is 35 jaar en Aysel kan nu niet meer, ik kan

het niet meer inhalen! Toen kon ik het ook, ik kon het best, maar het was nee, nee,

nee. Maar wij, wij gaan geen nee, nee, nee zeggen, maar ja, ja, ja! Wij willen ze

graag helpen, niet alleen ik, mijn man ook. Hij zegt altijd, ik zou mezelf verkopen

om boeken voor mijn kinderen te kopen. Dat is heel goed! Zolang wij nog leven,

zullen we graag onze kinderen helpen.@ Het belang van goede schoolprestaties weegt

zwaar, en het vragen over hoe het op school ging lijkt ook vooral gericht op goede

prestaties en goed gedrag. Leren, hogerop komen, diploma's halen, dit alles is

synoniem voor gelukkig zijn. Leren en lezen is belangrijk en het is ook leuk, zo luidt

de boodschap. Een andere manier die de ouders gebruiken om hun kinderen dit besef

bij te brengen is het uitloven van beloningen: op goede rapportcijfers en uit het hoofd

geleerde bladzijden van de Koran staan forse premies van 10 of 25 gulden. Ze ervaart

sterk dat opleiding vooral voor buitenlanders belangrijk is, maar er zijn veel obstakels

te overwinnen voor haar zoons, zo beseft Aysel. Het zal hard werken zijn en hun eigen

mogelijkheden als ouders om de kinderen te ondersteunen zijn beperkt. AWij zijn

buitenlanders hier... school is echt belangrijk, ik hoop dat hij niet achter raakt,

want het is niet z'n eigen taal. Thuis praat hij geen Nederlands, maar een andere

taal uit een andere cultuur. Wij proberen het in de gaten te houden, ik doe m'n best,
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maar toch, je weet het nooit, als de kinderen naar school zijn,... Marokkanen,

Turken, Nederlanders, Surinamers, Grieken..ik ben er bang voor of hij wel op kan

schieten op de hogere school... of het dan goed gaat... ik maak me daar nu al

zorgen over. Als hij naar de hoge school gaat, MAVO of nog hoger, gaat het dan

goed? Kan hij het bijhouden op die school?@ Hier wreekt zich het tekort aan

adequaat cultureel kapitaal: hoe graag zou zij haar zoons niet willen helpen, maar het

is eerder andersom; haar zoon spreekt beter Nederlands dan zijn ouders.AOp

Nederland kijken we het korte journaal kwart voor 7 tot 7 uur. Umut (oudste zoon)

let altijd goed op. We kijken samen, ja. En ik leer ook van hem, wat dit en dat

betekent...@ Aan haar motivatie ligt het niet, elke gelegenheid grijpt ze aan om ook zelf

te leren: AIk lees veel, je bent net als een vlinder zo vrij, heerlijk! En je leert ook een

heleboel dingen, een heleboel! Ik lees Turkse boeken, ja, ik wil ook Nederlands

lezen, maar dat kan ik niet... dat gaat veel te langzaam. Kijk, mijn kinderen groeien

hier op, die leren van alles, ik niet. Ik wil het ook, maar ja.. . Ik koop zelf boeken.

Romans en boeken over het geloof. Wij moeten een heleboel dingen leren .. Maar

soms, kijk ik tv, om te leren. Bijv. goede tijden, slechte tijden, ik kijk niet om de film,

maar om de taal.@   

Behalve de traditioneel belangrijke rol van opleiding als paspoort tot een betere

toekomst, wordt in haar geval dit emotioneel geladen en versterkt vanuit haar eigen

opvoeding, waarin haar de kans op een opleiding ontzegd werd. De krenking die haar

destijds is aangedaan, nu al twintig jaar geleden, beheerst haar leven, en is

richtinggevend voor de opvoeding van haar kinderen. Nog steeds is ze heel emotioneel

als ze vertelt hoe haar moeder haar, als beste leerling van de klas, en tegen adviezen

van school en familieleden in, het recht heeft ontzegd om datgene te doen wat zij het

allerliefste wilde: doorleren. AIk was vaak bij vriendinnen vroeger, die mochten veel

meer. Zie zijn nu ook allemaal lerares, of dokter, ééntje is advocaat.. allemaal..

alleen ik niet!! Mijn moeder zei altijd: ik heb maar één dochter, ik hou haar altijd

thuis. Mijn broers waren heel lief voor me, ze hielpen me. Dan zat ik de hele nacht

te huilen want ik mocht niet naar die school, en ik zag al mijn vriendinnen gaan...

M=n oudste broer zei: kom maar joh, dan ga ik met je mee om je in te schrijven. Hij

zei: jij kan heel goed mensen helpen, jij wordt later verpleegster. Ik ben toen een

paar dagen naar die school gegaan, dan moest ik thuis leren. Dan deed m=n moeder

de lampen uit, en zei dat ik niet meer naar school mocht.@ Ze schildert haar jeugd als

getekend door dit onrecht, en houdt vast aan de belofte die zij zichzelf als jong meisje
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deed: Aals ik ooit kinderen zal hebben, mogen ze alles!@ (met betrekking tot leren, LB).

Voor haarzelf heeft ze een uitweg gevonden in religie: na een periode van verzet en

provocerend gedrag toen zij op zeventienjarige leeftijd naar Nederland kwam, heeft

zij zich uiteindelijk geschikt in haar gearrangeerde huwelijk. Door haar extreem

conservatieve en religieuze schoonouders, werd zij opnieuw met de Islam gecon-

fronteerd. Na aanvankelijk verzet ontdekt zij hierin een bron waarmee zij haar honger

naar kennis kan stillen, alsook een machtsbron om de haar omringende ongeletterde

oudere generatie moslims als het ware op hun eigen terrein te verslaan, met kennis

opgedaan uit de Koran.

Onder laag opgeleide ouders is een gevoel van gemiste kansen een sterk motief.

Het is een instelling die onder een gedeelte van de huidige generatie migrantenouders

duidelijk leeft: onze kinderen moeten het beter krijgen dan wij. Het belang van

maatschappelijk presteren wordt ook gevonden bij Marokkaanse, Chinese en

Surinaamse ouders (Pels 1998; Distelbrink 1998, Nijsten,1998). De wens dat hun

kinderen in maatschappelijk opzicht zullen slagen en het verder zullen brengen dan

zijzelf is typerend voor economische migranten. Phalet (1994) vond dat Turkse

migranten hogere aspiraties hadden dan Nederlanders van een vergelijkbaar sociaal-

economisch milieu. Maar niet alleen bij migranten, ook onder lager opgeleide

Nederlandse ouders is er een groep waar opleiding zwaar weegt.1 Een voorbeeld

hiervan is het relaas van Gijs.

Gijs is ten opzichte van zijn vader in opleidingsniveau gedaald. Hij werd streng en

religieus opgevoed en kan zich van vroeger herinneren dat zijn ouders school

belangrijk vonden, ze waren trots op hem als hij een goede aantekening had op de

lagere school en toen hij z=n LTS diploma haalde. Hij had moeite met leren, maar

kreeg geen ondersteuning van zijn vader die wel eisen stelde, maar geen hulp bood.

Gijs is van beroep timmerman, en heeft na een aantal jaren van werkloosheid nu een

vaste baan als stukadoor. Zijn vrouw werkt incidenteel als thuishulp. Acht jaar

geleden werd hun enig kind geboren, en zeven jaar geleden konden ze een

nieuwbouwhuis kopen in een kleine stad in midden Nederland. Dat was een grote

vooruitgang in vergelijking met de oude flat in een achterstandswijk in Utrecht, waar

ze daarvoor woonden. De woon/eetkamer staat vol met massieve grenen meubelen,

twee grote leren fauteuils, en een stoel bedekt met een oud kleed voor hun grote hond.
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Droogbloemen geven kleur aan de kamer en her en der liggen schelpen die zijn zoontje

Jurjen spaart.

Gijs is een man van weinig woorden, maar erg betrokken bij zijn zoon. Jurjen is

een makkelijk kind, Aeen best joch@, maar op school heeft hij het een beetje moeilijk.

Hij kon niet zo goed meekomen en zit nou op een LOM school, iets waar Gijs zich

toch wel zorgen om maakt. Zelf heeft hij weinig scholing en aan den lijve ondervonden

dat het niet meevalt om een baan te krijgen en te houden. Gezien de leermoeilijkheden

van zijn zoon kan hij van zijn opleiding niet al te veel verwachten. Maar hij ziet het

belang ervan wel, en merkt bovendien dat er van ouders blijkbaar een overzicht van

schoolmogelijkheden wordt verwacht dat hij niet heeft. Dit maakt het voor hem nog

extra moeilijk om ervoor te zorgen dat zijn zoon op een goede school komt. AVroeger

was er gewoon maar één school en huppetee daar ging je heen.. nu moet je deze

school inschrijven, deze school proberen, die school proberen, hoe meer keus je

hebt, hoe moeilijker het wordt.. en je moet er wel op tijd bij zijn met al die scholen..

Kijk, al die kinderen op lyceum, Atheneum, die komen wel op hun pootjes terecht,

daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar kinderen die het minder doen, die krijgen

het toch wel moeilijk mee.. Andere kinderen staan dan toch vaster in de

maatschappij hè, die kunnen zich beter verweren, die zijn mondiger, die weten meer

van alles af.@ Doordat Jurjen van de reguliere basisschool af moest, komt hij nu

dagelijks in contact met kinderen uit een sociaal milieu waar zijn ouders nu juist

afstand van proberen te houden: Aja, ...eh....gewoon kinderen uit een minder milieu...

gewoon een andere opvoeding... andere ouders... of ze zijn gescheiden... of die

vader is weg, of een armoede huisje, lopen altijd op straat te slierten, ...dus liever

niet. Daar mag hij echt niet komen, dat houden we wel in de gaten.@

Opleiding lijkt hier een soort Abottom line@: ouders als Gijs hebben zelf weinig

kansen en zien hiervoor als oorzaak mede hun geringe opleiding. Er is dus geen sprake

van het ontkennen van het belang van opleiding, maar er is eerder een gevoel van

falen: wel willen voldoen aan een opleidingsnorm, maar het is hen niet gelukt. Voor

hun kinderen willen ze een beter leven, en voor Gijs houdt dat in ieder geval in een

goed beroep, liefst ook nog een Abeetje een schoon beroep, geen bouwvakker of zo.@

Hier manifesteert zich, ook in de ogen van de ouders zelf, een zorgelijke achtergrond:

ze hebben het zelf niet ver geschopt op het gebied van opleiding, of hun opleiding is

mislukt, door een complex van belastende factoren, met name een problematische

jeugd met slechte gezinsverhoudingen en weinig sociaal en cultureel kapitaal.
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Een ander motief, dat als voortzetting kan worden getypeerd, is het behouden van het

opleidingsniveau dat je zelf bereikt hebt. Dit geldt bijvoorbeeld voor migranten, die

zelf al wèl de kans hebben gekregen om een opleiding te volgen. Ze onderkennen het

belang ervan en weten zich op dit punt ook ondersteund door familie. Zij formuleren

hun motief dus in positieve vorm, in de wens om deze boodschap op hun beurt weer

door te geven aan hun eigen kinderen.

Emir kwam in het kader van gezinshereniging uit Turkije naar Nederland toen zij acht

jaar was. Nu woont zij met haar man en twee kinderen (negen en anderhalf jaar oud)

in een nieuwbouwwijk in de Randstad. Het huis is modern ingericht, parket op de

vloer, spaarzaam gemeubileerd. Haar man heeft een volledige baan als bestuurder bij

een vakbond, zij werkt in een deeltijd baan bij de gemeente als begeleider bij Bureau

Nieuwkomers. Emir is vroeger door haar eigen ouders sterk gestimuleerd om door te

leren, een houding die destijds onder migranten zeker niet algemeen was. Zij beseft het

uitzonderlijke daarvan, en waardeert haar ouders enorm voor die mogelijkheid. Toch

heeft ze zelf veel moeite moeten doen, aangezien haar ouders wel achter haar stonden,

maar niets begrepen van het Nederlandse onderwijsstelsel. Grotendeels op eigen

kracht heeft ze zelf een HBO opleiding gedaan, en brengt het grote belang van een

goede opleiding voor haar kinderen in verband met de extra kwetsbare positie van

Aallochtonen@: AJa, we hopen natuurlijk wel dat ze (oudste dochter) op een

universiteit terecht komt, en iets gaat doen dat ze zelf heel erg leuk vindt. Maar ja,

dat is een beetje in de toekomst kijken en..dat is toch heel moeilijk omdat..natuurlijk

willen we dat ze zo hoog mogelijk eindigt. (interviewer: Wat is volgens jou het

belang van een goede opleiding?) Ik denk..dat het te maken heeft met het feit, ja dat

ze toch een allochtoon kind is. En..het wordt steeds maar moeilijker om een

gewenste positie hier te bereiken en zeker als je laag opgeleid bent. Dus dat is één

van de redenen waarom we zouden willen dat ze toch op een redelijk hoog niveau

terecht komt.@ Emir herinnert zich dat ze vooral gewaardeerd werd door behulpzaam

te zijn en haar best te doen op school. AMijn ouders hadden zoiets van: ja, wij hebben

niks bereikt en we willen wel dat de kinderen iets beters bereiken dan wij. Ja, ik

denk dat dat.. voorop stond bij mijn ouders. En wat ik veel van mijn ouders heb

gehoord was: je moet je best doen op school je moet niet ergens in een fabriek

belanden.@ Haar eigen opvoeding is een duidelijk referentiekader nu zij zelf moeder

is. Zij geeft dit thema door aan haar dochter, omdat ze ervan overtuigd is dat het voor
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allochtone kinderen nog steeds een heel actueel thema is. Zij verwoordt duidelijk het

belang van een goede opleiding juist voor migranten als minderheidsgroepering; in

haar geval onderbouwd door een kans die zij zelf ook gekregen heeft en nog steeds

zeer waardeert.

Resumerend: voor ouders die bezien vanuit een generatieperspectief nog relatieve

nieuwkomers zijn in een hogere opleidingslaag, lijkt het zwaar te wegen dat hun

kinderen niet terugvallen in een lager niveau van opleiding. Dat geldt voor ouders als

Emir, de eerste generatie van migranten die in maatschappelijke positie en in

opleidingsniveau een flink eind gestegen zijn ten opzichte van hun ouders. Zij hebben

met veel moeite en een grote persoonlijke inzet zich een betere positie verworven en

er is hen veel aan gelegen dat hun kinderen die winst niet weer prijsgeven. Ook ouders

die het zelf niet gelukt is om het opleidingsniveau of de maatschappelijke positie te

bereiken dat zij hadden gewild, trachten dit voor hun kinderen wel te realiseren. Aysel,

weggehouden van school door haar moeder, zet haar kinderen sterk onder druk om te

presteren op school. Voor Gijs, weinig gestimuleerd in een autoritaire opvoeding, ligt

het wat ingewikkelder. Het gaat hem er meer om dat zijn zoon voldoende opleiding

volgt om een beroep te kunnen kiezen waarmee hij in staat zal zijn om een geregeld

leven te leiden en voldoende sociale afstand te houden van een onzeker bestaan aan

de onderkant van de samenleving.

3. De individuele taak: zelfsturing en opkomen voor jezelf

AAls ouder hoop je van alles. Dat hij gezond blijft en dat hij gelukkig mag

worden. Dat hij goed met andere mensen omgaat en goed met zichzelf

omgaat zal ik maar zeggen. ...Ja, ik hoop dat hij idealen krijgt, maar ik hoop

niet dat ik hem die moet aanpraten. (...) Dat geluk, plezier in het leven, dat

is natuurlijk het belangrijkste. En plezier hebben in het leven is niet strikt

gekoppeld aan een bepaalde maatschappelijke positie of een mate van

welvaart of geld of... Plezier hebben in het leven heeft toch meer te maken

met hoe je in je vel steekt en hoe je in de omgeving de mensen tegemoet

treedt en jezelf bekijkt en zo. Dus dat vind ik dan het belangrijkste.@ (hoger

opgeleide vader)
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Bezien vanuit de eerder beschreven maatschappelijke ontwikkelingen, is dit tweede

thema, dat ik Ade individuele taak@ heb genoemd, heel belangrijk en tegelijkertijd ook

het nieuwste en wellicht het meest abstracte. In dit thema worden de kwaliteiten die

van groot belang zijn om het eigen leven vorm te kunnen geven, samengenomen. Het

lijkt er op dat deze waarden duidelijk tijdgebonden idealen zijn, en weinig omstreden.

In mijn onderzoek wordt dit thema door nagenoeg alle ouders onderschreven. Voor de

helft van de ouders is het zelfs de belangrijkste waarde die zij hopen over te brengen

in hun opvoeding. De woordkeus en de inhoud van de waarden die hedendaagse ou-

ders voor hun kinderen formuleren zijn doordrenkt van psychologische termen. Een

absolute topper is de wens dat kinderen Alekker in hun vel zitten@. Ook termen als:

doen wat ze leuk vinden, plezier in hun leven hebben, goed voor zichzelf zorgen,

stevig op de grond staan, zelfvertrouwen hebben, een eigen mening hebben, worden

vaak genoemd. Een hoger opgeleide moeder formuleert het zo: AWat ik gewoon

belangrijk vind is dat een kind zich happy voelt. Dat het overal mee aankomt hè, dat

je niet de kloof krijgt van ik durf het niet te vertellen aan mijn moeder omdat ik

bang ben wat haar reactie is. En dat ze dus ook sociaal gezien stevig op de grond

staan. Dat ze goed met mensen kunnen omgaan. Dat het geen kinderen zijn waarvan

ik bang ben dat als ze naar buiten gaan en de deur achter zich dichttrekken dat ze

gekkigheid gaan uithalen.(...) Maar ik heb het idee dat ze gewoon heel lekker in hun

vel zitten. Als er dingen zijn dan komen ze er toch mee.@

Nog een voorbeeld van een hoger opgeleide vader: @Nou kijk, ik heb wel zoiets naar

de kinderen toe: ze mogen best zichzelf zijn. Ze moeten niet een of ander plaatje

worden van iemand die wij als model zien of van mijzelf of van mijn partner. Ze zijn

zoals ze zijn. En dat willen we graag zo laten. (...) Ik hoop dat ze... ja, net als ik zeg,

goed in hun vel zitten, gezond zijn en dat ze doen waar ze zin in hebben. Maar niet

in de zin van rotzooi maar aan, maar als ze bepaalde ambities hebben dan kunnen

ze dat doen. Welke kant ze op moeten gaan, dat weet ik niet. Maar ik hoop dat ze

op hun manier gewoon lekker mee kunnen draaien en van de leuke dingen in het

leven kunnen genieten. En als wij daar een bijdrage aan kunnen geven dan zullen

we dat niet nalaten.@

>Kinderen zijn zoals ze zijn=; van hen wordt niet in eerste instantie verwacht dat ze in

de voetsporen van hun ouders treden, maar juist dat ze hun eigen weg gaan, stevig op

de grond staan en zelf kunnen kiezen wat ze willen. Dat zijn de eisen van deze tijd, die

ook in ander onderzoek naar voren komen (Rispens e.a. 1996: 230). Zij concluderen
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dat zelfstandig kunnen oordelen en verantwoordelijkheidsgevoel door Nederlandse

ouders als meest belangrijke opvoedingsdoelen worden gezien. Aangetekend moet

worden dat in het onderzoek van Rispens e.a. - evenals bij de meeste andere

onderzoeken naar de opvoeding en ontwikkeling van kinderen in het gezin- be-

trekkelijk weinig aandacht is geweest voor het perspectief van ouders zelf. De bijdrage

van Vergeer en Hermans (1996) gaat hier wel op in, maar toch is ook bij hen de focus

gericht op het gedrag en de ontwikkeling van het kind, en zijn de onderwerpen die

ouders belangrijk vinden gegroepeerd rond ontwikkelingstaken als het ontwikkelen

van zelfvertrouwen, het omgaan met gevoelens, en leren rekening te houden met

anderen.2 Het is echter de vraag of het psychologische concept van >ontwikkeling van

het kind= hetzelfde is als de ouders bedoelen met Azichzelf kunnen zijn, doen wat ze

leuk vinden@. In mijn onderzoek heb ik getracht juist het perspectief van de ouders zelf

centraal te stellen. Nagenoeg alle ouders noemen waarden die betrekking hebben op

dit thema belangrijk. Aangezien hen in dit onderzoek de vrijheid werd gelaten om

hetgeen ze belangrijk vonden in hun eigen woorden weer te geven, zijn verschillende

accenten te onderscheiden. Opmerkelijk is daarbij toch dat er ook veel gebruik

gemaakt werd van een aantal dezelfde termen, die een aanwijzing vormen voor een vrij

grote consensus hierover. Termen die het meest gebruikt werden, zowel door hoger als

lager opgeleiden, als door vaders en door moeders zijn: lekker in hun vel zitten, doen

wat ze zelf leuk vinden, genieten van het leven, plezier, goed voor zichzelf zorgen,

geluk, zichzelf blijven. Deze waarden hebben duidelijk terrein gewonnen ten opzichte

van waarden als conformisme en presteren, die bij de vorige generatie nog als goed

gedrag en vlijt in de schoolrapporten stonden.

Naar opleidingsniveau kan nog een differentiatie aangebracht worden. Door lager

opgeleide ouders werden naast de hierboven genoemde waarden, nog de volgende

formuleringen gebruikt: een eigen mening hebben, eigenwaarde hebben, een gezin

vormen, doen wat ze zelf willen, en eerlijk zijn. De hoger opgeleide ouders praatten

meestal uitgebreider over deze waarden. Aangezien het hier abstractere waarden

betreft zijn ouders met een hoger opleidingsniveau >in het voordeel= omdat ze meer

woorden tot hun beschikking hebben om aan te duiden welke nuances het zwaarst

wegen voor hen. Er werden er heel wat genoemd: opkomen voor zichzelf,

zelfvertrouwen hebben, een positieve kijk hebben, ambitie, stevig op de grond staan,

harmonisch zijn, stressbestendig zijn, evenwichtig zijn, relativeringsvermogen hebben,

naar je zin hebben, vertrouwen hebben, openheid, doen wat bij je past, een sterke per-
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soonlijkheid, weerbaar zijn, onafhankelijk zijn, gevoel voor humor, tevreden met zich-

zelf zijn. Tussen vaders en moeders tenslotte, heb ik in dit onderzoek geen

systematische verschillen gevonden in het belang of de formulering van de waarden

bij dit thema.

Terugkijkend naar de boodschappen die ouders zich herinneren van hun eigen

opvoeding, zijn er nauwelijks rechtstreekse referenties. Een enkele ouder herinnert zich

uit de eigen jeugd een soortgelijke boodschap maar dat is vrij uitzonderlijk. Wat

daarentegen vaker voorkomt is dat ouders >vertalingen= maken om vroegere

boodschappen in lijn te brengen met hun huidige opvoedingsdoelen. Een illustratie

daarvan is het verhaal van Joop.

Joop woont in een betere nieuwbouwwijk in Rotterdam. Het gezin is hier kort na de

geboorte van hun nu zevenjarige dochter komen wonen. De inrichting is eigentijds:

veel ruimte, klein boekenrek, halogeen lampen, kinderhoekje. Op de vloer parket, aan

de muur moderne kunst. Joop is geboren en getogen Rotterdammer, een "volksjongen"

zoals hij zelf zegt. Hij groeide op in een samenleving waarin groot belang werd

gehecht aan kennis. In een tijd waarin de wederopbouwgedachte een belangrijk thema

vormde, en er een groot geloof was in de maakbaarheid van de samenleving, werd

opleiding gezien als een belangrijk instrument om een betere toekomst te

verwezenlijken. In arbeidersmilieus zagen ouders voor hun kinderen eindelijk kansen

binnen bereik komen die zij zelf nooit gehad hadden. In dit milieu werden kinderen die

de capaciteit hadden om door te leren en waarvan de ouders het belang van een

opleiding onderschreven, sterk gestimuleerd om door te leren, omdat opleiding gezien

werd als dé weg naar een betere toekomst. Voor Joop, die als enige van de kinderen

uit een arbeidersgezin uiteindelijk op de universiteit terecht kwam, is dat een

duidelijke herinnering: AMijn ouders waren toch enigszins overrompeld door dat

schooladvies voor het VWO. Aan de andere kant, het waren wel mensen die

doorhadden dat je zonder opleiding nergens kwam. Zonder dat ze nou precies

wisten hoe het dan wèl moest hoor! Maar wat mij in ieder geval bóven alles is

bijgebleven van die tijd is het voortdurende hameren van: je moet doorleren, je

moet doorleren, je moet doorleren. Ja, dan vroeg ik waarom dan? ANou dat is goed

voor je toekomst.@ Dat is zoals mijn vader dat zei.@ Joop is nu academisch opgeleid,

maar voor zijn eigen kind relativeert hij het belang van opleiding sterk. Hij ziet dat

zijn dochter in een totaal andere situatie opgroeit: AKijk, voor Welmoed ( dochter)
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liggen de dingen anders. Die groeit in ieder geval niet in een volksbuurt op. Maar

in een gezin met ouders die minimaal HBO hebben. Die wel eens een boek lezen.

Misschien wel meer ook. En dat zal haar tot voordeel strekken denk ik.@ Zelf heeft

hij de klim omhoog op de sociale ladder op eigen kracht moeten doen, zijn dochter kan

al hoog beginnen. Het is veel meer een mentaliteit van doorzetten en ambities hebben,

die hij haar mee wil geven dan een wens voor een bepaald opleidingsniveau: AAls je

het mooier kan doen moet je het mooier doen. Ik heb daar wel eens met Maureen

(partner) discussies over. Want die heeft zoiets van ach, bijvoorbeeld in termen van

vervolgschool, MAVO is prima; als je het daar naar je zin hebt, is het prima. En ik

denk, ja, als je het naar je zin hebt daar is het wel prima..., maar als je dus de

capaciteiten hebt om naar het VWO te gaan, dan zal je verdomme naar het VWO

gaan. Misschien moet je dan wel hard werken, maar dat is niet erg. En ik vind dan

moet je die kans ook grijpen. Met VWO heb je meer mogelijkheden, in vervolgop-

leidingen. Het is een rijkere opleiding. Maar daarmee is MAVO niet noodzakelijk

minder. Als je dus een MAVO-opleiding hebt gehad en dat was wat er voor jou dan

op dat moment in zat, en je hebt dat gedaan door hard te werken dan heb je een

goede prestatie verricht.@

Waar zijn ouders een heilig ontzag hadden voor titels en voor mensen met een

hoge opleiding, ziet hij ook de beperkingen daarvan. Het opzien tegen hoger

opgeleiden is iets wat hij expliciet níet wil doorgeven. Wat hij wel doorgeeft, is het

idee dat je het niet cadeau krijgt, dat je ambitieus moet zijn om ergens te komen en dat

ambities hebben een goede zaak is. Hij wordt zelf vaak geconfronteerd met het

vanzelfsprekende gemak waarmee collega=s die opgroeiden in hoger opgeleide milieus

zich sociaal bewegen (zie ook Brands 1992). In het benadrukken van ambities komt

een zekere vechtersmentaliteit tot uitdrukking die verschilt van de gemoedsrust van

gevestigden die meer benadrukken dat hun kinderen moeten doen wat ze leuk vinden

(zie ook Brinkgreve en Van Stolk 1997).

Hij ziet tegelijkertijd dat een hogere opleiding meer mogelijkheden geeft om je eigen

leven vorm te geven. Maar opleiding is daarvoor niet het enig belangrijke: het is geen

doel in zichzelf. Geen Afear of falling@ (Ehrenreich 1989) bij hem: er is meer in het

leven. Leven in een andere sociale laag is hem niet vreemd, en het zijn zeker geen

mensen waar hij zijn dochter bij uit de buurt wil houden: AToen we hiernaar toe

verhuisden, en ze hier naar school ging, zagen we opeens tussen de ouders ook hele

andere types. Je kent dat wel van die stretchspijkerbroeken en van die hoge...
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gewoon volkstypes. En ik vond het een verademing. En niet omdat ik me daarbij

thuis voel. Want ik voel me daar niet bij thuis. Althans ik voel me meer thuis bij

mensen, bij ons soort mensen, zal ik maar zeggen. Maar wel dat ik denk dat het is

goed dat die variatie, dat je die hebt.@ Zicht hebben op die variatie, en het niet

vanzelfsprekend vinden dat het je allemaal goed af gaat; ambitieus zijn, maar niet ten

koste van alles, dat is de vertaling die hij geeft van de opleidingsboodschap die hij van

zijn ouders heeft meegekregen.

Een ander voorbeeld dat ik hier wil uitwerken is het verhaal van Alfons, omdat zijn

verhaal model staat voor een groep ouders die een zekere vorm van continuï teit

hebben met hun eigen opvoeding. Wat betreft het thema vinden zij nu de individuele

taak erg belangrijk, in hun eigen jeugd lag dat verschillend. In ieder geval halen zij uit

hun eigen opvoeding positieve aspecten die ze door willen geven.

Alfons is via een studie aan het conservatorium en een aantal jaren muziekleraar,

nu hoofd personeelszaken bij een zorginstelling. Hij is vader van twee kinderen (9 en

12 jaar), zijn vrouw werkt parttime op dezelfde instelling. Het antroposofische

gedachtegoed vormt een belangrijk referentiekader voor Alfons en zijn gezin. Dit is

richtinggevend voor veel dingen die belangrijk gevonden worden in het gezin: er is

veel aandacht voor fantasie, sprookjes, voorlezen en het stimuleren van creativiteit.

Alfons neemt afstand van het vergaren van AKennis@ en van de dominante invloed van

de media die geprefabriceerde beelden en hapklaar amusement brengen. Hij wil zijn

kinderen vooral bijbrengen om zichzelf te zijn: AJa, ik noem het zichzelf te zijn. Dat

is natuurlijk een beetje abstract, maar in mijn perceptie komen ze op aarde met een

soort doelstelling. Ik zou ze gunnen dat ze dat op een moment leren herkennen. Zo

van: oh ja, daarom was ik hier. En dat ze daar de aansluiting bij hebben. En dat ze

als integraal mens gewoon hier rond willen lopen. Als integer compleet persoon.

Dus fier, frank, vrij, onafhankelijk, weet ik veel, dat soort begrippen komen er voor

mij bij.@ De waarden die hij belangrijk vindt passen goed in een samenleving waarin

het belang van het individu veel nadruk krijgt, terwijl er ook een duidelijke sociale

component aan zit. Dit komt ook tot uiting in de enigszins gesloten antroposofische

gemeenschap, waartoe een belangrijk gedeelte van zijn netwerk behoort. Hoewel hij

nu weinig behoefte heeft aan adviezen over de opvoeding van zijn kinderen van de

kant van zijn familie, is er wel sprake van een duidelijke band met zijn verleden. Hij

heeft een eigen vertaling weten te maken van de thema=s waarmee hij opgevoed is, en

in die zin is zijn verhaal hier relevant. Hij waardeert zijn opvoeding achteraf op
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belangrijke punten positief en er is zeker sprake van een bepaalde continuïteit ten

opzichte van zijn eigen opvoeding.

Alfons groeide op in een veilig, hecht, en overtuigd katholiek gezin met vijf

kinderen. Zijn vader was een >selfmade man= die zich in de grafische industrie

opgewerkt heeft van krantenjongen tot directeur. Hij was een hele dynamische en

religieuze man met een groot rechtvaardigheidsgevoel. Beeldend vertelt hij over de

grote invloed van het geloof: AJa, een heel grote invloed van het geloof. Gewoon

iedere zondag naar de kerk. Altijd bidden bij het eten. 's Avonds op je knietjes. Voor

de eerste vrijdag van de maand, ik weet allemaal bij god niet meer hoe het allemaal

heette, maar zo al dat soort dingen: biechten, katholieke school. Echt actief, mijn

vader is nog uiterst religieus in dat opzicht. Is heel open, heel integer daarin. Lid

van de KVP natuurlijk, alles waar ook maar een K voor stond. (...) En hartstikke

normstellend. Echt het katholieke. Het Rijke Roomse leven, in z'n nadagen zal ik

maar zeggen. Alle normen waren helemaal vast. Gewoon alles was precies zoals het

was. En dat was ook zo bij de buren en dat was ook zo bij de buren van de buren.

Het was één grote sociale heldere constellatie. Niet stelen, u zeggen, je best doen,

verhouding tot missie. Sparen, weet je wel, al die nieuwe doppen, oude kranten

ophalen voor de kerk. Misdienaartje doen. Spelen in de buurt en hele open situaties

in de zin van: allemaal elkaars sleutels en tante zeggen tegen de buurvrouw, want

is je moeder er niet dan ga je gewoon naar iemand anders toe. Maakt niet uit,

schuif er gewoon bij. Alles gaat precies hetzelfde. Het is allemaal heel

vergelijkbaar. Het was heel veilig, rustig en veilig.@ De taakverdeling in de

opvoeding was traditioneel: zijn vader was een Aechte vader@: hij was er om verhalen

te vertellen, te stoeien, er op uit te gaan, kwam met wilde plannen voor de vakantie.

Zijn moeder was een stille vrouw Aeen wijs mens@ , ze was de spil van het gezin, maar

hield zich op de achtergrond. AMijn moeder was er gewoon als rustpunt. Ja, echt

...ja, dat was gewoon goed. Bij dat mens in buurt was het altijd goed. En die had

een hele speciale... als je nu kijkt wat dat voor invloed op de opvoeding van onze

kinderen heeft, via mijn kant, dan begin ik dat pas nu een beetje te snappen. Hoe

zwaar dat weegt. Hoe sterk dat doorwerkt. ...maar daar zie ik wel dingen gebeuren.

Ik zie echt mijn moeder dat op een gegeven moment mijn jongste broertje iets riep

over de heg, iets van >hé, rooie!= of zoiets. Het was in ieder geval een soort

discriminerende opmerking. Dat ik haar zo naar buiten zie lopen, zo naar het
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tuinhekkie zie lopen, zo die jongen een draai om zijn oren geven, zonder iets te

zeggen en weer terug naar binnen gaat en weer gaat zitten. IJzersterk.@

Het zal duidelijk zijn uit deze citaten dat hij goede herinneringen heeft aan zijn

eigen opvoeding. Hij ziet er waardevolle aspecten in die hij terug wil laten komen in

zijn eigen vaderschap, maar dan wel duidelijk in een eigen vertaling. Hij zet op zijn

manier een traditie voort, een traditie waarin het religieuze en het sociale een

belangrijke plaats innemen, maar vooral ook het eigene, het individuele. Behalve de

traditioneel katholieke deugden van verantwoordelijkheid en respect, werd hij vooral

gewaardeerd om zijn eigen initiatieven. AIk werd vooral gewaardeerd... als ik eigen

was. Dus iets liet zien van mijn eigen weg. Dat is denk ik waar ik het meeste in

gewaardeerd werd en gestimuleerd. Bijvoorbeeld: onze familie en muziek was niks.

Ik zeg op een gegeven moment: goh, ik zou daar wel iets mee willen. Nou, dat werd

ontzettend gewaardeerd dat ik dat dan meld en dan worden er ook allerlei dingen

voor mij geregeld, dat dat ook te voorschijn kon komen. Dat soort dingen.

Initiatieven. In brede zin is dat het. Alle kinderen echt gestimuleerd om dat ook te

laten zien.@

Uit de voorbeelden die hierboven uitgewerkt zijn blijkt hoe ouders elementen uit hun

erfenis actief interpreteren en >vertalen= in hedendaagse terminologie. Joop vertaalt de

opleidingsboodschap in het belang van ambitie; terugkijkend ziet Alfons dat het

belang van individualiteit en eigen initiatief ook vroeger door zijn ouders al

gewaardeerd en gestimuleerd werd. Ook andere ouders die nu de wens hebben dat hun

kinderen goed voor zichzelf zorgen en stevig op de grond staan geven hiermee aan dat

het kind als individu centraal staat. Velen van hen vinden op dat punt geen referentie

aan hun eigen jeugd, en herinneren zich overwegend adviezen die gericht waren op

opleiding, doorleren, presteren. Voor degenen die nu zelf Acomfortabel@ deel uit maken

van een hoger opgeleide laag in de samenleving, is het waarschijnlijk

vanzelfsprekender dat hun kinderen ook een redelijk opleidingsniveau zullen

bereiken.3 Dit geldt voor ouders die zelf ook al uit hoger opgeleide gezinnen kwamen,

maar ook voor sociale stijgers als Joop wier positie zo stevig is dat zij zich niet meer

voortdurend hoeven te bewijzen.
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4. De sociale opdracht: respect voor anderen en sociaal vaardig zijn.

In contrast met het vrij recente karakter van de individualistische waarden, is er bij het

derde thema een grotere continuïteit te zien. In de hedendaagse opvoe ding noemt

driekwart van de ouders waarden die betrekking hebben op sociaal gedrag en de

gerichtheid op anderen als zeer belangrijke waarden die zij hun kinderen mee willen

geven.

Toch kunnen hier bij nadere beschouwing twee accenten aangebracht worden. Het

meest >klassieke= aspect van sociaal gedrag is betrokkenheid op anderen, hetgeen in

morele termen geformuleerd kan worden als >naastenliefde=. Dit aspect van

betrokkenheid op anderen ligt aan de basis van sociaal samenleven, en is een

wezenlijk onderdeel van primaire levensverbanden en evenzeer van opvoeding. Aan

deze sociale vaardigheden zit naast een altruïstisch aspect ook een meer instrumentele

kant: sociale vaardigheden zijn in toenemende mate onmisbare kwaliteiten voor de

omgang met anderen in een samenleving waarin gedragsregels minder

gestandaardiseerd zijn en steeds meer zelf ingevuld moeten worden. Dit uit zich onder

meer in de hausse aan communicatie-trainingen. Het aspect van de sociale

vaardigheden heeft, zo bezien, ook duidelijk trekken van eigenbelang in zich. In de

formuleringen die de ouders gebruikten om het belang van de sociale opdracht aan te

geven is dit accentverschil ook zichtbaar. Het altruïstische aspect is te herkennen in

verwoordingen als: het hebben van respect voor anderen, je verantwoordelijk voelen

voor anderen, zorgzaam zijn, en sociaal betrokken zijn. Het instrumentele aspect werd

eveneens duidelijk naar voren gebracht, en manifesteert zich in formuleringen als: een

sociaal mens zijn, goed omgaan met anderen, kunnen luisteren naar anderen, sociale

vaardigheden hebben, fatsoenlijk zijn, nette mensen zijn, goede manieren hebben, op

het rechte pad blijven, samenwerken en vertrouwen in anderen hebben.

Met betrekking tot het thema van de sociale opdracht is er geen noemenswaardig

verschil te constateren in het belang dat aan dit thema gehecht wordt tussen hoger- en

lager opgeleiden, noch tussen moeders en vaders. De enige uitzondering daarop is dat

door lager opgeleiden naar verhouding iets meer nadruk wordt gelegd op fatsoen en

goede manieren. Anders dan bij het tweede thema, waar geconstateerd werd dat de

expressie door hoger opgeleiden gedetailleerder en breder was, is daar hiervan geen

sprake. Lager opgeleide ouders hebben voor de sociale waarden die zij van belang

vinden ook een breed spectrum aan formuleringen: fatsoenlijk zijn, hulpvaardig zijn,
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nette mensen zijn, goede manieren hebben, tolerant zijn, op het rechte pad blijven,

behulpzaam zijn, sociaal zijn, open staan voor de wereld, open zijn naar anderen,

samenwerken, vertrouwen in anderen hebben, sociale opstelling, gezelligheid, respect

voor ouderen.

Het gaat hier om een thema dat zowel bij de vorige generatie opvoeders als bij de

huidige generatie van belang is. Een punt van aandacht is het optreden van een

verschuiving in de betekenis van wat Asociaal gedrag@ inhoudt. Zo herinnerden veel

ouders zich dat in hun jeugd de sociale opdracht onderdeel uitmaakte van een religieus

kader, waarbij de invulling kon variëren van een soort vanzelfsprekende norm van

sociaal zijn tot aan een zeer zwaar aangezette plicht. ARekening houden met anderen@

ging vooral in streng katholieke gezinnen soms erg ver. Meerdere ouders vertellen dat

hun eigen gevoelens daaraan totaal ondergeschikt werden gemaakt, iets waar ze later

alleen met behulp van therapie achter konden komen (zie hierover ook hoofdstuk 6).

Een dergelijke invulling van de sociale opdracht lijkt nu behoorlijk gedateerd. De

hedendaagse invulling is meer in overeenstemming met geïndividualiseerde waarden

en komt vooral tot uitdrukking in tolerantie en niet discrimineren: het hebben van

respect voor anderen, hoe ze er ook uit zien en welke achtergrond ze ook hebben. Met

deze kanttekening in gedachten, blijft een belangrijke constatering dat er rond dit

thema vrij veel referenties zijn aan de eigen opvoeding vroeger. Het is vooral van

belang dàt het thema vroeger ook aan de orde werd gesteld. Het thema is bekend, en

dan kan de essentie ervan >vertaald= worden naar een modernere context. Het is als het

ware vertrouwde grond, bekend terrein. Dat gaat het meest probleemloos als het thema

in positieve zin een rol speelde, en tot uitdrukking kwam in het belang dat aan

rechtvaardigheid werd gehecht, of op een oprechte manier werd benadrukt dat anderen

helpen en naastenliefde belangrijke waarden zijn. Wanneer het eerder beknellend werd

opgelegd in een norm van fatsoen en je netjes gedragen, of tot gevolg had dat je jezelf

weg moest cijferen, is het vaak geen positieve herinnering. Ook dan blijft het thema

bekend, en kan daaraan een gevoel van >veroordeeld zijn= tot continuï teit worden

ontleend. Dit illustreert het belang van overdracht: niet zozeer de precieze inhoud van

het thema is van belang, maar vooral het feit dàt het thema aan de orde werd gesteld

weegt zwaar (Bertaux en Thompson 1993, zie ook hoofdstuk 2). Het lijkt mij

plausibel dat de continuering van dit thema over de generaties ook ertoe bijdraagt dat

ouders hier veel woorden voor tot hun beschikking hebben zoals blijkt uit de vele

verwoordingen van zowel hoog- als laag opgeleiden. Er zijn ook ouders die zich een
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modernere invulling van een religieus kader herinneren. Het verhaal van Inge is

daarvan een goede illustratie.

Inge studeerde sociale wetenschappen en is een werkende moeder van een dochter van

vier jaar. Zelf groeide ze op in een katholiek gezin met vier kinderen in Oost

Groningen, waar haar vader een klein boerenbedrijfje had. Inge aarzelt niet over wat

zij het belangrijkste vindt om haar dochter mee te geven: "Respect voor andere

mensen vind ik heel belangrijk. Dat is voor mij de basis eigenlijk. Dat is zo

fundamenteel. Je doet bepaalde dingen gewoon niet. Het uit zich al in schelden; je

zegt geen "stommerd" tegen iemand.(..) Daar zijn we heel streng in. Ik leg ook wel

uit waarom, maar dat soort zaken ben ik heel fel op. Zijn voor mij gewoon

fundamentele waarden. Voor iedereen. Maakt niet uit hoe oud, welk kleurtje, je hebt

gewoon respect voor iemand. Je zet niet iemand zomaar neer, je lacht niet iemand

uit.@ In haar eigen leven is het respecteren van anderen zoals ze zijn een centraal

thema. Ze legt op dit punt zelf een relatie met haar eigen jeugd en met de boodschap

die haar vader haar heeft meegegeven. AIk probeer daar ook naar te leven, in mijn

werk krijg ik daar ook mee te maken. Eigenlijk altijd al. En vanuit mijn studie ook.

Maar ik denk dat het ook iets is wat ìk  heb meegekregen. Dat voel ik heel sterk. En

als ik heel ver door ga dan denk ik: ik kom uit een boerenmilieu. En dat... Ik heb

Atheneum gedaan en ik zat in de alfa-klas met kinderen uit middenklasse milieus.

Ik denk dat ik dat altijd een beetje heb gevoeld. Het gevoel van minder zijn, anders

zijn. Ik weet dat in de bèta-klas zaten meer kinderen uit de omringende dorpen ook

uit boeren gezinnen. Daar heerste ook een andere sfeer. Werd ook een leukere klas

genoemd door docenten. Maar ik zat toevallig in die alfa-klas met heel weinig

kinderen uit lagere milieus. En ik denk dat mij dat toch gevormd heeft. Plus de

invloed van mijn vader: je bent wie je bent. En je bent niet iets meer omdat je bed

toevallig ergens anders stond. Dat draagt hij overal uit.@ Juist omdat zij op school

geconfronteerd werd met anderen die haar op subtiele wijze duidelijk maakten dat zij

anders was, er niet echt bij hoorde, is respect voor anderen hebben voor Inge meer dan

een belangrijke abstracte waarde. AIk heb me ook wel eens afgevraagd waarom ik

daar nou zo gebeten op ben, op "respect". Dat heeft natuurlijk toch een veel diepere

achtergrond dan het theoretisch besef dat later in je studie ontstaat en in je werk.

Dat je daarmee geconfronteerd wordt. Het voelt gewoon meer, het voelt anders. Een

heftige emotie.@ In samenhang met het belang dat zij hecht aan respect voor anderen,
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is het belang dat zij hecht aan "vrienden om je heen": AIk hoop vooral dat ze een leuk

mens wordt. En dat ze vrienden heeft waarbij ze zichzelf kan zijn en zich prettig

voelt... Het is heel moeilijk om te spreken over "geluk@. Ik hoop dat ze een beetje

tevreden kan zijn met dat wat ze heeft en dat wat ze is.. Wie ze is, wat ze kan. En dat

ze, dat is ook heel belangrijk, mensen om zich heen heeft die haar waarderen en die

van haar houden. Niet in aantallen maar er wel gewoon zijn, wie dat dan ook zijn.

Dat zou ik haar wensen.@

Het is voor Inge een heel belangrijk thema, waarvan zij weet dat het niet

>standaard= ingevuld kan worden, en dat zij het ook niet op kan leggen. Maar ze heeft

een scherp gevoel voor het belang ervan voor de toekomst van haar dochter: AIk denk

niet eens zozeer aan opleiding of weet ik veel wat. Ik weet niet of zij slim is ten

opzichte van andere kinderen. Dat kan je niet bepalen. Ik vind het gewoon heel

moeilijk om te zien hoe haar toekomst zal gaan lopen... Maar als ik soms kinderen

zie die helemaal vast zitten, in hun puberteit en niet te bereiken zijn voor niemand.

Nou dat hoop ik haar dus te besparen. Dat mensen van 30 ontzettend eenzaam zijn,

dat zou ik niet willen... En ik hoop dat ik nog een goede band met haar heb. Ook dat

laat zich niet afdwingen.@ Uit haar bewoordingen kan afgeleid worden dat Inge het

hebben van vrienden, het kunnen genereren van sociaal kapitaal, ziet als een

belangrijke bron van geluk.

Riek is een voorbeeld van een ouder die vanuit een minder positieve herinnering,

vanuit een ervaren gemis, het belang van dit thema met overtuiging wil overbrengen.

Riek vindt het belangrijk om haar kinderen bij te brengen dat ze respect voor anderen

hebben: ADat je mensen in hun waarde laat, dat je niet bekritiseert over wat iemand

aan heeft of wat voor kleur neus die heeft of hoe raar zijn oogjes staan. Dat je

hem...hij is een mens, daar heb je niet over te oordelen van hoe die er uit ziet of hoe

dan ook. Je hoort weleens: Als jij geen Nikes draagt dan hoor je er niet bij; als dat

zo belangrijk is om die Nikes te dragen, dan ben je echt op de verkeerde weg.@

(22:8)

Riek is moeder van twee jongens van acht en vijf jaar. Ze werkt twee dagen als

secretaresse, haar man is kostwinner en werkzaam bij de gemeente. Zij heeft mavo

gedaan, haar man heeft een opleiding op lbo niveau. De boodschap die zij haar

kinderen wil overbrengen is dezelfde als de boodschap van Inge, maar de achtergrond

is heel verschillend. Terwijl Inge kan putten uit een positieve herinnering uit haar
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eigen jeugd, is voor Riek juist het gemis dat zij op dat punt vroeger heeft ervaren de

drijfveer. AOok het omgaan bijvoorbeeld met meisjes. Ik vind gewoon een jongen

behoort een meisje te respecteren, voor wat ze wel wil en wat ze niet wil. Als ik ze

dat nu al van kleins af aan leer, heb ik het idee dat ze misschien ... Ik ben zelf

vroeger als tiener door jongens lomp en onbeschoft behandeld. Als je iets niet wilde

dan hoorde je er gewoon niet bij. Ik probeer dus mijn jongens mee te geven: o.k.,

als het meisje het niet wil, als zij niet met die auto's wil spelen maar wil heel graag

prins en prinses spelen, geef haar ook maar een keer haar zin. Zij heeft ook een

recht van spreken en ja.. Je hoeft niet altijd jouw mening door te drukken.@ Ze

groeide eenzaam op in een arbeidersgezin, waar vader in de WAO terecht was

gekomen en moeder werkte. Thuis werd zij niet gewaardeerd om wie zij was, maar

alleen als ze goed presteerde: AMijn vader was een man voor wie presteren en

competitie heel hoog in het vaandel stond. Dat heeft hij mij ook heel duidelijk

meegegeven.. Mijn vader is denk ik een heel onplezierig mens geweest qua karakter;

ikke, ikke, ikke. Hij vond zichzelf heel erg belangrijk. En als ik maar goed

presteerde, dan was hij iets, kon hij ermee pronken. Deed ik het een keer slechter

dan was ik zijn diepste smart en was ik de schande.@

Het belang van respect voor anderen als individu, is in een samenleving waarin het

individu uitgangspunt is, een noodzakelijke voorwaarde om sociaal te kunnen

functioneren. Door de toenemende onderlinge afhankelijkheid van individuen is de

beheersing van gedrag en emoties een proces dat steeds belangrijker wordt (Elias

1987, Wouters 1990). Hiermee kom ik bij het tweede aspect dat ik onderscheiden heb,

de meer instrumentele kant van de sociale vaardigheden. Sociale vaardigheden die

nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de hoog-moderne samenleving liggen

vooral op het terrein van het kunnen regisseren van je eigen leven. Een voorbeeld van

het tweede aspect van de sociale opdracht, het belang van sociale vaardigheden, wordt

gegeven door Joop, die bij het tweede thema geïntroduceerd werd: AWat ik belangrijk

vind, is denk ik dat ze [dochter] een mooie balans weet te vinden tussen voor

zichzelf opkomen, zo van nou ik wil iets en er is niemand die mij wat in de weg moet

leggen, want ik wil dat graag. En aan de andere kant toch heel sociaal zijn. En daar

zit natuurlijk een spanning tussen. Maar ik bedoel dat ze zich niet zomaar laat

wegcijferen omdat een of andere fluim dat zou zeggen. Dat als ze bepaalde dingen

echt graag wil dat ze daar voor staat. En er ook toe in staat is om dat te doen. Maar

aan de andere kant ook niet anderen wegcijferen. Of daaroverheen walsen. Dat
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vind ik belangrijk. Luisteren naar anderen. Maar ook: zorgen dat er naar je

geluisterd wordt. En dat is een moeilijk evenwicht, ik weet niet precies hoe dat moet,

maar dat vind ik belangrijk.@ Hij weet wat hij belangrijk vindt, maar hoe je dat aan

moet pakken, daar is geen standaardrecept voor. Hij realiseert zich dat het hier

houdingen en vaardigheden betreft die moeilijker toe te eigenen zijn dan diploma's, het

zijn vooral deze zaken die van belang zijn bij de mate van integratie in een andere

sociale laag. Het kunnen aangaan van verbindingen met anderen, het kunnen bouwen

van netwerken en daar iets uithalen voor jezelf zonder anderen voor het hoofd te

stoten, lijken bijzonder belangrijke vaardigheden te worden. Het vergt een

improvisatievermogen om dat in steeds andere situaties te kunnen realiseren. Het

ontwikkelen van een zekere gevoeligheid, een antenne voor welk soort kapitaal

wanneer het best ingezet kan worden, is daarbij van groot belang. Het vermogen om

hulpbronnen te mobiliseren door middel van het uitbouwen en onderhouden van

netwerken, is wat Bourdieu als sociaal kapitaal heeft benoemd.

5. Conclusie

De ouders in dit onderzoek hebben meerdere waarden en vaardigheden benoemd die

zij belangrijk vinden in de opvoeding van hun kinderen. Deze waarden zijn onder te

brengen in drie thema's: opleiding, individuele waarden, en een 'sociale opdracht'. In

dit hoofdstuk heb ik de aandacht gericht op de mate waarin er tussen de huidige

generatie en de vorige generatie opvoeders sprake is van continuïteit, of juist van

verandering in de waarden die zij belangrijk vinden. Hieraan gekoppeld kan de vraag

gesteld worden in hoeverre ouders het gevoel hebben dat hun eigen opvoeding een

referentiekader is, een bron waaraan zij houvast ontlenen met betrekking tot belangrijk

geachte waarden.

Geconstateerd werd dat dit per thema verschilt. Ten aanzien van opleiding bleek dat

dit voor de meeste ouders een duidelijk thema is dat zij zich herinneren uit hun eigen

opvoeding. De huidige generatie ouders, grofweg de dertigers en veertigers, groeide

zelf op in de jaren zestig en zeventig. De boodschap van opleiding als basis voor

slagen in het leven werd toen door hun ouders nog duidelijk gepropageerd. Het

percentage jongeren dat een hogere opleiding volgt is de afgelopen dertig jaar sterk

gestegen4, maar mede door de economische neergang bleek opleiding niet langer een
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vanzelfsprekende garantie op een goede positie te bieden. Becker (1992) spreekt in dit

verband zelfs van een 'verloren generatie'.5 Nu de onderwijsdeelname zo verbreed is,

wordt opleiding door velen gezien als iets min of meer vanzelfsprekends en lijkt het

accent te verschuiven naar vaardigheden die samenhangen met persoonsontwikkeling.

De respondenten in dit onderzoek die opleiding wel expliciet benadrukten, waren

overwegend lager opgeleiden. Vooral voor ouders, allochtone èn Nederlandse, wier

positie op de sociale ladder wankel is, lijkt opleiding zwaar te wegen. Hoger opgeleide

ouders benadrukken in eerste instantie minder het belang van opleiding, het lijkt voor

hen geen apart 'issue' te zijn. Mogelijk heeft dit te maken met een vrij grote mate van

vanzelfsprekendheid die zij hebben ten aanzien van een redelijk opleidingsniveau voor

hun kinderen. Een aanwijzing hiervoor is het onderzoek van De Regt en Weenink

(1999) waaruit blijkt dat met name hoog opgeleide ouders alles in het werk stellen om

de schade te repareren wanneer hun kinderen het onderwijs vroegtijdig willen verlaten

of dreigen af te zakken naar een (te) laag niveau.

Geconcludeerd kan worden dat bij het thema opleiding de eigen opvoeding vaak

wel een referentiekader vormt. In het belang dat ouders nu toekennen aan opleiding

voor hun kinderen spelen motieven uit hun eigen opvoeding een rol. Hoe het

doorwerkt, ligt gevarieerd zoals we hebben gezien. Bepaalde elementen zijn ook nu

actueel (ambitie, je best doen), terwijl het hebben van diploma's wel een

noodzakelijke, maar niet meer voldoende voorwaarde lijkt te zijn voor een succesvol

leven. Er heeft een 'vertaling' plaatsgevonden naar een meer individualistische

invulling, waarin sociale vaardigheden en houding sterker benadrukt worden dan het

belang van diploma's.

Het tweede thema dat onderscheiden werd, de individuele waarden en

vaardigheden, is een duidelijke 'nieuwkomer' in vergelijking met de vorige generatie.

Het is vanuit generatieperspectief gezien in vrij korte tijd de meest genoemde

opvoedingswaarde geworden. In de nadruk die dit thema krijgt is toch vooral de

invloed van tijdgebonden idealen te herkennen. Zeegers (1988 :156, 283) spreekt in

zijn studie naar de hedendaagse representatie van identiteit van personalisering: een

proces waarin mensen zichzelf definiëren als personen met stabiele, transsituationeel

constante, persoonlijkheidskenmerken. Terwijl mensen zichzelf in de periode vanaf

1945 vooral beschrijven in termen van fatsoen (>net=, >beschaafd=), die als

onpersoonlijk kunnen worden omschreven, worden vanaf de jaren zestig meer

persoonlijkheidskenmerken gebruikt (Meeus, du Bois-Reymond en Hazekamp 1990).
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Ook in de omgangsverhoudingen, in de opvoeding in het gezin, is een verdergaande

psychologisering zichtbaar, die tot uitdrukking komt in het belang dat aan emoties en

zelfontplooiing wordt gehecht. Vergeleken met hetgeen ouders zichzelf herinneren van

de adviezen die zij van hun eigen ouders meekregen, is dat een duidelijke

verschuiving. Voor zover er al sprake was van waarden die gericht waren op het

individueel welbevinden, waren het zaken als eigen verantwoordelijkheid nemen, je

eigen boontjes doppen, niet op straat rondhangen maar sportief zijn. Ten opzichte van

hun eigen opvoeding maken ouders wel vertalingen van de boodschappen die zij zelf

gekregen hebben.6

Het derde thema, de sociale opdracht, krijgt nu veel aandacht, terwijl ouders zich

uit hun eigen jeugd daarover ook het nodige herinneren. Wel liggen ook hier de

accenten anders: bij de vorige generatie was de sociale opdracht vaak gebaseerd op

een sterke geloofsovertuiging, en meer geformuleerd in termen van sociale geboden

en regels (naastenliefde, beleefd zijn, netjes zijn). Nu scoren vooral respect hebben

voor anderen, niet discrimineren, en goed omgaan met anderen hoog; maar ook

fatsoen, en manieren worden vaak genoemd. Bij het derde thema heb ik twee accenten

gelegd: een altruïstisch aspect en een meer instrumenteel aspect. Deze twee accenten

heb ik gelegd om een onderscheid aan te geven dat herkenbaar is in de eisen die aan

individuen worden gesteld in de hedendaagse samenleving, en ook als zodanig

herkenbaar zijn in hetgeen ouders van belang vinden om hun kinderen mee te geven.

Hieruit moet echter niet geconcludeerd worden dat deze accenten tegengesteld zijn aan

elkaar, altruïsme en eigenbelang hebben veel met elkaar te maken 7.

Geconcludeerd kan worden dat de ouders in dit onderzoek vooral het tweede en het

derde thema belangrijk vinden bij de opvoeding van hun kinderen. Wanneer we dit

resultaat vergelijken met de inzichten van Beck en Beck-Gernsheim (1995) over het

leven in een hoog-moderne samenleving, dan zien we een grote mate van

overeenkomst. Deze auteurs stelden dat nieuwe vaardigheden van belang zijn om in

deze samenleving gelukkig en succesvol te kunnen leven. Moderne mensen moeten in

toenemende mate in staat zijn om hun eigen leven te regisseren. Weten wat je wilt,

zelfrespect hebben en goed met anderen kunnen omgaan, zijn hiervoor belangrijke

kwaliteiten. Dit zijn nu juist de vaardigheden die in dit onderzoek onder het tweede

thema en het instrumentele aspect van het derde thema gegroepeerd zijn. Ouders

onderkennen blijkbaar het belang van deze kwaliteiten, worstelen er wellicht zelf mee

en zien dat hun kinderen ze straks zullen moeten beheersen. Ze proberen hun kinderen
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het sociale en culturele kapitaal mee te geven dat hun de kwaliteiten verschaft

waarmee zij straks in staat zijn om Aregisseur van hun eigen leven@ te zijn.

Is het mogelijk om ouders die een bepaald thema van belang vinden sociologisch

te plaatsen? Deze vraag kan bevestigend beantwoord worden. Het eerste thema, een

goede opleiding, wordt in dit onderzoek vooral belangrijk gevonden door lager

opgeleide ouders en door migranten. Lager opgeleide migranten zien het belang van

opleiding vooral als een middel om naar een betere positie door te stromen. Uit eigen

ervaring, of uit de zware arbeidscarrière van hun ouders weten zij heel duidelijk dat

zij dat niet willen voor hun kinderen. De lager opgeleide Nederlandse ouders in dit

onderzoek die opleiding belangrijk vonden, hadden daar een meer algemene motivatie

voor (opleiding is wel belangrijk), een sterke persoonlijke drijfveer was er niet. De

hoger opgeleide migranten, de >voortrekkers=, die ten opzichte van hun ouders flink

gestegen waren, hadden die drijfveer wel: ze willen vasthouden voor hun kinderen wat

zij zelf vaak met groot doorzettingsvermogen bereikt hebben. Het tweede thema, de

individuele vaardigheden, is vooral populair bij hoger opgeleiden. Er zijn maar weinig

ouders die zich soortgelijke boodschappen uit hun eigen jeugd herinneren, maar ze

zien wel continuïteit, omdat ze vertalingen maken van andere boodschappen. Het

derde thema is niet zo duidelijk gekoppeld aan opleidingsniveau en komt zowel bij

lager als bij hoger opgeleiden voor. Gender invloeden op het belang dat aan de

thema=s werd gehecht zijn mij niet gebleken. Er waren geen opvallende verschillen

tussen de verhalen van de moeders en die van de vaders in het benadrukken van

bepaalde thema=s. Ook ten aanzien van hun kinderen, maakten ouders geen

onderscheid tussen meisjes en jongens bij het benoemen van belangrijke waarden.8

De snelle opkomst die bij het tweede thema gesignaleerd werd roept de vraag op naar

het belang van de actuele context. Voor het maken van een eigentijdse vertaling van

Aooit passende@ waarden is een actueler referentiekader dan de eigen opvoeding van

belang. Op dat punt zou er dus een samenhang kunnen zijn tussen de samenstelling

van het opvoedingsnetwerk en de invulling van de thema=s. Is het met andere woorden

zo dat ouders die een traditionelere invulling van opvoedingsboodschappen aanhangen

ook meer op hun familie georiënteerd zijn? En zijn meer individualistisch ingestelde

ouders eerder gericht op vrienden, op netwerken die zij zelf samen hebben kunnen

stellen, terwijl familie niet gekozen, maar gegeven is? Op deze wijze doorredenerend

zou een veronderstelling kunnen zijn dat ouders die opleiding erg belangrijk vinden,
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zich op dat punt ondersteund weten door hun eigen ouders die dat zelf immers ook

belangrijk vonden. Anders gezegd, speelt het thema opleiding vooral in familie-

netwerken? En is het omgekeerd zo dat het tweede thema vooral in gemengde

netwerken voorkomt? Het derde thema - de sociale opdracht - vertoont de meeste

continuïteit, maar heeft ook andere accenten gekregen. Welke rol spelen de netwerken

daarbij? Hiertoe is het van belang eerst nader in te gaan op de betekenis en de

samenstelling van de netwerken. Dat zal in het nu volgende hoofdstuk aan de orde

worden gesteld.

Noten:

                                               
1. Hiermee wordt niet ontkend dat opleiding ook onder hoog opgeleiden belangrijk wordt
gevonden, maar daar wordt het niet zo openlijk benadrukt

2. Het is zinvol om zich te realiseren dat ook deze ontwikkelingspsychologische terminologie de
sporen van de tijd in zich draagt: de psychologie in haar huidige vorm is onlosmakelijk verbonden
met de moderne westerse samenleving. Inmiddels is er door meerdere onderzoekers op gewezen
dat veel sociaal-wetenschappelijke inzichten overgenomen zijn door (in dit geval) ouders zelf.
Deze ontwikkeling wordt veelal aangeduid als protoprofessionalisering (De Swaan 1983, Van
Lieshout 1993)

3. Onderzoek van De Regt en Weenink (1999) laat zien dat deze gemoedsrust op het punt van
opleiding als sneeuw voor de zon verdwijnt wanneerr kinderen daadwerkelijk dreigen te dalen in
opleidingsniveau. Zonder aarzelen wordt dan extra onderwijs >gekocht= om de schade te
repareren.

4. In 1970 volgde 20% van de 18-jarigen volledig onderwijs, in 1995 is dit percentage gegroeid
tot bijna 70%. (Sociaal Cultureel Rapport 1998: 567)

5. Daartegenover staat de opvatting dat de babyboom generatie alleen al op grond van de
omvang van de generatie juist een zeer invloedrijke positie in de samenleving inneemt.

6. Het retrospectief aanbrengen van een Alijn@ in je leven is vooral uitgewerkt in life history
onderzoek, zie ook hoofdstuk 3.

7. Deze samenhang is al in vroege antropologische onderzoeken beschreven aan de hand van het
uitwisselen van geschenken: geven impliceert op één of andere manier ook krijgen, al kan dat
lang duren, of op een andere manier plaatsvinden. Waar het om gaat is dat aan het principe van
do ut des een wederkerigheidsgedachte ten grondslag ligt, die mensen aan elkaar bindt door
gevoelens van verplichting en dankbaarheid (zie Komter e.a. 1999).
Ook De Swaan heeft er op gewezen dat collectieve voorzieningen opgevat kunnen worden als
uitingen van welbegrepen eigenbelang (De Swaan 1990).
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8. Hierbij wil ik opmerken dat het hier kinderen in de basisschool leeftijd betreft, mogelijk dat
ouders van tieners op dit punt wel verschillend zouden reageren. 
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5 Opvoedingsnetwerken

1. Inleiding

Aan het einde van hoofdstuk 4 werd de vraag opgeworpen naar de actuele

opvoedingscontext. Hoe klaren ouders de klus die opvoeding is, op wie doen ze daarbij

een beroep? Kunnen en willen zij terugvallen op hun eigen ouders en andere

familieleden? Of gaan ze eerder te rade bij andere ouders, bij vrienden of collega=s, of

maken ze gebruik van professionele ondersteuning, lezen ze er boeken over of halen ze

informatie uit de media? In deze tijd die bovenal gekenmerkt lijkt te zijn door snelle

veranderingen, is het eens te meer belangrijk om een referentiegroep te hebben

waarmee twijfels en gekozen oplossingen besproken kunnen worden. Familie is

daarvoor een mogelijk referentiekader, maar niet langer het enige, en misschien ook

niet altijd de meest voor de hand liggende. Juist in tijden van snelle verandering is het

denkbaar dat opvoedingskennis van de vorige generatie verouderd is en onvoldoende

houvast biedt voor het opvoeden van kinderen in deze tijd.

Een sociologisch interessante vraag is of bepaalde groepen ouders zich wel op

familie oriënteren en anderen niet, en hoe die groepen dan te karakteriseren zijn. Zo

zou men kunnen veronderstellen dat mensen die hun milieu ontstijgen zich meer

zouden oriënteren op vrienden dan op familie, en zich ook op andere waarden zouden

richten dan de sociaal >stabielen=. Met betrekking tot deze laatste groep kan

verondersteld worden dat zij zich naar verhouding meer op traditionele waarden zullen

richten, daarin gesteund door familie. In dit hoofdstuk wordt de vraag aan de orde

gesteld wie belangrijk zijn voor ouders als referentiekader en voor ondersteuning. Deze

belangrijke anderen met wie ouders over opvoeding praten en van wie zij steun

ontvangen zijn te bestuderen als een netwerk. Hier zullen we verder spreken over

opvoedingsnetwerken, omdat we de aandacht richten op degenen die belangrijk zijn voor

de opvoeding.

Voordat ik nader inga op de samenstelling van het netwerk en de aard van

ondersteuning door netwerkleden, wil ik eerst nog kort stil staan bij de rol van de media

en van deskundigen. Als gevolg van de veranderingen in inzichten over opvoeding, zou
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er sprake zijn van Aopvoedingsonzekerheid@ bij ouders. Er is een groeiend aantal bladen

en boeken op de markt dat zich richt op ouders en opvoeders. Worden die gelezen en

hoe worden ze gewaardeerd? Het oordeel van de ouders in dit onderzoek is negatief.

Van de speciale tijdschriften (Ouders van nu, Kinderen) geeft een enkeling aan ze vlak

na de geboorte van hun eerste kind wel gelezen te hebben, maar Ana een tijdje weet je

het wel@, en worden de artikelen niet herkenbaar gevonden: teveel over

probleemgevallen, je kan er niks mee.

Artikelen in kranten en algemene bladen worden wel meegepikt, berichten over

onderzoeken ook. De vele programma=s over opvoeding op de tv worden slechts door

een enkeling gevolgd, de meesten kijken wel als ze er bij het zappen toevallig op

terechtkomen, maar ze gaan er zeker niet apart voor zitten. AAls er op tv iets is over

opvoeding dan, en ik ben er en ik heb niet andere dringende bezigheden, dan kijk ik daar wel

naar. Laatst was er zo'n film.. om half 8 was het voor kinderen, en later op de avond voor

de ouders. Toen ben ik dus begonnen te kijken, mèt de kinderen, ...maar het waren allemaal

zùlke extreme situaties! Als je dat zo ziet dan lijkt het of er in Nederland niet één normaal

probleemloos gezin meer is. Al die kinderen die op hun twaalfde aan de drugs waren of op

straat zwerven...@ (Paulien., hoger opgeleide moeder).  Alleen voor ouders die geen

andere mogelijkheid zien om anderen aan te spreken, voorzien reportages op televisie

wel in een zekere behoefte.

Over professionele hulp wordt ook niet erg positief geoordeeld. Sommigen die met

problemen geholpen zijn, waarderen dat positief, maar anderen zeggen er niets aan

gehad te hebben. Veelgehoorde kritieken zijn: het is te vaag, te algemeen, kennis uit

boekjes, dat had ik zelf ook al bedacht, je moet te lang wachten. Het idee dat je

opvoeden uiteindelijk toch Aop je gevoel@ moet doen en niet uit boeken kunt halen, leeft

sterk. Dienovereenkomstig hecht men veel meer waarde aan adviezen en meningen van

opvoeders met praktijkervaring en liefst die je kind ook kennen. Steun wordt vooral

gevonden bij mensen die in de praktijk hebben laten zien dat ze goede opvoeders zijn

in de ogen van betrokkene.

In dit onderzoek zijn er geen ouders die vooral terugvallen op professionele hulp.

De rol van professionals is met andere woorden ondergeschikt aan het belang dat aan

familie en vrienden wordt toegekend. Ouders gaven wel aan dat ze bij serieuze

problemen niet zouden aarzelen om professionele hulp in te schakelen. Huisarts en

maatschappelijk werk werden dan het meest genoemd. Aysel: ABij grotere problemen kan

ik met m=n vader praten, of de meester op school, de huisarts of maatschappelijk werk. Als
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het echt over moeilijkheden met leren gaat, wat kan mijn moeder daar nou voor advies over

geven? Kan ik beter naar het maatschappelijk werk gaan, dat vind ik veel beter@ Met name

veel hoger opgeleiden tonen zich kritische gebruikers van professionele zorg, en maken

als ze die mogelijkheid hebben bij voorkeur gebruik van hun eigen sociale kapitaal,

zoals de uitspraak van Paulien illustreert: AZwaardere problematiek zou ik eerst met de

leerkracht bespreken. Dan de huisarts, en je hebt ook een schoolartsen team, dan kom je denk

ik een heel eind. Verder heb ik een vriend die psycholoog is, waar je eventueel naar toe kunt,

want als je zomaar naar een hulpverlenende instantie toegaat, dan ben je één van de zoveel,

en als je via zo iemand komt is de benadering toch anders.@

Nu zullen we de aandacht richten op de clusters van mensen die van belang zijn bij

de gewone, alledaagse opvoedingssituaties en die ik aan zal duiden met

opvoedingsnetwerk. Behalve de samenstelling van deze netwerken zal ik ook aandacht

besteden aan de invulling van de thema=s in de verschillende netwerken.

2. Typering van opvoedingsnetwerken

Veel onderzoeken naar opvoeding en ontwikkeling van kinderen worden vanuit

pedagogische- of ontwikkelingspsychologische achtergrond ondernomen. Het is in die

tradities van betrekkelijk recente datum, dat bij theorievorming expliciet aandacht

besteed wordt aan de invloed van de bredere sociale omgeving. Lange tijd werd de

universele geldigheid van ontwikkelingsdoelen als impliciete vooronderstelling

gehanteerd, en de barrières tussen de verschillende disciplinaire invalshoeken zijn nog

steeds aanzienlijk (zie Pels 1998, Du Bois-Reymond 1991, De Winter, Kroneman en

Baerveldt 1999). De invalshoek van dit sociologische onderzoek is juist om expliciet

aandacht te besteden aan de doorwerking van het eigen verleden van ouders in de

opvoeding van hun kinderen en in de actuele sociale inbedding waarbinnen zij hun

kinderen opvoeden.

In hoofdstuk twee is de vormgeving van de sociale inbedding, hier geconcretiseerd

als opvoedingsnetwerk, gerelateerd aan bredere maatschappelijke ontwikkelingen. Een

pregnant kenmerk van hedendaagse netwerken is de noodzaak om deze netwerken zelf

vorm te geven. In toenemende mate wordt van individuen verwacht dat zij zelf de steun

mobiliseren die zij nodig hebben, en alom wordt dan ook het belang van netwerken

benadrukt. Voor het opzetten en instandhouden van sociale netwerken is het van groot
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belang om over passende sociale vaardigheden te beschikken. Een op de situatie

toegesneden netwerk, een passend netwerk, genereert sociaal kapitaal, om de

terminologie van Bourdieu (1989) en de uitwerking van Portes (1995) te handhaven.

Hier wil ik nagaan wat er meer concreet op het niveau van netwerkonderzoek daarover

gezegd is. Door het introduceren van het begrip netwerk in dit onderzoek betreden we

immers een zeer omvangrijk onderzoeksgebied in de sociale wetenschappen.1 Een korte

plaatsbepaling met betrekking tot betekenis en benadering waarin het begrip netwerk

hier gebruikt wordt, lijkt dan ook zinvol.

Een eerste inperking is dat het begrip netwerk in dit onderzoek gebruikt wordt in

de betekenis van een persoonlijk netwerk, dat wil zeggen dat één persoon als

uitgangspunt wordt genomen bij het bestuderen van het netwerk. Dit in tegenstelling

tot sociometrisch onderzoek en structurele netwerkanalyse, waarbij netwerken in hun

totaliteit onderzocht worden. Vrij algemeen worden er drie verschillende benaderingen

in het bestuderen van persoonlijke netwerken onderscheiden (Jansen en van den

Wittenboer 1992, Tijhuis et al 1992). De eerste is de sociale integratiebenadering, die

zich richt op kenmerken van de respondenten als aantal vrienden, lidmaatschap van

verenigingen, burgerlijke staat en dergelijke als indicatie voor de mate van integratie in

de samenleving.

De tweede benadering is de sociale netwerkbenadering die zich richt op kenmerken

van het netwerk, zoals omvang, samenstelling, en dichtheid, en daarmee tot uitspraken

over de structuur van het netwerk wil komen. De derde benadering, de sociale

steunbenadering, stelt de kwaliteit en de inhoud van de relaties centraal. In het

omvangrijke literatuurbestand over sociale netwerken wordt eensgezind geconcludeerd

dat het uitwisselen van sociale steun een belangrijke functie is van sociale netwerken.

Aan het theoretische concept van >sociale steun= (social support) worden doorgaans drie

dimensies onderscheiden, te weten praktische steun, emotionele steun, en sociale

activiteiten (zie van der Poel, 1993).

Mijn onderzoek ligt het dichtst bij de derde benadering, ter oriëntatie heb ik ook

enkele kenmerken van de netwerken gevraagd. Onder praktische steun wordt verstaan

hulp bij dagelijkse praktische klussen, zoals hulp en steun bij de opvoeding en zorg

voor kinderen (ophalen uit school, kortdurende oppas, logeren). Emotionele steun

omvat in dit onderzoek alles van het bespreken van alledaagse vragen, van even stoom

afblazen of horen hoe een ander het doet, tot aan het bespreken van serieuzere

probleemsituaties. De derde functie van persoonlijke netwerken die onderscheiden
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wordt bij de sociale steun benadering is die van sociale activiteiten. In dit onderzoek

vallen onder sociale activiteiten degenen met wie in gezinsverband activiteiten

ondernomen worden.

Behalve de afbakening naar benadering, kan een afbakening gemaakt worden naar

het terrein waarop de interactie betrekking heeft. Mensen hebben op meerdere terreinen

netwerken die elkaar deels overlappen, zoals een netwerk op het werk (collega=s), het

primaire netwerk (familie, vrienden), een vrije tijds netwerk (sportvereniging), netwerk

op levensbeschouwelijk gebied (kerk), etc. In dit onderzoek staan de netwerken van

ouders centraal, en gezien het onderwerp van onderzoek, richt ik me op dat gedeelte

van het netwerk dat van belang is voor de opvoeding. Ik duid deze netwerken aan met

opvoedingsnetwerken.

Wie maken deel uit van de opvoedingsnetwerken van de moeders en vaders in dit

onderzoek? Om dat uit te zoeken heb ik hen gevraagd om aan te geven op wie zij een

beroep doen wanneer ze hulp of advies nodig hebben in een aantal concreet

omschreven situaties. Bij het interviewen bleek een duidelijk verschil tussen mensen die

makkelijk veel namen noemen en mensen die na één of twee namen per vraag geen

anderen meer konden bedenken. Om een beeld te krijgen van waar we over praten, geef

ik nu eerst wat uitkomsten van de grootte van de netwerken en wie daar deel van uit

maken.

De omvang van de netwerken in mijn onderzoek varieert van 8 tot 25 personen.2 De

gemiddelde omvang van de netwerken van de ouders uit het onderzoek is 13 personen,

maar de grote netwerken zijn in de minderheid. De helft van het aantal netwerken is

kleiner dan 12 personen. Voor de helft van de ouders uit dit onderzoek geldt dus dat ze

tussen de 8 en de 12 mensen op een of andere wijze betrekken bij de opvoeding, hetzij

voor praktische hulp, hetzij als klankbord, of voor beide. Er is sprake van een duidelijke

samenhang tussen de omvang van het netwerk en het opleidingsniveau, hoger

opgeleiden hebben een groter netwerk dan lager opgeleiden. Het valt op dat lager

opgeleide ouders minder vrienden en kennissen noemen dan hoger opgeleide ouders.

Hoewel zij dus naar verhouding meer familie in hun netwerk hebben, wordt dat vooral

veroorzaakt doordat zij minder vrienden hebben. Echt grote netwerken worden

overwegend door hoger opgeleiden genoemd. Ouders die kleine netwerken hebben,

hebben meestal netwerken die voor een groot gedeelte uit familie bestaan. Deze

constatering dat lager opgeleiden kleinere netwerken en minder vrienden hebben, sluit
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aan bij grootschaliger netwerk onderzoek dat ook tot deze bevindingen komt (Van der

Poel, 1993).

Over de samenstelling van de netwerken blijkt het volgende. De netwerken bestaan

uit gezinsleden, familieleden, langjarige vrienden en vriendinnen, buurtgenoten en

ouders van klasgenootjes, oppassen, collega=s en professionals. Een direct in het oog

springende uitkomst is de grote ondervertegenwoordiging van mannen in

opvoedingsnetwerken. De moeders noemen allemaal zonder uitzondering overwegend

vrouwen, en de vaders naar verhouding vaker Astellen@. Op twee vaders na, noemen ook

zij meer vrouwen dan mannen. Opvoedingsnetwerken van zowel moeders als vaders

bestaan ook in de jaren negentig nog voor het grootste gedeelte uit vrouwen.

Niettegenstaande de grotere rol van vaders bij de opvoeding en verzorging van

kinderen, geeft deze uitkomst opnieuw aan dat de verantwoordelijkheid voor en de

regie van kinder-opvoeding en zorg nog duidelijk bij de moeders ligt. Met name waar

het gaat om het treffen van praktische regelingen, een belangrijke

ondersteuningsfunctie van een opvoedingsnetwerk, zijn het de vrouwen die dit regelen

en op zich nemen. De meeste vaders zeggen ook zonder veel omhaal: dat regelt mijn

vrouw altijd.

Hoe kunnen we een betekenisvolle typering maken van de opvoedingsnetwerken? Het

gaat hierbij om een beschrijvende typologie, die relevant is voor de vraagstelling van dit

onderzoek. De vraagstelling is gericht op het belang van sociale erfenissen voor de

opvoeding van de huidige generatie. Aangezien sociale erfenissen een >familie

aangelegenheid= zijn lijkt het zinnig om apart naar de invloed van familie te kijken.

Zijn er ouders die overwegend op familie georiënteerd zijn, en ouders die zich primair

op belangrijke anderen buiten de familie richten? In dit onderzoek komen geen ouders

voor die geen contact hebben met familie of schoonfamilie. Wel bleek er een

aanmerkelijk verschil tussen het belang en de betekenis die familie heeft voor de ouders.

In dit onderzoek is gekeken naar de samenstelling van de opvoedingsnetwerken, die

vastgesteld zijn op basis van vragen naar personen die op een of andere wijze steun

verlenen bij de opvoeding. Ik heb daartoe een onderscheid gemaakt tussen ouders die

een netwerk hebben waarin familieleden een belangrijke rol spelen, en netwerken

waarin personen die niet tot de familie behoren het meest op de voorgrond treden.

Familie heb ik in een brede betekenis gehanteerd: niet alleen leden van de eigen

familie, maar ook van de schoonfamilie reken ik hierbij. Dit type netwerk noem ik
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familienetwerk. Het andere type netwerk zal ik aanduiden met gemengd netwerk. In de

gemengde netwerken staan juist mensen van buiten de familiekring op de voorgrond:

veelal zijn dat vrienden, buren, collega=s en kennissen. Beide typen netwerken zullen

nu eerst nader beschreven worden.

3. Familienetwerken

Uitgangspunt bij de indeling in typen netwerken was dat wanneer er veel familie in het

netwerk zit, deze dan ook van groot belang zou zijn bij de opvoeding: immers, door je

veel met elkaar te bemoeien, hetzij in de vorm van praktische hulp als oppassen, of de

kinderen uit school halen, hetzij als luisterend oor bij problemen en om dagelijkse

situaties te bespreken, is er op z=n minst sprake van regelmatige uitwisseling van

opvattingen. Ditzelfde uitgangspunt wordt ook gehanteerd bij netwerkonderzoek

waarin gebruikt gemaakt wordt van de ruilbenadering. Uitgangspunt bij die benadering

is A(..) people who are sources of rewarding interactions will be particularly important

in shaping respondents= attitudes and behavior.@ (McCallister en Fischer 1978:78) Op

basis hiervan ontwikkelden zij een methode, die in ik in mijn onderzoek ook toegepast

heb (zie hoofdstuk 3). Deze redenering volgend, kan gesteld worden dat het aandeel

van familie bij de verschillende soorten ondersteuning iets zegt over het belang dat

iemand hecht aan zijn of haar familie.

Als we kijken naar de kenmerken van familienetwerken in dit onderzoek dan valt op

dat de meeste familienetwerken naar verhouding gering van omvang zijn, en dat de

meeste ouders lager opgeleid zijn. Ongeveer tweederde van de familienetwerken

omvatten tussen de 8 en de 13 personen, die belangrijk zijn bij de opvoeding. Eveneens

tweederde (valt niet samen met de omvang) van de ouders met een familienetwerk is

lager opgeleid. Verdere gegevens over de respondenten en hun netwerken zijn te vinden

in hoofdstuk 3 en bijlage 2.

Aan de hand van een beschrijving van twee verschillende ouders met een

familienetwerk wil ik inzichtelijk maken hoe ouders gebruik maken van steun van een

familienetwerk bij de opvoeding van hun kinderen. In beide voorbeelden bestaat het

netwerk overwegend uit familie, maar de achtergrond van deze ouders en ook het
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sociale kapitaal dat ze genereren is zeer verschillend. Ik introduceer ze kort, en bespreek

daarna op welke wijze ze steun van hun netwerk kunnen mobiliseren.

Agnes woont met haar man Gijs, die in het vierde hoofdstuk aan het woord werd

gelaten over de opvoedingsthema=s, en hun zoon van acht jaar in een nieuwbouwwijk

in een kleine stad in Midden Nederland. Ze wonen er zeven jaar en hebben heel weinig

contact met buurtgenoten. Agnes heeft MAVO en is huisvrouw. Haar man heeft LTS

en na een onzekere tijd met losse contracten afgewisseld met werkloosheid heeft hij nu

een vaste baan als stucadoor. Haar netwerk is een klein, los familienetwerk.

Luuk  is vader van drie kinderen van 7, 11 en 13 jaar. Hij werkt als operator in

ploegendienst bij een zuivelfabriek, een opleiding heeft hij niet gevolgd. Zijn vrouw

helpt in het café van haar zus en Apoetst@ af en toe om bij te verdienen. Luuk woont met

zijn gezin in een nette buurt in een kleine Brabantse plaats. Ze wonen al zestien jaar

tot grote tevredenheid in dit huis: er is een intensief buurtcontact. Het gezin is

katholiek, wat overigens niet betekent dat ze iedere week naar de kerk gaan. Zijn

netwerk kan getypeerd worden als een groot en hecht familienetwerk.

Ondersteuning op praktisch niveau is de meest concrete en zichtbare vorm van steun

die mensen elkaar verlenen. Het lijkt in veel verhalen die ouders vertellen een

vanzelfsprekendheid dat er een netwerk is voor de kleine dagelijkse ondersteuning, de

hand en span diensten die ouders - en in het bijzonder moeders - voor elkaar verrichten

om alle bezigheden in elkaar te laten passen op een dag. Het belang van dergelijke

ondersteuning moet niet onderschat worden, zeker niet wanneer beide ouders werken,

er vaak behoorlijk wat reistijd gemoeid is met woon-werk verkeer, en kinderen gebracht

en gehaald moeten worden naar school en diverse clubjes. Geleidelijk aan worden deze

situaties als een maatschappelijk probleem ervaren, maar ouders zijn voornamelijk op

zichzelf en hun netwerk aangewezen om ondersteuning te regelen. Het belang ervan

wordt ook duidelijk gevoeld door ouders die níet terug kunnen vallen op zo=n buurtnet-

werk. Op de vraag wie zij zou vragen om haar zoon uit school op te halen als ze zelf

niet kan zegt Agnes:   AJa, dan sta je dus voor een probleem. Ja wat doe je dan? Dan zou

ik zeggen van misschien één van de moeders, waar ik dan, ja een vriendje van school dat hij

even mee meegaat, dat ik hem daarna ophaal of zo. Dat is eigenlijk wat er tot nu toe als het

gebeurde, ja, of hij krijgt de sleutel in zijn zak. Kan hij zelf naar huis gaan. Dan kan hij zelf

erin. En dan ben ik vaak zo weer thuis. Dan moet ie hier maar gaan spelen. Dat kan hij best

wel. Maar.. ja, dat loopt vaak wel eens heel stroef hier.@ Haar netwerk is klein, voor de
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praktische ondersteuning doet ze niet makkelijk een beroep op ouders uit de buurt.

Haar zoontje zit wegens leer moeilijkheden op een andere school dan de meeste

kinderen uit de buurt waardoor het ook lastiger is om ouders aan te spreken. AJa, één

keer is zo iets voorgekomen. Ja, het komt eigenlijk bijna nooit voor. Ook omdat ik misschien

van mezelf weet, ja, het is gewoon moeilijk. Hoe moet ik dat doen weet je wel. Dus dan haal

ik het niet eens aan (...) dan vind ik het een probleem, mensen moeten hem uit een andere

school ophalen, dat ga ik echt niet vragen. Dat vind ik dan weer te bezwaarlijk om te vragen.

Ja, zo ben ik dan wel weer hè.@ Het betekent, dat als er echt iets is, zij lang van te voren

iets moet regelen: ze moet dan terugvallen op haar schoonouders, die een sleutel

moeten krijgen en een uur rijden van hen vandaan wonen. De makkelijkste Aoplossing@

van dergelijke situaties is om te trachten ze te voorkomen: AJa, dat probeer ik eigenlijk

te vermijden. Ik voel me ook altijd heel snel bezwaard om daar andere mensen mee lastig te

vallen. Dat heb ik wel hoor. Ik ben iemand die alles zelf wil doen. Ik zou niet zo gauw....

Ik ben niet iemand die gauw hulp van anderen vraagt.@

Het contrast met de situatie van Luuks gezin is groot. Zij maken deel uit van een

omvangrijk buurtnetwerk met veel dagelijkse in- en aanloop. Het probleem van oppas

of praktische hulp krijgen is voor hen dan ook totaal onbekend, zoals blijkt uit het grote

gemak waarmee hij namen kan noemen op de vraag wie er op kan passen als ze

onverwacht weg moeten. A(...)ons achterbuurmeisje die hoef ik maar te bellen en die is er.

Zij heeft ook een zusje en die hoeven we maar te roepen en ze zijn er. Toen de kinderen

kleiner waren, kwam die hier elke dag de kinderen naar bed doen, voorlezen, in bad doen

van alles. Die kwam gewoon elke dag, of we thuis waren of niet, bij wijze van spreken zaten

wij televisie te kijken en dan deed zij de kinderen in bad. Dat vroegen we haar niet, ze deed

het zelf, vond ze leuk.(...) en verder hebben we een hele goede kennissenkring, de buren gaat

echt hartstikke goed. De buurvrouw daar kunnen we ook altijd naar toe als het moet. We

zien elkaar elke dag, niet dat we elkaars deur plat lopen absoluut niet, maar je komt elkaar

wel tegen... Het is een hele hechte buurt hier: wij zitten in een rij van acht huizen en dat is

altijd één. Met nieuwjaar hebben we altijd samen feest en zo en dat gaat al jaren goed, een

hele fijne buurt! >t Is hier wij voor iedereen en iedereen voor ons!@ Voor praktische steun

bij de dagelijkse opvoedingsroutine kloppen ouders begrijpelijkerwijze aan bij mensen

die in de buurt wonen. Niet voor iedereen is dit realiseerbaar: de sociale structuur en

de homogeniteit van de buurt spelen daarbij een rol, evenals de sociale vaardigheden

van de ouders, met name van de meest aanwezige ouder, meestal de moeder.
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Een grotere investering wordt gevraagd wanneer kinderen voor een wat langere tijd

opgevangen moeten worden. Bij de antwoorden op de vraag: Awaar gaan kinderen

logeren, als u een paar dagen weg moet of wilt?@ valt op dat er vrij veel ouders zijn die

zeggen dat dat niet voorkomt. Luuk weet zo talloze adressen bij schoonfamilie of

buurtgenoten waar z=n kinderen heen zouden kunnen, maar hij wil het helemaal niet.

AHet zou wel kunnen, maar het komt nooit voor. (...) ik zou echt geen reden weten waarom

ik langer weg zou willen, zonder kinderen dan hè, want ik ben heel graag thuis.@ In

noodsituaties wordt voor zo=n ingrijpende uitbesteding door de meeste ouders het eerst

familie of goede vrienden ingeschakeld, als de kinderen wat ouder zijn ook wel bij

vriendjes. Er waren ook nogal wat ouders die niet direct zouden weten aan wie ze dat

zouden vragen, bijvoorbeeld in gevallen waar de familierelaties verstoord waren, en er

ook geen schoonfamilie was waar de kinderen heen konden, dan was er grote aarzeling

om anderen te Abelasten@ met wat toch als een flinke opgave gezien wordt. Agnes
bijvoorbeeld zat met een probleem toen ze een paar dagen naar het ziekenhuis moest:

AJa, dan gaat hij naar m=n schoonouders, of m=n schoonzus, maar je moet er een heel eind

voor weg, hoor! Het is gewoon twee uur heen en twee uur terug.(...) Ik moest het ziekenhuis

in en gelukkig kon ik het in de vakantie doen. Maar ja Gijs moet naar het werk. Ik kan

Jurjen niet de hele dag bij een vriendje, dag en nacht dat zag ik ook niet zitten. Toen heeft

hij een halve week bij m=n schoonzus gelogeerd. En dat ging hartstikke goed.@ Na enig

doorvragen weet ze nog één andere mogelijkheid: AJa, dan heb ik nog een schoonzus,

maar nee, daar zou ik niet zo gauw naar toe gaan. Ja, ik weet niet hoe andere mensen dat

doen. Omdat ik niet heel veel vergelijkingsmateriaal heb. Ik weet niet hoe andere mensen

dat doen. Ik dacht dat de meesten met overnachten ook wel in de familie zoeken, broers en

zussen, tantes en ooms. Ja, ik zou eventueel nog een nichtje hebben waar hij eventueel wel

naar toe zou gaan. En ik denk dat zij het ook geen probleem zou vinden. Maar dat is ook ver

weg.@

Minder concreet, maar zeker niet minder belangrijk is de emotionele ondersteuning die

opvoeders kunnen mobiliseren. Bij wie gaan ouders te rade wanneer zij zich afvragen

of ze opvoedingskwesties wel goed aanpakken, of wanneer zo op zoek zij naar

herkenning van als lastig ervaren situaties, met vragen als: eet jouw kind ook zo slecht?;

of: is hij ook zo druk? De partner komt op de eerste plaats, zeker bij de meeste vaders

(zie ook Busschots en Lauwers 1994). Voor Luuk ligt het bespreken van het wel en wee

van de kinderen in dezelfde lijn als het voor elkaar klaarstaan bij praktische problemen.
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Echt over opvoeding praten doet hij met z=n vrouw, en buiten het gezin ook met z=n

schoonzusters. Die hebben ook kinderen, hebben op probleemscholen gezeten waar

drugs verhandeld werden. Hoe je daar mee om moet gaan daar hebben ze het wel

over:ABij mijn vrouw thuis wordt heel veel gepraat, over problemen die er eventueel in de

familie zijn, daar wordt heel veel over gesproken, en problemen met broers, zusters,

kleinkinderen, het is maar net wie of wat, daar wordt over gesproken. Niemand heeft een

psychiater of zo, daar houd ik dus helemaal niet van, dat lossen wij gewoon zelf op.@ Verder

praat hij niet veel over opvoeding, dat doet z=n vrouw wel met haar zusters, problemen

en onzekerheden hebben ze overigens niet veel met de kinderen. Luuk heeft een

duidelijke mening over wat hij goed en fout vindt. In de opvoeding ziet Luuk weinig

problemen; de kinderen weten wat ze wel en niet mogen. Toen ze klein waren af en toe

een tik, nu weten ze het. Hij heeft weinig last van twijfels en onzekerheid, hij weet wat

goed en fout is. Een grote mond, roken en drugs is "hartstikke verkeerd", en daar is hij

keihard in. Ze moeten zelf maar weten of ze zich willen laten tatoeëren of met zo'n

gabber kop gaan lopen, maar dan komen ze er niet meer in bij hem.

Ook Agnes gaat met dit soort vragen te rade bij familie, maar hier lijkt het motief

veeleer ingegeven door het ontbreken van anderen. ANatuurlijk zou ik daar wel eens met

anderen over willen praten, maar ja, het is gewoon niet anders. Ik zou niet weten hoe ik dat,

ja, we hebben niet zo'n hele grote kennissenkring. En dan ben ik ook niet iemand die met

alles maar naar een ander toegaat. Ja, misschien ben ik best wel gesloten. Ook problemen zal

ik niet zo gauw losgooien hoor! Nee, dat doe ik niet hoor!@ In haar situatie, waar de

verhouding met haar eigen familie verstoord is, en ook het contact met de schoonfamilie

matig, moet ze heel veel alleen doen. Een schoonzus en een nichtje zijn de enige twee

waarmee ze nog wel over opvoedingsperikelen spreekt. AAls ik het er toevallig over heb,

dan heb ik het er wel vaak met mijn nichtje over en haar moeder die woont daar vlak bij.

Mijn tante dus. Als ik echt wat moet weten, ergens mee zit of ik weet niet hoe ik iets moet

doen op wat voor gebied dan ook dan, dan ga ik het snelste naar haar toe. Of ik heb nog wel

eens met m=n schoonzusje.... daar praat ik toch echt wel een keer in de week of zo mee aan

de telefoon. En dan hebben we het over van alles en nog wat, veel over de kinderen. En dan

heeft zij ook zoiets van, ach joh, zo ging het bij mijn kinderen ook vroeger, weet je wel. Maar

ja, dat zijn eigenlijk de enige twee of drie waarmee ik het erover heb ja. Ook omdat haar

kinderen natuurlijk wat ouder zijn.@. Agnes zou best meer mensen om zich heen willen

hebben waarmee ze kon praten over opvoeding. Nu verkeert ze in onzekerheid over of

ze het wel goed doet. Hier wordt tot op zekere hoogte in voorzien door informatieve
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programma=s op de tv. Agnes kijkt daar altijd naar, als ze weet dat ze er zijn. En

uiteindelijk, als het echt serieus is, zou ze wel professionele hulp zoeken: AAls ik ergens

echt niet uitkom, nee. Dan moet je wel. Je moet wel. Nee, dat zou ik wel doen. Zeker als het

om de toekomst van je kind zou gaan. Dan zou ik het echt wel doen. Ik zou bij god niet

weten waar ik naar toe moest maar dat zou ik dan tegen die tijd zou ik dat wel uitzoeken.@

Een derde vorm van ondersteuning wordt gevormd door sociale activiteiten die met

anderen worden ondernomen. Dat kunnen zowel activiteiten en bezoeken zijn die als

gezin worden ondernomen, als individuele contacten. Individuele activiteiten komen

verhoudingsgewijs niet zo veel voor bij de ouders die een familienetwerk hebben, deze

contacten bestaan voornamelijk uit lidmaatschap of deelname aan

verenigingsactiviteiten of sportclubs. Maar het zijn activiteiten die alleen ondernomen

worden als Alekker winkelen@ (vrouwen), of knutselen, trimmen of fietsen (mannen).

Bij de ouders met een familienetwerk worden vrij veel activiteiten met het hele gezin

ondernomen. Dit is (met name in de weekenden) vooral familiebezoek, Amet het gezin

weg@, of naar vrienden (meestal ook vrienden met kinderen).

Niet altijd worden dergelijke familiebezoeken met enthousiasme ondernomen, bij

sommigen heeft het meer het karakter van een sociale verplichting, getuige bijvoorbeeld

het citaat van Agnes:  AJa hoor maar het blijft echt in de familie. Ja, soms gaan we naar een

kennis of ze komen hier. En ja, inderdaad wat ik zeg. We gaan wel eens naar een nichtje dan

in Nijmegen of naar mijn tante in Noord-Holland. Het is een beetje te ver weg om dat vaak

te doen. ... Ja, naar m=n schoonouders dan, en voor de rest gaan we eigenlijk niet zo veel naar

anderen toe. We gaan natuurlijk wel één keer in de zoveel tijd ergens heen dat ik zeg, ja god

ik moet dat contact een beetje onderhouden. Want het is gewoon zo, het is een beetje

ingewikkeld allemaal. Mijn kant van de familie is een beetje uit elkaar gevallen. Dat moet

ik zelf een beetje bij elkaar houden.@

Luuk en zijn gezin daarentegen komen elk weekend wel bij familie of

schoonfamilie langs: niet altijd heel uitgebreid, maar ze zien elkaar regelmatig, en

wonen ook allemaal bij elkaar in de buurt.

Beide verhalen vestigen de aandacht op een andere belangrijke functie van een netwerk,

namelijk die van referentiekader. Agnes geeft meerdere malen in het gesprek aan dat

ze eigenlijk niet goed weet hoe anderen het aanpakken, en dat dat moeilijk opvoeden

is, zo zonder voorbeelden. Bij gebrek aan voorbeelden in haar persoonlijk netwerk, kijkt

ze naar voorbeelden op de televisie. @Of ik naar programma=s kijk die met opvoeding te
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maken hebben? Ja, daar kijk ik wel vaak naar hoor. Ja, nou als er inderdaad programma's

zijn die daar aan gewijd zijn dan kijk ik altijd. Informatieve programma's bijvoorbeeld ook,

als ik even kan dan kijk ik ze... Ja, het is misschien toch ook weer de meningen van anderen

dan. Vind ik toch wel leuk, interessant om dat aan te horen.@ Zij ervaart heel sterk een

grens tussen familie en buitenwereld. Ouders als Agnes willen met hun vragen anderen

niet lastig vallen, maar vinden dat opvoeding binnen het gezin thuishoort. Hun

instelling is: Awe doen het zoveel mogelijk zelf@. Vaak hebben ze kleine netwerken, en

lijkt het er meer op dat er sprake is van een soort Aterugval-optie@: ze moeten het alleen

rooien en familie is dan nog het enige dat rest: familie als vangnet. Overigens is ook

juist bij hen vaak de relatie met familie niet erg goed.

Voor Luuk is de (schoon)familie een constant en stabiel onderdeel van de context

waarin hij zijn kinderen opvoedt. Het is niet zozeer een kwestie van daar bewust voor

kiezen, als wel een proces dat zich met een grote mate van vanzelfsprekendheid ontrolt,

en waarin het ook niet nodig is om zelf stappen te ondernemen. Hij is tevreden met de

manier waarop het gaat en heeft geen eigen pad hoeven banen: hij is de weg gegaan die

voor de hand lag en niet hoeven of willen breken met zijn achtergrond. Hij oriënteert

zich duidelijk meer op de schoonfamilie dan op zijn eigen familie, vooral omdat het

daar gezelliger is, iets wat hij als belangrijk kenmerk van zijn wereld ziet. De

schoonfamilie is hechter dan zijn eigen familie, waar het niet erg gezellig was. Er is

echter geen sprake van een breuk met zijn eigen familie, ze gaan op bezoek bij elkaars

verjaardagen en ook aan het regelmatig bezoeken van zijn moeder in het verpleeghuis

doet hij  mee. Behalve dat familieleden op de drie verschillende terreinen (praktische-,

emotionele- en sociale - steun) steun verlenen, vormt familie ook een belangrijk

referentiekader: de afbakening van Awij@ en Azij@, met wie identificeer ik mij?

Luuk:AAl die mensen die ik net genoemd heb, hebben eigenlijk dezelfde principes als wij

hebben, ook degenen die geen kinderen hebben die vinden het goed zoals wij het doen. Zoals

wij het doen, doen zij het ook. Bijvoorbeeld een peettante, die heeft dan geen kinderen, maar

die vindt het leuk om met m=n dochter naar de stad te gaan. Die gaat dan net zoals wij, een

beetje dollen, naar de Mac Donalds, een keer door de V&D en de C&A lopen en kleren

passen en dat vinden ze gewoon leuk. Die doet volgens dezelfde principes als wij hebben, niet

dat overdreven en niet uitgebreid zitten dineren en zo, gewoon: frietje, ijsje...@ Luuk kan

geen voorbeeld van een gezin bedenken waar het eraan toegaat zoals hij niet zou willen.

Hij kent veel gezinnen: op de eerste plaats in de grote families waar zijn vrouw en

hijzelf uit komen, en dan is er nog een omvangrijk buurtnetwerk. Van de familie is
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vooral de schoonfamilie belangrijk: het is een hele Ahechte en fijne familie, van oudsher

al een bekende naam omdat het een grote familie is, die hebben met niemand problemen.@

Met de schoonfamilie (Luuks vrouw komt uit een gezin van elf) zitten ze ook in een

koor en ze zien elkaar daar een paar keer per maand. Met z=n eigen familie is het

contact ook wel goed, maar dat komt toch op de tweede plaats: ABij mijn vrouw thuis is

alles heel gehecht, bij ons thuis is het ook wel gehecht maar als onze Jan verjaart dan ga je

er naar toe, maar die zie je 1 of 2 keer per jaar. Maar bij mijn vrouw thuis zien ze elkaar wel

een keer in de 2 of 3 weken. Die werken allemaal hard, allemaal, maar als er dan een fleske

bier op tafel komt dan gaan we ook lekker zitten zuipen, dan gaan we lekker zitten feesten

en drinken, als we op de fiets zijn, maar dat zijn we meestal wel.@

Het grote netwerk dat hij heeft is in veel opzichten een belangrijk referentiekader:

het markeert als het ware de grens tussen Awij@ en Ade rest@. Zo zegt hij over één van

zijn zwagers: A...Pim, die zien we niet zo heel veel, die komt eigenlijk niet zoveel bij de

familie, die is heel anders als wij. Hij is een ingenieur, die zoekt de natuur op, heel veel op

vakantie, naar Japan of Indonesië. dat vindt hij veel belangrijker, maar is er iets aan de hand

dan hoef je Pim maar te bellen en je kunt naar hem toe of hij komt hier, dat is geen pro-

bleem...(...) Wij zitten zondag 's morgens samen te buurten, gezellig een pilsje erbij, een

beetje ouwehoeren. kijk, dat zal hij niet doen. hij zal er wel bij gaan staan, maar loopt een

beetje rond en drinkt alleen koffie, af en toe een rode wijn.@ Gezelligheid, meedoen, geen

kapsones hebben zijn belangrijke ingrediënten van >zijn wereld=.

Degenen die vanuit een Aterugval optie@ een beroep doen op hun familie, zijn in dit

onderzoek bijna allemaal laag opgeleid en hebben niet zo=n goede band met hun

familie. Bijna allemaal hebben ze kleine netwerken. Veelal is de relatie met de familie

enigszins problematisch, of zijn er in het verleden conflicten geweest. Van hen kan

gezegd worden dat ze over weinig sociaal kapitaal beschikken. Ouders die vanuit

vanzelfsprekendheid een beroep doen op familie zijn ouders die in vrij stabiele situaties

zijn blijven zitten: zelfde wijk, zelfde streek, zelfde klasse. De verhouding met de

familie is doorgaans goed, de omvang van de netwerken wisselt, maar in termen van

sociaal kapitaal zijn ze duidelijk vermogender.

4. Gemengde netwerken
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Hoewel er geen ouders in dit onderzoek zijn bij wie familie geen rol speelt, zijn er wel

ouders die naast hun familie ook regelmatig met anderen, met name vrienden,

buurtgenoten en collega=s, ervaringen en adviezen uitwisselen over de opvoeding van

hun kinderen. In vergelijking met familienetwerken zijn gemengde netwerken

overwegend groter van omvang. Ruim de helft van het aantal gemengde netwerken in

dit onderzoek is groter dan 14 personen. Dit is in overeenstemming met uitkomsten van

grootschalig onderzoek waarin naar voren komt dat opleiding samenhangt met de

omvang van het persoonlijk netwerk. Hoog opgeleiden hebben in het algemeen een

groter netwerk dan lager opgeleiden, waarbij de uitbreiding vooral veroorzaakt wordt

door een groter aantal vrienden en kennissen  (Van der Poel 1993).

Ook hier zal ik aan de hand van een beschrijving van twee verschillende ouders met een

gemengd netwerk inzichtelijk maken hoe ouders gebruik maken van steun van een

gemengd netwerk bij de opvoeding van hun kinderen.

Paulien heeft drie kinderen van 5, 8, en 10 jaar. Zij heeft een opleiding als

bibliothecaresse gedaan en helpt nu mee in de boekhandel van haar man. Ze wonen

in een middelgrote plaats in Overijssel, sinds tien jaar in dit huis in een middenklasse

buurt. Het gezin is niet gelovig, ze kennen veel families via de kinderen van school.

Haar netwerk is een groot, gemengd netwerk.

Joop, met wie we in het vorige hoofdstuk al kennis hebben gemaakt, is vader van

een dochtertje van 7 jaar en werkt 38 uur per week als senior onderzoeker aan een

universiteit. Zijn vrouw werkt 24 uur per week als jeugdbibliothecarus. Ze wonen zeven

jaar in hun huis in een nieuwbouwwijk in Rotterdam. In deze wijk wonen overwegend

gezinnen die als hogere middenklasse gekarakteriseerd kunnen worden. Er zijn veel

werkende ouders in de buurt en Joop en zijn vrouw nemen deel aan de

ophaalregelingen die de ouders onderling hebben georganiseerd. Hij heeft een klein,

overwegend uit vrienden bestaand netwerk.

Bij de ouders met gemengde netwerken is het opvallend dat er een categorie mensen

is waarvan ouders alleen voor de praktische, dagelijkse ondersteuning gebruik maken.

Dit zijn overwegend mensen die of dicht in de buurt wonen, of in dezelfde situatie

zitten (kinderen spelen samen, gaan naar dezelfde school of cursus). Met deze mensen

is de band in de eerste plaats praktisch, en verder vrij oppervlakkig. Paulien:  AAls ik ze

niet kan halen uit school, dan gaat de oudste met een vriendje mee. Dan bel ik dus die ouders

even op om te vragen of het goed is. Als het niet kan dan gaat hij naar de overbuurvrouw.

Ik vraag eerst aan hem: Wat wil jij en dan vraag ik het aan de mensen. Voor die andere twee:
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Ans, moeder van vriendinnetjes. Als die niet kan: Laura. Dat is handig he, er zijn heel veel

zusjes op school. Globaal gaan ze met moeders van vriendjes of vriendinnetjes mee en als dat

niet kan gaan ze naar de buurvrouw en als dat niet kan gaan ze naar oma. Of die moeders

vriendinnen zijn? ...Nou ja, ik drink ook wel eens koffie bij ze, ik denk dat je dat kennissen

noemt.@

Vanuit eenzelfde belangensituatie is het dienst-wederdienst principe bij uitstek van

toepassing op de dagelijkse onderlinge steun bij het halen en brengen van kinderen op

de basisschool. In veel gevallen gaven ouders aan dat dat met een soort

vanzelfsprekendheid tot stand kwam. Het kan echter ook iets zijn wat actief geregeld

moet worden. Joop vertelt hoe zijn vrouw dat aangepakt heeft: AWij hadden wel eens

oppasproblemen op die vrijdagmiddag. En we zaten al te kijken of er iemand in de buurt dat

misschien kon doen. En op een gegeven moment werd er een oproep gedaan om met

Koninginnedag iets te doen. Het is een klein wijkje hier, maar in het midden heb je allemaal

speeldingetjes. Elk jaar met Koninginnedag wordt door de bewoners hier wat gedaan. Een

ochtend. Het stelt niet veel voor. Het is heel simpel. Maar het is altijd stervensdruk. En met

Maureen die is, die heeft zich op een gegeven moment als vrijwilliger aangemeld met het

oogmerk om contacten te krijgen voor die oppas. En ze zat altijd, op zich een mooie

anekdote, ze zat: goh hoe moet ik dat aankaarten op een slimme manier. Dus daar zat ze

maar over te puzzelen. En ze komt daar binnen die familie: O, god waar hebben wij de

kinderen op school zitten?. Nou, die gaat daar en daar naar toe. O ja, hoe doe jij het met je

oppas? Dus het werd haar eigenlijk in de schoot geworpen en... nou ja, er bestond al een

systeem van halen en brengen waar verschillende families aan meededen en, nou ja van het

een kwam het ander en zo hebben we dat geregeld.@   

Gaan deze ouders wel eens weg zonder de kinderen? De tendens is: Aals we ergens

heen gaan, gaan de kinderen mee.@ Vooral gebaseerd op een gevoel van Ade kinderen

horen erbij@ gaan ouders opvallend weinig zonder kinderen op pad. Zo zegt Joop op de

vraag wat ze zouden doen als ze eens een weekend samen weg willen of moeten zonder

dat hun dochtertje van zeven jaar mee kan: ADan zouden we niet gaan... Nee, echt een

heel weekend weg, dat Welmoed (dochtertje) meerdere nachten weg zou zijn? Zouden we

niet gaan, nee. Eén nacht is wel te doen, is nog niet echt aan de orde geweest... Eén nacht in

de week wel. Dan kan ze bij goede vrienden van ons of bij mijn moeder of bij, hoe heten ze,

Michiel en Toos hebben we ook nog. Dat zijn vrienden die wat verder weg wonen. En daar

kan ze in de regel altijd slapen. Bij een van de drie. Ja, je moet het een beetje verdelen hè?@

Joop verwijst hiermee naar de in zijn ogen behoorlijke belasting van anderen om zoiets
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te vragen. Ook los van de noodzaak een goed logeeradres te hebben, is weggaan zonder

kinderen niet iets waar veel ouders naar lijken te verlangen.

Uit logeren gaan kinderen nog wel eens, en dat is dan bijna altijd bij familie, en opa en

oma staan daarbij nog altijd onbetwist bovenaan. Ook bij ouders die weinig op hun

familie gericht zijn en veel meer met vrienden samen doen, is logeren van de kinderen

bij opa en oma nog altijd in trek. Vanzelfsprekend alleen wanneer de verhoudingen niet

al te zeer verstoord zijn en gezondheid en woonomstandigheden van de grootouders

een logeerpartij toelaten. Paulien:  AZe gingen altijd naar opa en oma. Maar alle drie

wordt een beetje veel. Nu twee naar opa en oma en één naar een vriendinnetje, waarvan ik

de ouders al genoemd heb. Of naar ooms en tantes, ik heb twee broers, maar ook gaan ze wel

naar schoonzussen of zwagers. Als het voor langere tijd is dan hoort daar meestal familie bij.@

Met wie bespreken deze ouders hun vragen en twijfels over de opvoeding van hun

kinderen? Met name moeders die een groot netwerk hebben, geven aan regelmatig met

anderen hierover te praten. Wie die anderen zijn varieert: zowel het >buurtnetwerk= als

(schoon)familie en langjarige vrienden worden hier genoemd. Het is, in tegenstelling

tot de grote overeenkomst van familie als >logeeradres=, opvallend dat familie soms

expliciet ontbreekt bij degenen waarmee gepraat wordt over opvoeding. Bij Paulien en

Joop komen eerder vrienden in aanmerking om problemen aan te kaarten. Ze wekken

de indruk er makkelijker en met meer mensen over te praten, waarbij ze dan later wel

kijken of ze wat doen met die adviezen. Joop stelt dat opvoeding onderdeel is van wat

je bezig houdt, dus praat je erover, op school, met vrienden, maar het krijgt natuurlijk

niet hetzelfde gewicht. Afhankelijk van of het ouders zijn die het doen op een volgens

jou goede manier, hecht je er meer of minder waarde aan. Op de vraag met wie praat

je over je kind en opvoedingskwesties, zegt Joop:  ADaar heb je het over omdat het een

deel van het gesprek is.(...) Dat zijn dingen die komen op het schoolplein aan de orde, als je

met elkaar zit te Awijnen@, of desnoods mekaar in het winkelcentrum tegen het lijf loopt. Dat

komt op allerlei momenten ter sprake. Het is niet zo dat we bepaalde mensen als een soort

deskundige raadplegen. Dat niet. Het is ook niet zo dat de opvatting van iedereen even

zwaar weegt. Nou bijvoorbeeld heel concreet. De opvatting van Bert en Lieneke (kennissen.

LB) die zou dan heel gering gewicht krijgen. Dan komt bijvoorbeeld ter sprake mijn kind

heeft slecht geslapen van de week. En dan hoor je hoe zij het doen. Goh wij hebben het zo

gedaan. Of andersom. Maar het krijgt gering gewicht omdat ik niet zo veel fiducie heb in de

manier waarop zij dat aanpakken. Voor zover je dat mag beoordelen hoor van een afstand.@
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Ook met z=n moeder praat hij er wel over, maar ook aan haar mening kent hij niet

al te veel gewicht toe, omdat ze naar zijn mening toch een wat simplistische kijk heeft.

Ze raadplegen ook wel boekjes, waarbij hij achteraf vaak het gevoel heeft Adat hadden

we zelf ook wel kunnen verzinnen@. Zijn netwerk bestaat uit meerdere circuits, die

elkaar gedeeltelijk overlappen (schoolcircuit, oude vrienden, collega=s) Hij praat er ook

met vrienden over die het allemaal al meegemaakt hebben, hun kinderen zijn de deur

al uit maar ze kunnen zich goed inleven en zijn geïnteresseerd. Met collega's die

kinderen hebben praat hij er ook wel over, hoewel dat toch vooral door zijn partner

gedaan wordt op haar werk.

De stap naar professionele hulp lijkt vergeleken met Agnes en Luuk ook minder

groot voor Paulien en Joop. De drempel is niet hoog: het is minder een toegeven van >ik

kan het niet=, maar eerder ook een bron van informatie, die kritisch wordt bekeken. Ze

hebben er ook niet al te hoge verwachtingen van, gebruiken ervan wat ze nodig hebben

en de rest niet. Paulien: AKleine problemen die bepraten we eerst samen. (met partner LB)

En dan met ouders van vriendjes, met leerkrachten waar ze op dat moment bij zitten, met

vrienden. Wij hebben toch ook wel vrij veel vrienden met kinderen, die ongeveer dezelfde

leeftijd hebben. Bijvoorbeeld Bert en Suzan, die ken ik al twintig jaar, die spreek ik iedere

maand wel een keer... Ja, en bij grotere problemen... zou ik eerst met de leerkracht praten.

Dan een huisarts, je hebt ook een schoolartsen team, dan kom je denk ik een heel eind. Verder

heb ik een vriend die psycholoog is, ... dat zijn toch wel mensen waar ik vertrouwen in heb.

Want als je zomaar naar een hulpverlenende instantie toegaat, dan ben je één van de zoveel,

als je via zo iemand komt is de benadering toch anders.@

Anders dan bij de ouders met familienetwerken, spreken deze ouders vaak ook

individueel activiteiten of avondjes uit af. Met name vrouwen hebben nogal eens

Avriendinnenclubs@, vriendinnen, of soms collega=s die al gedurende vele jaren eens in

de zoveel tijd bij elkaar komen om van alles door te spreken. Dit zijn dan duidelijk

activiteiten Avoor zichzelf@. Zo zit Paulien in een Aleesclubje@ met acht vrouwen, maar

ook avondlijke telefonades kunnen die functie vervullen, zoals uit het volgende citaat

duidelijk wordt:AWe hebben nog vriendenstellen die nu wat verder weg wonen, en die we

daardoor minder zien. Maar dat zijn voor mij vriendinnen die ik op mijn Abel-avond@ lekker

ga bellen, op de bank met een borrel en dan wordt er natuurlijk ook over de kinderen het een

en ander doorgesproken. Ja, echt wat er dan op dat moment speelt, dat wordt dan als

vrouwen onder elkaar toch wel doorgenomen@. Bij de mannen gaat het vaker om werk

gerelateerde contacten, zoals Joop die aangeeft: A nou kijk, vaak mengt zich dat soort
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dingen met zakelijke dingen. Het komt bijvoorbeeld met enige regelmaat voor dat er een

lezing of een presentatie is tot een uur of tien, en daarna ga je dan nog een paar uur in de

kroeg ouwehoeren. En dat gaat dan over roddels, maar het gaat ook over voetballen, en dat

soort dingen.@ Ook activiteiten als sporten, schaken en fietsen werden genoemd.

Wat is de betekenis van familie voor ouders in gemengde netwerken? Wat vinden ze

vooral bij vrienden? Kunnen de voorbeelden van Paulien en Joop hier inzicht in geven?

Zoals we bij het bekijken van de familienetwerken nader hebben uitgezocht waarom

familie zo=n belangrijke plaats innam in het netwerk, lijkt het bij de gemengde

netwerken zinvol om te kijken waarvoor vrienden geraadpleegd worden en waarvoor

familie, en of er een verschil in betekenis is tussen die twee >steunbronnen=.

Hiervoor vestigde ik er al de aandacht op dat voor de meeste ouders met gemengde

netwerken er een vrij grote groep mensen is op wie zij een beroep kunnen doen voor de

dagelijkse opvang, met hen valt vrij gemakkelijk Aiets te regelen@. In hun antwoorden

geven ze aan dat ze uit op dit punt ruimschoots voldoende sociaal kapitaal bezitten.

Tegelijkertijd zijn het wel mensen die hooguit als kennissen worden gekarakteriseerd:

als ouders heb je met elkaar te maken en wederzijdse haal-, breng- en speel- afspraken

van je kinderen vormen de aanleiding voor de contacten. Ook daar zijn overigens weer

gradaties van vertrouwdheid in, zo zegt Joop, die drie adressen heeft waar zijn dochter

altijd heen zou kunnen :A Kijk, daarnaast zijn er wel meer mensen aan wie we wel zou

kunnen vragen. Maar dat is allemaal wat moeilijker. Ik bedoel, Welmoed heeft een aantal

vriendjes, vriendinnetjes in de klas met wie ze graag omgaat. Soms spelen de kinderen hier,

zij gaat wel eens daar. En stel nou dat ik een uurtje later terug ben, dan kan je er op

aansturen dat Welmoed daar speelt. En dan spreek je af dat je ze later haalt. Maar dat is toch

een moeilijkere manier van vragen dan bij de mensen die ik net noemde, want daar kan je

blind op varen. En bij die anderen is het allemaal wat omzichtiger. En dan gaat het om een

stuk of drie, vier gezinnen.@ Voor het maken van de afweging op wie je nu wel en op wie

je niet al te vaak een beroep kunt doen, om de gewenste sociale nabijheid respectievelijk

afstand in stand te houden, is een goed werkende sociale antenne nodig. Vooral bij

werkende ouders, die ruim vertegenwoordigd zijn bij de groep met gemengde

netwerken, zijn de marges waarbinnen de opvang geregeld wordt vaak krap, en kan er

niet al te eenzijdig een beroep worden gedaan op beschikbaarheid van anderen,

wanneer men zelf niet tot wederdienst in staat is. Het in evenwicht houden van de

balans tussen geven en nemen vergt dan de nodige sociale navigatiekunst (zie ook
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Komter e.a. 2000). Een andere mogelijkheid waarvan nogal eens gebruik gemaakt

wordt is een beroep doen op familie, veelal grootouders of (schoon)zusters. Hier kan

met minder >berekening= een beroep gedaan worden op hulp, omdat de wederzijdse

betrokkenheid groter is. Voorwaarde is dan wel dat de familierelatie niet verstoord is.

Het punt van de gewenste afstand speelt zeker een rol als het gaat om emotionele

ondersteuning, het bespreken van vragen en twijfels over opvoeding. Het betreft hier

een soort contact waarbij je meer van jezelf laat zien, een grotere mate van >disclosure=,

en dat is een punt dat juist in familierelaties wel eens heel beladen kan zijn. Het maken

van andere keuzen in het leven, en daarmee samenhangend ook in de opvoeding van

je kinderen kan confronterend zijn wanneer ze afwijken van wat grootouders hoopten,

al of niet in stilte. Hulp aanvaarden kan tot gevoelens van afhankelijkheid leiden.3 Hoe

het zij, het is opvallend dat ouders met gemengde netwerken juist voor emotionele

ondersteuning en advies overwegend met vrienden praten, en weinig met familie.

Familie, en met name opa en oma, worden wel regelmatig met het hele gezin bezocht,

zijn aanwezig op verjaardagen, en vormen het meest voorkomende logeeradres voor

kinderen.

Een ander belangrijk punt is de structuur van het netwerk. De meeste gemengde

netwerken hebben een behoorlijk open structuur, waarin verschillende >circuits= zitten.

De meest belangrijke zijn een familiecircuit en een vriendencircuit. Verjaardagen

vormen in dit opzicht een interessant fenomeen: meestal is dat de plaats waar beide

circuits met elkaar in aanraking komen. Over het algemeen zijn het gescheiden circuits,

maar in de loop van de tijd, als de vriendschappen lang genoeg stand houden, kennen

familieleden en langjarige vrienden elkaar dan ook. Paulien:  ANee, die mensen kennen

elkaar onderling niet, nee hoor. Familie kennen elkaar. En de anderen, ja die kennen elkaar

omdat het mensen zijn die ik via de opleiding ken, of omdat het mensen zijn die wij hier in

de stad kennen. Of omdat ze elkaar hier wel eens zien, toevallig op verjaardagen.@ Of Joop:
@Nou, de mensen van school die kennen elkaar allemaal. Laat ik maar zeggen je hebt, zeg

maar, het schoolcircuit en Thea en André zijn dat eigenlijk ontstegen. Om het zo zeggen. En

daarbuiten heb je weer een ander circuit van verschillende contacten. Je hebt de

verjaardagen, en natuurlijk vrienden.@ Al met al hebben deze netwerken dus een vrij open

structuur, en vormt de omvang van de grotere netwerken een aanwijzing voor een groot

sociaal kapitaalbezit van deze ouders.
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5. Opvoedingsnetwerken en opvoedingsthema==s

In deze paragraaf wil ik aandacht besteden aan de vraag of er sprake is van een

samenhang tussen de opvoedingsthema=s en de samenstelling van de netwerken. Het

gaat er nu om vooral te beschrijven of er sprake is van een samenhang en hoe die er dan

uit ziet, zonder te suggereren dat deze samenhang ook een verklarend karakter heeft.

Het thema opleiding wordt het duidelijkst naar voren gebracht door ouders met een

familienetwerk. De nadruk op leren en fatsoen werd duidelijk verwoord door Agnes en

Luuk, de twee lager opgeleide ouders met familienetwerken die in dit hoofdstuk ten

tonele werden gevoerd.

Luuk:  AIk hoop dat ze goed terechtkomen. Dat ze een leuke baan hebben, dat hoeft echt

geen doctorandus ofzo te zijn, absoluut niet. Ja gewoon, hoe moet ik dat zeggen? Een

kantoor opleiding ofzo, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, of iets in het maatschappelijk

gebeuren, wel een beetje een behoorlijke job. Ik zal er alles voor over hebben om mijn

kinderen een diploma te laten halen. Onze oudste doet dan VWO en ik zal er hard aan

werken om die daar een diploma voor te laten halen. Het schijnt zes jaar te duren, als je een

VWO diploma hebt dan kun je elke richting in. Lea, die is iets minder, als die MAVO haalt

ben ik ook al tevreden. Niet dat ze zeggen: studeren en studeren en studeren. Dat hoeft

allemaal niet. Tandarts- assistente, ik noem maar heel iets anders, als ze zoiets zijn, gewoon

werk.@ Het gaat Luuk niet zozeer om het behalen van een zo hoog mogelijke opleiding,

maar eerder om een behoorlijke opleiding waarmee een fatsoenlijke baan binnen bereik

komt. Het moet een baan zijn waarmee een goede boterham te verdienen is, maar

waarbinnen toch zeker ook mogelijkheden liggen om iets te doen wat ze leuk vinden.

Agnes: AWat ik belangrijk vind? ...Nou, hij moet zichzelf blijven in ieder geval, hè.

Zoals hij is, wat erin zit moet eruit komen. Ja vind ik wel, op zijn manier, hoe die dan ook

wordt. Ja, weet je, het kan me eigenlijk helemaal niet zoveel schelen. Als hij maar gelukkig

wordt.(...) Kijk, het is een jochie dat iets met zijn handen zal gaan doen. Hij is heel handig

in bepaalde dingen, daar heeft ie ook echt wel oog voor. En ja ik hoop wel dat hij daar iets

in zal vinden. Maar wat ik al zeg, ik weet niet hoe zijn verloop op school en alles gaat. Ja,

god hij zal natuurlijk een vak moeten gaan leren straks. Maar ja, hij moet zelf wel een beetje

gaan ontdekken wat hij echt leuk vindt, en waar hij goed in is. Dat probeer ik gewoon extra

te stimuleren. Kijk een echt studiehoofdje zal het nooit worden. Dat is gewoon zo, het is een

jochie wat echt straks een vak gaat leren.@ De meeste van deze ouders hebben voor hun
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kinderen dus Abegrensde aspiraties@ (MacLeod 1987; Kuipers 1994). Weliswaar

verwachten zij dat hun kinderen liefst wat hoger opgeleid eindigen dan zijzelf, en in

ieder geval niet lager, maar de opvatting dat deze opleiding voor hun ook de

mogelijkheid biedt om zich te ontplooien in leuk werk, is ook duidelijk aanwezig. De

angst voor een maatschappelijke daling of ontsporing van kinderen is wellicht een heel

algemeen motief voor ouders, maar wordt door veel laag opgeleide ouders expliciet

verwoord. In een aantal gevallen vertelden ouders dat zij in hun omgeving ook kinderen

zien die het Averkeerde pad@ zijn opgegaan en hard op weg zijn in een kansloze

onderklasse terecht te komen. Zij zijn op hun hoede voor de slechte invloed die dat kan

hebben op kun eigen kinderen. Veel ouders voelen zich op dit punt nogal machteloos,

getuige de volgende citaten. Agnes maakt zich zorgen om de slechte invloed van

kinderen uit de klas van haar achtjarige zoon: AIk heb toch wel misschien meer angsten

als andere moeders en dat heeft toch wel een beetje met school te maken, de school waar hij

nu zit heeft toch wel een bepaald slag kinderen. Uit hele verschillende milieu's. En ik moet

ook eerlijk zeggen dat als je hoort wat die kinderen allemaal er uitflappen, op die school dan,

heb ik zoiets van dan moet je toch wel extra alert zijn dat dat niet de verkeerde kant opgaat.

Gelukkig ziet hij zelf toch in wat goed en niet goed is. Hij komt met verhalen thuis, nou ja

het roken bijvoorbeeld op het schoolplein, nu al, kan je nagaan, zit je daar op de basisschool.

Ja en gewoon de schuttingtaal die er uitgesproken wordt. Dat is echt niet normaal hoor wat

je daar allemaal hoort. Echt schuttingtaal. Ik zeg nou, dat is helemaal niet leuk. (...) Ik hoop

gewoon dat hij een beetje in een normaal milieu blijft hangen. Ja, god je ziet echt kinderen,

die ouders dat zijn echt criminelen. Dus ja, kijk die kinderen die krijgen dat al van huis uit

mee. En ja, dan wil hij daar wel eens mee spelen, met die kinderen. Nou ik vind het niet

goed als hij daar naar toe gaat. Ik zeg als je dan met iemand wil spelen, breng ze dan maar

hier naar huis want dan heb ik er nog zicht op. Maar ik laat hem daar niet spelen.@   

Wat vooral lijkt te spelen is dat ouders zich zorgen maken over het in contact komen

met slechte invloeden van andere jongeren, vooral drugsgebruik als voorportaal voor

verdere ellende. Dit zijn groepen waar zij mee te maken hebben door hun woonsituatie,

waarmee hun kinderen op school zitten. Controle, zolang het nog kan, is wat ouders

als Agnes en Luuk hiertegen inzetten. Ze zijn heel duidelijk in de veroordelingen van

gedrag dat hen niet aanstaat. Luuk:  AIk hoop dat er geen rotzooi komt of dat ze zichzelf

laten tatoeëren of weet ik veel. Dat soort dingen wil ik absoluut niet. Als ze dat wel willen

dan moeten ze dat zelf weten, maar drugs en al die toestanden of dat gabberen dat

tegenwoordig in is, ze moeten dat helemaal zelf weten, maar ze komen hier niet met zo'n kop
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(gabberstijl) binnen. Nee, we bereiden ze voor met alles, en ik zeg het meteen. En komen ze

dan thuis met iets dan zeg ik: nee dat kan zo niet, en dan moeten ze bijvoorbeeld hun haren

maar weer laten groeien, en nagels knippen, ik heb een gruwelijke hekel aan lange nagels,

dat vind ik ordinair. Die meiden hebben allebei heel graag lange nagels, maar dan zeg ik:

dat vind ik niet mooi, die nagels gaan er dadelijk af, en dan pak ik een schaartje en begin zelf

en dan op een gegeven moment gaan ze eraf, dan geven hun toe.@   

Sommige ouders gaan tot actie over, halen hun kinderen van school, of proberen te

verhuizen naar een andere buurt. Een ander punt van actie is om hun kinderen zelf in

ieder geval de regels van het fatsoen bij te brengen. Door veel ouders uit deze groep

wordt benadrukt dat je netjes en fatsoenlijk gedragen van groot belang is. Door te weten

hoe je je moet gedragen en dat ook te doen kun je afstand houden tot kinderen die dat

niet doen en wiens ouders hen dat blijkbaar niet geleerd hebben. Fatsoen fungeert dan

als bewaker van het in stand houden van de gewenste afstand tot een onderklasse.4

Fatsoen wordt in ieder geval veel benadrukt door ouders met een familienetwerk.

Agnes:  AJa, beleefd zijn, beetje netjes spreken en ja, hij moet zich gewoon gedragen. Wat hij

later doet, ja, god dat kan altijd nog alle kanten op. Hij moet wel zichzelf blijven dat wel,

maar er is natuurlijk wel een verschil tussen fatsoen en geen fatsoen. Dat probeer ik wel een

beetje in de hand te houden.@ Zich houden aan groepscodes van gewenst gedrag, dat

Luuk belangrijk vindt, valt ook onder sociale vaardigheden, maar is meer op aanpassing

dan op eigenheid gericht. AJa, dat ze spontaan zijn en blijven, dat vind ik wel belangrijk.

Een teruggetrokken leven dat vind ik niet leuk. Heel toevallig heeft ons Mona een vriendin

waar geen woord uit te krijgen is: op school niet, onder het fietsen naar school niet en thuis

komt er ook helemaal niets uit. Mona zegt zelf ook dat Katja helemaal niets zegt, daar zit

niets in. Andere vriendinnetjes die hebben een flinke babbel, geen grote mond, maar die zijn

spontaan met elkaar bezig. Dat stille en terughoudende, daar ben ik niet voor.@

In familienetwerken in dit onderzoek zien we dus dat vooral het eerste thema, het

belang van opleiding, en het derde thema, en dan vooral het hebben van respect voor

anderen, belangrijk gevonden worden. Sociale klasse, waarvan het opleidingsniveau een

belangrijke indicator is, lijkt hierbij een belangrijke rol te spelen. Zowel ouders die het

opleidingsthema als belangrijk naar voren schoven, als de ouders die een

familienetwerk hebben, zijn overwegend lager opgeleid. Er zijn ook lager opgeleide

ouders die geen uitgesproken familienetwerk hebben en die toch het belang van

opleiding benadrukken, zoals bijvoorbeeld Aysel. Zonder uitspraken te doen over
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oorzaak en gevolg, kan in ieder geval geconcludeerd worden dat er sprake is van een

samengaan van deze dingen.

Een soortgelijke >clustering= lijkt er te zijn bij het tweede thema van de individu-

alistische waarden, en het aspect van de sociale vaardigheden met een gemengd

netwerk. Deze ouders zijn overwegend hoog opgeleid. Ouders die het belang van

waarden van zelfsturing benadrukken, zijn vooral te vinden onder degenen die een

gemengd netwerk hebben. De >voorbeeldcases= die in hoofdstuk 4 besproken zijn,

Alfons en Joop, zijn beiden vaders met een gemengd netwerk. De samenstelling van het

netwerk van Joop is al aan de orde geweest, voor Alfons geldt dat er in zijn netwerk ook

duidelijk sprake is van een zelf samengesteld netwerk, waarin een tweedeling zichtbaar

is. Waar het de familiekant betreft, zijn het vooral zijn ouders waarmee hij een goede

verhouding heeft, de verhouding met zijn broers en zuster noemt hij Aluchtig@. In een

aantal opzichten is hij duidelijk zijn eigen weg gegaan, maar als familie hebben ze toch

een goede band, zij het dat het belangrijk lijkt dat er toch een zekere afstand gewaar-

borgd blijft. Alfons vestigt de aandacht op de moeite die het in sommige gevallen kost

om zo=n eigen weg vol te houden, met name waar het ongewenste adviezen van familie

en anderen betreft: AMensen die zich ongevraagd bemoeien met hoe je je kinderen opvoedt?

Ja, die zijn er natuurlijk ook: dat is in ieder geval mijn schoonmoeder. Dus die is nog

weleens geneigd om adviezen te geven, waar je vervolgens weer je weg mee moet zien te

vinden. Dat vind ik op zich niet zo lastig, want het blijft vaak toch nog een beetje op afstand.

Maar soms betekent dat dat je daar echt omheen moet zeilen. En dat doen we heel bewust,

want dat zijn gewoon onzinnige adviezen over het algemeen. Ik bedoel in zekere zin zijn wij

allebei ontevreden over de manier waarop wij zijn opgevoed. Dus adviezen uit die hoek zijn

over het algemeen ook niet zinnig. Nou, mijn ouders zijn helemaal niet geneigd om daar ook

maar iets in te doen. Maar mijn schoonmoeder heeft wel ideeën daarover. En soms is het ook

heel leuk hoor. Het is niet altijd negatief, maar soms is dat echt van de orde dat je zegt van:

categorie prullenbak.@ Hij wil zèlf de mensen selecteren met wie hij over

opvoedingsvragen praat, en voor het merendeel zijn dat geen familieleden, maar juist

vrienden die hij vaak al bijna twintig jaar kent, en gelijkgezinden, >geloofsgenoten= die

eenzelfde levensoriëntatie hebben als hijzelf en zij partner. Hij geeft aan dat het de

nodige sociale vaardigheden en tact vereist om dit netwerk zelf te regisseren en te

voorkomen dat mensen dichterbij komen dan je zelf wilt. Hij vindt het soms pijnlijk om

daar mee geconfronteerd te worden: A Nou, dat is altijd wel effe slikken. Vaak is het dan
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je realiseren dat je dus te open bent geweest. Er is een soort onzichtbare auto-immuniteit die

je moet verzorgen rondom je gezin. En soms vergeet je dat. Dan gun je mensen te veel ruimte

en dan laat je te veel zien. En daarmee word je kwetsbaar. Sommige mensen kunnen daar

heel goed mee omgaan en andere mensen die hebben dan zoiets van: >Oh, zit dat zo. Nou,

daar weet ik nog wel wat op.= En dan moet je zeggen van: >Ho!=. En soms lukt het om het

naar boven te halen en het gewoon te melden. Maar dan...dat is al echt soms hoor. Meestal

betekent dat dat je dan voorlopig even zegt van: nou, dat contact moet gewoon wat dunner,

even een tijdje wat minder want dat gaat gewoon niet goed.@ Niet alleen inhoudelijk, maar

ook in de vormgeving van zijn netwerk en het >werk= dat hij daarin stopt om het te

maken zoals hij wil, geeft Alfons blijk van het belang dat het tweede en het derde

thema, het beheersen van sociale vaardigheden, voor hem hebben.

Ook Paulien, van wie het gemengde netwerk hiervoor werd beschreven, refereert aan

het tweede thema en aan het belang van sociale vaardigheden. Ze vertelt over de

duidelijke regels die zij hebben voor hun kinderen en wat de achtergrond daarvan is:

AJa, heel duidelijke regels, omdat... ja,... in de maatschappij kun je ook niet altijd je gang

gaan. Dat is natuurlijk heel algemeen, maar daar komt het wel op neer. Ik denk dat je goed

moet weten dat je verantwoordelijk bent voor wat je zelf doet, en ook voor elkaar, dat je

...niet dingen kunt afschuiven. (...) Dat denk je niet de hele tijd, maar dat is bijvoorbeeld wel

de achtergrond bij zo'n schoolkeuze hè, dat we wel gekozen hebben voor een Montessori

school, omdat dat een onderwijssysteem is dat heel erg de nadruk legt op zelfstandigheid,

jezelf kunnen redden, beetje assertief zijn. Maar ook veel aandacht geven aan allerlei

creatieve dingen. Dat het niet belangrijk is om alleen maar heel goed te kunnen lezen of

rekenen of schrijven. Maar dat het ook belangrijk is om andere vaardigheden, sociale

vaardigheden te hebben, ... dat je hobby's hebt waarmee je je vrije tijd kan vullen en dat je

daar ook contacten mee legt. Dat vinden wij heel belangrijk.@ Niet alleen in de

schoolkeuze, maar ook in de thuissituatie is het aanleren van sociale vaardigheden die

op overleg gericht zijn belangrijk:A Nou, bijvoorbeeld: je zet niet zomaar de tv aan als er

meer mensen in de kamer zijn. Ja, dan moet je dat dus even overleggen hè. Niet als hier

allerlei mensen zitten, binnenkomen en: Nou hup, en nou ga ik tv kijken. Dat vind ik dat

dat niet kan. Dat moet je even overleggen. Dan kan het misschien ook wel. Het is niet zo dat

ze geen tv mogen kijken, maar niet zo van: nou, ik verveel me dus iedereen past zich maar

aan, aan wat ik wil. Daar worden aardig wat discussies over gevoerd hoor. De kinderen met

z'n drieën dan vooral. De een wil dit en de andere...Maar daar komen ze meestal toch uit.
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Dan is dat verschil in leeftijd vrij groot want die oudste die vindt heel andere dingen leuk

dan de jongste. Die moeten wij dan een beetje beschermen, vandaag Jeugdjournaal en het

Klokhuis, en niet een of andere aktieserie...@

Wat vindt zij verder nog belangrijke waarden voor haar kinderen? Ook hier noemt

zij vooral elementen die onder het tweede en derde thema vallen, als zelfvertrouwen

hebben, zeker zijn van jezelf en een sociale instelling hebben. ADat ze zich een houding

geven, zichzelf weten te redden. Dus dat is uiteraard, dat je je eigen kostje kan verdienen, iets

geleerd hebt waarmee dat kan. Maar ook dat ze zoveel zelfvertrouwen hebben, dat als ze

ergens komen dat ze zich daar niet ongelukkig voelen. Dat geldt voor allerlei situaties, als

ze bij mensen thuis komen, als ze op school komen, op sporten komen. Dat je je prettig voelt

en niet onzeker bent over hoe je je moet gedragen.(...) En dat geldt ook als ze bijvoorbeeld

ruzie hebben met een vriendje of vriendinnetje, dan kan je kinderen natuurlijk altijd dingen

uit handen nemen, alles voor hun proberen te regelen. Je kunt ook aangeven van: probeer

het eerst maar eens zelf. En dat is ook de lijn op zo'n Montessori school: dat je het zelf doet.

Alle leermaterialen zijn daar ook op afgestemd, dat je het zelfstandig kunt doen. Dat de fout

zich vanzelf corrigeert. En zo werkt dat met allerlei dingen. (...) ...Ja, en ik vind het belang-

rijk om ze te leren dat je ook moet zorgen voor andere mensen. En ja, hoe doe je dat? Dat

begint toch wel met familie, waar je bij ziekte en gezondheid voor zorgt. Mijn vader is op

het ogenblik ziek, nou dat zien ze gewoon dat je daar dan extra dingen voor doet. We hebben

een hele oude buurvrouw, die is 95. Dat je daar ook wat aandacht aan besteedt. Dat je eens

even oppast op kinderen van mensen, die moeilijkheden hebben. En ook als het op zo'n

moment eigenlijk niet schikt. Dat je daar zelf ook een keer wat voor aan de kant zet. Maar

ook andere dingen, een doos kleren naar een kindertehuis sturen, daar betrek je ze dan bij.

Ze hebben twee dozen gevuld, in de klas gevraagd aan kinderen om dingen die wij zelf niet

hadden, iets gekocht om er in te doen. Zo laat je ze dat een beetje zien. Als het gaat om

presteren op school, dan benadrukt Paulien vooral het belang van Ain balans zijn@, en

het Apresteren van kinderen binnen hun eigen mogelijkheden.@ Om zich heen ziet zij

vooral ouders die zich erg druk maken om hun kinderen vroegtijdig te laten testen en

snel de school te laten doorlopen. Ze zet zich sterk af tegen deze strategie.

6. Conclusie
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We hebben in dit hoofdstuk gekeken naar de netwerken die van belang zijn voor ouders

bij de opvoeding van hun kinderen. De achtergrond van waaruit deze vraag aan de orde

gesteld is, wordt gevormd door veranderingen in de samenleving op het terrein van

sociale verbanden. Alom wordt gesproken van een vergaande individualisering van de

samenleving, die nu ook doorgedrongen zou zijn tot het gezin en de familie. Is het zo

dat het belang van familie als referentiegroep en als bron van steun voor opvoeding

afneemt? Voor welke ouders geldt dat? Daartoe herneem ik nog eens de twee typen

netwerken die ik in dit hoofdstuk heb onderscheiden.
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Samenstelling van de netwerken.

Het bleek zinvol om een onderscheid te maken naar netwerken die voornamelijk uit

familie bestaan, en netwerken die naast familie ook veel vrienden en kennissen

omvatten. Het eerste type netwerken heb ik >familienetwerken= genoemd, het tweede

>gemengde netwerken=. De gemengde netwerken zijn doorgaans groter dan de

familienetwerken. Dit komt omdat er in deze netwerken ook vrienden en kennissen een

belangrijke rol spelen. Daarnaast is er ook binnen deze gemengde netwerken een deel

familie. De simpele conclusie is dan ook dat bij alle ouders in dit onderzoek familie op

de een of andere wijze een rol speelt bij de opvoeding van de kinderen. Dat kan een

negatieve rol zijn, maar aanwezig is zij steeds. Opmerkelijk genoeg vormt familie ook

bij ouders die geen goede verhouding met hun familie hebben, nog steeds de basis van

het opvoedingsnetwerk.5 Het lijkt erop dat familie het meest Acentrale@ gedeelte van het

opvoedingsnetwerk vormt, zodat er ook hoger opgeleiden met een familie netwerk zijn.

Immers, niet iedereen die hoger opgeleid is heeft een groot netwerk.

Een tweede conclusie aangaande de samenstelling van de opvoedingsnetwerken is

dat zij overwegend uit vrouwen bestaan. Vergeleken met de verhoudingen die de ouders

zich uit hun eigen opvoeding herinneren is er zonder twijfel sprake van een veel grotere

participatie van vaders, en dat geldt zeker voor de ouders die in dit onderzoek an het

woord komen. Over deze verschuivingen naar een minder uitgesproken sekse specifieke

taakverdeling tussen zorg en arbeid en alle haken en ogen die daaraan zitten is

overvloedig gepubliceerd. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat sommige taken en gebieden

overwegend door vrouwen gedaan worden. Afgezien van het feit dat in informele

netwerken vrouwen vaak duidelijker aanwezig zijn, meer sociale contacten regelen dan

mannen, is dit opnieuw een ondersteuning voor de vaak gehoorde bewering dat het

moeders zijn die de regie en het overzicht, de regelklussen op zich nemen.6

In grootschalig onderzoek naar de samenstelling van sociale netwerken in

Nederland werd gevonden dat er een duidelijke samenhang is tussen opleidingsniveau

en de samenstelling van het persoonlijke netwerk (Van der Poel 1993). Van der Poel

vond in zijn onderzoek dat de omvang van het netwerk stijgt met het opleidingsniveau,

en wel voornamelijk doordat het aantal vrienden en collega's toeneemt. Hoe is dat met

de netwerken die betrekking hebben op een specifiek gebied, zoals in dit onderzoek de

opvoedingsnetwerken? Is de hier gemaakte tweedeling tussen familienetwerken en

gemengde netwerken ook te karakteriseren in termen van opleidingsniveau? Dat bleek

inderdaad het geval. Hoewel bij kleine onderzoeksgroepen rekening moet worden
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gehouden met de mogelijkheid van toeval, kon hier een duidelijk samengaan van lage

opleiding met een familienetwerk, en van hoge opleiding met een gemengd netwerk

geconstateerd worden.

netwerken als sociaal kapitaal

Eerder werd aangesloten bij de stellingname van Beck en Beck-Gernsheim (1995) dat

individualisering op het niveau van het persoonlijke leven vooral neerkomt op de

noodzaak om zelf regisseur te zijn van je leven. Een onderdeel hiervan is het

samenstellen van een sociaal netwerk (Komter e.a 2000). Het sociale netwerk kan

gezien worden als een uitdrukking van het sociale kapitaal van ouders. Komter e.a.

verduidelijken deze kapitaalsoort aldus: AWaar het economisch kapitaal van mensen

kan worden afgelezen aan hun bankrekening en het human capital in de hoofden van

mensen zit, heeft sociaal kapitaal betrekking op de structuur van sociale relaties. Om

sociaal kapitaal te bezitten moet een persoon verbonden zijn met anderen. Wie

verbonden is met anderen en wie in staat is hulpmiddelen - emotioneel, materieel en

informatief - te mobiliseren uit het netwerk waar hij of zij deel van uitmaakt, is beter

af dan anderen.@ (ibid:32). Kortweg: @Social capital is a product of embeddedness@

(Portes 1995:13). De mate waarin ouders steun kunnen mobiliseren uit hun

opvoedingsnetwerk zegt iets over hun sociaal kapitaal . Ik heb gevraagd bij wie ze

terechtkonden voor praktische en emotionele steun; ouders die een beroep kunnen doen

op veel mensen, familie of vrienden, lijken beter af te zijn dan ouders die aangewezen

zijn op de steun van enkelen. De omvang van het netwerk zegt dus iets over de mate

waarin mensen over sociaal kapitaal beschikken. Ouders met grotere netwerken

beschikken over meer sociaal kapitaal dan ouders met kleine netwerken. Gemengde

netwerken zijn globaal gesproken wat groter dan familienetwerken. Er is met andere

woorden - niet onverwacht - een samenhang tussen opleidingsniveau en sociaal

kapitaal.
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samenhang netwerken en thema's

Niet alleen als ondersteuning bij het opvoeden van kinderen kan het beschikken over

sociaal kapitaal voor ouders van belang zijn, maar ook als verworvenheid die zij hun

kinderen mee willen geven. In dat laatste geval betreft het dus sociaal kapitaal als thema

in de opvoeding, en dat is de wijze waarop het in het vierde hoofdstuk aan de orde is

gesteld, namelijk als onderdeel van het derde thema: het verwerven van sociale

vaardigheden >op maat=. (thema 3b). De vraag die zich dan opdringt is of het juist

ouders zijn die zelf over veel sociaal kapitaal beschikken, die het ook voor hun kinderen

belangrijk vinden. Of mogelijk juist het tegenovergestelde: zijn het misschien vooral

ouders die de steun zelf ontberen, die sociaal kapitaal voor hun kinderen grote prioriteit

geven?

Wanneer we de indeling in netwerken die we in dit hoofdstuk gemaakt hebben,

hernemen en bezien of er een samenhang is met de thema's die ouders van belang

vinden, kunnen we het volgende concluderen. Ouders die familienetwerken hebben

benadrukken vooral de thema's 1 en 3a (opleiding en respect voor anderen), terwijl

ouders met gemengde netwerken vooral thema 2 en 3b (individueel welbevinden en

sociale vaardigheden) verwoorden. Ofwel, ouders die zelf over meer sociaal kapitaal

beschikken, benadrukken het ook voor hun kinderen het meest. Ouders die het alleen

moeten rooien, lijken het belang van sociaal kapitaal ook voor hun kinderen niet als

opdracht te formuleren.

soorten steun en netwerken

Een derde manier waarop we nog naar netwerken kunnen kijken is te zien of er sprake

is van een ander 'soort steun'. In onderzoek naar opvoedingsondersteuning is het vrij

gebruikelijk om het belang van verschillende steunbronnen te operationaliseren aan de

hand van de gebruiksfrequentie. Steunbronnen met een lage gebruiksfrequentie

worden geacht ook van minder belang te zijn (Rispens e.a. 1996). Uit de gesprekken in

mijn onderzoek werd duidelijk dat het belang van steun niet te vangen is in de

frequentie van de gesprekken. Een minder frequent contact met een goede vriendin of

een ouder kan evengoed heel zwaar wegen, vanuit een gevoel van betrokkenheid op

afstand: Aals er wat is, kan ik altijd bij haar terecht@. Deze bevindingen nuanceren

uitkomsten van grootschalig onderzoek (Rispens e.a. 1996), waar geconcludeerd wordt

dat ouders nagenoeg alleen met hun partner over opvoedingsproblemen praten.7
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Niet alleen in de samenstelling van de opvoedingsnetwerken is een tweedeling te

maken, maar ook wanneer we kijken naar de soort steun die verleend wordt, is er een

daarmee samenhangend verschil te constateren. Er is hier enige gelijkenis met het

onderzoek van Oosterbaan en Zeldenrust (1988) naar hulpzoekend gedrag bij

echtscheiding. Zij waren geïnteresseerd in de samenhang tussen netwerkkenmerken,

probleembeleving en hulpzoekend gedrag. Daartoe maken zij een onderscheid tussen

open en gesloten netwerken, voor deze keuze baseren zij zich uiteindelijk op Bott

(1957). Op basis van haar studie worden enerzijds hechte, gesloten netwerken

onderscheiden, die vooral op familie georiënteerd zijn, en veel voorkwamen in

traditionele ambachtelijke milieus, waarbij bovendien sprake is van een geringe

geografische (en vaak ook sociale) mobiliteit. Anderzijds zijn er open netwerken, die

juist meer op vrienden georiënteerd zijn, en vooral voorkomen in geografisch- en sociaal

mobiele milieus, waarin overwegend hoger opgeleiden verkeren. Zij vonden bevestigd

dat mensen in open netwerken meer gebruik maakten van en aansluiting vonden bij,

professionele hulpverlening. Daarentegen bleken mensen met een gesloten netwerk niet

binnen hun netwerk steun te ondervinden bij (echtscheidings)-problemen. Er werd wel

praktische hulp gegeven, maar er werd niet gepraat. Daarentegen overheersten eerder

gevoelens van eer en schaamte; de netwerkleden waren "too close for comfort". In mijn

onderzoek naar opvoeding ben ik een zekere mate van terughoudendheid alleen

tegengekomen bij slechte verhoudingen tussen de opvoeders en hun ouders, en bij de

ouders met gemengde netwerken, die vooral voor emotionele steun eerder bij vrienden

aanklopten en liever niet bij hun eigen ouders.

Het lijkt erop dat binnen familienetwerken sprake is van een meer omvattende en

ongedifferentieerde vorm van ondersteuning, terwijl binnen gemengde netwerken de

steunverlening eerder getypeerd kan worden als een gedifferentieerde vorm van

steunverlening. Ik bedoel hiermee dat in familienetwerken vaak dezelfde personen op

alle gebieden genoemd worden: persoon A. wordt zowel genoemd voor praktische

ondersteuning, als voor emotionele ondersteuning, terwijl vaak ook sociale activiteiten

met dezelfde personen worden ondernomen. Binnen de overwegend grotere gemengde

netwerken zien we een gedifferentieerder patroon: persoon A wordt alleen genoemd

voor praktische steun, maar met haar of hem praat men niet over vragen en twijfels bij

de aanpak van de opvoeding, daarvoor worden andere personen benaderd, evenals voor

het ondernemen van sociale activiteiten. Een typisch voorbeeld hiervan is: de

buurvrouw voor praktische steun, vrienden voor emotionele steun en familie voor
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sociale activiteiten met het gezin, en vrienden of collega=s voor individuele sociale

activiteiten.

De betekenis van familie

Tot slot van dit hoofdstuk wil ik apart de aandacht richten op de betekenis van familie

bij het opvoeden van kinderen. Uit de samenstelling van de opvoedingsnetwerken die

in dit hoofdstuk zijn beschreven, kwam naar voren dat familie een rol speelt in alle

netwerken. Familie is al met al dus nog steeds belangrijk, maar dit belang kan

verschillende betekenissen hebben. Ik heb er drie gevonden.

Ten eerste zijn er ouders die vanuit een Aterugval optie@ vooral familie in hun

netwerk hebben. Het is geen positieve keuze voor het betrekken van familie bij de

opvoeding, het is veeleer dat zij op familie terugvallen, omdat ze niemand anders

kunnen of willen vragen. In die zin is het geen keuze, maar eerder een gebrek aan

mogelijkheden en vaardigheden om te kiezen. Ondanks een vaak matige en soms

ronduit slechte verhouding met hun familie doen ze noodgedwongen toch een beroep

op hen voor steun, die dan vooral praktisch is. Hun meningen en commentaar moeten

ze soms op de koop toe nemen. Voor het merendeel betreft het lager opgeleide ouders

die kleine netwerken hebben. Het verhaal van Agnes kan hier als voorbeeld dienen.

Deze ouders zijn te typeren als ouders met weinig sociaal kapitaal.

Ten tweede zijn er ouders die vanuit een houding van vanzelfsprekendheid veel

familie in hun netwerk hebben. Het liefst schakelen ze familie in voor praktische

ondersteuning, en het wel en wee van de kinderen wordt uitgebreid doorgenomen met

familieleden, vooral door moeders. Ook als er problemen of onzekerheden zijn over de

aanpak van de opvoeding, gaan deze ouders in eerste instantie te rade bij familie. En

eigenlijk ligt het nog breder dan opvoeding: ook sociale activiteiten doen zij liefst en

vanuit een vanzelfsprekende >manier van zijn= met familie. Een apart motief kunnen

zij niet geven, veeleer verwijzen zij naar een niet ter discussie gestelde

vanzelfsprekendheid. Luuk is hiervan een voorbeeld. Ook deze ouders zijn overwegend

lager opgeleid, de netwerken zijn vaak groter dan bij de onder het eerste punt

genoemde ouders. In een aantal gevallen is hier ook sprake van stabiele woonsituaties

en sociale posities. Hun verhouding met de familie is doorgaans goed, en soms ook zeer

hecht. Er is op veel punten sprake van voortzetting, hoewel dit in een aantal gevallen

meer uit de beschrijvingen van de gang van zaken naar voren komt, dan dat men het



Opvoedingsnetwerken

111

idee heeft iets voort te zetten. Van deze ouders zou men kunnen zeggen dat zij redelijk

veel sociaal kapitaal hebben, maar in combinatie met een traditionele oriëntatie.

Ten slotte zijn er ouders die duidelijk omschrijven waarom zij familie belangrijk

vinden. Hun houding valt te typeren als een bewuste keuze. Dit motief werd vooral door

hoger opgeleide ouders naar voren gebracht. Zij hebben veelal grote, gemengde

netwerken, en kunnen voor praktische ondersteuning terecht bij vrienden en buren, en

andere ouders. De verhouding met familieleden is goed, maar ze nemen een bepaalde

plaats in in het netwerk. Zo zijn het typisch de grootouders waar kinderen terecht

kunnen voor logeren of een dagje oppas. Ten aanzien van de opvattingen over

opvoeding hebben zij zelf een duidelijk te omschrijven selectie gemaakt van elementen

of ideeën die zij zeggen te willen doorgeven. De ouders zitten vaak in een andere

situatie dan hun eigen ouders vroeger, maar ze zien ook belangrijke, veelal abstractere

principes, die ze voor hun kinderen belangrijk vinden.

Deze groep heeft veel sociaal kapitaal, maar dan in combinatie met een 'moderne'

oriëntatie: zij hebben een netwerk van eigen makelij. Maar niet alleen opleiding is van

belang voor het vergaren van sociaal kapitaal: ook tussen familienetwerken is er sprake

van verschil zoals bleek uit de voorbeelden van Agnes en Luuk. Het sociale kapitaal van

sommige ouders met familienetwerken is veel groter dan van anderen. Hierin is al een

verwijzing te zien naar de invloed van erfenis op samenstelling van het netwerk en op

de vaardigheden om sociaal kapitaal te kunnen mobiliseren.

Noten:

                                               
1. Zie onder meer publicaties van Bott (1957), McCallister & Fischer (1978), en Milardo (1992).
Ook in Nederland wordt veel gepubliceerd, zie bijvoorbeeld: Knipscheer en Antonucci (1990),
Van Tilburg (1985), Van der Poel (1993a, 1993b), en Tijhuis et al (1992).

2. zie hoofdstuk 3 voor de criteria voor deze netwerken .

3.zie Komter 2000, de Regt 1993, en Knipscheer 1990.

4. Fatsoen heb ik ingedeeld bij het derde thema: respect voor anderen en sociale vaardigheden.

5. Familie wordt hier gebruikt alsof het één geheel is, en het is goed te beseffen dat dit een
simplificatie is. De verhouding kan met sommige familieleden heel slecht zijn en tegelijk met
andere leden van de familie goed. Deze nuancering is niet onbelangrijk, maar als
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sociologische categorie kan zij hier toch zo gehanteerd worden in contrast met de categorie
vrienden. Vriendschappen moeten aangegaan worden, terwijl familierelaties weliswaar
onderhouden moeten worden, maar in de basis gegeven zijn. Dit onderscheid wordt ook wel
aangeduid met de begrippen gegeven versus verworven, of ascribed versus achieved.

7. zie ook Busschots & Lauwers (1994): Vrouwen onderhouden meer contact met familieleden
dan mannen. (p37) Mannen meer contact met vrienden dan vrouwen, in het algemeen . Veel
hiervan via verenigingen en werk. Vrouwen meer indirect en lokaal (praatje in de buurt).
Busschots en Lauwers concluderen dat vrouwen meer actief zijn in herkomstgezin en lokale
buurtnetwerk, mannen meer in bredere familienetwerk en vrienden (p 43, 44). Dit onderzoek
werd uitgevoerd in Antwerpen onder gezinnen met kinderen in de middelbare schoolleeftijd.

8. Rispens e.a. 1996; p146 ev.
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6 Opvoeders  en  erfenissen 

1. Inleiding

In hoofdstuk 4 heb ik de inhoudelijke kant van zowel de huidige opvoeding als  van

de opvoeding een generatie geleden aan de orde gesteld. De vraag was daar wat de

ouders in dit onderzoek de belangrijkste thema=s in de hedendaagse opvoeding vinden

en hoe dat in hun herinnering een generatie eerder was. Uit de interviews heb ik drie

thema=s gedestilleerd waaraan ouders veel belang hechten. De meeste ouders in dit

onderzoek blijken waarden die samenhangen met zelfsturing van het individu het

belangrijkst te vinden om mee te geven aan hun kinderen. Waarden die gericht zijn op

de omgang met anderen (Asociale vaardigheden@) komen op een goede tweede plaats;

terwijl een goede opleiding nog steeds een belangrijk thema is, maar niet meer door

iedereen wordt genoemd. Er bleken duidelijke verschillen met hetgeen de ouders zich

van hun eigen opvoeding herinneren. Een goede opleiding was een generatie geleden

de meest algemene boodschap die zowel lager als hoger opgeleiden hun kinderen

meegaven. Waarden van zelfsturing werden veel minder benadrukt dan nu, en de

sociale opdracht was wel aanwezig maar werd anders geformuleerd; het ging dan

vooral om fatsoen en naastenliefde, vaak gearticuleerd in een religieus kader.

In hoofdstuk 5 werd het zoeklicht anders gericht, door de aandacht te vestigen op de

sociale  context waarbinnen ouders opvoeden. Gekeken werd van welke personen in

hun omgeving ouders steun krijgen bij de opvoeding van hun kinderen. Deze

belangrijke anderen heb ik benoemd als het opvoedingsnetwerk van de ouder in

kwestie. Daarbij heb ik een in het kader van dit onderzoek zinvolle tweedeling

gemaakt tussen opvoedingsnetwerken die overwegend uit familieleden bestaan

(Afamilienetwerken@) en netwerken waarvan naast familie ook een substantieel deel

wordt gevormd door vrienden (Agemengde netwerken@). Het bleek te simpel om te

concluderen dat de samenstelling van een netwerk als zodanig iets zegt over het belang

dat ouders hechten aan adviezen van netwerkleden. Het bleek vooral van belang om

te kijken naar de betekenis die het opvoedingsnetwerk voor hen heeft. Stel dat ouder

A en ouder B allebei een netwerk hebben dat overwegend uit familie bestaat. Maar wat

betekent dat netwerk voor hen? Hiervoor is het nodig meer te weten over de
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verhouding met de familie. Zo zal een ouder die vrij eenzaam is en min of meer

noodgedwongen terugvalt op een familienetwerk een ander belang hechten aan inbreng

van netwerkleden dan een ouder die familieleden raadpleegt vanuit een positieve

keuze, bijvoorbeeld om voort te zetten wat hij of zij heeft meegekregen van vroeger.

Aan het einde van hoofdstuk 5 werd de vraag opgeworpen of de erfenis mogelijk ook

van invloed zou zijn op de betekenis die het opvoedingsnetwerk heeft.

In dit hoofdstuk vormt de sociale erfenis de insteek. Wat doet iemand met zijn of

haar erfenis? Wat voor verschillende betekenissen worden er aan erfenissen toegekend

en waarmee hangt dat samen? Op deze plaats, waar het terugkijken zo centraal staat,

lijkt het zinvol nog even  te herhalen wat in hoofdstuk 3 besproken is over herinneren.

In de >oral history= benadering (Bertaux 1981, Leydesdorff 1987, Plummer 1990,

Moree 1992, Thompson 1978) draait het erom om te achterhalen welke voorstelling

mensen van hun verleden geven. Herinneren is een actieve daad, waardoor mensen een

verband leggen met hun verleden. Beelden over >vroeger= zijn beïnvloed door de

media en door de geschiedschrijving. Zo is nog steeds het dominante beeld dat de jaren

vijftig saai, ordelijk en braaf waren; het gezin de hoeksteen en de gezagsverhoudingen

duidelijk, ook in het gezin. De jaren zestig en zeventig staan dan voor het doorbreken

en geleidelijk aan geaccepteerd raken van ingrijpende maatschappelijke veranderingen

op het gebied van gezagsverhoudingen, in de jaren tachtig vindt weer een omslag

plaats naar een manier van omgang waarin discipline en prestatiemoraal aan belang

toenemen (SCP 1998). Deze -ideologisch geladen- dominante beelden spelen in de

individuele herinnering een belangrijke rol. Collectieve herinnering is in belangrijke

mate bepalend voor de selectie die een individu maakt tussen herinneren en vergeten,

en ook op persoonlijk niveau wordt het verleden geconstrueerd op basis van het heden.

Een herinnering moet >zin hebben= in het licht van het huidige leven.

Ik ben hier geïnteresseerd in de vraag hoe ouders hun verleden in lijn breng en met

hun huidige opvoedingspraktijk. Het is op deze wijze dat ik aandacht wil besteden aan

de boodschappen die ouders zich herinneren uit hun eigen opvoeding. Met andere

woorden, ouders zullen uit hun eigen opvoeding die voorvallen of sfeerbeelden

verwoorden die op een of andere manier zinvol voor hun zijn bij de opvoeding van

hun eigen kinderen. Of het nu gaat om een beeld om zich tegen af te zetten, of juist om

aan te haken bij een traditie, of om het buiten de orde plaatsen van eigen ervaringen,

steeds zegt het ook iets over de huidige situatie. Daarnaast zal ik terugkomen op de

vraagstelling van het onderzoek, en wel met name op de derde deelvraag: hoe spelen

sociale erfenissen een rol bij de opvoeding?
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2. Verscheidenheid aan erfenissen

In hoofdstuk 2 heb ik aandacht besteed aan het begrip sociale erfenis. Elias (1985)

gebruikte sociale erfenis om aan te geven dat ouders hun kinderen een zelfbeeld

meegeven waarin de sociale verhoudingen ten tijde van het opgroeien verdisconteerd

zijn. Sociale erfenis  kan gezien worden als een uitdrukking van de sociale

bepaaldheid van identiteit, en kan zo een handvat bieden voor het begrijpen van het

'na-ijlen' van inmiddels veranderde sociale verhoudingen in denkbeelden en

houdingen.

In dit onderzoek is het deel van de sociale erfenis waar ik me op richt, het geheel

aan waarden, houdingen en praktijken dat ouders in de opvoeding aan hun kinderen

overdragen. Overdragen is een proces waarin zowel ouders als kinderen een actieve,

interpreterende rol spelen. Deze interpretatie gaat het hele leven door, opvoeding is

nooit af. In dit onderzoek zijn het de kinderen van weleer die terugblikken naar

vroeger en nu in hun hoedanigheid van opvoeder, bepaalde houdingen en elementen

uit hun eigen opvoeding betekenis geven. Deze waarden, houdingen, praktijken,

voorvallen, anekdotes en gebeurtenissen zijn onderdeel van hun sociale erfenis.

Belangrijk is om in gedachten te houden dat sociale erfenis als attenderend begrip

wordt gebruikt. Ik wil benadrukken dat sociale erfenis geen eenduidig verschijnsel is,

maar eerder een gelaagd en veelvormig fenomeen.

Er is veel variatie in de betekenis die ouders toekennen aan hun erfenis, en aan wat

zij van hun erfenis aan hun kinderen willen meegeven. Zo zijn er ouders die hun

kinderen willen opvoeden in de lijn van een familietraditie, en er aan hechten dat hun

kinderen zich ook onderdeel van die traditie zullen voelen. Een illustratie van gericht-

heid op traditie in de meest letterlijke zin van het woord is te zien bij de adel, waar

sommigen hun familiegeschiedenis tot een paar eeuwen terug nog kennen (zie

Brinkgreve en Van Stolk 1997). Het belang van familie en het uitzoeken van de eigen

familie achtergronden is voor velen een onderwerp van grote belangstelling. Kijken

we minder ver terug, en richten we ons op de voorgaande generatie, de eigen ouders,

dan is het eigenlijk niet meer een kwestie van keuze om je daar al of niet in te

verdiepen, maar betreft het al de eigen geleefde geschiedenis, en raakt het de vraag

naar de eigen identiteit. Het is een onontkoombaar gegeven dat iedereen daaraan op
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een of andere manier betekenis geeft. Sommige ouders hebben belangrijke positieve

herinneringen. Er zijn ouders die het anders willen aanpakken maar merken dat hen

dat grote moeite kost: ze lijken zich niet goed te kunnen losmaken van wat zij meege-

maakt hebben. Hier zouden we kunnen denken aan de zwarte schapen uit een familie,

de weglopers en de mishandelden. Veel ouders van nu zijn opgevoed met de

boodschap: pak je kans, wij hebben hem niet gehad! Soms is dat heel dwingend

opgelegd, gedreven door een opgekropte woede over een eigen leven dat heel anders

gelopen is dan men gewild had en waarvan men nu de eigen wens tot plicht voor de

kinderen maakt. Met dergelijke opgedrongen ambities loopt het vaak slecht af. Ze

kunnen resulteren in openlijk verzet of in psychische problemen, zoals Gomperts

(1992) beschrijft met betrekking tot de achtergronden van sociaalfobici. Dit vestigt de

aandacht op de mate van >vrijheid= die ouders hebben ervaren ten aanzien van de

opdrachten van hun eigen ouders. Hebben zij de vrijheid gekregen om een eigen

interpretatie van de boodschap te maken?

Wanneer dit als een causale redenering gelezen wordt, dan klinkt het nogal

deterministisch: een goede jeugd leidt tot voortzetting, een slechte tot breuk. Dit is

uiteraard niet het geval. Het gaat in dit onderzoek niet om het zoeken naar de gevolgen

van een bepaalde opvoeding, maar om een achteraf interpretatie van de eigen opvoe-

ding vroeger. Herinneringen aan vroeger zijn manieren waarop mensen aan hun

verleden betekenis geven. Uitgangspunt in dit onderzoek is dus dat niet het zoeken

naar >feitelijk= voorkomende overeenkomsten van belang is, veel belangrijker is het

hoe mensen hun herinneringen inzetten bij hetgeen ze belangrijk vinden voor hun

kinderen1.

Er zijn ook ouders die minder duidelijk refereren aan hun eigen opvoeding, maar

meer de nadruk leggen op het belang van hoe vrienden het doen of refereren aan een

algemeen hedendaags opvoedingsideaal, zoals dat ook door instellingen en

professionals wordt uitgedragen. Soms hebben ze op zich wel een positieve

herinnering aan hun jeugd, of aan bepaalde aspecten ervan, maar vinden ze het voor

de opvoeding die zij zelf geven minder van belang. Hun erfenis is niet belastend, maar

ook niet inspirerend. Al met al kan gesteld worden dat de verscheidenheid in

erfenissen varieert tussen twee polen: van een sterk positieve houding enerzijds tot een

houding waarin negatieve gevoelens overheersen en waar erfenis overwegend als last

wordt ervaren.

Uit de verhalen van de geïnterviewde ouders komt een beeld naar voren van een

betrekkelijk geringe keuzevrijheid ten aanzien van hun erfenis: Aje moet het ermee
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doen@ is de overheersende houding. Wanneer de erfenis niet al te nauw omschreven is,

of niet al te dwingend is opgelegd, wordt dat overigens niet als problematisch ervaren.

Het ligt meer in de sfeer van de 'gegevenheden van het leven'. Anders ligt het bij

ouders die een erfenis van louter dwang en strakke regels lijken te hebben; zij willen

het zelf uitdrukkelijk anders doen. Mensen op wie daarentegen weinig pressie

uitgeoefend werd om in de voetsporen van hun ouders te treden, die althans een

bepaalde mate van vrijheid kregen om daarvan af te wijken, hebben vaker de wens om

voort te zetten wat hun ouders van belang vonden, maar kunnen zich ook op anderen

oriënteren en niet al te veel waarde meer aan hun erfenis hechten. Sterke druk lijkt dus

veelal averechts te werken. Hoe kunnen nu de verschillende betekenissen die

erfenissen kunnen hebben voor de opvoeding van een volgende generatie verduidelijkt

worden? Om inzicht te geven in de verscheidenheid wil ik hier een aantal ouders uitge-

breider portretteren. Deze selectie is gemaakt op grond van de verschillen in houding

ten aanzien van de erfenis, en loopt van heel positief tot overwegend negatief, met

daartussen een aantal gradaties.

Na een korte introductie schets ik een beeld van gang van zaken vroeger thuis,

daarna beschrijf ik de huidige situatie van het ouderschap, om te besluiten met de

omschrijving van de sociale erfenis. In deze beschrijvingen zal ik veel gebruik maken

van de eigen bewoordingen van de ouders. De volgorde is dus steeds: introductie,

kindertijd, ouderschap, sociale erfenis. De houding die de geportretteerde ouders

hebben ten aanzien van hun erfenis heb ik trachten samen te vatten in een kernwoord.

3. Erfenis als leidraad

Met deze typering duid ik de ouders aan die duidelijk positief staan ten opzichte van

hun eigen opvoeding. Ze hebben goede herinneringen aan hun opvoeding, en vaak zijn

die herinneringen ingebed in een breder enigszins nostalgisch beeld. Hun eigen

opvoeding stellen zij niet ter discussie, zij vormt juist een houvast, een ijkpunt voor

de manier waarop zij zelf hun kinderen opvoeden. Wel constateren ze veel verschillen

tussen vroeger en nu. Bij nadere beschouwing blijken die verschillen echter veeleer de

veranderingen in de samenleving, Ade anderen@, Ade buitenwereld@ te betreffen dan

henzelf. Zij hebben een totaalbeeld van vroeger waaraan zij op een overwegend

positieve manier refereren. Zij willen als opvoeders voortbouwen op de wijze waarop



Hoofdstuk 6

120

zij zelf opgevoed zijn. Daarbij is geen sprake van als negatief ervaren dwang om als

opvoeders in de voetsporen van hun ouders te treden, maar veel meer van een ge-

wenste voortzetting van een leefwijze waarvan deze opvoeding deel uit maakt.

(habitus).

Ingrid

introductie

Ingrid (34) is huisvrouw en doet 2 avonden per week schoonmaakwerk, vroeger heeft

ze huishoudschool gedaan, en tot haar trouwen administratief werk. Haar man is 36,

is al voor het einde van de LTS gaan werken als loodgieter, wat hij nu nog doet,

volledige baan. Ze zijn niet gelovig. Ze hebben twee dochters van elf en acht jaar, die

naar dezelfde school gaan waar hun moeder zelf vroeger ook op zat. Ingrid is geboren

en getogen Utrechter, ze woont al haar hele leven in dezelfde wijk. Het is een oude

arbeiderswijk, die nu bewoners van vele nationaliteiten heeft en na een tijd van verval

en spanningen nu weer in de lift zit. Ingrid woont nu tegenover de school van haar

dochtertjes. De gezinswoning is ingericht met grenen meubelen en gestoffeerd in roze.

Droogbloemen met roze linten en sier olielampjes completeren de sfeer.

kindertijd

Ingrid was de oudste van vier kinderen, na haar kwamen nog twee zusjes en een twaalf

jaar jonger broertje. Haar vader werkte eerst als chauffeur en is later transportleider

geworden. Tot haar trouwen werkte haar moeder als conductrice op de bus, daarna was

zij huisvrouw. Wat voor opleiding haar ouders hadden weet Ingrid niet, ze denkt wel

lagere school. Ze is niet religieus opgevoed. Ze groeide op in de wijk, toentertijd een

hechte arbeiderswijk. Ze heeft goede herinneringen aan haar jeugd, het was thuis -klein

behuisd en vier kinderen- altijd druk en gezellig. Moeder was thuis en vader werkte

lange dagen, maar hij was altijd in voor een geintje. AHoe het bij ons thuis was met

het hele gezin? Druk. Ja, het was best wel druk. Maar wel gezellig druk en mijn

vader die .. mijn vader was altijd aan het stoeien was het niet met mij dan was het

met iemand anders. Altijd bezig met stoeien en rottigheid uithalen. Wel druk, maar

wel heel leuk. Ja, hij moest wel hard werken maar dat was toch altijd wel als hij uit

zijn werk kwam, dan was het effe een uurtje slapen of zo, maar daarna was het toch

wel tijd voor rottigheid. Want daar leefde die helemaal van. Ja. Kinderen

koeieneren. Dat deed hij met die meiden van mij ook. En met ons ook. Want ik ken

hem niet anders. En niet alleen met kinderen. Ook met volwassenen, het was altijd
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lang leve de lol en hij was nooit chagrijnig. Hij was echt een beetje gangmaker, ja.

Hij kon ook de gekste grapjes uithalen dat je helemaal blauw lag. Ik kan me niet

anders herinneren.@ Als opvoeders waren haar ouders niet erg streng. Haar moeder

was wat bezorgder dan haar stoeiende vader, maar ze trokken wel duidelijk één lijn.

De kinderen speelden veel buiten, en moesten wel helpen met de afwas enzo, maar

verder hoefden ze niet veel te helpen.

Het belangrijkste dat haar ouders voor hun kinderen wilden was dat zij een betere

start zouden hebben dan zij zelf gehad hadden. Dit had betrekking op een financiële

start, dat je niet al begon met een schuld. >Goed sparen= was dus iets dat zij hun

kinderen op oudere leeftijd goed inprentten. Het idee dat opleiding zou kunnen zorgen

voor een betere start werd niet erg benadrukt: AAls je wou, dan mocht je wel

doorleren. Als je niet wilde dan was dat ook prima. Ik ben na de huishoudschool

gaan werken. Mijn zusje heeft de MEAO nog gedaan en mijn broertje heeft nog

meer gedaan . Dus als je wou kreeg je daar de kans voor. Wil je niet, ja dan houdt

het op natuurlijk. Ja. Als je wilde dan kon dat wel. (...) Maar het was ook zo: niet

naar school, werken! Niet thuis lopen lanterfanten want daar schiet je niks mee op.

Dus als je je school afgemaakt had en je wil nog doorleren, prima. Wil je gaan

werken. Zorg maar dat je werk krijgt en ga je maar werken@

Ouderschap

De context waarin Ingrid haar eigen kinderen opvoedt, vertoont op meerdere punten

gelijkenissen met de omgeving waarin zij zelf opgroeide. Ten eerste is er continuïteit

met betrekking tot de personen die haar omringen, het opvoedingsnetwerk waarop zij

een beroep doet voor ondersteuning is een familienetwerk. Familie is erg belangrijk

voor haar en ze ziet ze ook regelmatig.AWe hebben een hele hechte band. Ja. Ik ben

vreselijk gesteld op mijn familie. Ik zou me ook niet voor kunnen stellen als ik ooit

eens ruzie met mijn moeder of met mijn zusjes of mijn broertje zou krijgen. Nee. Ik

geloof dat ik helemaal gek zou worden. Maar dat hebben we allemaal. We hebben

een hele.. hele sterke band.@ Ingrid verkeert met haar huidige gezin in een hele

stabiele situatie ten opzichte van vroeger. Ze wonen in dezelfde wijk, staan in de

vakanties op dezelfde camping als waar ze vroeger stonden en ziet haar familieleden

vaak.

Naast continuïteit in woonomgeving en netwerksamenstelling, trekt zij zelf ook

lijnen naar vroeger waar het gaat om houding en haar eigen opvoeding.  In haar



Hoofdstuk 6

122

houding heeft ze Ameer van haar vader@ zoals ze zelf zegt. AIk ben een hééle

makkelijke ouder. Ja, toch wel. Ik vind alles goed. Ik heb ze ook nog nooit straf

gegeven of zo. Nooit. Nee, of een tik of weet ik veel wat. Nee. Nooit. Nee, dat was

bij ons thuis ook niet, dus. Ja.. nou, ze zeggen allemaal dat ik te makkelijk ben,

vrienden en zo en mijn moeder en .. ja. En dat zou misschien best wel.  Bij mij kan

alles, ik vind alles goed. Misschien is het niet altijd goed hoor maar ja. Kijk, ik kan

best wel eens boos worden en dan schiet ik even uit mijn slof, maar na vijf minuten

ben ik dat al weer vergeten. Ja, net te makkelijk. Ze luisteren ook beter naar m'n

man als naar mij.@

Ten aanzien van waarden die zij haar kinderen bij wil brengen klinkt eenzelfde

houding door als het gaat om het belang van leren en de noodzaak om niet rond te

hangen. AJa, dat vind ik ook wel belangrijk, dat ze goed leren op school. Moet in het

kind zitten. Of niet. Ik vind het wel heel belangrijk. Maar ja. Plezier hebben in het

leven is ook belangrijk. Ik ben niet zo'n streber, nee. Als ze maar gelukkig zijn. (...)

Dat ze gaan werken? Ja, dat vind ik wel belangrijk. Je hoeft bij mij niet thuis te

komen van, ik heb geen zin meer in school, ik blijf lekker thuis. Nou, dat is er niet

bij! Werken! Ik heb eigenlijk liever dat ze eerst hun opleiding afmaken natuurlijk.

Maar dat heb je ook niet altijd in de hand. Er moet wel gewerkt worden. Want

thuiszitten en een uitkering... dat is bij ons niet.. nee. Ik heb altijd gewerkt. Mijn

man heeft altijd gewerkt. Dus hun gaan ook gewoon.@ Maar zij noemt ook

hedendaagse vaardigheden en deugden die te maken hebben met de huidige

situatie:AWat zal ik ze mee willen geven? Ja. Dat ze eigenlijk wel tolerant moeten

zijn tegenover andere mensen. En dan bedoel ik met name buitenlandse mensen en

zo mee. Daar hebben wij hier heel erg mee te maken natuurlijk. Maar ik moet eerlijk

zeggen, dat gaat perfect. Niet altijd natuurlijk maar dat heb je met als ze dus op een

school zit met Nederlandse kinderen, hebben ze ook ruzie. Dus dat maakt niet uit.

Maar discrimineren dat hoeft van mij niet. Nee. Dat vind ik best wel een belangrijk

punt omdat ze er ook veel mee te maken hebben. En ik kan wel zeggen van

buitenlanders dit of weet ik veel wat. Maar je helpt zo'n kind er niet mee. Die krijgt

daar alleen maar problemen mee. Lijkt mij van wel. Maar nou gaat het hartstikke

goed, en dat is wel één ding. En wat zal ik ze nog meer willen geven? ...Ja, dat ze

eerlijk blijven en op het rechte pad alstublieft. En voor de rest, ik denk dat ze het

zelf ook beetje uit moeten vinden. Ik weet niet. Ik vind het wel heel moeilijk.@

Tolerant moeten ze zijn, maar wel degelijk ook voor zichzelf opkomen: AEen eigen

mening hebben vind ik wel belangrijk. Anders sta je altijd in de schaduw van een
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ander. Ja, vind ik heel belangrijk. En ook dat ze iets hebben wat ze graag willen hè.

Waar ze voor moeten knokken. Ja, d'r best moeten doen of weet ik veel wat.@

In het citaat over het belang van goede manieren klinkt , net als bij Luuk (zie

hoofdstuk 5) door wie er tot haar directe referentiegroep horen: Afamilie is eigen@.  AJa,

manieren vind ik wel belangrijk. Vooral als ik bij een ander ben of zo. Maar dat

breng je ze toch wel een beetje bij. vind ik wel belangrijk. Niet dat ik ergens zit en

ze zetten me voor schut met een grote bek of weet ik veel wat. Ligt ook wel bij wie

ik ben hoor want dan ben ik bij vreemden, nou dan zijn ze best wel heel beleefd en

.. Maar als je nou bij mijn moeder, bij mijn zuster, bij mijn schoonmoeder, ja, dat

is allemaal eigen hè. En dan ja, dan hoeven ze er zo niet op te letten natuurlijk@

erfenis

Er zijn op tal van punten parallellen te trekken met vroeger, wat betreft continuï teit

in de woonomgeving (zelfde wijk, zelfde school, zelfde camping) en levensinstelling

(belang van gezelligheid, overname van de zorgeloze houding van haar vader). Ze

houdt heel veel contact met haar familie, vooral met haar ouders. Opa was ook bij zijn

kleinkinderen heel geliefd en deed daar hetzelfde wat hij vroeger als vader had gedaan:

rottigheid uithalen, lol trappen. ABij onze familie hoort echt rottigheid. Geintjes.

Gein. Ja. Je beleefde altijd wel wat thuis. Ja, maar dat kwam ook een deel door mijn

vader denk ik. Die was altijd aan de gang. Dus ja dat .. en als je nou mensen

spreekt, die hebben het alleen maar over de rottigheid die hij uithaalde. Dat komt

altijd ter sprake. En de gezelligheid. Het was ook heel gezellig bij mijn ouders

thuis.@

Zelf lijkt Ingrid vooral de veranderingen ten opzichte van vroeger te ervaren.

AEr zal misschien best een dingetje zijn dat je ook meepikt van toen, maar ik zou niet

zo gauw weten .. nee, mijn jeugd was weer heel anders als die van hun. Ja. [In welk

opzicht was die anders?] ..Hoe was die anders. De tijd was anders. De kinderen

zijn anders. Ik hoefde het niet in mijn hoofd te halen toen ik 11 was om 11 uur of zo

thuis te komen. Echt niet. Nee. Dat was gewoon een bepaalde tijd dat je thuis moest

zijn en dan deed je dat gewoon. Maar dat is nou heel anders. Ik weet niet. Toen ik

14 was hoefde ik er niet over te beginnen bij mijn vader, mijn moeder van: ik ga

stappen of ik ga daar uit. Hè, dat gebeurde niet. En dat gebeurt nu wel. Ik denk dat

de tijd heel anders is. Je kan het niet vergelijken.@ Ze benadrukt dat er heel veel
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veranderd is, vooral in de omgang tussen ouders en kinderen. Kinderen mogen veel

meer, en als het ze niet aanstaat dreigen ze met de kindertelefoon of de politie, zo weet

ze van een vriendin. ADat zie ik bij mijn vriendin ook. Die heeft er één van veertien:

een vaste vriend, al aan de pil en .. je kent dat wel. Ja. En die was een keer helemaal

over de rooie. En d'r vader die geeft haar een schop onder de kont, en dat vriendje

van haar staat erbij. Nou, die heeft me toch een babbels, van: >o, doe je dat zo? Jij

mishandelt je dochter= en daar sta je dan. Ja wat moet je? Hij zegt: ik wist niet wat

me overkwam. Hij  zegt: maar als ie het bij het politiebureau aan gaat geven, word

ik van m=n bed gelicht hoor! Dat is wel zo. Die tijd die.. ik weet niet. Het lijkt of die

kinderen veel wijzer zijn dan wij vroeger. Ja, dat geloof ik echt. En dat vind ik wel

een beetje beangstigend eigenlijk. Als ik dan zie wat zij dan allemaal al meegemaakt

heeft met dat kind. Ik denk van: O, als mij dat maar niet te wachten staat! Ja, echt

hoor! Dus ik heb zoiets van: ik reken nergens op want dan valt het ook niet tegen.@

De algehele teneur van Ingrids verhaal is om daar niet al te veel mee bezig te zijn

voordat er zich iets aandient.

Verschillen vallen op wanneer er een verandering is ten opzichte van de norm die

je aanhoudt. Ingrids verhaal laat zich lezen als een oriëntatie op vroeger. In haar

woonsituatie, de fysieke omgeving, de sociale laag en de samenstelling van haar

netwerk, liggen sterke overeenkomsten met vroeger. Tegelijkertijd is er van alles

veranderd, maatschappelijke veranderingen worden zichtbaar in de samenstelling van

de wijk, in omgangsvormen, in de versnelling van het leven en de afnemende

veiligheid op straat. Oriëntatie op het verleden kan daarin zekerheid geven, maar kan

tegelijkertijd verklaren waarom de veranderingen zo opvallen.

Chitra

introductie

Chitra woont in een keurig opgeknapte eengezinswoning in een oude stadswijk in de

randstad. Verticale lamellen filteren het licht, de witte kunststof eethoek steekt af tegen

de bruine plavuizenvloer. Haar man is naar zijn werk op de belastingdienst, hun twee

zoons van elf en negen jaar zitten op de basisschool een paar straten verderop. Chitra

is huisvrouw, ze is 37 jaar.

In 1975 is zij op zeventienjarige leeftijd samen met haar moeder, drie broers en twee

zussen uit Suriname naar Nederland gekomen. Chitra's huidige situatie kan getypeerd

worden als een migrantengezin in redelijk goede doen.
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kindertijd

Chitra groeide op in een Hindoestaans gezin in Paramaribo in de jaren zestig. Chitra

vertelt graag over haar jeugd, het was een goede tijd. Haar vader was timmerman, haar

moeder modiste. Ze hadden een groot huis en haar vader had een auto, voor

Surinaamse begrippen hadden ze het goed. Het gezin bestond uit zes kinderen, drie

jongens en drie meisjes. Vader was bijna nooit thuis, haar moeder was zoals in veel

Surinaamse families de spil van het huishouden. Ze beschrijft alles met een zekere

weemoed: het was allemaal anders, het was Aeen andere tijd, een beetje ouderwets kan

je zeggen@. Meerdere malen in het gesprek vertelt Chitra dat er veel veranderd is

vergeleken met haar eigen jeugd. Kinderen luisterden beter naar hun ouders, hielpen

thuis mee en hoefden niet steeds bezig gehouden te worden: AZo waren we het gewend

hè, we wilden niet anders, het was een heel andere tijd. Niet dat moeder zei: ja, dit

mag je niet en dat wil ik hebben. Dat soort dingen waren er niet. Vroeger waren

kinderen toch makkelijk, meer huiselijk.(..) Ik ging bijvoorbeeld het erf vegen. We

hebben allemaal een erf hè, een  zanderf. Ja, dat netjes houden en bijhouden weet

je. Iedereen heeft wel z'n taak: m'n zus: groente snijden, m'n broer naar de winkel

een paar boodschappen halen. En twee kleinste broertjes, die gingen allemaal spe-

len, met vriendjes. Mijn vader werkt de hele dag,.. en zo gaat het dagelijkse leven

daar. Heel anders. Ouders doen nooit wat met kinderen, spelletjes of zo.@ Ze schetst

een beeld van een minder gejaagd en georganiseerd leven, waar mensen meer op elkaar

betrokken waren. Deze manier van omgaan met elkaar is voor haar ook nu een

referentiekader, ze beschrijft het als 'gewoon'.

Wat vond haar moeder, de centrale figuur In haar opvoeding, belangrijke waarden

voor haar kinderen? Chitra noemt zonder aarzeling de belangrijkste boodschap die

haar moeder voor haar kinderen had: zorg dat je een baan krijgt, en zorg dat jullie

nette mensen worden. Opleiding vond zij niet zo belangrijk evenmin als veel geld

verdienen. Een onderdeel van 'nette mensen zijn' is geven aan je minder bedeelde

medemens. Veel geld vergaren is geen doel. Daarin verschilt haar moeder van haar

eigen broers en zusters, die meer op geld gericht zijn. AMijn moeder heeft nooit

gezegd of gehoopt dat wij echt studerende, geleerde kinderen moeten worden; wel

dat hun kinderen nette kinderen worden. Dat had mijn moeder wel gehoopt: ze

moeten wel een baan hebben, het hoeft niet een geweldige baan te zijn. Als ze maar

een baan hebben. En dat ze heel nette kinderen worden. Voor mijn moeder is dat
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heel belangrijk: geen alcohol drinken, ze mogen niet roken, beleefd. Dat soort

dingen. Strak weet je? Netjes, dat vindt mijn moeder belangrijk.@ Aan de gelukkige

jeugdtijd in Paramaribo kwam een einde doordat er 'een vrouw in het spel kwam', die

haar vader na de scheiding van zijn vrouw aanzette tot de verkoop van het huis.

Chitra's moeder wilde niet langer in Suriname blijven en vertrok met de kinderen naar

Nederland.

Ouderschap

Vijf jaar na haar komst in Nederland trouwt Chitra met een eveneens Hindoestaanse

man; ze krijgen twee zoons. De opvoeding van haar zoons is voor Chitra vooral hààr

verantwoordelijkheid. Haar man doet natuurlijk mee, maar is veel weg voor z'n werk,

en heeft ook nog een eigen hobby (vissen) wat hij vooral in de weekenden doet. Chitra

stelt duidelijke regels in de opvoeding. Op de vraag of zij streng is voor haar kinderen,

zegt ze: "Nou, een beetje ja. Het hoort erbij dat ik zeg: jongens je moet je bed nou

opmaken, en als hij zegt nee, zeg ik: nee, maar ik heb het gezegd  en het moet

gedaan worden.(band) [als hij zegt maar ik ga vanavond naar ....?] dan gaat hij

niet. Ik zeg: dan mag je niet. Dan krijg je straf als je gaat. Weet je dat soort dingen.

Ik vind je doet zoveel voor de kinderen, ze moeten luisteren. En als hij een keer niet

luistert dan zeg ik: nou jongen, deze week krijg je geen zakgeld. Dat soort dingen."

Wat vindt zij wel belangrijke waarden voor haar kinderen? "Ik vind belangrijke

dingen iets waarmee ze zich kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld computerspelletjes,

vind ik toch belangrijk. Ze hebben een typemachine, ze kunnen typen. Dat vind ik

belangrijk. Het is hun toekomst." Ouders willen altijd het beste voor hun kinderen

zegt ze, maar het hangt ook van het kind af. Een hoge positie is leuk, maar ze moeten

iets doen wat ze leuk vinden. "Ze moeten gewoon leren, ze hebben de kans. En de

tijd. Weet je. Dan moeten ze daar maar gebruik van maken." Daarbij, zegt Chitra,

heeft niet iedereen evenveel geluk in het leven, ook met een goede opleiding kom je

niet altijd aan werk. Plezier hebben in je leven is ook belangrijk: "Niet alleen maar:

O gejaag, gejaag, geld, geld en huis kopen nee, voor mij, ik hou d'r niet van. Dat

vind ik niet zo belangrijk. Want ik ken sommige jonge mensen die echt veel werken,

en ze willen steeds maar een groter huis kopen en, en voor de rest genieten ze niet.

Ik vind dat hoort er ook bij, genieten. Ja, kijk maar wat er allemaal op de wereld

gebeurt. De jonge mensen hebben ziektes, ze gaan dood en .. ik bedoel waarvoor

moet je zo hard .. alleen maar vooruit gaan, vooruit gaan?" Een belangrijke waarde

vindt zij "anderen helpen": "Ja, ik vind: niet  alleen aan je eigen denken, ook aan
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anderen denken, zo denk ik hoor. Bijvoorbeeld als je buren in de problemen zitten,

dan wel een handje uitsteken. En ja, gewoon een goed mens. En mekaar en anderen

ook helpen. En niet kijken en weglopen van al die problemen. Doen alsof ik niets

zie, nee. Dat niet, zulke mensen verdraag ik gewoon niet. Nou als iemand een

keertje je hulp vraagt, dan:'k heb problemen, kan je even naar daar rijden, want je

hebt een auto, want ik zit echt met problemen, mijn auto is kapot of wat dan ook

breng me even. Nou, dan als je het kan, help ik die persoon. Dat soort iemand. Een

egoïstisch persoon hoeft hij niet te zijn. Nee, dat verdraag ik helemaal niet.@

Haar persoonlijke netwerk bestaat nagenoeg geheel uit familieleden. Haar moeder,

schoonzus en twee broers zijn heel belangrijk voor haar. De band met haar moeder is

de meest belangrijke, niet alleen voor haar, maar ook voor haar broers en zusters. Ze

refereert hierbij aan vroeger: AJa, iedereen ging naar mijn moeder. Praten. En ik weet

nog, mijn broertjes waren jong, maar toen wij naar hier zijn overgekomen, gingen

mijn broertjes ook altijd met mijn moeder praten. Dus we zijn allemaal gewend om

alles met mijn moeder te praten. (...) Dat is in Suriname denk ik dat iedereen meer

met z'n moeder praat, dan met zijn vader.@ Voor praktische hulp (inspringen bij

oppas, van school halen etc) doet ze een beroep op haar Hindoestaanse buurvrouw.

Met de Nederlandse buurvrouwen heeft ze ook wel contact, maar er is meer afstand;

de vertrouwdheid ontbreekt. "Ik praat zeker drie keer, vier keer, in de week met mijn

buurvrouw. Want ik heb heel veel contact met haar. Omdat zij ook een Hindoe-

staanse vrouw is. Ik ben een Hindoestaanse vrouw... en bij Hindoestaanse mensen

is het.. ik hoef geen afspraak te maken, ik ga gewoon bij haar aan de deur. En ik ga

binnen of zij komt bij mij. En bij Hollandse mensen kan dat niet hè." Als de

buurvrouw niet kan oppassen, belt ze haar schoonzus in Maarssen. En verder? "Nee,

dan vraag ik aan niemand. Dan neem ik m'n kinderen mee." Ook na aandringen

blijft het hierbij, de eerstvolgende die in aanmerking komt is haar moeder, stelt Chitra

beslist. Dat heeft ze nog nooit gedaan, want die woont helemaal in Amsterdam. Het

aantal mensen dat zij in vertrouwen neemt of om advies vraagt bij onzekerheden over

de opvoeding of problemen met de kinderen is klein, en het zijn allemaal familieleden.

Ze noemt haar moeder, haar broers -die kinderen in dezelfde leeftijd hebben- , haar

schoonouders en als het echt serieus is professionele hulpverlening. Het idee van geen

vuile was buiten hangen leeft sterk: AIk praat met mijn broers. Hun kinderen zijn

even oud als mijn kinderen. En dan praat ik met hun, wil ik weten hoe hun dat doen.

Mijn schoonzus erbij. En dan leren we van elkaar. Maar je moet zo doen, je moet
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zo doen. Dat helpt weet je. Want ik vraag me af: doe ik het goed of doe ik het niet

goed. Ik praat met mijn familie.(...) Ik ga niet met iedereen erover praten. Want

anders zeggen ze: ja, ze heeft problemen met die jongens. Dat doe ik niet. Nee.@ Dit

betekent niet dat Chitra=s netwerk klein is, want bijna elk weekend hebben ze wel een

uitnodiging van familie en kennissen voor een feest. Hecht lijkt het netwerk in ieder

geval wel te zijn, steeds duiken dezelfde namen op en het zijn allemaal familieleden.

erfenis

Vormt binnen dit hechte netwerk nu haar eigen opvoeding een referentiekader voor de

opvoeding van haar eigen kinderen? Waaruit bestaat haar sociale erfenis?

Een praktisch punt is dat ze een opvoedingshouding van vroeger die gebaseerd was

op een gezagsverhouding zelf ook probeert toe te passen, iets dat niet zonder meer

lukt. Zo vindt ze dat kinderen zich niet overal mee hoeven te bemoeien, daar worden

ze veel te brutaal van. Je moet ze ook niet steeds hun zin geven, want dan gaat het

fout. A Als grote mensen zitten te praten, mogen de kinderen er niet bij zijn. Ze

hoeven niet alles te luisteren wat grote mensen praten. En als kinderen hun zin

willen, ze niet altijd hun zin geven. Dat soort dingen moet je onthouden, want

anders krijg je problemen met je kinderen. Als ze groter zijn, willen ze altijd de baas

zijn, zeg maar. Bepaalde dingen heb ik toch wel van mijn moeder overgenomen.@

Ze geeft een leuk voorbeeld van hoe haar vader vroeger de kinderen "de kamer

uitkeek": "Ik heb het onthouden van vroeger. Mijn vader was zo, als er familie bij

ons  thuis kwam, dan keek hij zo naar ons dat betekent van: weg. Hij hoefde niets

te zeggen. En dat wil ik ook met mijn kinderen, maar dat lukt niet. Ik moet ze altijd

zeggen: gaan jullie naar boven? Ik kijk, maar ze begrijpen me niet. Ik zeg: ik kijk

naar jullie, maar jullie begrijpen me niet. Jullie blijven maar zitten, zolang ik niets

zeg."

Meerdere malen in het gesprek geeft Chitra aan dat het in Suriname allemaal heel

anders was. Je had een andere dagelijkse gang van zaken, het leven speelde zich meer

buiten af, op het erf. Beide ouders werkten en waren niet zo bewust bezig met

opvoeden. Bovendien deden kinderen gewoon wat hen opgedragen werd, en waren

veel eerder tevreden dan tegenwoordig. Dit is een verhaal dat ik in dit onderzoek (en

ook daarbuiten) vaak gehoord heb. Met name bij ouders die zich oriënteren op hun

eigen opvoeding, op vroeger. Deze opvatting past naar mijn mening dan ook bij een

omgang met een erfenis als norm, zoals die hier beschreven is. Bij Chitra liggen er
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vooral op het punt van belangrijke waarden in de opvoeding veel overeenkomsten. Een

belangrijk thema voor Chitra=s moeder was de wens dat haar kinderen "nette kinderen"

zouden worden: moreel hoogstaand, waarbij materiele welvaart daaraan ondergeschikt

was: " Haar kinderen hoeven geen rijke mensen te worden, daar is mijn moeder

nooit een voorstander van. Ze zegt van: als jullie een huis hebben waar jullie je

prettig in voelen en jullie hebben een kleine auto... Nou en voor de rest moeten jullie

ook aan arme mensen denken. Dus zo heeft mijn moeder ons geleerd. Ook arme

mensen helpen." Op dit punt is haar gezin anders dan de rest van de familie, die zich

meer richten op materieel gewin, ze hebben een betere opleiding en meer geld, maar

in moreel opzicht zijn ze inferieur, is Chitra=s mening. Haar moeder is de stuwende

kracht achter dit sociale ideaal, dat zijn weerklank heeft gevonden bij Chitra en haar

broers en zusters. Het is een onderdeel van haar sociale erfenis, een ideaal, een morele

richtlijn die overgenomen is en die Chitra ook aan haar kinderen weer mee wil geven.

Haar kinderen wil Chitra leren dat ze klaarstaan voor anderen die in de problemen

zitten, en ook dat ze niet van alles willen hebben van luxe artikelen die ze om zich

heen zien. A De oudste die wil dat wel: nou moet ik dit hebben, dan moet ik dat en..

een jongen op school heeft een horloge met.. ja afstandsbediening of zo. Je kan de

televisie ermee aandoen. Ja, duur horloge, maar hij is een jongen van gescheiden

ouders. Dus hij gaat het ene weekend bij de moeder, de andere weekend bij de oma

en dan bij de vader. Wordt hij van alle kanten verwend hè. En dan heeft hij zo'n

horloge. Als hij zit kan hij de tv uitdoen, aandoen. Ja. En wil hij ook. Zeg ik van:

wat voor belang is dat? Omdat die jongen dat heeft moet jij dat ook. Je moet naar

belangrijke dingen kijken en niet naar dat soort dingen. Dan gaat z=n vader uitleg-

gen: je moet goed begrijpen van waar wij dat geld moeten halen, het is overbodige

luxe, je bent nog jong en dat soort dingen. En dan begrijpt hij het. Je moet gewoon

met kinderen praten. Kinderen willen altijd als ze van een ander wat zien, willen ze

dat gelijk hebben. En op school heb je, sommige kinderen die heel dure dingen op

school dragen. Bijvoorbeeld trainingspakken van een Ajax merk. Ja, nee, echt waar.

Dat zijn pakken van 200 zoveel gulden. En dan willen zij dat ook: hé, waarom wij

niet? Ja, zo is het.@ Onder dergelijke druk is het niet altijd eenvoudig om de bood-

schap van materiele matiging over te brengen, maar de overtuiging van haar moeder

helpt daarbij. "Mijn moeder heeft haar kinderen zo geleerd van: gift geven, arme

mensen helpen, dat soort dingen doen wij. Mijn zus geeft elke maand geld aan het

Leprafonds. De ander geeft aan Mensen In  Nood, en ik aan Unicef. Zo zijn we
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allemaal... we proberen .. we hoeven niet rijk te leven, maar we moeten ook aan

arme mensen denken. Zo zijn wij, ja. Dat zei mijn moeder: nette kinderen.@

4. erfenis als inspiratie

Ouders met dit type erfenis lijken voor het merendeel de meest succesvolle groep te

zijn. Het zijn mensen die over het algemeen terug kunnen kijken op een goede

verhouding met hun ouders, die ook vaak nu nog in hun houding positief staan ten

opzichte van kinderen en kleinkinderen. Ze voelen zich niet gedwongen om waarden

van hun ouders over te nemen, maar zien het als hun eigen wens om gedeelten ervan

zelf voort te zetten. Ze hebben de vrijheid gekregen om een eigentijdse invulling te

geven aan veelal wat abstractere waarden en levenshoudingen.

Adil.

introductie

Adil (45) studeerde in Istanbul in de politiek turbulente jaren zeventig toen hij zijn

huidige Nederlandse vrouw ontmoette. Hij was 26 jaar toen beiden besloten naar

Nederland te gaan. In Nederland deed hij sociale academie en werkt nu als

beleidsambtenaar bij een middelgrote gemeente, zijn vrouw werkt als remedial teacher.

Beiden werken vier dagen per week. Ze hebben een dochter van 14 en een zoon van

10 jaar.

kindertijd

Adil is geboren in een Turks bergdorp en is opgegroeid in Istanbul. Zijn ouders zijn

niet naar school geweest, zijn vader heeft pas toen hij in militaire dienst was lezen en

schrijven geleerd, zijn moeder is nog altijd analfabeet. Gevraagd naar zijn achtergrond,

typeert Adil  zichzelf als een tweede generatie stadsmens:@Echt bewust heb ik het dorp

niet meegemaakt. Later wel.. soms in de zomervakantie zijn we teruggegaan. Ik ben

een stadsmens. Maar wel denk ik een tweede generatie stadsmens. En dat maakt

heel veel uit. Als ik naar mijn ouders kijk, naar hun achtergrond: ze zijn

plattelandsmensen. En als je het over stadsmensen hebt, dan heb je het over mensen

die een wat ruimere blik hebben. Die andere opvattingen hebben, stadse

opvattingen hebben en zeker als je in een kosmopolitische stad als Istanbul leeft. Als

mijn ouders daar geboren zouden  zijn, dan zou mijn opvoeding (...) ook anders
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geweest zijn.@ Zijn vader was echter een nieuwkomer in de stad; na zijn dienstperiode

is hij niet teruggekeerd naar zijn dorp, maar heeft geprobeerd een bestaan in Istanbul

op te bouwen. Het is hem gelukt om zich op eigen kracht te ontwikkelen tot ambtenaar

op het kantoor van een ziekenhuis. De eerste jaren van zijn leven heeft Adil zijn vader

weinig gezien omdat hij met zijn moeder, oudere zus en broertje in het dorp woonde.

Toen hij acht jaar was, vertrok ook het gezin naar de stad. Ze kwamen in een oude

wijk in Istanbul en waren heel klein behuisd. Aanvankelijk met het hele gezin in één

kamer, later met z=n vieren op twee kamers. Aarmoede hebben we nooit gekend,

honger en dergelijke. Maar toch was het gewoon erg eenvoudig: weinig ruimte, en

weinig geld en in die zin was je dus toch echt een tweede generatie kind daar.@

Adil heeft voornamelijk goede herinneringen aan zijn jeugd, hij heeft zich steeds

gesteund gevoeld door zijn ouders, maar ook door anderen in zijn omgeving. Ooms,

tantes, onderwijzer op school, ook zij stimuleerden de kinderen om te leren: AIk kan

mij weinig negatiefs herinneren. Wat het leren betreft dat was dus vrij snel ook op

lagere school zeg maar ingeprent dat wij moesten leren. En dat zij ook vertelden dat

dat leuk was, om dingen te leren, en bijv. arts worden en dat soort beelden. Verder

zeiden die ooms en tantes en mijn ouders ook wel,... ja, je moest hard worden en dat

soort dingen. Dat is dus vrij positief wat ik mij kan herinneren. Dat soort stimulatie

was altijd aanwezig.@ Adil was een ijverige leerling zoals hij zelf zegt, en voldeed in

dat opzicht dus ook goed aan de wens van zijn vader. Vader en zijn zoons

onderscheidden zich in ambitie van de meeste andere dorpelingen, retrospectief

associeert hij zich met andere mensen die het dorp zijn ontgroeid: AEr was een

leerkracht in een ander dorp, die woonde in ons dorp, maar hij was dus leraar in

de school waar wij heen gingen, het schoolgebouw was  een half uur verder dan ons

dorp. Met zijn zoon was ik leeftijdgenoot en vriendjes, en ik heb nog steeds contact

met die jongen. Hij heeft het ook goed verder geschopt. Hij is geloof ik eerste

havenmeester van de Bosporus, zo=n soort  hoge functie heeft hij nu. Ook zijn vader

heeft het later verder gebracht. Hij is ook geëmigreerd maar dan naar Ankara, en

hij was een belangrijk persoon op het ministerie van Onderwijs. En die heeft, daar

kan ik me dus aardige dingen van herinneren. Over het leren, en leuke dingen van

het leven en dat soort dingen. Ja, ik verkeerde in die kringen: schoolmeester op het

dorp. Nou dat is het hoogste wat er is bijna.@  In tegenstelling tot andere ouders ging

zijn vader ook vaak naar school, en was hij geïnteresseerd in de prestaties van zijn

zoon. AIk was ijverig en dan waren de leerkrachten altijd positief over mij. Op de
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lagere school zeker. Ik was altijd eerste of tweede qua prestatie want men is daar

toch wel meer prestatiegericht dan hier. Dan moest je heel veel uit je hoofd leren

en daar was ik redelijk goed in, in die tijd, veel inzet en zo. En dan krijg je dus

geregeld schouderklopjes. En mijn vader was ook geïnteresseerd, die ging ook heel

geregeld naar school. In tegenstelling tot de rest, heel veel anderen zeg maar. Hij

was geïnteresseerd en hij kreeg ook altijd goeie woorden over mij.@   

Hoewel Adil nu ver weg is van zijn geboortedorp, heeft Ahet dorp@ een speciale

plaats in zijn hart gehouden. Het is niet alleen het dorp zelf, als een geromantiseerde

herinnering, het lijkt een gevoel van warmte en betrokkenheid te symboliseren dat hij

een belangrijke plaats toekent, zeker bij opvoeding.AIk heb eigenlijk allemaal goede

herinneringen aan die tijd daar. Wij gingen, ik denk zeker vijf, zes jaar achter

elkaar naar het dorp, in de vakanties. En dan had je dus ook langere schoolva-

kanties hè. Dat is drie en een halve maand. De warme periode. Gingen we naar het

dorp, dat was altijd prachtig, bij een klein riviertje, dat zijn alleen maar leuke

herinneringen, positieve herinneringen. En daar was ook altijd familie, ook in de

naburige dorpen.@ Dat is ook het gevoel dat hij in verband brengt met zijn moeder.

Hij is zijn moeder ver voorbijgestreefd in ontwikkeling en leeft nu in een totaal andere

wereld, waar zij zich als analfabete dorpsvrouw niets bij voor kan stellen. Als kind al

had hij na de lagere school het gevoel dat hij boven haar uit gegroeid was, maar nu is

het met recht >een wereld van verschil=. Maar in het belang dat hij toekent aan warmte

en zorgzaamheid als opvoeder is haar invloed toch herkenbaar, al heeft zij dan verder

Ageen indruk achtergelaten@ zoals hij zegt. AMijn moeder is ook een zachtmoedig,

zachtaardig iemand. (dat komt ook) omdat mijn vader en moeder bijna uit hetzelfde

nest komen. Zo'n klein dorp bestaat bijna alleen uit familie, dus ze zijn ook vrij

dicht familie van elkaar.(...) Ze is een fantastisch eenvoudig iemand, die niet op

school heeft gezeten, die niet geleerd heeft, analfabeet is. En die kan dus het nieuws

op de  televisie eigenlijk niet volgen. Zo eenvoudig is ze. En heel goeiig, maar die

heeft bij mij geen enkele indruk van wat dan ook achtergelaten. Een moeder die met

liefde verzorgt en dat nog steeds doet als ik daar ben. Maar mijn vader, die mis ik

wel eens. Ja, zijn persoonlijkheid, maar mijn moeder niet. En ik heb dus ook nauwe-

lijks tot niks meegekregen van haar. Ik kan met haar dus over de telefoon heel moei-

lijk communiceren. Ik bel iedere keer - ze zijn allebei over de zeventig nu- en mijn

vader neemt de telefoon op, en aan het eind geeft hij  haar altijd de telefoon. Maar

ze heeft dus ook helemaal geen telefooncultuur, (dat is ook een cultuur, over de

telefoon praten) gehad. Iedere keer, dat is al jaren zo. als ze mij aan de telefoon
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heeft is ze in de war. Dan weet ze geen woord te zeggen, het is slecht te horen, het

is over en weer even schreeuwen en dan met enige moeite goeiedag zeggen en

arrevederci.(...) En als ik daar ben, als ik haar zie, dan is ook...  ze is gewoon leuk

er bij. Ze doet haar best, niet zo fysiek perfect meer natuurlijk. Maar ze zit altijd

lekker erbij en lekker handen vasthouden en lachen, omarmen en dat soort dingen.@

Ouderschap

Wat vindt hij nu als vader de meest belangrijke dingen om zijn kinderen mee te geven?

Het interessante van Adils verhaal is dat hij zelf duidelijk in termen van tradities of

lijnen naar het verleden denkt. Niet alleen bij zichzelf, maar ook in de houding van

zijn partner trekt hij lijnen naar het verleden: zij is meer met opvoedkundige aspecten

bezig en dat is in overeenstemming met de onderwijzerstraditie waaruit zij komt.

Respect voor anderen, zelfvertrouwen, zelfstandigheid en sociaal gedrag zijn zaken

die voor hem bovenaan staan, wanneer het gaat om wat hij z=n kinderen bij wil

brengen.. Hij brengt deze zaken rechtstreeks in verband met het belang van een

zorgende houding. ANou dat is ook iets waarvan ik denk dat ze dat meekrijgen.

Meenemen. Dat heb ik voor mijn gevoel van mijn vader meegekregen. Dat is dan

in dit geval je kind of je vriendin die ziek is en die verzorgd moet worden. Maar dat

is ook de buurvrouw. (...) En dat is ook een aspect wat je dan meeneemt, een aspect

van socialisatie, dat begint bij jezelf. Dat moet een mens doen vind ik. En dat begint

bij jezelf en daar heeft je naaste omgeving gewoon baat bij.@ Hij heeft zelf ook zo=n

houding meegekregen en zich die zo eigen gemaakt dat het deel uit maakt van wie hij

is.ANou ik ben niet echt bewust, ik ben van huis uit een veel meer verzorgend type.

Bij ziekte, zelfs nu nog op deze leeftijd, komt m=n dochter altijd naast mij liggen.

Alle zieken brengen de nacht bij mij door. En dat heb ik van mijn vader. Mijn vader

was ook altijd bezig,  mijn moeder niet, minder. Het was altijd de hand van mijn

vader die ik me kan herinneren, die over mijn voorhoofd voelde of ik nog koorts

had, of ik het warm had. Of ik iets moest drinken, of iets eten. En dat soort dingen

daar was hij altijd mee bezig. En die traditie die gaat dus via mij door. En ... dat

zit waarschijnlijk in mijn genen.@

Kritiek heeft hij op een houding die hij tegenwoordig veel ziet: dat ouders toch van

alles verwachten van hun kind, dat een kind als het ware de liefde en de aandacht van

zijn ouders zou moeten >verdienen=. Dit is een houding waar hij wars van is: hij

benadrukt juist dat voor hem de liefde voor een kind onvoorwaardelijk is: A Ik heb dan
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soms hier het gevoel, dat je dus voor die liefde die je geeft ook van je kind iets moet

verwachten. Je moet dus iets doen om iets te krijgen...  het is heel moeilijk uit te

leggen. Maar bij mij zijn die dingen dus onvoorwaardelijk. Ook ten aanzien van je

kind. Je verwacht iets. Ik verwacht niks. Ik heb dat ook van mijn vader zo geleerd.

 Je hebt natuurlijk altijd wel verwachtingen van kinderen. Maar het is dus nooit, zo

heb ik het niet gevoeld. Als je dit niet zou doen, of als je dat niet zou doen,. dan hou

ik niet meer van jou of je bent voor mij afgeschreven. Dat heb ik nooit bespeurd bij

mijn vader.(...) En ik zeg niet dat dat ingebakken zit in die cultuur, of ingebakken

zit in dat Islamitische geloof, dat weet ik niet. Misschien heeft dat er in de verte wel

wat mee te maken, maar ik heb het gewoon van mijn vader. Niet van mijn moeder.

Dat vind ik dus echt zo. Heel duidelijk.@

Ook het punt van opleiding, maar dan vooral in de zin van doorzetten, inzet

leveren komt hier terug. Hij vindt het belangrijk dat zijn kinderen een goed

opleidingsniveau halen, en ook op dat punt refereert hij aan zijn eigen ouders, die niet

hebben mogen leren. Wat hij daarbij meer wil doen, dan hij zelf gehad heeft, is zijn

kinderen zoveel mogelijk extra=s, m.n. in de zin van culturele bagage meegeven. AIk

heb in feite niks gekregen. Ik heb een moeder die analfabeet was. Die niet eens een

krant kon lezen en dus ook absoluut niet bezig is of kan zijn met kunstzinnige dingen

en met andere soortige socialisatie, en dat je bewust de kinderen wat meegeeft. Dat

heb ik dus niet meegekregen. Wel heel veel liefde. In tegenstelling tot wat ik zelf van

huis uit heb gekregen, probeer ik dat ze enigszins kunstzinnige interesses hebben.

Dat is voor mij belangrijk voor hun eigen welbevinden. Met sport bezig zijn, met

goed voor je lichaam bezig zijn, maar met name muziek zijn ze bezig. Met

toneelachtige dingen zijn ze bezig. En dat is wat je dan buiten school om enigszins

zelf in de hand kunt houden... en dat kost heel veel geld. Dat is wel zo. Dus we

rijden ook geen auto. Of geen dure auto. Wij kunnen ook zonder auto, dat is voor

mij niet zo belangrijk, ik wil liever dat kinderen op een cursus zitten waar ze iets

aan hebben en plezier in hebben dan dat wij in een auto rijden.@

Zijn Turkse achtergrond is op zichzelf geen direct referentiekader voor Adil, zij het

dat hij bij bepaalde aspecten die hierboven aan de orde kwamen en die hij belangrijk

vindt, hij er wel naar verwijst. De kinderen zijn ook niet tweetalig opgevoed, maar in

zijn hart vindt hij het wel jammer dat er geen ruimere Turks-sprekende kring om hem

heen is zodat zijn kinderen op een ongedwongen manier Turks zouden kunnen horen.

Met name mist hij dat hij ze geen Turkse liedjes heeft kunnen leren. AJa... af en toe

mis ik m=n familie. En ik zou inderdaad zeker toen de kinderen klein waren, mijn
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zuster, dat is zo=n fantastisch mens, die zou ik heel graag hier in de buurt graag

willen hebben en dan zouden we ook enigszins wat aan de taal [Turks] gewerkt

kunnen hebben. Maar ook gewoon een andersoortige warmte, die je dan van dat

soort mensen in je omgeving kunt hebben. We hebben bijvoorbeeld een zwager die

hier in de buurt woont  en daarmee hebben we goede contacten. Die hebben ook

kinderen en dat is leuk en  zo.  Maar ik heb dus wat mijn kant betreft heb ik dus

helemaal geen enkele familie hier. Dat is een gemis. Maar het is ook een keuze die

ik ooit gemaakt heb om deze kant op te komen en hier te leven. Het is een bewuste

keuze.@ Met Ade Turkse gemeenschap@ zoals die hier vaak wordt gepercipieerd in de

media en in veel onderzoeken heeft hij weinig van doen.A Het [Turkse achtergrond]

speelt niet een bewuste rol. Ik ben in die zin niet bezig om zoals sommige Turken

doen, om mijn kinderen  naar moskeeën sturen of naar iets vergelijkbaars, om een

bepaald iets van de cultuur of van dat geloof over te brengen. Daar ben ik absoluut

niet bewust mee bezig. Ik laat dingen op zijn beloop. Wij zijn een modern gezin.

[onderstreping LB] Dat kan ik wel noemen. In die zin dat er ja heel veel vrijheid is

in feite. En dingen die ze meemaken, tijdens vakantie, via mij, mijn houding, dingen

die ik van mij vader heb, van mijn achtergrond heb en die gaat onbewust enigszins

over in je houding naar je kinderen. Maar het zijn dan niet, zeg maar concreet

noembare dingen. We zijn ook niet tweetalig bijvoorbeeld. Ze spreken wel wat

woorden. Ze kennen wel wat woorden. Ze kennen heel veel van die cultuur en

dergelijke, omdat we daar geregeld  zijn. Maar ik heb hier dus geen omgeving waar

Turks wordt gesproken. Ik ben in mijn eentje hier. Bovendien moest ik zelf nog goed

Nederlands leren spreken, toen m=n dochtertje geboren werd. En ik heb ook

voorkeur gehad om Nederlands te hebben als voertaal. Ik krijg best verwijt van

haar daarover, ze vindt dat ik dat best had kunnen doen. (..) Ik heb het wel

geprobeerd, met liedjes bijvoorbeeld. Maar het lukte mij absoluut niet. Ik kon geen

enkele liedje uit mijn mond krijgen wat in Turkije, in die traditie, die cultuur, niet

eens door moeder maar door oma wordt gezongen. Een liedje zingen voor een kind,

dat doet oma bij ons. Of ja goed, moeder zal het ook wel eens doen. Maar eerder

oma, dus dan een vrouw hè.@

Adils netwerk bestaat overwegend uit vrienden. Zijn eigen familie woont in Turkije

en in Duitsland, zodat het contact met hen noodgedwongen beperkt is. Wel maken

leden van zijn schoonfamilie deel uit van zijn netwerk, maar de band is niet erg hecht.

Meer contact en steun vindt hij bij vrienden en buurtgenoten. AMeestal praat ik met
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ouders van ongeveer vergelijkbare kinderen, in de vergelijkbare leeftijd. Dus dat

zijn dan een zwager en een schoonzuster, en we hebben een paar hele goede

vrienden. Maar met die mensen daar praat ik zowiezo over van alles. En ook  hier

in de buurt, in de wijk zijn mensen waar we contact mee hebben, zoals Kees, die

heeft ook twee kinderen in dezelfde leeftijd. En nu praten we weleens daarover.

Bijvoorbeeld dat ik zeg, ik vind dat iemand uit deze buurt kinderen moet kunnen en

mogen aanspreken op iets wat ze niet goed doen. Want dat doet Kees, en dat vind

ik ook goed. Maar sommigen anderen vinden het weer niet goed, want je moet je

absoluut niet bemoeien met andermans kind! Dan krijg je soms wel moeilijkheden.@

Voor Adil is het idee van een betrokken gemeenschap waarin kinderen opgroeien een

belangrijke waarde. Het is iets dat hij node mist in de huidige opvoedingspraktijk.

AWat ik mis in onze directe kring is een oudere generatie zoals ik dat zelf als kind

heb meegemaakt met meer mensen om me heen, met tantes en oma en opa.  Het gaat

vooral om oudere mensen, familie, ooms, tantes en dat soort figuren die dus echt

een hele aardige leuke rol kunnen spelen in de opvoeding van kinderen. Dat

kinderen in geborgenheid opgroeien en dat ze vertrouwde terugval-adressen

hebben. Dat hebben ze nu ook wel maar, het is iets ja, toch iets vrijblijvends. Nou

moeten we het allemaal precies regelen, en van tevoren afspreken. Het is geen van-

zelfsprekendheid dat je even als klein kind bij je oma langskomt of bij je tante

aanklopt en niet meteen agenda opentrekken van ik heb geen afspraak met jou. Dat

moet hij dus met de buurvrouw wel doen. Hij gaat er geregeld heen, maar het moet

van te voren wel afgesproken worden. 

Hij doelt hier op de aanwezigheid van oudere mensen in de leefomgeving van

kinderen. Een aanwezigheid die vooral als Abetrokken ander@ van belang is, en niet

specifiek als adviseur of raadgever. Zelf weet hij als ouder het beste wat goed is voor

zijn kinderen. AIk heb zelf aan dat soort situaties leuke en positieve herinneringen.

En ik geloof ook dat er vanuit de familie, zeg maar vanuit een oudere generatie,..

dat een oudere generatie heel wat over te brengen heeft aan een jongere generatie.

Dat is dan vaak niet bewust dingen van .. ja, meestal weten ze natuurlijk niets. Wij

weten het meestal beter. Ik weet meestal beter dan wie ook, dan welke

beroepskracht, en zeker dan mijn moeder of mijn schoonmoeder, hoe ik mijn

kinderen op moet voeden, ... maar hun aanwezigheid draagt iets bij. Iets wat je heel

moeilijk onder woorden kunt brengen. Al is het alleen maar een bepaalde vorm van

liefde. Dat vind ik dus een gemis. En zeker ook een gemis in opvoedkundige zin. Ik

denk dat heel veel mensen dat soort dingen missen in de moderne leven, het
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Nederlandse leven zeker, maar ook in Istanbul maken de mensen nu dat soort

situaties heel veel mee. En ik vind dat zulke mensen eigenlijk in de opvoeding in

beeld moeten zijn voor kinderen.@

erfenis

Migratie is een thema dat steeds aanwezig is in Adils verhaal: ergens naar toe komen

als migrant werkt door in de houding van ouders naar hun kinderen, het is ook bij

uitstek een thema dat over generaties loopt. Adil heeft hier een scherp gevoel voor: een

>stadsmens= word je niet binnen één generatie. Een houding van >je kansen grijpen=, je

best moeten doen om erbij te horen, speelt een belangrijke rol bij de adviezen die

ouders hun  kinderen geven.AWe hadden ook op de lagere school ontzettend veel

huiswerk. Dus heel veel zelf doen. Leren. En omdat we zo klein woonden, was dat

meestal een punt. Maar desalniettemin heeft m=n vader, en ook onze omgeving ons

ontzettend gestimuleerd om te leren en goed je best te doen: >wij hebben zelf niet

kunnen leren, en jullie hebben de kans, jullie moeten verder.= En in die zin waren

ze altijd goed bezig. Dus dan, dat zie je bij heel veel immigrantenkinderen ook, die

vorm van inzet.@

Het andere  thema dat Adil erg belangrijk vindt, is een houding van zorgzaamheid.

Deze twee thema=s : migratie/ontwikkeling enerzijds en zorgzaamheid/ warmte komen

samen in een lijn in zijn leven, die over meerdere generaties loopt. Hij plaatst zichzelf

in een Atraditie van zorgzaamheid@ die hij terug traceert van zijn oma, via zijn vader

en zichzelf, en die hij door wil geven aan zijn dochter. Het verhaal is te mooi om niet

uitgebreid weer te geven: AMijn oma dus, die heb ik ook redelijk bewust meegemaakt:

goeie herinneringen, ik was haar lievelingskleinkind. Dat weet ik dus nog heel goed,

sommige andere tantes en ooms die vertellen het nog steeds..., zij is dus een

stadsmens in tegenstelling tot de rest van mijn vaders familie. En mijn oma komt uit

een stad helemaal in het oosten van Turkije, dus duizend en nog wat kilometers

verderop waar wij vandaan komen. Mijn opa die gaat in de eerste Wereldoorlog

vechten ergens in Jemen, Zuid-Arabië, die hoek. En na afloop van de oorlog gaat

hij terug. Hij is al getrouwd, maar in Oost Turkije ontmoet hij mijn oma. In die tijd

kon je je nog permitteren om als echte Islamiet een tweede vrouw te hebben, en hij

blijft daar hangen, en gaat dus trouwen met mijn oma, en neemt haar mee naar het

westen. Hij is ook een mazzelkont, hij komt aan en blijkt zijn eerste vrouw

overleden. Hij is dus jarenlang weggeweest. Dat zijn andere tijden, andere
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leefwijzen. Maar mijn oma is dus het eerste vrouwelijke rokende wezen in de hele

omgeving. Niet alleen in ons dorp, maar in de hele omgeving heeft nog niemand dat

meegemaakt. En dus die komt uit de stad (...) en stadsleven, stadsmensen dat is

gewoon heel anders. Zij is dus een type die ook heel verzorgend was. Dus een heel

andere type was dan alle andere mensen, en redelijk sociaal, een enigszins

ontwikkeld type, mijn oma in het dorp. En ik vermoed dat een bepaalde houding, het

is een groot woord om dat echt te omschrijven en belangrijk te maken maar, het is

vaak een houding, dat dat een lijn is vanuit haar richting naar mijn vader en naar

mij dus ook. En ik zou me kunnen voorstellen dat dat bij m=n dochter doorgaat. Bij

m=n zoon absoluut niet, hij is een heel ander type.@ Dit onderscheid ziet hij ook in het

gezin waarin hij opgroeide: zijn zuster heeft het ook, maar z=n broer weer niet. Het

meest identificeert hij zich dan ook met zijn vader op dit punt: AWat voor mens is mijn

vader? Een aardige vader, niet streng. Ik kan mij niet herinneren dat ik een klap

van hem kreeg. Dus slaan en dat soort zaken ken ik helemaal niet. Een vrij

zachtaardig iemand dus. Heel zachtaardig. En heel goeiig. Heel bekend ook als

weldoener in de kringen van zijn vrienden, familie en dergelijke. Dus altijd bezig

iets goeds te doen voor de gemeenschap. In onze oude wijk heeft hij aan de wieg

gestaan van het laten bouwen van een moskee, hij is daar altijd actief in gebleven.

En hij is nu anderhalf jaar, twee jaar bijna in die nieuwe wijk en daar is hij dus ook

met zoiets bezig. (...) Het is de aardigste mens die ik ken, mijn vader. Ondanks alle

botsingen die ik met hem gehad heb over het geloof en de politiek, later toen ik in

de pubertijd zat, ondanks dat probleem is het voor mij een uitstekend mens. Aardig

mens. En ik wil graag ook zo overkomen en zo zijn. En die lijn wil ik verder geven

aan mijn kinderen.@

In het verhaal van Adil komt duidelijk naar voren dat hij belangrijke thema=s in

zijn leven in verband brengt met een familietraditie. Door zijn vertrek naar Nederland

woont hij nu op grote afstand van zijn familie. Het lijkt erop dat hij juist die elementen

die hij hier mist, een houding van betrokkenheid, van vanzelfsprekende geborgenheid

waarin kinderen volgens hem zouden moeten opgroeien, plaatst in zijn erfenis, in een

familiale context. Zijn familie is ver weg, maar door middel van zijn erfenis wil hij de

band in stand houden.

Inge

introductie
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Inge (38) - die in hoofdstuk 4 al vertelde over het belang van respect voor anderen in

haar leven en opvoeding -  is moeder van een dochtertje van 4 jaar en werkt 32 u per

week als coördinator in de volwasseneneducatie. Inge heeft sociale wetenschappen

gestudeerd. Tijdens de studie leerde zij haar huidige partner kennen, die eveneens 32

uur werkt in een beleidsmedewerker bij de overheid. Ze wonen in een rustige plaats

in de Betuwe in een ruime woning uit de jaren dertig. De inrichting is functioneel, met

een aparte kinderhoek. Ze zijn niet religieus, en hebben gekozen voor een Jenaplan

school voor hun dochter.
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kindertijd

Inge is opgegroeid in een dorp in Oost Groningen, waar haar vader een klein

boerenbedrijf had. Inge was de middelste in een gezin van 4 kinderen, 2 jongens en

2 meisjes. Haar vader moest als kleine boer hard werken om het bedrijf draaiende te

houden, haar moeder had een dagtaak aan de kinderen en het huishouden. Haar ouders

waren gelovige katholieken en vonden het belangrijk dat hun kinderen leerden, iets

waar zij zelf geen kans voor gekregen hadden. Inge omschrijft haar ouderlijk gezin als

een rustig gezin, ze deden veel spelletjes samen. AHeel veel spelletjes. Allemaal deden

we mee, mijn ouders ook. Ja, elke avond, elk weekend. Dus dat is iets dat wat ik me

heel goed herinner. Wij waren.. wij zijn echt zo'n spelletjes gezin. Altijd kaarten,

altijd spelletjes doen. Ik ben nu ook een spelletjes mens, dus ik vind het ook gewoon

heel leuk om te doen. Het is gewoon heel gezellig en dan met name in de

winteravonden, als mijn.. dan had mijn vader.. ik denk dat het initiatief dan ook

heel veel van hem uit ging. In de zomermaanden speelden wij natuurlijk gewoon 's

avonds toch heel veel buiten, tot het tijd werd om naar binnen te gaan. Maar van

de wintermaanden, van september tot het voorjaar, altijd spelletjes.@

De sfeer in het gezin was goed, de kinderen hoefden weinig mee te helpen. Haar

moeder was er altijd voor de kinderen.AMijn moeder zorgde voor de kinderen en het

huishouden en mijn vader die zorgde voor het gezinsinkomen. Daar komt het

grofweg op neer. Dus heel traditioneel. Waarbij hij op zondag dan.., als ie vrij was,

dingen met ons deed. Wat mijn vader deed daar kan ik me eigenlijk vrij weinig van

herinneren; wat zijn rol daarin was. Omdat ie er gewoon vrij weinig was,

natuurlijk. Heel vaak ook op zaterdag werken. Ik denk wel dat hij ook de leuke

dingen met ons deed: de spelletjes, en erop uit trekken. Dat deed hij dan denk ik met

ons, terwijl zij meer aan het zorgen was. En bijvoorbeeld het straffen dat..  ja, heel

traditioneel, denk ik. Zij ook wel, maar als ze uiteindelijk de kinderen niet onder de

duim kon krijgen, dan dreigde ze met mijn vader. Zo van: "... dan vertel ik het tegen

papa." Waardoor hij natuurlijk degene wordt die straft of in die rol dreigt terecht

te komen. Zo zie ik hem niet, maar ik weet.. ze heeft het wel eens verteld dat ze daar

altijd mee dreigde en hij heeft daar ook wel eens wat over verteld. Dus ik weet dat

dat zo vroeger gegaan moet zijn.@

Inge herinnert zich dat haar vader het vooral van belang vond dat zijn kinderen

respect voor anderen hadden, en dat je niet beter was dan een ander omdat je bed

toevallig ergens anders had gestaan. Een tweede boodschap die Inge zich duidelijk

herinnert van haar vader is het belang dat hij hechtte aan jezelf ontwikkelen: "Mijn
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vader vond het heel belangrijk dat wij voor onszelf zouden kunnen zorgen. Hij had

zussen die alleen maar konden praten over kinderen en het huishouden. Daar heeft

hij zich altijd aan gestoord. Dat heb ik van hem meegekregen. Leren was heel

belangrijk. Je moest er wel wat voor doen. Als je er niks voor deed waren de conse-

quenties voor jezelf. Leren was vooral kennis verrijken. Hij vindt het heel belangrijk

dat je kennis hebt, dat je weet wat er speelt in je omgeving. En in die zin dus ook iets

anders dan alleen maar een middel om hoger op te komen. Ik heb nooit het gevoel

gehad dat ik mijn milieu moest ontstijgen. En ik heb ook nooit het gevoel gehad dat

ik in het gezin meer was omdat ik de enige was die naar de universiteit ging."

Van haar moeder herinnert zij zich een minder eenduidige boodschap, waarin ook

het accent wat anders ligt. Haar vader benadrukt het aspect van ontwikkeling, terwijl

het haar moeder vooral gaat om het niet afhankelijk hoeven zijn van een ander. "Mijn

moeder heeft altijd wel gezegd: "Zorg dat je economisch zelfstandig bent." Zij was

financieel afhankelijk van mijn vader, ze had nooit een eigen inkomen. Al het geld

wat hij verdiende ging in de boerderij zitten, of ze het er nou mee eens was of niet.

En eh.. ze hebben het ook een hele lange periode niet zo breed gehad. Dus moest

zij, denk ik, ook heel voorzichtig omspringen met geld. Ja, ze hebben denk ik, toch

behoorlijke geldzorgen gehad. Waarbij de prioriteit dan toch altijd bij het bedrijf

lag en niet zo zeer bij andere dingen die mijn moeder denk ik belangrijk vond. En

dat heeft ze me wel ingeprent. Zo van die economische zelfstandigheid: "Zorg dat

je niet afhankelijk bent." Mijn moeder is daar trouwens wel wat dubbelzinniger in

geweest dan mijn vader. Dus je moet wel je eigen inkomen kunnen verdienen, maar

aan de andere kant moet je ook goed aan de man komen." Het gegeven van de

dubbele boodschappen die dochters van huis uit meegegeven worden is voor de tweede

helft van de twintigste eeuw uitgebreid gedocumenteerd, en blijkt ook in de

hedendaagse oriëntaties van jongeren op zorg en werk nog te herkennen (Du Bois-

Reymond 1991, Peters 1992). Meer dan in woorden heeft haar moeder in haar houding

van "er altijd zijn voor de kinderen", de tijd en de aandacht die ze aan haar kinderen

besteedde, bij Inge de indruk achter gelaten dat kinderen voor haar moeder op de

eerste plaats kwamen.

Het katholieke geloof was ook erg belangrijk: veel meer dan de hoge afkomst van

haar partner (dat vonden ze niet belangrijk) telde voor haar ouders dat hij katholiek

was. Haar moeder vindt het ook erg jammer dat zij nu niets meer aan het geloof doen,
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maar, en daarin benadrukt zij weer het belang van de familieband: je bent er niet

minder om.

Ouderschap

Inge omschrijft hun gezin als een gezin waarin het kind "heel erg centraal staat". Ze

hebben duidelijke regels: er wordt aan tafel gegeten, avondeten en ontbijt ook.

Gezamenlijk eten is een belangrijk ritueel, het zijn momenten van samen zijn

waarvoor tijd genomen moet worden (voor zover het werk dat toelaat). Ook daarbij

zijn er duidelijke regels: bord leeg eten, recht zitten aan tafel. Ze proberen een

duidelijke lijn te volgen en als ouders consequent te zijn. Geen discussie tussen de

ouders waar hun dochtertje bij is, in noodgeval praten ze engels. "Liever iets doen wat

tegen je eigen gevoel in druist, tenzij het heel extreme dingen zijn, en het later

proberen met elkaar recht te breien, dan waar zij bij is heel onduidelijk zijn." 

Hoewel voor Inge het moederschap heel belangrijk is, zou ze ook niet zonder werk

kunnen: "Ouderschap is belangrijker. Zonder meer. Maar zonder werk zou ik ook

niet kunnen. Je moet mij niet full-time moeder laten zijn. Je moet mij ook geen werk

geven waarin geen uitdaging en verantwoordelijkheid zit. Dat is heel gecompli-

ceerd. Ik maak het mezelf daar mee ook niet makkelijker. Die leidinggevende baan

die ik nu heb vraagt heel veel van mijn tijd en mijn energie. Ik zou niet anders

willen."

Als ze zich op dit punt vergelijkt met haar buurvrouw die huismoeder is, weet ze

zeker dat ze dat nooit zou willen. Zoals voor veel werkende moeders van haar

generatie geeft Inge aan de combinatie werk -ouderschap ook voor haar niet

spanningsvrij is. Zelf heeft ze positieve herinneringen aan haar eigen moeder "die er

altijd was", in tegenstelling tot een jeugdvriendinnetje die thuis kwam "in een leeg

huis". Ze is zich er van bewust dat ze toen dacht: ik wil nooit een werkende moeder,

en dat ze dat nu zelf voor haar dochter wel is. Het weerhoudt haar er niet van om te

werken, maar maakt wel dat er een element van schuldgevoel dicht onder de

oppervlakte zit. Zo probeert ze de tijden dat ze thuis is met haar dochtertje ook hele-

maal aan haar te besteden, en krijgen de soms korte momenten van contact aan het

eind van de dag extra gewicht. Het is belangrijk dat die momenten leuk zijn, en haar

kind mag er niet onder lijden dat zij zo nodig wil werken.

Kinderen opvoeden is in de eerste plaats leúk, stelt Inge. Kinderen groot brengen

is heel erg genieten, zij en haar partner hebben heel bewust gekozen voor kinderen en

vinden het ontzettend leuk, de drukte, de gezelligheid. Uit haar beschrijving van de
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omgang met haar dochtertje spreekt veel enthousiasme en aandacht: "Dat aanhan-

kelijke, de overgave dat is iets fantastisch. Dat ze zo trots kan zijn dat ze al kan

schrijven en tellen. Dat heel langzaam opengaan van de wereld voor haar. Dat vind

ik ontzettend leuk om te zien. Het steeds groter worden, het uitstralen. En dat vind

ik leuk omdat ik leer om heel anders naar dingen te kijken. Dat ik kleine dingen

weer veel meer kan waarderen."

De meest centrale waarde in Inges eigen leven, die zij ook aan haar dochter wil

meegeven is respect voor anderen. Hieraan heb ik ook in hoofdstuk 4 al aandacht

besteed, ik zal er hier dus kort over zijn. Respect voor anderen wil zij haar dochter

bijbrengen, en zij hoopt ook voor haar dat  zij tevreden met zichzelf zal zijn en mensen

om haar heen zal hebben die haar waarderen zoals zij is. Een derde accent legt Inge

op kunnen genieten van het leven. Ze hoopt dat haar dochter plezier zal hebben, en

dingen kan ontdekken in het leven zonder verstrikt te raken in allerlei regeltjes.

Tenslotte vindt Inge het ook van belang dat haar kind weet heeft van manieren, hoe

je je hoort te gedragen. Of ze zich uiteindelijk aan die omgangsvormen houdt, is dan

weer  minder van belang, als ze maar weet hoe het hoort.

Inge heeft een omvangrijk netwerk, dat overwegend uit vrienden bestaat. Voor de

directe praktische steun kan zij zonder moeite vijf verschillende mensen noemen die

ze kan vragen. Dat zijn voor een deel wat meer "oppervlakkige" relaties (kennissen,

ouders van kinderen, buren) die in de buurt wonen en elkaar soms via school onderling

kennen op eenzelfde oppervlakkige manier. Daarnaast, met geringe overlap, zijn er

mensen die belangrijk in haar leven zijn als vriend(in) of familie, mensen die dierbaar

zijn en op meerdere levensgebieden belangrijk. Bij het bespreken van praktische

kwesties in de opvoeding vindt zij vooral ervaringskennis belangrijk, en dan zoekt zij

onder haar vrienden vooral de inspirerende voorbeelden: "In eerste instantie proberen

we er met z'n tweeën uit te komen. En dan hele goeie vrienden die kinderen in een

vergelijkbare leeftijdsfase hebben. Ik kan me niet voorstellen dat ik speciaal

daarvoor de telefoon zou gebruiken; dergelijke problemen hebben we nog niet

gehad. Maar er zijn wel een paar hele goede vrienden, die haar ook goed kennen,

waarmee we het zouden bespreken. Maar ook bijvoorbeeld met de buren aan die

kant. Dat zijn ook goede vrienden. Hebben ook kinderen in de vergelijkbare leeftijd.

Wat ook wel een criterium is dat je het ouders vind waarvan je denkt die gaan op

een leuke manier met hun kinderen om, de inspirerende voorbeelden. En je kijkt

daar bij altijd naar de ouders van wat oudere kinderen die dus al iets meer voor



Hoofdstuk 6

144

lopen. Dat we de effecten van het gedrag kunnen zien. Die zijn heel leerzaam. Met

m'n familie zou ik het ook wel bespreken, maar niet uitsluitend. En niet in eerste

instantie. Ik zou ze niet opbellen met: Ma, hoe moet ik dit doen. Maar als ik er ben

zal ik het wel aankaarten. En vragen of ze iets herkennen, hoe ze het zouden doen.

Dat wel."

De band tussen de gezinsleden was -en is nog steeds- heel sterk. Inge noemt ze met

enige plechtigheid "de banden des bloeds", een heel basale onderstroom van

vertrouwen, het gevoel dat je altijd bij elkaar terecht kan. Ze ziet haar familie niet zo

heel veel, maar wel intensief: zo gaan ze een aantal keren per jaar met de familie een

paar dagen in een huisje. Het is vooral een gezellig en vertrouwd samenzijn, waarin

de nadruk ligt op het gezamenlijk dingen doen, en niet zo zeer op gesprekken. Bij

vragen over opvoeding zou ze niet in eerste instantie met haar familie praten, maar met

goede vrienden die kinderen in dezelfde leeftijd hebben.

Het belang van respect voor anderen komt ook terug in de manier waarop Inge

haar netwerk omschrijft. Een aanduiding als Aons soort mensen@ spreekt haar niet aan:A

>Mijn soort=,  dat vind ik eng klinken. Net alsof ik iets anders uitsluit. Terwijl ik

denk, ik hoor wel bij een bepaalde laag, een bepaalde klasse. Ik ben een werkende

ouder die werk en kinderen heel belangrijk vindt, en die daar heel bewust mee wil

omgaan. Die meer belangrijk vindt dan alleen tv en chips, die zichzelf probeert te

ontwikkelen. Dat zijn een aantal typeringen. Dat brengt automatisch met zich mee

dat je een bepaalde groep mensen om je heen verzamelt die dat ook belangrijk

vinden.@ Toch kan zij wel groepen benoemen waar zij zich niet mee identificeert:

ABijvoorbeeld met mensen die regels en normen opleggen omdat het regels en

normen zijn, daar heb ik moeite mee. ... En waar ik ook heel veel moeite mee heb

is Akak@, veel geld hebben en je daar op voor laten staan. Het louche, maar ook het

Aoude rijke@. (1:11) Aangezien haar partner uit een bovenlaag van de maatschappij

afkomstig is, heeft zij daar toch aan moeten wennen in de omgang met sommige leden

van de schoonfamilie.

Erfenis

Inge voedt haar dochtertje in een heel ander situatie op dan die waarin zij zelf is

grootgebracht. Zij heeft het platteland van Groningen verruild voor de randstad, en is

sociaal aanzienlijk gestegen ten opzichte van haar ouders. De band met haar naaste

familie is onverminderd sterk, hier en daar vertelt zij in haast religieus aandoende

bewoordingen over het belang van familie voor haar. De band is goed, op een haast
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vanzelfsprekende manier, waarbij het niet nodig is om al te veel details van elkaar te

weten.

"Ik  zie mijn familie denk ik gemiddeld één keer in de zes weken. En dan zien we

elkaar minimaal twee, drie dagen.(...) Het is niet zo dat we daar dan even op bezoek

gaan. Het is veel intensiever. Ik kan niet zonder familie. Dat is ook iets dat ik heb

meegekregen in m'n opvoeding. Ik vind familie belangrijk: de banden des bloeds.

Terwijl.. van vrienden pik ik meer dan van mijn familie. En bij mijn familie bespreek

ik niet alles. Maar kom niet aan mijn familie! Van mijn vrienden weet ik meer, wat

ze beweegt, wat ze bezig houdt, dingen waar ze mee zitten. Problemen die ze

hebben. En dat kan ik bij mijn familie wel benoemen maar daar hoeft niet altijd heel

uitgebreid over gepraat te worden. Dat is een gevoel, een basis, en die is goed. En

ik kan altijd op ze terug vallen. Wat er ook gebeurt." Inges ouderlijk gezin heeft haar

ook geborgenheid en vertrouwen geboden, deze houding wil zij voortzetten in haar

huidige gezin. Het is niet iets wat krampachtig nagestreefd hoeft te worden, het is er

gewoon. Eerder lijkt het tegenovergestelde iets waar ze alert op moet zijn: zit ze er niet

tevéél bovenop? "Je kunt een kind ook overladen met liefde en het daardoor in een

probleemsituatie brengen. Wat je nooit hebt gewild maar wat onbewust wel een rol

kan spelen, als je steeds maar blijft zeggen: ik ben zo blij dat je er bent." Op dat

punt herkent ze bij zichzelf iets van haar moeder: de neiging om te toegeeflijk te zijn.

Eigenlijk is ze zelf erg beschermd opgevoed, en was haar moeder makkelijk te

overreden om toch maar toe te geven aan de wensen van haar kinderen. Ze vindt dat

niet zo goed, de wereld is hard, en daar moet je als ouder je kind op voorbereiden. Ze

probeert dus zelf consequenter te zijn als opvoeder.

Er lijken zich in dit verhaal geen grote breuken of conflicten voor te doen. Inge

heeft goede herinneringen aan haar jeugd en heeft nog steeds een goed en redelijk

intensief contact met haar ouders en broers en zus. Er zijn doorlopende lijnen, er is

overwegend continuïteit. Naar mijn mening zou deze erfenis in de eerste plaats als

een morele erfenis getypeerd kunnen worden. De algemene basiswaarde van respect

voor anderen traceert zij zelf als iets wat zij meegekregen heeft uit haar eigen jeugd.

Op de middelbare school zat zij als boerendochter in een Atheneum alpha klas met

bijna allemaal middenklasse kinderen. Er zaten heel weinig kinderen in die klas uit

lagere milieus. Ze heeft daar een gevoel gehad van minder zijn, anders zijn. Respect

voor anderen is voor haar een emotioneel geladen begrip, meer dan een belangrijke

abstracte waarde. In hoofdstuk 4 vertelde zij hoe respect voor haar voelde als Aeen
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heftige emotie". In haar studie en beroepskeuze heeft het uitgangspunt van respect

voor anderen ook meegespeeld. Vroeger thuis droeg haar vader altijd uit dat je niet

minder bent omdat je bed toevallig ergens anders staat. Terwijl het respecteren van

anderen voor haar ouders duidelijk gegrondvest was in hun overtuigde katholieke

geloof, is voor Inge die waarde belangrijk gebleven, maar niet in een religieuze

context.

Zij is maatschappelijk gezien een duidelijke stijger, de enige van de kinderen die

gestudeerd heeft. Als gevolg van deze maatschappelijke stijging heeft zij een gebrek

aan kennis over manieren en etiquette als belemmering ervaren, en ze wil nu dat haar

dochter wel die kennis meekrijgt. Zo kan zij zichzelf nog heel goed herinneren dat het

eerste bezoek aan haar toekomstige schoonouders moeizaam verliep en het verschil in

cultureel kapitaal zich manifesteerde in Ahet bordje voor de sla@: A Ja, heel duidelijk

het bordje voor de sla. Dat is me altijd bij gebleven. Ik ging daar eten, werd echt

in de mooie kamer ontvangen. Gelukkig zeiden ze later dat ze dat nooit meer zouden

doen. Maar het eerste begin was daar gewoon eng. We gingen aan tafel zitten en

er stonden  overal om het bord van die kleine bordjes en ik wist bij god niet wat ik

er mee moest doen. Ik weet niet eens meer wat we gegeten hebben. Maar er was ook

sla bij en ik schepte die sla gewoon op mijn bord. En toen zei mijn schoonvader heel

fijntjes: Aje mag het ook daar op doen.@ Toen dacht ik: oh nou weet ik waar het voor

is! (...) Na jaren heb ik het tegen hem gezegd en het gekke was dat hij het zich nog

wist te herinneren ook. Dus waarschijnlijk was het voor ons alle twee een pijnlijk

moment.@

Een tweede belangrijke boodschap die zij van haar eigen ouders heeft meegekregen

is het belang van leren. Haar ouders die zelf de kans niet gehad hebben, hebben hun

kinderen sterk gestimuleerd om verder te leren. Bij Inge, die deze opdracht vervuld

heeft, krijgt deze waarde toch weer minder gewicht: plezier hebben vindt ze voor haar

dochter belangrijker dan verder komen. Mogelijk is dit ook te zien als een modernere

invulling van noodzakelijke vaardigde, van het kunnen relativeren van het belang van

opleiding wanneer je zelf vrij "hoog" zit. De aard van de erfenis is hier vooral positief.

5. Erfenis als >>gemengd genoegen==

Met deze typering duid ik een middengroep aan, het zijn ouders die noch een

overheersend positieve, noch een overheersend negatieve houding ten aanzien van hun



Opvoeders en erfenissen

147

erfenis hebben. Hoewel deze groep het minst uitgesproken lijkt te zijn, is het een

belangrijke groep. Voor onderzoeksdoeleinden is het makkelijker om met extremen te

werken: een duidelijk positieve erfenis levert een mooi en tamelijk eenduidig verhaal

op, maar juist in het samengaan van verschillend gewaardeerde elementen binnen  een

erfenis blijkt de complexiteit en het gelaagde karakter van de sociale werkelijkheid.

Het geldt immers voor bijna iedereen dat een erfenis zelden helemaal positief of

helemaal negatief is. Bij de ouders uit deze middengroep lijken positieve en negatieve

aspecten elkaar ongeveer in evenwicht te houden. Er zijn ouders die een overwegend

positieve houding hebben ten opzichte van hun eigen opvoeding, maar die

tegelijkertijd op voor hen belangrijke punten ook dingen anders willen doen. Er zijn

ook ouders die zeggen nu geen boodschap meer te hebben aan hun verleden omdat hun

huidige leven er heel anders uit ziet, maar wel aangeven dat hun erfenis belangrijk is.

Ook zijn er ouders die ambivalent zijn ten opzichte van hun eigen opvoeding: op

bepaalde aspecten willen ze het anders doen, maar merken dat zij daar ongewenst in

herhaling vallen.

Marlies

introductie

Marlies woont met man en twee kinderen, zoon van 9 en dochtertje van 5 jaar, in

Rotterdam. Het is een rustige buurt met redelijk grote woningen, de huizenblokken uit

eerste helft van deze eeuw vormen een degelijk gesloten rij van  boven- en

benedenwoningen. Veel massieve houten voordeuren, metalen raamkozijnen. Het

gezin woont al 10 jaar tot grote tevredenheid op een bovenhuis. De inrichting van de

woonkamer is vrij strak: geel marmoleum op de vloer, verder veel primaire kleuren.

Rode bank, aan de muur moderne kunst, blank houten wandrek waarin de boeken

dubbel staan, stapel schaakboeken, portretjes van de kinderen. Kinderhoekje met

duplo, in de achterkamer staat een keyboard op de strijkplank.

Marlies (37) heeft lerarenopleiding frans en engels gedaan en werkt nu 16 uur per

week als secretaresse op een architectenbureau. Haar partner (39) heeft zijn studie

Nederlands gestaakt en is overgestapt naar de horeca, hij heeft nu een volledige baan

als manager van een restaurant. Ze zijn niet religieus.

kindertijd



Hoofdstuk 6

148

Marlies is opgegroeid in een gezin met 4 kinderen in een dorp in Noord Holland. Haar

vader had alleen lagere school en had een timmerfabriek vlakbij huis. Hij was een hele

strenge vader, maar wel rechtvaardig. Een actieve man, hij zong in de operette en was

actief in het verenigingsleven. Hij was autoritair en heel rechtlijnig, maar wel iemand

die respect afdwong. Heeft in het verzet gezeten en zichzelf van alles geleerd. A Hij

kan wel dingen sec beschrijven, maar niet vertellen wat hij daarbij voelde. (...) Ik

zag enorm tegen mijn vader op hè. Dat was toch een autoritaire figuur. Ik haalde

het niet in mijn hoofd om te schelden tegen mijn vader. Dat was zo... mijn vader

heeft me niet geslagen bijvoorbeeld, nooit. Maar hij kon ontzettend bulderen, nou,

dan had je nog liever dat je een klap op je kont kreeg, dan dat je dat gebulder aan

moest horen.. (18:14) 

Haar moeder was heel lief en zachtaardig, nooit boos. Zij had tot haar verdriet niet

door kunnen leren na een paar jaar huishoudschool, en was huisvrouw. Ze was een

heel zorgzame moeder. AAls ik uit school kwam was mijn moeder thuis en dan

dronken we een kopje thee en dan gingen we spelen en we moesten om half zes thuis

zijn. Dat was ook heel strikt half zes. Anders kreeg je op je lazer.(...) Maar mijn

moeder die was echt een zorgzaam type. Die maakte mijn brood nog altijd klaar,

ook al hoefde dat niet van mij.@ Marlies heeft op verschillende punten goede

herinneringen aan haar jeugd. Ze herinnert zich haar ouderlijk gezin als Aeen heel

warm nest@, en is ook positief over de steun die ze van hen kreeg. Ze heeft altijd het

idee gehad als ze iets echt graag wilde, dat haar ouders achter haar stonden, dat ze

geen tegengas gingen geven. Heel streng vindt ze haar opvoeding achteraf ook niet: AIk

vond mijn ouders af en toe best streng, maar met school waren ze weer niet streng. Ze zeiden

ook niet van, heb je je huiswerk al af. Dat soort dingen. Mijn moeder had zelf zoiets, nou ze

komt er wel achter. Als ze niets doet, komt ze er zelf wel achter. Nou daar kwam ik ook

achter. Ik ben een keer blijven zitten. Dat was gewoon omdat ik niets deed. Ik was met

andere dingen bezig. Maar geen sancties of zo hoor, nee. Nee, daar verbaas ik me nu echt nog

wel over hoor, hoe dat gegaan is. Maar ik denk dat zij echt dachten van nou, dat moet ze zelf

ondervinden hoe dat is. Nou, dat is een goede les geweest, want ik wilde niet nog een keer

blijven zitten.@ Geen echt strenge opvoeding dus, maar toch had ze wel eens willen

horen dat haar ouders trots op har waren, Amaar ja, ze waren niet zo scheutig met

complimenten@.

Haar moeder spoorde haar aan om een goede opleiding te volgen, omdat ze daar

zelf niet de kans voor had gekregen. Advies over wat voor soort opleiding konden ze

haar niet mee helpen, daar hadden ze -door gebrek aan eigen opleiding- geen zicht op.



Opvoeders en erfenissen

149

Marlies heeft dat als een gemis ervaren.A Mijn moeders  vader had ook een zaak en ze

moest komen helpen. Ze werd gewoon van school geplukt. Daarom heeft ze altijd gezegd,

zorg dat je je school afmaakt. Want ik heb het nooit gekund en dat is heel jammer. Ze had

ook best willen werken.@ "Gezond leven" en goed voor je lichaam zorgen (sporten, niet

overmatig roken of drinken) werd belangrijk gevonden thuis. Marlies zat al op jonge

leeftijd op turnen, haar vader ging dan altijd  mee om te kijken.

Ouderschap

Het gezinsleven verloopt redelijk gestructureerd, en wordt vooral bepaald door de

wisselende werktijden van haar partner. Ook de kinderen hebben naast school nog

verschillende activiteiten: voetballen, pianoles, ballet, zwemles. Toch is het niet zo dat

ze alles heel strak plannen, en met vastgestelde taken werken. ADe jongste die zit op

ballet. Maar daar gaat ze even mee stoppen want dan moet ze op zwemles en dat is twee keer

in de week. En dan stopt ze even met ballet anders moet ik de hele week heen en weer rijden.

En dat houd ìk niet vol.(...) Dus dat is puur mijn grens hoor, want ze zou best nog wel

willen. Maar ja, ze kan wel willen, maar het houdt gewoon ergens op anders wordt het te

veel denk ik, het heeft meer met het praktische te maken. Echt, want dan moet je dinsdag en

donderdag halen en brengen en dan zou ze dan op woensdag balletten, dan moet ik haar op

woensdagmiddag halen en brengen en dat zijn net de dagen, dinsdag en donderdag ben ik

toch aan het werk. Ja en ik heb zoiets van er moeten ook leuke middaagjes overblijven om

gewoon thuis te spelen.@

Vrije tijd samen doorbrengen is belangrijk en ligt vooral in de sfeer van 'een dagje

weg', naar buiten of naar een museum, maar daarnaast moet er ook ruimte zijn dat

ieder z'n eigen dingen kan doen. Het is kortom het moderne, drukke gezinsleven met

twee werkende ouders en kinderen die ook hun graantje meepikken uit het grote

ontplooiingsaanbod. Dus moet er af en toe op de rem getrapt worden als haar grens van

het praktisch haalbare overschreden dreigt te worden. Toch ligt hieronder ook een

duidelijke opvatting over wat opvoeding moet zijn: "je moet er gewoon ZIJN voor je

kinderen." Marlies baseert haar vaste overtuiging hiervoor op verschillende argumenten.

Zo blijken de meest lastige kinderen op school precies die kinderen te zijn, waarvan de

ouders fulltime werken en nooit tijd voor hun kinderen hebben. Bovendien heeft ze dat

uit eigen ervaring ook gemerkt; "Ik heb een tijdje 32 uur gewerkt, ik had het gevoel dat ik

overal te laat was... ik miste de rust. Dan zijn ze de hele dag weg geweest, dan weer bij een

ander.. zijn ze helemaal opgefokt, en thuis gaan ze zich nog een keer uitleven. Vreselijk! Ik
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werd er ook  ziek van..@  Uiteindelijk doe je toch gewoon wat je gevoel je ingeeft, is de

laconieke onderbouwing. Last van opvoedingsonzekerheid ("wat is dat?") heeft ze dan

ook niet, noch behoefte aan ondersteuning door professionelen.

Wat vindt ze het belangrijkst om haar kinderen bij te brengen? De waarden die zij

noemt liggen vooral op sociaal terrein: "lekker in hun vel zitten", sociaal stevig op de

grond staan, goed met mensen om kunnen gaan. En ook dat ze straks tegen alle

verleidingen opgewassen zijn. Openheid en vertrouwen zijn twee zaken die Marlies van

groot belang vindt in de opvoeding. Kinderen moeten gewoon overal mee aan kunnen

komen, en ze krijgen ook antwoord als ze iets willen weten of ergens mee zitten. Dat

loopt in de praktijk ook wel goed: de sfeer in het gezin noemt ze warm, gezellig. De

kinderen voelen zich volgens haar happy, en andere kinderen komen hier ook graag

spelen.

Het opvoedingsnetwerk is omvangrijk en bestaat voor een belangrijk deel uit buren

en vrienden. Meerdere keren komt de buurt ter sprake, en dan vooral het hechte

buurtnetwerk van andere ouders waaraan ze veel steun ontleent. Want "opvoeden is

gewoon hartstikke moeilijk", en dan is praktische steun in de vorm van opvang, een

oogje in het zeil houden als de kinderen buiten spelen, en ook het erover kunnen praten

met gelijkgestemde ouders, erg waardevol.  Haar sociale netwerk is vrij omvangrijk, en

ze noemt het zelf heel uniek dat ze als buurvrouwen elkaar onderling zo goed

aanvullen.

Erfenis

Bij Marlies zijn een aantal dingen minder eenduidig. Ze heeft overwegend positieve

herinneringen aan haar eigen opvoeding en geeft ook aan dat je ongemerkt heel veel

overneemt in uitdrukkingen en houding. Ze waardeert sommige dingen, zoals letten

op gezondheid, een warm thuis, en  vooral ook het gevoel dat haar ouders achter haar

stonden, heel erg, en wil die ook bewust doorgeven aan haar eigen kinderen. ADat je je

lichaam goed verzorgt. Dat is nu ook met onze kinderen zo. Dat probeer ik ze ook wijs te

maken, dat je niet iedere dag patat kan eten. Dat kan gewoon niet. Waarom het belangrijk

is dat je lichaam beweging heeft en dat soort dingen. En roken, maar ja mijn ouders hebben

het eigenlijk nooit gezegd dat ik niet mag roken of zo@ Tegelijkertijd is ze ten aanzien van

 andere aspecten kritisch: met name waar het het gebrek aan openheid betreft, en de te

grote afstand tussen haar ouders en haarzelf. AEr zat toch een bepaalde afstand tussen mijn

ouders en mij. Ik denk dat de afstand tussen mij en mijn kinderen kleiner is. Gewoon toch
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meer op één niveau. Ik zei ook altijd u tegen mijn ouders. En mijn kinderen noemen me bij

de voornaam.@

Voor een belangrijk deel is dat ongetwijfeld de invloed van het tijdsgewricht, van

veranderende normen over opvoeding en informelere omgang tussen ouders en

kinderen nu in vergelijking met 30 jaar geleden. Als je kijkt naar de samenstelling van

het opvoedingsnetwerk, dan is ook duidelijk dat de invloed van verwante ouders,

generatiegenoten, zwaarder weegt.  Het gebrek aan openheid dat zij heeft ervaren lijkt

haar nog het meeste dwars te zitten. Er werd  vroeger wel veel gepraat thuis, maar niet

over problemen en vooral niet over seks. AJa, wel over van alles en nog wat maar niet over

seksualiteit bijvoorbeeld, dat niet. En ook over problemen daar werd gewoon niet over

gepraat, dat werd allemaal onder het tapijt geveegd weet je wel.(18:13) De afstand die zij

vroeger heeft ervaren met  haar ouders en de ontwijkende antwoorden of verzwijgen

wanneer zij als kind met vragen zat, is iets dat zij zelf duidelijk anders wil doen ten

opzichte van haar eigen kinderen.A Ik probeer hen wel zo goed mogelijk van alles te

vertellen hoor. Daar ben ik heel makkelijk in. Ook op seksueel gebied bijvoorbeeld. Als ze

een vraag stellen dan geef ik gewoon antwoord hoe dat zit. En dat doe ik eigenlijk omdat

mijn moeder dat helemaal niet kon en dat vond ik heel vervelend. Dan stelde ik mijn moeder

een vraag en dan ging ze heel geheimzinnig zitten doen, dat moest dan op mijn kamer

besproken worden. Nou dat vind ik zo achterlijk. Maar ja zij was natuurlijk van een heel

andere generatie. En ze was ook al wat ouder toen ze mij kreeg. Ze heeft dat nooit geleerd

of meegekregen.@ Ook het wegmoffelen van problemen die er in de familie waren vindt

ze negatief. AHet heeft vooral met  openheid te maken. Want als er wat was, in de familie,

er was iets gebeurd of zo dan werd daar niet over gesproken,  terwijl ik vind van kinderen

mogen dat best weten als er wat is, of  als er wat gebeurt. Zoals toen mijn oma overleed, nou

daar werd zo geheimzinnig over gedaan. Ik mocht niet naar de begrafenis, ik begreep er geen

hout van. En je had echt het idee dat je buitengesloten werd. Terwijl je ook bij de familie

hoorde. Omdat je kind was mocht je niet mee. En ook andere dingen, een familielid die was

opgenomen in een gesticht, die was vreselijk gestoord en die heeft jaren in een inrichting

gezeten waar ik dus niks van af wist. Dat werd allemaal bij ons weggehouden. En ja, dat heb

ik ook wel gezegd, zij wilden ons daar niet mee lastig vallen.@

Het opvoedingsnetwerk van Marlies lijkt het belangrijkste referentiekader voor haar

te vormen, aan de buurvrouwen heeft zij veel als steun en herkenningspunt, als

klankbord voor het toch wel moeilijke opvoeden. Ten opzichte van haar eigen

opvoeding is zij minder eenduidig: er zijn een aantal positieve punten, er zijn ook een
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aantal dingen die zij juist anders wil doen. Hierdoor krijgt haar erfenis minder nadruk,

zij lijkt zich er redelijk los van gemaakt te hebben. Dit geldt eens te meer omdat er geen

hele heftige emotioneel beladen thema=s deel van uit maken, zo kan  haar erfenis

bijdragen tot een zekere gemoedsrust.

Joop

introductie

Joop is al eerder in het vierde en vijfde hoofdstuk geïntroduceerd. Hij is een voorbeeld

van iemand die zijn milieu ontgroeid is, en dus op het gebied van opvoeding eigenlijk

geen boodschap meer heeft aan vroeger. Tegelijkertijd is hij zich zeer bewust van de

invloed die zijn erfenis heeft op bepaalde aspecten van zijn leven. 

kindertijd

Hij groeide op in een Rotterdamse volkswijk in een katholiek gezin met vier kinderen.

Zijn vader had alleen lagere school, maar had toch een eenvoudige administratieve

baan bij een grote bank weten te veroveren. Doordat hij een chronische ziekte had kon

hij zijn werk maar net volhouden, maar kwam doodmoe thuis en lag dan verder op de

bank.  Zijn moeder werkte als schoonmaakster op Aincourante tijden@ (onder etenstijd!)

en opa, die weduwnaar was, at iedere dag mee en zorgde door zijn vrijwel permanente

aanwezigheid ook voor veel spanningen. Het was vooral voor zijn moeder een zware

taak om de boel draaiend te houden, en terugkijkend nu hij zelf ouder is, kan Joop dat

goed invoelen: A Opa was er altijd. En hij was  niet een aardige man. Het was niet een

bozerik, maar om te zeggen het was een warme opa met wie je een gezellig gesprek kon

voeren of op schoot kon zitten of zo. Nee. Ja, dat was ook een rare situatie in huis want, ik

bedoel mijn moeder die toch  al de spil in het huishouden was, die was dan aan het werk, dus

die was er niet. En zo'n vader die dan half op de bank lag te zwabberen. En opa die dan de

honneurs waarnam... Nou ja, dat heb ik zelf  toentertijd niet zo beleefd maar achteraf hoor

je dat wel van mijn moeder, die beklaagt zich er nog over, over opa: het eeuwige blok aan

je been. ...Ja, dan had hij commentaar op de kinderen. Want op een gegeven moment dan

kwam ze van d'r werk, ja moet je eens voorstellen. Eerst het huishouden doen, en dan nog

's avonds werk, je bent bekaf, en dan zit er zo'n ouwe  kerel die dan nog op je kinderen begint

te kankeren. Want die is niet goed, en dat was niet... En die wilde geen vet eten met het eten.

(...) Maar ja ik heb nooit het gevoel gehad dat wij daar onder leden of zo. Dat, ja zo ging het.

Hoe raar, ja ik bedoel als je nu kijkt hoe wij dat hier doen, dat is toch heel anders. Maar ja

nogmaals het ging zoals het ging. Dat was voor ons niet raar.@ Bij de groenteboer en de
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slager werd gepoft, één keer in de drie jaar op vakantie, veel dingen konden gewoon

niet. In de wijk waren ze daarin geen uitzondering, het waren allemaal mensen met een

smalle beurs.

De boodschap van zijn ouders was vooral gericht op sociale stijging, een opdracht

die hij heeft  vervuld. Hij heeft een sterk besef van de grote sociale afstand die hij

afgelegd heeft. Hoezeer hij zelfs de aspiraties die zijn vader voor hem had achter zich

heeft gelaten, blijkt uit een zeker ongeloof waarmee hij daarop terugkijkt: de

verschrikking dat hij gelukkig zou moeten worden met een baan als afdelingschef op

een bank! AEn achteraf, of eigenlijk pas sinds kort, heb ik door, tenminste denk ik door te

hebben hoezeer zijn stap van het verkopersschap in zo'n meubelzaak naar de Rotterdamse

bank wat voor een geweldige sociale stijging dat voor die man betekende. Hij werd daarmee

witte-boordenwerker achter een bureau. En bij een groot bedrijf waar veel geld was. En ik

moest minstens zoiets, ja, misschien kon ik wel chef worden op zo'n afdeling! Och god.@

Ouderschap

Wanneer hij lijnen doortrekt naar de opvoeding van zijn eigen kind, dan zijn het vooral

dingen die hij anders doet. Hij wil z=n kind juist wel meegeven dat het belangrijk is om

dingen samen te doen, en hoopt zij later wèl achteraf het gevoel heeft van Aik was er

thuis@, dat ze Ade nestgeur kan ruiken als ze terugdenkt@. Zelf kan hij zich dat niet

herinneren: @Ja, samen delen, vonden ze belangrijk:, als je een gulden op straat vond die

moest door vieren. Ja, kreeg je een reep chocola van oma, dan moest die ook door vieren. Ook

al waren het kleine dingen, we moesten het met z'n allen delen. En toch is daar iets raars mee

want ik vind niet dat ik uit een harmonieus gezin kom. Het idee dat je met elkaar iets hebt,

 waardoor je dus als ouder met kinderen of kinderen  onder elkaar een speciale band hebt.

Dat heb ik helemaal niet ervaren, en nog steeds niet met m=n familie, dat je iets met elkaar

hebt. Dat je een kleine gemeenschap vormt. Dat is niet gebeurd. Maar dat vind ik wel

jammer. Daardoor.. het gevolg is dus in feite dat je vooral voor jezelf, voor je eigen plek

vecht.@

Familie speelt bij Joops netwerk een hele ondergeschikte rol. Zijn Avechthouding@ die

zeker als onderdeel van zijn erfenis gezien kan worden heeft hem gebracht op de sociale

positie waar hij nu is. Eenmaal zover gekomen, heeft hij meer aan steun aan ouders in

een vergelijkbare situatie, en heeft hij weinig behoefte aan het voortzetten van waarden

die vroeger van belang waren.
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Zijn houding ligt dichter bij die van Agnes, maar dan in een geslaagde variant. Ook

hij doet het >alleen=, wanneer je het vergelijkt met de inbreng van familie. In die zin zijn

er overeenkomsten met Ahet eigen project@, van academici met laaggeschoolde ouders.

(Brands,1992) Een houding dus van ik (we)  doe(n) het zelf. Ondersteuning die hij

daarbij nodig heeft, zoekt hij ook zelf, en vindt die bij vrienden en collega=s.

Erfenis

Joop is zich sterk bewust van de sociale afstand die hij afgelegd heeft:AHet besef dat ik

dat ontstegen ben, dat is enorm. En ook het ontstijgen in andere zin. Ik bedoel dat was heel

gek dat ik kon doorleren, dat paste al niet in dat milieu. Maar ook in materiële zin, ik bedoel

we hebben geld zat. Je klaagt er wel eens over. Voor een deel ook uit angst dat je weer terug

moet. Ooit. Maar we hebben op zich poen zat en ik bedoel het is allemaal luxe. Op een

gegeven moment wilden we de auto vervangen. Nou dat hebben we zo betaald. Nou, dat kan

allemaal. Dat was ondenkbaar, vroeger kon je daar niet eens over denken. En dat realiseer

ik me donders goed. Daarom vind ik ook dat Welmoed ook moet waarderen dat je met kleine

dingen ook tevreden moet zijn. Net zo goed als ik vind dat je moet proberen om wat meer

er uit te halen maar het, nou het voorbeeld dat ik noemde, dat ze zich beklaagt dat ze een

te klein snoepje heeft. Dat vind ik niet te pruimen. En dat zal wellicht ook hier op terug te

voeren zijn hoor want het, er waren alleen maar kleine snoepjes voor ons vroeger@

De afstand is groot en in die zin is het geen referentiekader meer dat nog houvast

zou kunnen bieden bij de opvoeding van zijn kind, in zo=n totaal andere situatie. De

erfenis werkt door, overwegend als belasting:AIk heb het gevoel dat ik al te vaak eraan

herinnerd word. Of dat ik het nog moet meeslepen op de een of andere manier. Niet dat ik

me er voor schaam of zo, niet in die zin. Maar ja het uit zich in dingen als in spreken. Mijn

moeder kan geen Nederlandse volzin maken. Uberhaupt geen volzin. Maar ook een kleine

zin zonder taalfouten. Ze zit nu op basiseducatie. En laatst vertelde ze met trots dat ze

eindelijk doorheeft het verschil tussen jij hebt-jij heeft. Ja. En ik merk dat als ik niet gecon-

centreerd praat dat ik heel veel van dat soort fouten maak. En met schrijven precies hetzelfde.

En het kost moeite. En niet dat ik elke dag weer gepijnigd ben, o hoe moet ik het nou,

helemaal niet. Maar het ja het kost moeite. Gewoon goeie taal uitspreken.(...)  Terwijl als

je op de universiteit dan met sommige mensen omgaat dan denk ik goh dat is toch niet voor

mij weggelegd. Het gemak waarbij sommige mensen over duizend-en-een onderwerpen

praten. Zich laten omringen door allerlei hotemetoten met een gemak alsof het de gewoonste

zaak van de wereld is,  ja voor hun wel ja. Daarin merk ik wel verschillen. (...) En ik heb

het ook met mensen die zo'n vlotte babbel hebben. Welbespraaktheid dat is het misschien
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ook. Welbespraaktheid. Die een rijke cultuur bij zich hebben., dan voel ik me toch een kleine

jongen. Ja, daar heb ik enorm de pest in. En dat en daar sla ik door dicht. Zo'n discussie

verlies ik.@

Hij herkent ook bij andere sociale stijgers een Azekere lomperigheid@, een gebrek

aan sociale vaardigheden, iets waar je overigens ook soms je voordeel mee kan doen:

ANou, ik merk wel dat, ja een zeker volks gedrag. Ja of iets wat daar voor doorgaat. Dat

vinden mensen wel leuk. Ja, een zekere platheid en daar kan je wel je voordeel uit halen.

Soms. In bepaalde omstandigheden. Ja, dat geloof ik wel. Het ja het hangt wel af met wie

je omgaat maar een zekere onbekommerdheid over hoe je je verder gedraagt in de wereld met

het idee, ik kom nou eenmaal uit een eenvoudig milieu en dat is dan maar weer de andere

kant.@ Joop is door zijn grote sociale stijging in een andere wereld terechtgekomen. Zijn

culturele en intellectuele horizon is stukken breder dan die van zijn ouders en materieel

gezien kan hij nu geld uitgeven aan zaken waar hij vroeger niet eens van kon dromen.

In de Nederlandse verhoudingen heeft hij wel ongeveer de maximale sociale afstand

afgelegd die in een generatie te bereiken is. Zijn verhaal kan dan ook zonder moeite

gelezen worden als een individueel succesverhaal van een arbeidersjongen die de

kansen grijpt die het onderwijsstelsel hem biedt en zijn milieu ontstijgt. Hij maakt

overtuigend duidelijk dat er een wereld van verschil ligt tussen zijn eigen opvoeding en

die van zijn dochter, en dat hij nu geen boodschap heeft aan zijn eigen opvoeding.

Tegelijkertijd klinkt er ook een andere toon in zijn verhaal door, een toon die het idee

van individuele mogelijkheden stevig nuanceert. Joop vertelt dat hij vaker dan hem lief

is geconfronteerd wordt met de overblijfselen van zijn afkomst. In het algemeen ervaart

hij dat als een belasting, maar hij heeft ook manieren gevonden om er zijn voordeel mee

te doen. Hij ontkent absoluut niet de invloed van zijn milieu van herkomst en van zijn

opvoeding, en geeft ook aan dat die invloed doorwerkt in de opvoeding die hij zijn

dochter geeft. Maar, anders dan bij de ouders die hun erfenis als voorbeeld of als

inspiratie zien, is bij Joop sprake van een grondige bewerking van de thema's uit zijn

erfenis. Elementen eruit heeft hij vertaald zodat zij bruikbaar zijn in zijn huidige

leefwereld. Het voorbeeld van de vertaling van opleidingsdwang naar ambitie in meer

algemene zin noemde ik al. Een ander voorbeeld bleek hierboven: de intolerantie bij

ontevredenheid van zijn dochter in deze overvloed: ik had vroeger niks en daarom moet

jij nu leren ook tevreden te zijn met kleine dingen. Ook in het verhaal van Marlies

komen dergelijke vertalingen en omzettingen voor. Het gebrek aan openheid over

problemen en de afstand tussen haar ouders en hun kinderen, heeft ze negatief ervaren
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en wil ze ten opzichte van haar eigen kinderen duidelijk anders aanpakken. Meer

openheid en een grotere gelijkwaardigheid in vergelijking met vroeger, maar vroeger is

ook in deze verhalen een referentiepunt. Wellicht op het eerste gezicht minder

duidelijk, omdat vertaling en omzetting van de inhoud of van de vorm, het verband

minder in het oog laten springen.  

 6. erfenis als last

Deze typering gebruik ik voor ouders die een erfenis hebben die overwegend negatief

is. Wanneer ze terugkijken overheersen de negatieve herinneringen. De wijze waarop

ze zelf zijn opgevoed is bepaald geen voorbeeld dat ze voor hun eigen kinderen

zouden willen toepassen. Het is eerder het tegendeel: liefst zouden ze het heel anders

aanpakken. Hieronder volgen daarvan twee voorbeelden.

Gijs.

introductie

Gijs (38) heeft LTS timmeren gedaan en heeft sinds een jaar vast werk als stukadoor,

een volledige baan, en werkt soms nog extra. Hiervoor is hij een tijd werkloos

geweest, en had af en toe een korte tijd werk. Zijn vrouw heeft nu geen betaald werk,

haar opleiding weet hij niet precies, waarschijnlijk Mavo. Ze hebben één zoon, Jurjen,

van acht jaar. Ze zijn niet religieus, en wonen sinds 7 jaar in een nieuwbouwwoning

in een stadje in Midden Nederland.

kindertijd

Gijs is opgegroeid in de randstad, in een lager middenklasse gezin van drie kinderen.

Zijn vader was kostwinner en daarnaast actief in het verenigingsleven en in de

Nederlands Hervormde kerk. Hij was overtuigd gelovig, en in het gezin een zeer

dominante man ("een commandantje") wiens wil wet was. Zijn moeder was

huisvrouw, hij omschrijft haar als een lieve, simpele vrouw, die zijn vader door dik

en dun volgde.

De kinderen werden streng opgevoed, met name de wekelijkse strakke rituelen op

'de dag des Heeren' staan als dieptepunten in zijn herinnering gegrift. Als enige zoon

had hij "een streepje voor" waar het thuis meehelpen betrof, het meeste deed zijn

oudere zus. Zijn beide zusters zijn al jong uit huis gegaan, zodat hij een groot deel van
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zijn jeugd alleen thuis was. Waar zijn zusters eerder in opstand kwamen tegen het

strenge gezag van zijn vader, beschrijft hij zichzelf als een vrij stil iemand, die ruzies

maar langs zich heen liet gaan, buiten speelde wanneer hij kon, of naar vriendjes of

naar zijn opa ging. "Hoe m'n opvoeding was? Nou, streng. Dat weet ik zeker. Ik was

vaak buiten, voetballen. Als ik niet moest leren dan was ik buiten... meestal was m'n

moeder er met huiswerk.. behalve op de LTS toen hielp mijn vader, dat kon m'n

moeder niet natuurlijk. Lagere school altijd m'n moeder, met tafels, Nederlandse

taal." Hij hoefde niet veel te helpen thuis, maar herinnert zich toch met enige warmte

de momenten dat hij z'n moeder hielp met de was: "Nee, ik hoefde niet veel te doen.

Ik heb wel m'n moeder geholpen met wassen, dat vond ik gezellig... dat was altijd

op vrijdag of zo, toen ik op de LTS  zat ... kan ik me wel herinneren, m'n moeder had

zo'n oude wasmachine, zo'n draaiding, weet je wel met zo'n vleugel... dan hielp ik

met het natte goed zo in de droger doen.. dat was zwaar. Dat vond ik wel leuk werk.

Het enigste wat ik me kan herinneren is die oude machine... ja met zo'n houten

knijper, hielp ik mee. Dat kan ik me goed herinneren."

Verder was zijn opa belangrijk voor hem, bij hem vond hij rust en aandacht. Hij

kon er altijd terecht, en zijn opa begreep hem. Vaak ging hij er op woensdagmiddag

of na school heen. Zijn vader was naast zijn werk nog met allerlei andere dingen bezig.

Gijs kan zich niet herinneren dat hij wel eens wat met hem samen deed. "M'n vader

deed veel dingen, was actief in de kerk, met jeugdclubs en zo, bij voetballen was hij

scheidsrechter voor de kinderen, dus floot hij wedstrijden. De hele dag op het veld..

en dan de kantine, moesten we helpen in de kantine, koffie zetten en zo. Ik ging ook

voetballen... Maar hij ging ook formulieren invullen voor de clubs, voor alle elf-

tallen, en zondagsavonds nog kopij maken voor het maandblaadje, typen... ja, dat

was het wel.."

De strakke regels, de eindeloze discussies aan tafel, de ruzie-achtige sfeer, en een

klimaat van moeten en verplichtingen komen in zijn herinnering samen in de gehate

zondagen, de dag waarin het geloof centraal stond. "Zondag was een shitdag..... nou

ja, we deden ook wel dingen, fietsen of zo, een programma. Maar altijd eerst die

kerk, en zondagsmiddags warm eten, daar had ik ook een gloeiende hekel aan, aan

tafel heel uitgebreid, allemaal dekschalen op tafel... nou die zondag altijd

sacherijnig...(...) het was gewoon een bepaald stramien: kerk, napraten erover met

kennissen, die kwamen dan koffiedrinken na de kerk, dan was het 12 uur, gingen we
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eten, tot twee uur, nou dan is de dag al om... en luisteren naar J.G.B.Hilterman, op

de radio, vaste prik, ... dus ik was blij als het zondagavond was."

Waarden die Gijs zich van vroeger kan herinneren zijn het belang van school: ze

waren trots op hem toen hij z'n diploma haalde, of als hij een goede aantekening

haalde op de lagere school. Gijs vertelt hierover geen eenduidig verhaal: blijkbaar

vond zijn vader het belangrijk, maar het was ook duidelijk dat Gijs moeite had met

leren vroeger. Hij laat doorschemeren dat zijn vader hem best meer had kunnen

stimuleren:AIk had misschien nog wel meer kunnen leren.. maar ik had er gewoon

veel moeite mee. ...achteraf had ik misschien best meer gekund.. terwijl m'n zus die

heeft eigenlijk te laag gezeten.. die is toen naar de HAVO gegaan, toen zeiden ze

daar ga maar nar de MAVO, maar m'n zus zei nee ik doe toch de HAVO. Maar toen

is ze later toch terug naar de Mavo gegaan. Toen zei m'n vader, zie je wel, het is

toch te zwaar voor je. Maar ja, als je het niet probeert.. en ik ben eigenlijk te laag...

ik ben gelijk gaan werken.. ik kon niet zo goed leren, dus ik wou wel gaan werken,

dat wel. Maar achteraf heb ik zoiets van ja, waarom niet? Ik heb 's avonds nog wel

wat cursussen gedaan, heb ik zelf gedaan, niet m'n vader.@ Daarnaast vond zijn

vader teamsport belangrijk, en tenslotte aan het eind van het interview geeft hij ook

nog sparen aan: "het enigste positieve dat mij vroeger wel geleerd is".

Ouderschap

Hun huidige gezinsleven heeft vanuit Gijs bezien een redelijk vast patroon. Gijs is

"gewoon naar z'n werk", en ziet zijn zoon eigenlijk alleen tussen vijf en zeven uur 's

avonds. Dat is echt hun stoei-uurtje.AAls het koud is, en hij zit binnen te tekenen, hij

hoort de auto, dan komt ie. Dan mag hij even een stukje sturen, dus hij kijkt wel

naar me uit. Hij wacht gewoon totdat ik er ben. Dan gaan we meestal effe de hond

uitlaten samen, even buiten voetballen als het mooi weer is, meestal doen we wel

wat. ...Ja, het is 5 uur thuis tot 7 uur, dan is het weer afgelopen. Dus dan moeten

we even rotzooien, vechten, stoeien, tennissen in de tuin. Dan eten, douchen, naar

bed. De enigste tijd dat we tijd hebben voor elkaar. We eten om half 6, daarna of

in het bad, of spelletje, tv kijken.@

Gijs vindt zichzelf niet streng; zijn vrouw vindt dat hij strenger zou moeten zijn,

maar hij neemt het nogal makkelijk zegt hij. A Ze zegt ook wel tegen mij dat ik

strenger moet zijn ...maar ik kan het niet. ...Alleen als het puntje bij het paaltje

komt, als ik het zelf zat ben, dan pak ik 'm wel aan hoor! Als het te lang duurt, dan

ben ik soms wel eens tè streng. Dan ben'k 't zat. Dan ben ik eigenlijk te laat, dat
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weet ik dan zelf wel. Pak ik 'm te hard aan dan is er ruzie tuurlijk.@ Dan vertoont hij

een gedrag dat hij eigenlijk wil vermijden: schreeuwen zoals zijn vader,  "het zit toch

in het beestje zeggen ze". Ze zijn wel een hecht gezin, doen veel samen: winkelen,

wandelen, thuis, naar bos en park. In hoofdstuk 4 heb ik al aandacht besteed aan het

belang dat Gijs toekent aan opleiding voor zijn zoon. Daar bleek dat school een

zorgelijk punt is, Jurjen  zit op een LOM school, omdat hij niet mee kon komen op de

basisschool. Hij doet het op deze school nu beter, maar de kinderen die er komen zijn

afkomstig uit een sociale laag waar Gijs en z=n vrouw niet bij willen horen. Veel

sociaal zwakkeren, gebroken gezinnen, er wordt grove taal gebezigd, en de kinderen

zijn "niet netjes" en "minder sociaal". Hij hoopt dat zijn zoon Aeen net figuur@ wordt:A

In ieder geval een net figuur. ...die goed met mensen omgaat, gezellig is.. er netjes

uitziet,... niet iemand, ja hoe noem je dat... met hakenkruizen bij wijze van spreken,

...of  piercings door z'n neus ...oorbellen, nou ja, alla, dat heb je toch niet in de

hand... maar ja.. gewoon een doorsnee Nederlander zal ik maar zeggen. Juist nu

Jurjen in een omgeving verkeert waar niet iedereen het even nauw neemt met de

dominante fatsoensnormen, is Gijs vastbesloten om er voor te zorgen dat zijn zoon

zich blijft onderscheiden op dat terrein: ADat wil ik hem wel aanleren, dat ie er netjes

uitziet, dat hij u zegt, en tegen die en die mag hij je zeggen, af en toe wel moeilijk,

want op school mag je wel je zeggen tegen de juffrouw,.. maar bijv tegen een

vreemde tante moet hij u zeggen.... ook met eten dat hij zich netjes gedraagt, ook

met woorden...dankjewel zeggen, bedankt voor het spelen, dat leren wij hem wel om

te doen hoor! (...) Kijk, op die school, met een vijfde deel zeg maar, daar moet je

een beetje mee oppassen... wat dat betreft zijn wij heel rijk hoor: we hebben een

eigen huis, netjes in de kleren, wat wil je nog meer, dat is toch belangrijk... dan zie

je anderen, die komen binnen op slippers of schoenen zonder veters, vader heeft

geen werk..ja.. da's niet erg maar... ja het verschilt wel. Ja, een huis met een tuin,

jeetjemina, mag je je gelukkig prijzen, andere mensen hebben dat niet...ja die zitten

op dezelfde school.@

Het belangrijkste vindt hij dat zijn zoon terecht zal komen in een goed beroep,

waarmee hij vooral doelt op een Aschoon beroep@. Geen zwaar of vies werk in de bouw

of wat hij zelf doet als stukadoor is ook niet echt een gezond beroep. Zijn zoon moet

uiteindelijk zelf kiezen wat hij wil doen, maar Gijs zal hem wel waarschuwen als hij

iets wil gaan doen waar geen brood in zit. In de formulering van zijn doelen lijkt Gijs

al te verdisconteren wat volgens hem haalbaar is. AJa, ik hoop een beetje schoon
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beroep... misschien timmerman of zo, wou ik ook worden... hij is wel handig... hij

is wel een jongen die met z'n handen moet werken, hij houdt van knutselen,...en hij

heeft ook wel iets met nette kleren, een beetje modebewust is ie hoor! en mooi,

mooie lampen en zo.. ja...daar heeft ie oog voor..  Een beetje in die richting...

interieur, ook wel kleding... misschien wel kapper.. een goeie kapper... ja, dat is wel

iets voor hem.. Ik hoop wel dat ie goed terecht komt, maar niet dat ie speciaal dat

of dat moet worden nee. Wat ie zelf graag wil, dat vind ik wel belangrijk. Maar ik

zal 'm wel ook sturen van dat is niet goed voor jou, dat beroep zit geen toekomst in..

maar ja, als het niet anders kan, dat hou je toch niet tegen.. hij moet 't zelf bepalen.@

Gijs hoopt dat zijn zoon een gezonde, sportieve knul wordt, een goeie sportsman.

Voetballer zal hij tot verdriet van zijn vader niet worden; van voetbal is hij afgegaan,

hij had er geen feeling voor. Nu zit hij op gymnastiek en dat vindt hij heel leuk. Gijs

vindt het wel jammer dat z=n zoon niet voetbalt, hij heeft het zelf jarenlang gedaan,

maar hij legt zich neer bij de mogelijkheden die er zijn: Aals ie niet wil, ja, dan houdt

het op.@

Erfenis

Gijs lijkt ervoor te waken om zijn zoon al te veel onder druk te zetten. Op dat punt

heeft hij slechte herinneringen aan zijn eigen jeugd, met name waar het de druk vanuit

het geloof betrof.

De geloofsopvatting van zijn vader was allesoverheersend en zwaar. Als kind ging

Gijs altijd mee naar de kerk, pas toen hij ouder werd kon hij zich daar geleidelijk aan

onttrekken. Toch bemoeien zijn ouders zich nog steeds met de opvoeding van Jurjen.

Via hun kleinzoontje proberen zijn ouders hun geloof weer op te dringen: Jurjen kan

er dus echt niet langer dan twee dagen logeren, want dan komt hij huilend terug. Gijs

en zijn vrouw proberen Jurjen te wapenen tegen die druk en Gijs vertelt vol trots dat

hij laatst zijn grootouders getrotseerd heeft door te zeggen:Aik ga niet mee naar de

kerk.@ Het is een triomf voor de ouders dat hun zoon, zo klein als hij nog is, zich nu

wel tegen die druk verzet, waar zijn vader zich vroeger niet aan het vaderlijk gezag

kon of wilde ontworstelen.

Ook in de opvoeding van Jurjen probeert hij het juist niet zo te doen als hij zich

van vroeger van zijn eigen vader herinnert :ANiet altijd schreeuwen, dat deed mijn

vader, tegen m=n moeder, en altijd hele gesprekken aan tafel...pff. Ik wil gewoon

geen ruzie hebben, daar kan ik helemààl niet tegen... Als er ruzie is, moet het kort

zijn, weer gauw vergeten.>t Is misschien onbewust, maar ik wil wel oppassen dat ik
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niet zo ga schreeuwen.@ Toch herkent hij een neiging tot hetzelfde gedrag, iets dat hij

nu juist wil vermijden. Hij zegt dan ook voor de opvoeding van zijn zoon niks geleerd

te hebben van zijn ouders. Hij laat meerdere keren blijken dat hij het in ieder geval

ànders wil doen. Dit geldt het sterkste voor de strengheid en de strakke regels van zijn

vader, Jurjen wil hij vrijer opvoeden, minder dwang, minder regels. Uit het gesprek

komt naar voren dat de erfenis overwegend negatief is. 

Het tweede thema in zijn erfenis is opleiding. In zijn eigen opvoeding werd het

belang van opleiding benadrukt door zijn vader. Het opleidingsniveau dat hij

uiteindelijk bereikte  was lager dan hij mogelijk had kunnen halen en hij vindt dat zijn

vader hem hierin meer had kunnen steunen. Ten opzichte van het beroepsniveau van

zijn vader is hij zelfs gedaald. Hij is zich scherp bewust van de extra handicap die je

hebt op de arbeidsmarkt met een lage opleiding. Aan de opleidingswens voor zijn

zoon is dan ook nadrukkelijk de wens voor een Aschoon beroep@ gekoppeld. Opleiding

is ook bij de opvoeding van Jurjen het belangrijkste thema. Ze hebben problemen

gehad met het vinden van een goede school voor hun zoon, die moeite heeft met leren.

Is dit een déjà-vu voor Gijs? Ten aanzien van zijn zoon is het een thema dat hem erg

bezighoudt: hij ziet minder kansen voor hem wanneer hij laag opgeleid is, en

analyseert dat scherp. Maar hij ziet ook dat hij hem niet kan dwingen (niet op school,

en niet met voetbal), dat zou ook niet passen in de huidige opvoedingsstijl, en ook niet

bij de door hem gewenste minder strenge aanpak.

Het houden van voldoende sociale afstand tot de onderklasse lijkt hierbij een

belangrijk onderliggend motief. Zowel in zijn eigen leven als wat betreft de wensen

voor de toekomst van zijn zoon benadrukt hij het belang van een geregeld leven: een

eigen huis, een vaste baan, je netjes weten te gedragen. Hij beseft dat het geen zaken

zijn die toch wel in orde zullen komen, maar dat het doelen zijn waar je voor moet

werken om ze te realiseren.

Sjoerd

introductie

Sjoerd (41) werkt vier dagen per week als beleidsmedewerker in een overheidsfunctie.

Zijn partner Inge kwam al eerder in dit hoofdstuk aan het woord, zij heeft een baan

van 28 u in de volwasseneneducatie. Ze hebben een dochtertje van vier jaar.
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kindertijd

Sjoerd  is als burgemeesterszoon opgegroeid in Limburg, in een "gegoed CDA-

milieu", zoals hij het zelf omschrijft. Hij was hij de op één na jongste in een gezin met

zeven kinderen. Zijn vader kwam uit een bankiersgezin en studeerde rechten, moeder

kwam uit een directeursfamilie, maar haar wens om verder te leren werd geblokkeerd

door haar vader die een opleiding voor haar niet nodig vond. Sjoerds moeder had in

haar eigen jeugd, als oudste dochter in een gezin van twaalf kinderen en met een

moeder die haar taak niet aankon, de opvoeding van haar broertjes en zusjes op zich

moeten nemen. Deze last werkte duidelijk door toen zij eenmaal zelf moeder was,

meent Sjoerd:A M=n moeder was de oudste van het gezin. En nou ja, dat heeft ze

meegenomen als last in ons gezin. Want zij vertelde nog wel eens dat zij ervoor

moest zorgen dat haar broers en zus er pico bello uit zagen het moment dat het

Koninginnedag was, helemaal in het oranje, en als ze daar niet voor zorgde, dan

was zij de klos. Dan had niet haar moeder het gedaan, maar dan had zij het

gedaan. En dat heeft denk ik heel erg doorgewerkt  in de opvoeding van haar eigen

kinderen.(...) Het was toen ook een tijd dat je niet zoveel aandacht besteedde aan

opvoeding, er werd veel volwassener met kinderen om gegaan. Dus zij nam dat

gewoon mee, en dat betekende dat wij in het gezin ook heel weinig emotionele

aandacht van haar kregen.@

Gedurende zijn jeugd is het gezin driemaal verhuisd in samenhang met de

ambtstermijnen van zijn vader. Het betekende voor Sjoerd twee keer een wisseling van

school en vriendjes, voetbalclub en muziekles, iets wat hij heel vervelend vond. De

eerste keer was hij zes jaar, de tweede keer twaalf jaar. Het katholieke geloof speelde

een belangrijke rol: het hele gezin ging elke zondag naar de kerk, Sjoerd is misdienaar

geweest.

Hij herinnert zich het gezinsleven als strak gedisciplineerd. Het was een groot

gezin en alles moest netjes en piekfijn verlopen. Zijn moeder had hierover de regie als

burgemeestersvrouw: er waren strakke regels over het verloop van de dag en duidelijke

gedragscodes voor tafelmanieren en omgang met het personeel. Er waren officiële

verplichtingen voor de ouders en bij feestelijke gelegenheden voor het hele gezin

(Koninginnedag op het bordes, en een voorbeeld zijn in de kerk met Kerstmis en

Pasen). Het gezin was als een bedrijf dat bestuurd moest worden. Het bedrijf liep op

rolletjes, maar de prijs die ervoor betaald moest worden was dat er weinig ruimte was

voor spontaniteit. AHet was echt het leven van koningskinderen. Als wij aan tafel

zaten, dan zat je zó aan tafel. Want ik had me ingeprent: de koningin kan op bezoek
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komen. Dus als je even zo zat, dan was dat dus niet goed. En daar werd absoluut

iets van gezegd. Dus het was nou niet bepaald een ontspannende gebeurtenis aan

tafel. Ook al had ik daar als kind helemaal geen notie van. Maar het was echt het

koningskind dat zich diende te gedragen en met Koninginnedag piekfijn in het pak

op het bordes stond. En dat hield mijn moeder allemaal  in de gaten. Mijn vader

was des duivels als dat niet voor mekaar was.@

Zijn vader was veel weg door zijn drukke baan. Hij was er alleen in het weekend

en tijdens de vakanties. Het is het Aklassieke vaderbeeld@ van de patriarch, de afwezige

autoriteit. Sjoerd beschrijft zijn vader als een opgewekte man die duidelijk in het leven

staat, erg op zijn werk gericht is en veel interesses heeft. Hij is  trots op zijn kinderen,

maar ook veeleisend: er moet gepresteerd worden op school, en liefst ook op andere

terreinen. Zoals voor veel mannen  van de generatie van zijn vader was praten over

gevoelens en emoties taboe. Met zijn oudste zoons praatte hij over politiek en sport,

maar voor Sjoerd als één van de Akleintjes@ van het gezin viel het niet mee om zijn

aandacht te krijgen: A En je kon ook wel over politiek praten, over maatschappelijke

dingen. Maar dan had ik steeds het idee dat ik daar niet bij hoorde. Of over humor.

Wim Kan en Toon Hermans. Dan hing hij met z'n oudste zoon rond de radio te luis-

teren. Hartstikke leuk. En ja, wij als de drie kleintjes, kleine kinderen zaten daar wat

meer om heen. Maar wij hoorden daar niet echt bij. Ik wilde dat wel graag.(...) En

elke zondag las hij een boek voor aan alle kinderen, zondagavond. Eén keer per

week kregen wij een verhaaltje voorgelezen. Dan was hij thuis, dat was voor het

voetbal. Daar kan ik me dus ook alleen maar van herinneren dat ik hoopte dat ik

bij hem op schoot mocht zitten. Maar ik kan me niet  herinneren dat ik dat kon. Ik

bedoel dan zat ik gewoon op afstand.@

Deze veeleisende strakke opvoeding bracht veel spanningen met zich mee. Zijn

vader legde de lat hoog, en moeder moest zorgen dat het uitgevoerd werd. Over deze

spanning kon niet worden gesproken, maar wel herinnert Sjoerd zich momenten of

gelegenheden waarbij je toch even uit de band kon springen. Zulke momenten waren

Ahet eten in de keuken@ en de  vakanties. AJa, we moesten ons netjes gedragen. Nou

zo kan je het wel noemen. Ten opzichte van het personeel ook. Die aten in de

keuken, en soms mocht je dan in de keuken eten. En nou.. dan probeerden we toch

altijd een beetje te keten. Wij vonden het altijd heel leuk. Het was altijd vechten wie

er in de keuken mocht eten. Dat was het moment waarop je gewoon een beetje gek



Hoofdstuk 6

164

kon doen. Maar daarbuiten daar was het gewoon.. ja dingen vragen en leren om

anderen met respect te behandelen.@

Het is voor Sjoerd niet eenvoudig om wat te zeggen over de sfeer vroeger thuis,

vooral omdat hij er later zo anders tegenaan is gaan kijken. Vroeger deed hij gewoon

wat er van hem verlangd werd, hij was niet dwars of opstandig, maar was een "voor-

beeldig jongetje". Naderhand heeft hij ontdekt dat hij het kind in zichzelf al heel vroeg

heeft weg moeten drukken. Uiteindelijk, naar woorden zoekend, typeert hij de sfeer

vroeger als "disciplinerend, maar ook hartelijk en sociaal." Aan het eind van het

interview zegt hij dat het rare is dat hoewel hij een hele gelukkige kindertijd had, nu

toch overwegend slechte herinneringen aan z'n jeugd heeft. Dat hangt samen met dat

hij nu zelf, ook als vader, tegen dingen aanloopt die hij probeert te veranderen. Sjoerds

opvoeding was gedrenkt in normbesef. Dit normbesef was in gelovige termen

gedefinieerd: respect voor anderen tonen en een goed mens zijn, waren belangrijk.

Maar ook je netjes gedragen, tafelmanieren kennen, het goede voorbeeld geven, goed

je best doen op school. AJa, wij waren absoluut een katholiek gezin. Zowel in de

godsdienstbeleving als in sociale normen. Misdienaar geweest, elke zondag naar

de kerk. In mijn lagere schooljaren ben ik ook heel vaak dat ik 's ochtends een mis

moest dienen ... en ik wilde missionaris worden. En alle beleving van Pasen en

Kerstmis was heel sterk bij ons. En je stelde daar ook je sociale normen op in. Want

je had constant te maken natuurlijk met het feit dat je je heel netjes moest gedragen.

Tenminste in de ogen van mijn ouders en in de ogen van God en het kwam er

gewoon op neer dat ik .. ja.. vooral de naastenliefde zoals ik dat heb opgevat, dat

ik dat probeerde in praktijk te brengen. En of je nu op de welpen zit en dan het

beeld heb van ik moet elke dag mijn goeie daad doen, want dat was daar het credo,

of dat je in de kerk zat en moest bedenken wat je allemaal verkeerd had gedaan...

je kon het nooit goed doen. Ik had het idee dat ik het nooit goed genoeg kon doen.

Dus ik moest heel goed mijn best doen om anderen tevreden te stellen. Dat is wat

er blijft hangen.@

Ook >culturele ontwikkeling= met name op muzikaal gebied werd aangemoedigd

. Dit was vooral een wens van zijn moeder, die uit een muzikale familie kwam, en zelf

piano speelde en zong. A De beelden die bij ons vroeger speelden was dat het een

hele muzikale familie was naar de buitenwereld. Dat moesten wij vooral ook hoog

houden en iedereen deed wel wat op muziekgebied. Creatief. Dat mocht natuurlijk

ook. Als burgemeesterszoontje. Als je meedeed aan een talentenjacht dan was het

alleen maar goed. Dat had een pré ten opzichte van de voetbalclub. Dat was dan
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weer anders. Maar zeker in de vroege jaren stonden wij bekend als een

burgemeestersgezin dat ook nog een huisorkest had. Dus we speelden gewoon met

het hele gezin speelden we samen,  en .. ja mijn vader die speelde niet echt iets,

maar die moest dan maar een soort contrabas met één snaar spelen.@ Niet alle

kinderen hadden daar zin in, en hoewel Sjoerd er achteraf geen spijt van heeft en ook

nu nog muziek maakt, is het vooral de dwang die hij zich herinnert: A ik kan het niet

anders herinneren dat je begon op je achtste, je negende begon je met een

instrument. Moest je eerst piano spelen. Daarna mocht je het instrument uitkiezen

wat je zelf leuk vond. Maar ik kan me alleen maar herinneren dat daar dwang

achterzat. Je moest ook elke dag studeren en je moest je les goed kennen en we

hadden een hele strenge juffrouw, die kwam aan huis en kregen we achter elkaar

les. ( ...) Nou ik heb er ook geen spijt van. Absoluut niet dat ik het gedaan heb.

Maar toen zag ik de zin er niet van in. Maar dat kwam door de manier waarop dat

gebeurde. Je moest met het instrument wat bereiken. Er werd veel te veel gedrild

denk ik. Iedereen was ook hartstikke zenuwachtig van het moment dat we met z'n

allen iets moesten doen. Dan was het ook een beetje van: kan ik nog beter dan jij

of krijg ik een compliment. Dat was weer zorgen dat je de aandacht kreeg van je

ouders omdat je het zo goed deed. Dat je even die glimp mocht opvangen.@

Uit de voorbeelden die Sjoerd vertelt, komt sterk het beeld naar voren dat kinderen

de aandacht van hun ouders moesten verdienen. Aandacht en tijd van je ouders waren

niet vanzelfsprekend, maar konden alleen met goed gedrag verdiend worden. Dit lijkt

nog sterker voor aandacht van een vaak afwezige vader te gelden; zijn tijd is immers

een nog schaarser goed, en nog moeilijker te verkrijgen.

Ouderschap

In het begin van het gesprek zegt Sjoerd dat hij aan zijn eigen opvoeding van vroeger

Atotaal geen referentiepunt@ heeft wanneer het om fundamentele waarden gaat. Wat

vindt hij het belangrijkste bij de opvoeding van zijn dochtertje? Hij hoeft er niet lang

over na te denken, maar heeft heel duidelijk voor ogen wat hij belangrijk voor haar

vindt: Ain de eerste plaats: goed opkomen voor jezelf. Dat vind ik het belangrijkste

dat er is. En het tweede is dat ik .. ja het tweede dat ik belangrijk vind is dat ze 't

naar d'r zin moet hebben. Dat ze plezier moet hebben. Dat ze het nu naar d'r zin

moet hebben. Dus dat betekent veel met speelsigheid doen en veel stoeien en veel
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zwemmen en veel dingen ondernemen. En het derde is  verantwoordelijkheid en

respect.@

Emoties zijn een heel belangrijk thema: gevraagd naar een beschrijving van zijn

gezin zegt Sjoerd: "we zijn een warm gezin, onze dochter gaat voor alles". Er is veel

ruimte voor het uiten en omgaan met emoties. Als opvoeder vindt hij zichzelf niet

streng. Hij vindt het Ahartstikke leuk@ om op te voeden en stelt dat hij er veel van leert.

Toen hij aan zijn huidige baan begon had hij nog geen kind, maar wilde dat wel en

heeft daarom toen al besloten om zijn leven in te richten op een kind, en niet meer dan

vier dagen te gaan werken.

Voor positieve voorbeelden richt hij zich op anderen. Zijn partner en haar familie

zijn daarvoor belangrijk, evenals zijn vriendenkring. En hij weet zich ook gesteund

door de veranderde ideeën over opvoeding in de hedendaagse samenleving: ANou ja,

wat ik mee heb is dat de tijden zijn veranderd voor kinderen. De samenleving is veel

kindvriendelijker ingesteld. Dus dat maakt het sowieso makkelijker dat je ook

gestimuleerd wordt door je omgeving. En ik heb het voordeel dat mijn partner daar

ook anders .. ook vanuit haar opvoeding anders mee omgaat.(...) Mijn ouders zijn

qua opvoeding voor kinderen niet meegegroeid. En bij haar thuis zijn ze wel

meegegroeid. Maar dat komt ook omdat ze in hun eigen gezin al veel flexibeler met

kinderen omgingen. Er was veel meer plaats voor kinderen, gewoon.... in de zin dat

de kinderen daar veel meer kwijt konden en veel meer mochten en.. zichzelf veel

meer mochten uiten. En dat was vroeger bij ons ondenkbaar. Die dingen gebeurden

gewoon niet. Absoluut niet.@

Het netwerk van Sjoerd is een duidelijk vriendennetwerk. Van zijn eigen familie

noemt hij alleen z'n jongste zus. Verder zijn schoonouders, en de rest van zijn netwerk

bestaat uit  vrienden, waarvan hij de meesten al langer dan tien jaar kent. Daarnaast

kan hij een beroep doen op bekenden die zelf ook kinderen hebben. Zij zijn vooral

belangrijk voor praktische ondersteuning: Ade achtervangers.@
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erfenis

Tegen het eind van het gesprek herinnert Sjoerd zich ook dat hij bepaald concreet

gedrag hetzelfde doet als zijn vader:AGewoon rare dingen doen af en toe. Dat heb ik

denk ik heel sterk van mijn vader meegekregen. Ontladen is dat. Stoeien, gekke

opmerkingen maken, lachen. Ja. Mijn vader die kon gewoon als hij thuiskwam  van

zijn werk, dan had hij de hele week saai gedaan, dan kon hij gewoon heel gek

lopen: wohwohwoh en dan heel hard. En dan vroeg ik waarom deed je dat? >Het

was zo saai vandaag, haaa!= En dan ging hij weer verder. Nou dat doe ik ook wel

en dat vind ik heel leuk. Ja. Ontladen, dat is echt ontladen. En kinderen vinden dat

heel leuk om te doen. Nou, zo zijn er dingen die ik ook bewust overpak.@

Op deze bewuste en concrete voortzetting na, zijn de lijnen die er tussen zijn

vroegere en de huidige opvoeding lopen zijn vooral gebaseerd op compensatie.

Hetgeen hij het belangrijkste vindt voor zijn kind komt duidelijk voort uit wat hij

gemist heeft in zijn eigen jeugd. Het is een verband dat hij zelf ook legt. Wanneer het

gaat om het belang van voor jezelf opkomen dan  moedigt hij zijn kind ook sterk

aan:Aik merk gewoon dat ze vaak genoeg de ruimte kiest om in verzet te komen. En

zeggen: ik doe het niet, en je bekijkt het maar en ik ga weg en ik wil je nooit meer

zien. Nou dat is fantastisch. Dat gaat goed. Zet ze zich er gewoon tegen af.@ De

waardering die hij in dit citaat uitspreekt over >ongehoorzaam gedrag= van zijn

dochtertje laat duidelijk zien dat zijn eigen opvoeding op aspecten een belangrijk

referentiepunt voor hem is, waarbij de nadruk ligt op het contrasteren van hoe hij op

wil voeden met hoe hij opgevoed is. 

Als opvoeder is voor hem het moeilijkste om zijn dochter dat derde belangrijke

punt bij te brengen: hij moet steeds bij zichzelf op de rem staan om haar niet tevéél

verantwoordelijkheid op te leggen. Ze moet vooral ook "kind kunnen

zijn".AVerantwoordelijkheid en respect, dat zijn dan grote mensenzaken maar dat

begint nu al. En dat is heel moeilijk voor mij. Dat is voortdurend bij mezelf op de

rem staan. Mijn ouders hebben ons heel sterk bijgebracht van als je eenmaal iets

doet dan moet je het altijd doen. Eenmaal beloofd is altijd beloofd, bij wijze van

spreken. Zoiets. En dat moet ik niet al te zwaar willen doorzetten. Als ik tegen d'r

zeg: >En .. je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo.= Als dat een paar

keer achter elkaar voorkomt dat ik.. te veel van haar vraag op zo=n moment, ... ja,

dat zijn de moeilijkste momenten want dan moet ik weer excuses aanbieden. Ik
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bedoel ik wil het wel maar op de een of andere manier is dat heel moeilijk om voor

jezelf toe te geven. Ik doe gewoon iets fout.@

Aan zijn eigen opvoeding heeft hij dus vooral de wens overgehouden om het

anders te doen op het punt van gevoelens, om jezelf als uitgangspunt te nemen, en niet

zo rationeel met je leven om te gaan. Zijn eigen verleden vormt zowel een drijfveer om

bepaalde dingen anders aan te pakken en te stimuleren dat zijn dochtertje plezier

maakt en voor zichzelf opkomt, als een last voor hemzelf om zich op die punten

anders op te stellen dan hem destijds door zijn ouders is ingeprent. Hij formuleert

hiermee de waarden die hij belangrijk vindt voor zijn kind als een contrastwaarde ten

opzichte van de waarden waarmee hij zelf werd grootgebracht.

Terwijl in het voorbeeld van Sjoerd de last van de erfenis een probleem is waar hij als

persoon mee worstelt, heeft hij verder allerlei hulpbronnen als een steunende partner

en schoonfamilie, en een uitgebreid vriendennetwerk tot zijn beschikking die

voldoende houvast bieden om zich toch met het nodige vertrouwen van zijn taak als

opvoeder te kwijten. Daarbij zijn de waarden die hij belangrijk vindt voor zijn dochter,

grotendeels dezelfde waarden die in het huidige opvoedingsklimaat ook benadrukt

worden.

Gijs is een voorbeeld van iemand die dergelijke steun moet ontberen. Een belast

verleden in combinatie met weinig maatschappelijke mogelijkheden is veel

beperkender dan wanneer een dergelijke last gecompenseerd kan worden door een

betere maatschappelijke positie en meer toegang tot informele steun en professionele

hulp. Dit maakt dat  wanneer de relatie met de familie verstoord is, dit juist lager

opgeleiden extra kwetsbaar kan maken, omdat zij vaak minder vrienden in hun

netwerk hebben.

7. Het sociale gewicht van erfenissen

In dit hoofdstuk heb ik gezocht naar antwoorden op de derde deelvraag van dit

onderzoek: op welke wijze spelen sociale erfenissen een rol bij de opvoeding? Middels

uitgebreide case beschrijvingen heb ik laten zien dat sociale erfenissen van ouders op

veel verschillende manieren kunnen doorwerken in de opvoeding die zij hun kinderen

geven. De houding ten aanzien van  de erfenis varieert van zeer positief tot overwegend

negatief.
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Uit het onderzoeksmateriaal dat in dit onderzoek verzameld is over de waarden die

ouders van belang vinden voor hun eigen kinderen en de betekenis die zij toekennen

aan de waarden waarmee zij zelf zijn grootgebracht, kunnen twee belangrijke

conclusies getrokken worden. De gesprekken maken duidelijk dat moeders en vaders

in staat zijn om met grote creativiteit hun sociale erfenis in te zetten en te gebruiken bij

de opvoeding die zij hun kinderen geven. Mensen hebben stuk voor stuk hun eigen

verleden, en geven bepaalde aspecten daarvan steeds opnieuw betekenis. Dit is bij

uitstek aan de orde bij het grootbrengen van een volgende generatie. Vaak vinden door

de omgang met kinderen gedeeltelijke herbelevingen van het eigen verleden plaats. Het

kunnen onverwachte confrontaties zijn, soms zijn ze ontroerend en vertederend, soms

zijn ze confronterend of pijnlijk. Ouders hebben in dit onderzoek hun best gedaan om

herinneringen onder woorden te brengen en ze in verband te brengen met hun huidige

ideeën en gevoelens over de opvoeding van hun kinderen. Dat is geen eenvoudige

opgave, en vereist het kunnen innemen van een enigszins beschouwende, zelfreflexieve

positie. Bovendien is hiervoor een grote woordenschat een belangrijk middel. Dit is een

belangrijke reden waarom in de uitgewerkte verhalen hoger opgeleiden in de

meerderheid zijn.

De tweede, en naar mijn mening meest opvallende, conclusie is: uit deze

verscheidenheid van verhalen komt, door alle variatie heen één duidelijke overeenkomst

naar voren: het sociale gewicht van de erfenissen. In bijna alle gesprekken refereren de

respondenten uit zichzelf en vaak uitgebreid aan hun erfenis. Bij sommigen is het het

eerste waar zij aan denken, bij anderen is het alleen van belang bij een bepaald

onderdeel van de opvoeding. Dit onderzoek naar sociale erfenissen zou benoemd

kunnen worden als Aachteruit kijken met het oog op de toekomst@. Sommigen kijken

met graagte achteruit, anderen zouden hun verleden liever uitwissen. In de

verschillende manieren die in dit hoofdstuk beschreven zijn, waarop ouders betekenis

geven aan hun erfenis, wordt duidelijk dat die erfenis van groot belang is.

De ouders in dit onderzoek lijken voor het merendeel goed in staat om uit

verschillende bronnen te selecteren wat zij kunnen gebruiken bij de opvoeding van hun

kinderen. Dit doen zij door bijvoorbeeld het maken van vertalingen van oude waarden

in moderne vorm, en te negeren wat zij niet kunnen gebruiken. Vooral wanneer ouders

in hun erfenis een zekere interpretatieruimte hebben kunnen realiseren (doordat erfenis

niet al te dwingend is opgelegd) blijken zij (althans in dit onderzoek) in meerderheid

in staat om daar een nieuwe invulling aan te geven, en daar ook steun aan te ontlenen.
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De familiale banden krijgen op deze wijze een nieuwe invulling. Dit geldt echter niet

voor alle respondenten. Bij een aantal is sprake van een sterke continuïteit in

opvoedingspraktijken. In het slothoofdstuk  kom ik hier op terug. 

noten:

                                      
1. In deze benadering verschilt dit onderzoek dus essentieel van empirisch onderzoek naar
intergenerationele continuïteit van opvoedingshoudingen als bij voorbeeld van Van Zutphen e.a.
(1991), waarin juist wel gepoogd wordt >feitelijke= gebeurtenissen te vergelijken. Raakt aan discussie
over incestherinneringen: wat is Awaar@? (vgl Dijkstra 1995)
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7 Hoe erfenissen de opvoeding stileren

1. Inleiding

In dit laatste hoofdstuk wil ik trachten de verschillende invalshoeken die ik in de drie

voorgaande hoofdstukken aan de orde heb gesteld op elkaar te betrekken. Ik wil bezien

of er een betekenisvolle samenhang is tussen de thema=s die ouders van belang vinden

in de opvoeding, het type opvoedingsnetwerk dat zij hebben, en de manier waarop hun

sociale erfenis meespeelt bij de opvoeding. Mogelijk kan ik zo tot een verdere

verdieping van inzicht komen in de manieren waarop mensen hun sociale erfenis

gebruiken bij de opvoeding van hun eigen kinderen. Dat de thema's en de netwerken

in ieder geval niet los staan van de erfenissen is in het voorgaande al zichtbaar

geworden, maar hoe de samenhang er uit ziet, daar kan wellicht nog wat meer over

gezegd worden.

Daartoe keer ik nogmaals terug naar de theoretische inzichten die ik in het tweede

hoofdstuk uiteengelegd heb. Ik heb daar aangesloten bij de levensstijl (lifestyle)

benaderingen, zoals die door Giddens (1991) en Bourdieu (1984) zijn uitgewerkt.

Levensstijlen wordt door Giddens gezien als manieren van leven waarin persoonlijke

en groepsgebonden identiteiten tot uitdrukking komen. Het zijn identificatiekaders die

een houvast geven in een samenleving waarin traditionele referentiekaders minder

betekenis krijgen. Levensstijlen vormen zo de uitdrukkingen van individuele en van

collectieve verschillen (Giddens 1991, Cockerham e.a.1997).

Giddens en ook Beck (1992) werken het begrip levensstijl uit in de context van de

laat moderne samenleving, waarin referentie- en integratie-kaders sterk aan

verandering onderhevig zijn. In de plaats van deze omlijnde referentiekaders ontstaan

levensstijlen. Levensstijlen kunnen aan individuen een houvast bieden en hen het

gevoel geven ergens bij te horen. Hoewel er in deze benadering niet gesuggereerd

wordt dat er sprake zou zijn van een ongelimiteerde keuzevrijheid, deze is immers

ingeperkt door de kansen die mensen hebben, wordt de keuzevrijheid centraal gesteld.

Het belang dat ouders hechten aan het kunnen maken van keuzes, als opvoedingsdoel

ben ik in dit onderzoek zeker tegengekomen. Ouders die zich het meest >losgemaakt=
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leken te hebben van traditie formuleerden waarden die goed lijken te passen bij de

moderne oriëntaties: het benadrukken van het belang dat kinderen moeten  kunnen

kiezen kan gezien worden als een uitdrukking van zo=n oriëntatie.

Anderzijds klinkt uit de verhalen in dit onderzoek ook in vele toonaarden het

belang van het verleden door. Giddens en Bourdieu willen met het concept levensstijl

tot uitdrukking brengen dat binnen een bepaalde >bandbreedte= die bepaald wordt door

iemands maatschappelijke kansen, wel degelijk sprake is van keuzes door actoren.

Aan de basis van de levensstijl benadering ligt de wisselwerking tussen kansen

(chances) en keuzes (choices). Kansen staan voor de mogelijkheden die mensen

hebben, waarbij dan in eerste instantie aan structurele condities als economische

factoren wordt gedacht, maar ook aan factoren als opleiding en sekse. 

Wanneer ik de verschillende invalshoeken in mijn onderzoek relateer aan die

kansen en keuzes, dan kunnen de sociale erfenis en het opvoedingsnetwerk benoemd

worden als belangrijke onderdelen van iemands sociale kansenstructuur. Bij het

gestalte geven aan de opvoeding hebben ouders te maken met de mogelijkheden, maar

ook met de beperkingen, die voortkomen uit hun verleden en uit hun huidige situatie,

bijvoorbeeld  door de hoeveelheid steun die zij kunnen mobiliseren op basis van hun

sociale kapitaal (netwerken). Maar ouders maken ook keuzes: bijvoorbeeld in het

gewicht dat zij toekennen aan specifieke thema=s uit hun erfenis, of door het al of niet

uitbouwen van een netwerk in de richting van vrienden met bepaalde

opvoedingsvoorkeuren, waardoor zij zich van meer steun verzekeren in de omgang met

een als last ervaren erfenis. Kiezen doen ouders ook voor het belang van een of

meerdere thema=s in de opvoeding. Maar omgekeerd bleek hier dat de aard en de

samenstelling van het kapitaal dat  ouders aan hun eigen opvoeding ontlenen zwaar

weegt. De keuzes die ouders kunnen maken worden zo weer in belangrijke mate

bepaald door hun erfenis en hun netwerk. Gaandeweg ben ik in de loop van dit

onderzoek dan ook uitgekomen op de noodzaak om aan de invloed van het verleden

een duidelijker plaats toe te kennen.

Met het toepassen van een levensstijl benadering op de opvoeding, wil  ik een

accent leggen op het belang van de doorwerking van de eigen opvoeding in de

waarden oriëntaties en aanpak van de huidige generatie opvoeders. Ik heb voorgesteld

om hiervoor het stileren van de opvoeding als attenderend begrip te gebruiken.

Stilering kan zo gezien worden als een verwijzing naar de essentiële >inkleuring= van

de opvoeding. Wat vinden ouders belangrijke waarden en hoe brengen ze die over? De

betekenis die iedere individuele ouder ontleent aan zijn of haar unieke verleden, stileert
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die opvoeding. Hoewel hier met stileren niet een altijd bewuste en doelgerichte

handeling wordt bedoeld, geeft het wel aan dat we het over een dynamisch proces

hebben, dat gestuurd wordt door routinematige en intentionele handelingen van

individuen.

Een verwante manier om na te denken over de band tussen generaties, vond ik bij

Cornelis Verhoeven (1988) die een aantal interessante wijsgerig getinte

beschouwingen heeft geschreven, waarbij hij het verleden als stijl beschrijft. Het

verleden, schrijft Verhoeven, is zeker niet determinerend, maar een radicaal

individualiseringsperspectief, waarbij de nadruk ligt op de mogelijkheden die een

individu heeft om zelf zijn of haar manier van leven te kiezen, en de suggestie wekt

alsof je je leven uit kan zetten 'los van een verleden' is minstens even kortzichtig.

Iedereen heeft een verleden. Een verleden dat invloed uitoefent, en je op een spoor zet,

zonder dat het determinerend is. Stijl is hiervoor een passender omschrijving meent

Verhoeven: "Ten opzichte van een woord als determinatie, is een woord als stilering

beter op zijn plaats, vooral wanneer wij daarbij niet al te zeer de nadruk leggen op

actieve en willekeurig gekozen technieken. Stilering is een groei onder invloed van

beperkende omstandigheden, een onwillekeurige keuze van uitdrukkingsmiddelen en

een persoonlijke cultuur. Stijl damt de oeverloosheid van uitdrukkingswijzen in tot

verstaanbaarheid en herkenbaarheid. Het verleden geeft het bestaan een bepaalde

stijl: het grift daarin met zijn barmhartige stift een onverwisselbaar karakter." (Verhoe-

ven 1988: 45-46; cursief in origineel).

Naar mijn mening is in dit citaat mooi verwoord dat er een invloed uitgaat van je

verleden en dat je daardoor >op een spoor gezet= wordt. Dat spoor vormt een onderdeel

van de kansen die je in het leven krijgt, de keuzes die je maakt zullen zich op een of

andere manier verhouden tot dat spoor en de betekenis die je daaraan geeft. Het is ook

op deze manier dat een stilering of stijl tot uitdrukking komt, en zo wil ik laten zien

hoe iemands erfenis doorwerkt in de thema=s en de wijze van opvoeding van de

volgende generatie, met andere woorden hoe erfenissen de opvoeding stileren.

De samenhangen tussen thema=s en netwerken, en tussen netwerken en erfenissen zijn

in voorgaande hoofdstukken hier en daar al naar voren gekomen, voor het overzicht

wil ik ze hier nog kort hernemen. Daarna zal ik een poging wagen om de drie invals-

hoeken meer systematisch op elkaar te betrekken. Ik begin met het in herinnering

brengen van de vraagstelling, die gericht was op het aangeven van de manieren
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waarop sociale erfenissen en opvoedingsnetwerken van ouders doorwerken in de

thema=s die de ouders belangrijk vinden om hun kinderen mee te geven.

De vraagstelling heb ik in de volgende delen uiteengelegd:

1. Welke thema=s vinden hedendaagse ouders van belang om over te dragen aan

hun kinderen, en in hoeverre spelen opvoedingsboodschappen uit hun verleden

daarbij een rol?

2. Wat zijn de kenmerken van het opvoedingsnetwerk waarover ouders

beschikken en op welke wijzen speelt dit netwerk een rol bij de opvoeding van

kinderen?

3. Op welke wijzen spelen sociale erfenissen een rol bij de opvoeding?

4. Wat is de aard van de samenhang tussen opvoedingsthema, opvoedingsnetwerk,

en sociale erfenis, en hoe werkt dit door in het stileren van de opvoeding?

De eerste deelvraag is in het hoofdstuk met als titel opvoedingsthema=s aan de orde

gesteld, de tweede vraag in hoofdstuk 5, en de derde vraag in hoofstuk 6.

De belangrijkste resultaten uit deze empirische hoofdstukken worden hier in de

volgende drie paragrafen  nogmaals gepresenteerd, waarna ik in paragraaf 5 van dit

hoofdstuk op de vierde deelvraag in zal gaan.

2. Opvoedingsthema==s

In het vierde hoofdstuk was de centrale vraag welke waarden en vaardigheden ouders

van belang vinden om hun kinderen mee te geven in het leven. Aangezien ouders in

dit onderzoek de vrijheid kregen om in hun eigen woorden te formuleren wat zij de

meest belangrijke waarden vonden voor hun kinderen, kon een kleurrijk palet aan ant-

woorden worden opgetekend. Op basis van systematische inhoudsanalyse heb ik deze

antwoorden ondergebracht in drie hoofdthema=s, te weten: opleiding, individualistische

waarden, en een sociale opdracht. Deze antwoorden heb ik vergeleken met de

boodschappen die de ouders zich herinnerden uit hun eigen opvoeding. Ten slotte heb

ik in het vierde hoofdstuk aan de orde gesteld in hoeverre hun eigen opvoeding nu

voor hen van belang is als oriëntatiepunt voor het bepalen wat zij hun eigen kinderen

mee willen geven. In dit hoofdstuk lag de nadruk dus op de inhoudelijke kant: wat

vinden ouders van tegenwoordig belangrijk, en wat herinneren zij zich van vroeger.

De antwoorden zijn hier themagewijs geordend, hetgeen de mogelijkheid biedt om te
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zien of er bij bepaalde thema=s sprake is van meer continuïteit dan bij andere. Op dit

analyseniveau heb ik dus gekeken naar de thema=s, en niet de individuele lijn gevolgd.

Het eerste thema, opleiding, was het thema dat het meest genoemd werd bij de

herinneringen aan vroeger. Driekwart van de geïnterviewde ouders vertelde over het

belang van opleiding, je best doen op school en presteren, dat hen werd bijgebracht

door hun eigen ouders. Vaak herinnerden ouders zich dat de opleidingsboodschap

expliciet ofwel door vader, ofwel door moeder werd uitgedragen. Het lijkt een vrij

duidelijk thema dat veelal door één van beide ouders, soms weer vanuit hun eigen

verleden, als zeer belangrijk werd ervaren. Een aantal moeders herinnerden zich dat

de opdracht verschillend was voor jongens en meisjes; bij meisjes kwam trouwen en

een gezin stichten op de eerste plaats, en was de opleidingsboodschap bestemd voor

de jongens in het gezin.

Nu ze zelf kinderen hebben, zijn de ouders minder expliciet in het verwoorden van

de wens voor een goede opleiding voor hun kinderen. Ouders die zelf hoog opgeleid

zijn, noemen opleiding nauwelijks als belangrijke waarde. Voorzover zij er op ingaan

is het als basis voor zelfbeschikking, als vertrekpunt om je te kunnen ontplooien. Het

wordt zo ten dienste gesteld van andere, belangrijker geachte waarden als kunnen doen

waar je je goed bij voelt en kunnen kiezen uit meer mogelijkheden. Zoals eerder

opgemerkt werd, is het belang dat hoog opgeleide ouders aan een goede opleiding voor

hun kinderen hechten waarschijnlijk wel degelijk aanwezig, en wordt impliciet

verondersteld dat hun kinderen toch wel een goede opleiding zullen halen. Dit komt

echter pas dan expliciet aan de orde als het verwachtte opleidingsniveau niet gehaald

dreigt te worden (De Regt en Weenink 1999). In mijn onderzoek zijn het vooral lager

opgeleide ouders die wel expliciet het belang van een goede opleiding voor hun

kinderen benadrukken. In een aantal gevallen lijkt op dit punt de eigen opvoeding 

belangrijk  als referentiekader. Ouders die het zelf niet gelukt is om de

opleidingsopdracht te vervullen, kunnen die opdracht doorgeven aan hun kinderen:

wat zij zelf niet konden, hopen zij dat hun kinderen wel realiseren (vgl. Sennett &

Cobb, 1973).

Over het geheel genomen kan geconcludeerd worden dat het expliciet formuleren

van een goede opleiding als belangrijk doel van de opvoeding door veel ouders

herinnerd wordt, maar  nu vooral door lager opgeleiden wordt uitgesproken als doel

voor de huidige opvoeding. Ouders die zelf de stap naar een hoger opleidingsniveau

net wel of net niet gehaald hebben, lijken een grote druk op hun kinderen te leggen om
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dat peil minimaal te handhaven, en liefst te verbeteren. In zulke gevallen heeft de eigen

opleidingsboodschap een functie als referentiekader. Voor sociale stijgers lijkt het

accent vooral te liggen op houdingselementen die van belang zijn bij het bereiken van

een goede positie. Deze ouders maken eigenlijk een vertaalslag naar een meer

individualistische invulling: van een goede opleiding naar bepaalde houdingen of

eigenschappen die belangrijk zijn, zoals ambitieus zijn, je best doen en jezelf

ontwikkelen. Voor ouders die zelf ook al in een hoger opgeleide laag opgroeiden lijkt

opleiding als doel van opvoeding het meest vanzelfsprekend te zijn en bijgevolg het

minst genoemd. Een aantal van hen kreeg zelf nog wel duidelijk de opdracht mee om

niet te dalen in niveau, maar voor hun eigen kinderen lijken ze hun aandacht vooral

te richten op waarden waarin het individu centraal staat, als zelfsturing en sociale

weerbaarheid.

Dit brengt ons bij het tweede thema, het meest duidelijk eigentijdse, waarmee ik juist

die waarden die het individu centraal stellen aangeduid heb. Vanuit gene-

ratieperspectief gezien is het in vrij korte tijd de meest genoemde opvoedingswaarde

geworden. Dit thema kunnen weinig ouders zich van vroeger herinneren. Voorzover

er destijds al sprake was van waarden waarin het individu centraal staat, vormden die

meer een uitvloeisel van het eerste thema, en waren ze vooral gericht op economische

zelfstandigheid; het betreft boodschappen als: je eigen boontjes doppen, niet zeuren,

voor jezelf zorgen, en gezond leven. Nu formuleren bijna alle ouders waarden in

psychologische termen, als welbevinden, opkomen voor jezelf, zelfvertrouwen, een

sterke persoonlijkheid hebben, en ook de populaire vertaling hiervan: >lekker in je vel

zitten=. Ook termen als: doen wat ze leuk vinden, plezier in hun leven hebben, goed

voor zichzelf zorgen, stevig op de grond staan, zelfvertrouwen hebben, en een eigen

mening hebben worden vaak genoemd. Het zijn vooral hoger opgeleiden die voor dit

thema veel synoniemen of verwante termen gebruiken. De constatering dat er zoveel

woorden voor deze thematiek zijn vormt op zich al een aanwijzing voor het belang van

deze waarden in de huidige samenleving. Het beeld van de mondige burger, die als

zelfstandig individu keuzes moet kunnen maken lijkt wijd verbreid te zijn. In die zin

spoort het thema dan ook goed met de maatschappelijke modernisering die zich

voltrokken heeft. In dit thema worden de kwaliteiten die van groot belang zijn om het

eigen leven vorm te kunnen geven, samengenomen. Het lijkt er op dat deze waarden

duidelijk tijdgebonden idealen zijn, en weinig omstreden. In mijn onderzoek wordt dit

thema door nagenoeg alle ouders onderschreven. Opvallend daarbij is dat de hoog
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opgeleide ouders deze waarden vaak als eerste noemden, terwijl laag opgeleide ouders

meestal opleiding als eerste noemden, gevolgd door waarden waarin het individu

centraal staat. Hoewel er dus weinig ouders waren die zich dit thema uit hun eigen

jeugd herinnerden, heb ik in het vierde hoofdstuk laten zien dat zij wel vertalingen

maken van andere boodschappen die zij zich herinneren.

Het derde thema heb ik benoemd als >de sociale opdracht=. Veel ouders herinnerden

zich boodschappen als: anderen helpen, delen met anderen, behulpzaam zijn, respect

hebben, en eerlijk zijn. In meerdere gevallen werd dit herinnerd in een religieus kader.

Het was dan een uitwerking van het christelijke gebod van naastenliefde. Verder

herinnerden ouders zich vaak dat ze netjes moesten zijn, over tafelmanieren dienden

te beschikken en beleefd dienden te zijn. Nu wordt fatsoen overwegend door lager

opgeleiden genoemd. Dit derde thema bleek zowel in de herinnering aan vroeger,

alsook nu van groot belang gevonden te worden.

Het is met name bij dit derde thema dat ouders refereren aan vroeger. Het thema

is bekend en daaraan kan een gevoel van verbondenheid en continuïteit worden

ontleend. Dit illustreert het belang van overdracht: niet zozeer de precieze inhoud van

het thema is van belang, maar vooral het feit dàt het thema aan de orde werd gesteld

weegt zwaar (Bertaux en Thompson 1993, zie ook hoofdstuk 2). Het lijkt mij

plausibel dat de continuering van dit thema over de generaties er ook toe bijdraagt dat

ouders hier veel woorden voor tot hun beschikking hebben zoals blijkt uit de diverse

formuleringen van zowel hoog- als laag opgeleiden.

Het thema van de sociale opdracht wordt nu gedifferentieerder ingevuld en heeft

wellicht ook nog aan belang gewonnen. Ik heb twee accenten gelegd: een altruïstisch

accent en een meer instrumenteel accent. Het altruïstische accent kan worden gezien

als de eigentijdse invulling van de naastenliefde van vroeger: het belang van anderen

helpen en respecteren. Nu wordt dit aspect vooral verwoord als tolerantie, niet

discrimineren, en respect hebben voor anderen. Het omgaan met verschillen staat

hierbij centraal. Bij lager opgeleiden in de grote steden, die in hun directe woonsituatie

en op school vaker te maken hebben met allochtonen, worden tolerantie en niet

discrimineren vaak genoemd. Het instrumentele accent betreft vooral het belang van

sociale vaardigheden als goed naar anderen luisteren, een sociale instelling hebben,

rekening houden met anderen, en eerlijkheid. Het instrumentele aspect wordt naar

verhouding meer door hoger opgeleiden genoemd. Het zijn vaardigheden die aan
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betekenis winnen in een samenleving waarin het van groot belang wordt geacht om

flexibel te zijn en te kunnen functioneren in steeds wisselende groepen en settings.

De drie thema=s kunnen gezien worden als verschillende soorten kapitaal, die ouders

hun kinderen proberen mee te geven. Dit 'overlevingskapitaal' kan bestaan uit cultureel

kapitaal in geïnstitutionaliseerde vorm (opleiding), of de vorm hebben van cultureel

kapitaal in geïncorporeerde vorm (waarden van zelfstu ring en weerbaarheid), of in

de vorm van sociaal kapitaal (netwerken en sociale vaardigheden). Sociaal kapitaal

als belangrijke waarde om je kinderen mee te geven kan bestaan uit het meegeven van

de vanzelfsprekendheid van een groot sociaal netwerk. Een andere manier om sociaal

kapitaal mee te geven is, is het aanleren van sociale vaardigheden waarmee kinderen

later zelf hun netwerken kunnen beheren. Het is in dit verband voor ouders van

belangrijk om in te kunnen schatten welke kapitaalsoorten voor kinderen straks vooral

van belang zullen zijn. Op basis van de inschatting die ouders maken zullen zij

bepaalde waarden belangrijker vinden dan andere.1 De ouders in dit onderzoek

benadrukken in hun opvoeding vooral waarden van zelfsturing en weerbaarheid en

sociale vaardigheden. Zij benadrukken deze waarden veel sterker dan zij zich

herinneren uit hun eigen opvoeding.

3. Opvoedingsnetwerken

In hoofdstuk 5 zijn de netwerken die van belang zijn voor ouders bij de opvoeding van

hun kinderen aan de orde gesteld. De achtergrond van de vraag naar netwerken is

gelegen in de veranderingen die in de samenleving plaatsvinden op het terrein van

sociale verbanden. Alom wordt gesproken van een vergaande individualisering van de

samenleving, die nu ook doorgedrongen zou zijn tot het gezin en de familie. Is het zo

dat het belang van familie als referentiegroep en als bron van steun voor opvoeding

afneemt? Voor welke ouders geldt dat? Om na te gaan tot wie ouders zich wenden met

vragen over de opvoeding, heb ik hun opvoedingsnetwerken beschreven.

Onder opvoedingsnetwerk versta ik de belangrijke anderen met wie ouders over

opvoeding praten en van wie zij steun ontvangen met betrekking tot de opvoeding van

hun kind(eren). Het zijn de persoonlijke netwerken die van belang zijn bij de

opvoeding. De wijze waarop ik de netwerken in dit onderzoek aan de orde stel, ligt het

dichtst bij de sociale steunbenadering, die zich verdiept in de kwaliteit en de inhoud
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van de relaties: wat voor soort steun ontvangt men van welke leden van het netwerk

en hoe belangrijk vindt men die steun? Van het netwerk zelf heb ik ook de omvang en

de samenstelling bekeken. Ik heb de opvoedingsnetwerken van ouders beschreven en

ingedeeld in twee typen: familienetwerken en gemengde netwerken. Familienetwerken

zijn netwerken die voornamelijk uit familieleden bestaan, gemengde netwerken

omvatten naast familie ook een substantieel deel >niet-familie= (overwegend vrienden

en kennissen).

Een eerste conclusie aangaande de samenstelling van de netwerken is dat de

gemengde netwerken  doorgaans groter zijn dan de familienetwerken. Dit komt omdat

er in deze netwerken ook vrienden en kennissen een belangrijke rol spelen. Daarnaast

maakt ook familie deel uit van deze gemengde netwerken. Bij alle ouders in dit

onderzoek speelt familie op de een of andere wijze een rol bij de opvoeding.

Opmerkelijk is dat ook bij ouders die geen goede verhouding met hun familie hebben,

deze toch de basis van het opvoedingsnetwerk blijft. Een tweede conclusie aangaande

de samenstelling is dat de opvoedingsnetwerken van zowel vaders als moeders

overwegend uit vrouwen bestaan. Het zijn in eerste instantie andere moeders,

vriendinnen, de eigen moeder en zusters die praktische en emotionele steun bieden bij

de opvoeding. De samenstelling van de netwerken is eigenlijk het enige onderdeel van

het onderzoek waarin een duidelijke invloed van sekse te zien is. In de netwerken van

vaders zitten naar verhouding meer vrienden, maar ook in hun netwerken zijn de

vrouwen in de meerderheid. Verder hebben hoger opgeleiden over het geheel genomen

grotere netwerken dan lager opgeleiden en hebben zij in meerderheid gemengde

netwerken. Deze samenhangen tussen opleiding en omvang van netwerken en de

toename van het aantal vrienden in het netwerk van hoger opgeleiden, worden ook in

andere netwerkonderzoeken gevonden (Van der Poel 1993, Busschots en Lauwers

1994).

Bij de bespreking van het vierde hoofdstuk werd sociaal kapitaal genoemd als een

belangrijke waarde die ouders hun kinderen mee willen geven, in de vorm van de

vaardigheden om sociaal kapitaal te kunnen verwerven. Bij het bestuderen van de

opvoedingsnetwerken is de invalshoek van sociaal kapitaal eveneens relevant, maar

dan op een meer directe wijze:  het netwerk kan immers gezien worden als uitdrukking

van het sociale kapitaal van de ouders zelf. De mate waarin ouders steun kunnen

mobiliseren uit hun netwerk  zegt iets over de mate waarin zij over sociaal kapitaal

beschikken. Die steunvraag was het uitgangspunt: uit de combinatie van het aantal
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mensen waarop zij konden terugvallen en de aard van de steun kan geconcludeerd

worden dat een groter netwerk een indicatie vormt voor het beschikken over meer

sociaal kapitaal. Anders gezegd: ouders met grotere netwerken beschikken in het

algemeen over meer sociaal kapitaal dan ouders met kleine netwerken. Gemengde

netwerken zijn globaal gesproken wat groter dan familienetwerken. Er is met andere

woorden  - niet onverwacht -  een samenhang tussen opleidingsniveau en sociaal

kapitaal van de ouders.

Is er sprake van een samenhang tussen het soort netwerk en de thema=s die ouders van

belang vinden?  Is het bijvoorbeeld met betrekking tot sociaal kapitaal zo dat ouders

die zelf over veel sociaal kapitaal beschikken, dit ook voor hun kinderen belangrijk

vinden? Of mogelijk juist het tegenovergestelde: zijn het misschien vooral ouders die

de steun zelf ontberen, die sociaal kapitaal voor hun kinderen grote prioriteit geven?

Ouders die familienetwerken hebben benadrukken vooral de thema's opleiding, en

respect voor anderen (thema=s 1 en 3a), terwijl ouders met gemengde netwerken vooral

de thema=s zelfsturing en sociale weerbaarheid, en sociale vaardigheden (thema=s 2 en

3b) verwoorden. Ofwel, ouders die zelf over meer sociaal kapitaal beschikken,

benadrukken het ook voor hun kinderen het meest. Ouders die het alleen moeten

rooien, lijken het belang van sociaal kapitaal ook voor hun kinderen niet als opdracht

te (kunnen?) formuleren.

Wanneer we kijken naar het >soort steun= dat verleend wordt door leden van het

netwerk, dan  lijkt het erop dat binnen familienetwerken sprake is van een meer

omvattende en ongedifferentieerde vorm van ondersteuning, terwijl binnen gemengde

netwerken de steunverlening  eerder getypeerd kan worden als een gedifferentieerde

vorm van steunverlening. In familienetwerken worden vaak dezelfde personen op alle

gebieden genoemd: moeder, zus of tante worden zowel genoemd voor praktische

ondersteuning, als voor emotionele ondersteuning, terwijl vaak ook sociale activiteiten

met dezelfde personen worden ondernomen. Binnen de overwegend grotere gemengde

netwerken zien we een  gedifferentieerder patroon: persoon A wordt alleen genoemd

voor praktische steun, maar met haar of hem praat men niet over vragen en twijfels bij

de aanpak van de opvoeding, daarvoor worden andere personen benaderd, evenals

voor het ondernemen van sociale activiteiten. Een typisch voorbeeld hiervan is: de

buurvrouw voor praktische steun, vrienden voor emotionele steun en familie voor

sociale activiteiten met het gezin, en vrienden of collega=s voor individuele sociale

activiteiten. Er is verschil in het soort steun dat verleend wordt, en in de betekenis die
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familie heeft in het opvoedingsnetwerk. Zo zijn er in dit onderzoek ouders die een

beroep op hun familie doen vanuit een gevoel van vanzelfsprekendheid, en er zijn

ouders die vanuit een >bewuste keuze= hun familie, of een gedeelte daarvan, bij de

opvoeding betrekken. Ten derde zijn er ouders die omdat ze op niemand anders terug

kunnen vallen, noodgedwongen een beroep doen op hun familie.  De verhouding tot

de familie en het eigen verleden komen op deze wijze tot uitdrukking in de

samenstelling en betekenis van het opvoedingsnetwerk.

4. Sociale erfenissen

In het zesde hoofdstuk staat centraal hoe ouders hun sociale erfenis inweven in de

opvoeding die zij hun kinderen willen geven. In dit hoofdstuk is het persoonlijke

verhaal het analyseniveau. Ten overvloede zij hier nogmaals gezegd dat het gaat om

de oriëntaties van ouders: wat vinden zij belangrijk in de opvoeding van hun kinderen

en op wie richten zij zich? De vraag of zij er ook in slagen om hun doelen in de

praktijk van het opvoeden te realiseren, is niet het onderwerp van dit onderzoek.

Sociale erfenis als attenderend begrip heb ik omschreven als de waarden, houdingen,

en praktijken die mensen van hun ouders overnemen, en die ze van betekenis vinden

bij de opvoeding van hun eigen kinderen. De sociale erfenis werkt door in de

opvoedingsnetwerken van ouders, en is herkenbaar in de waarden die zij centraal

stellen bij de opvoeding van hun kinderen. De erfenis blijft vaak een heel bepalende

en centrale rol spelen. Ik heb vier typerende manieren waarop mensen omgaan met hun

erfenis beschreven, en betoogd dat deze manieren variëren op een continuüm van aan

de ene kant een uitgesproken positieve houding, waarbij erfenis als leidraad wordt

gezien, tot aan de andere kant een negatieve houding ten aanzien van erfenis, namelijk

een houding waarin de erfenis vooral als last wordt ervaren.

De meest positieve houding ten aanzien van  erfenis heb ik aangeduid als een

houding waarbij erfenis als leidraad bij de opvoeding wordt gebruikt. Ouders die

hun erfenis als leidraad zien, refereren vooral aan de opvoeding die zij zelf gehad

hebben bij de doelen die zij van belang vinden in de opvoeding van hun kinderen. In

hun verhalen klinkt een grote mate van vanzelfsprekendheid door. Zij zeggen vooral

>vanuit hun gevoel= op te voeden, een gevoel dat in belangrijke mate gevoed wordt

door een perceptie van een (te) snel veranderende samenleving. Waarden van vroeger

hebben voor hen de betekenis van een houvast, ze hebben niet de wens om deze erfenis
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te bevragen. In de voorbeelden en referenties die zij geven noemen zij vaak het eigen

gezin vroeger. Zij willen voortzetten wat zij zelf hebben meegekregen. Hun erfenis,

zo concludeer ik, levert voor een belangrijk deel het kader van waaruit zij opvoeden.

De verhalen van Ingrid en Chitra zijn hier voorbeelden van.

Ouders die hun erfenis als inspiratie zien staan eveneens positief ten opzichte van

hun erfenis. Een verschil in houding met de hierboven beschreven groep is dat deze

ouders het niet over hun verleden als totaalbeeld hebben, maar juist vaak expliciet

refereren aan bepaalde thema=s uit de erfenis, die als het ware geadopteerd zijn en

overgezet in een eigentijds ideaal. Hier is meer sprake van een bewust

beargumenteerde keuze, waarin bepaalde elementen uit de erfenis ingepast worden

naast elementen uit andere referentiekaders. Erfenis is dan één van de vele

referentiekaders. Meer dan voor ouders die hun erfenis als leidraad zien, hoort voor

hen de erfenis bij een >verleden tijd=. Zij oriënteren zich in het algemeen meer op

generatiegenoten als het gaat om het uitwisselen van ervaringen of het zoeken van

steun. De band met verleden heeft een duidelijke, positieve plaats gekregen.  Als

voorbeelden hiervan zijn de beschrijvingen van Adil en Inge uitgewerkt.

Ouders wier erfenis als gemengd genoegen omschreven is, nemen een

middenpositie in als het gaat om een positieve of negatieve houding, Deze groep lijkt

nog het meest neutraal ten opzichte van hun erfenis te staan: ze hebben veelal op een

algemeen niveau, over het geheel bezien wel goede herinneringen aan vroeger, maar

ze hebben ook kritiek. Ze hebben op sommige punten gevoelens van ambivalentie ten

opzichte van hun eigen opvoeding, bijvoorbeeld wanneer zij ongewild in dezelfde

gedragspatronen vervallen van vroeger. Daarnaast hebben ze op andere aspecten

duidelijk waardering voor hetgeen hun ouders hen meegegeven hebben. Dat geldt

vooral voor degenen die sociaal gestegen zijn en die de inspanningen die hun ouders

zich getroost hebben om hen te laten doorleren nu als heel positief waarderen (een

voorbeeld hiervan is Joop). In deze groep zitten ook ouders die zeggen nu eigenlijk

>geen boodschap= meer te hebben aan hun erfenis. Zij ontkennen niet het belang van

erfenis, maar moeten er meer aan omvormen, bewerken, en  vertalen; een voorbeeld

van deze houding blijkt uit de beschrijving van Marlies.

Een laatste houding die in dit onderzoek met betrekking tot sociale erfenis is

gevonden is die van erfenis als last. Hier geen voortzetting, maar juist de wens om

het anders te doen. Het zijn ouders die een overwegend negatieve herinnering hebben

aan hun opvoeding. Voor hen is het vooral een worsteling om zich te ontdoen van

belastende herinneringen en houdingen. Vaak ook worden zij geconfronteerd met
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ongewenste herhalingen van houdingen. De mate waarin zij steun krijgen bij hun wens

om het anders te doen, is dan van extra belang. Besproken voorbeelden van deze

houding zijn Sjoerd en Gijs, beiden hebben negatieve herinneringen waarin de druk

van het geloof een belangrijke rol speelt. Hun erfenis speelt echter een belangrijke rol

bij hun huidige opvoeding: zij vormt een afzetpunt ten opzichte waarvan zij het zelf

anders willen doen.

Belangrijke conclusies die aan het eind van het sociale erfenis hoofdstuk getrokken

zijn betreffen het sociale gewicht van de erfenis voor de meeste ouders in dit

onderzoek, en de creativiteit waarmee ouders hun erfenis inweven in de opvoeding die

zij hun eigen kinderen geven.

Een belangrijke vraag is nog blijven liggen, en tot nu toe slechts zijdelings aan de orde

geweest. Dit betreft de vraag naar de samenhang tussen erfenis en netwerk. Hoe

verhouden deze twee belangrijke referentiekaders voor de opvoeding zich tot elkaar?

Deze vraag wordt in de navolgende paragraaf aan de orde gesteld.

5. De stilering van de opvoeding

Bijna aan het einde van dit boek gekomen, wordt het tijd de belofte in te lossen om een

antwoord te geven op de vraag naar de samenhang tussen de sociale erfenis, de sociale

netwerken en de opvoedingsthema=s die ouders van belang vinden. Deze drie in dit

onderzoek centrale invalshoeken zijn ieder eerst apart belicht om tot een beter begrip

ervan te komen. Hier en daar zijn al verbanden naar voren gekomen: in het bestaan

van overeenkomsten in houdingen tussen vroeger en nu, of in de samenhang tussen de

opvoedingsthema=s en de aard van de netwerken. Deze verbanden zijn niet toevallig,

en daarom wil ik hier nu systematischer beschrijven hoe die samenhang eruit ziet en

pogen ze te duiden. Hiervoor is vooral van belang om nader te kijken naar

samenhangen tussen sociale erfenis en de aard van de netwerken.

Ik neem als uitgangspunt voor het tot stand brengen van mijn synthese de invals-

hoek van  sociale erfenissen. Daarvoor zijn twee redenen. Ten eerste ligt de levenstijd

waarop de erfenis betrekking heeft, het verst terug in de tijd. Denkend vanuit de

opbouw van de levensloop, iedereen is nu eenmaal eerst kind en dan volwassene, is

dit ook bij een reconstructie van de levensloop een logisch begin. Betekenisgeving van
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de erfenis verandert voortdurend in de loop van het leven, en zij werkt ook door in de

netwerken en de thema's.

Toch had het zo kunnen zijn dat de erfenissen een heel ondergeschikte rol zouden

spelen bij het opvoeden onder veranderende omstandigheden. Gezien de snelle en

diepgaande veranderingen die zich in de samenleving hebben voorgedaan, was dit

zelfs de verwachting die mede ten grondslag lag aan dit onderzoek. Dit blijkt in dit

onderzoek echter niet het geval te zijn. Daarin ligt de tweede, meer inhoudelijke reden,

om bij het systematiseren van de uitkomsten sociale erfenis als vertrekpunt te nemen.

Sociale erfenissen bleken juist zwaar te wegen voor de meeste ouders in dit onderzoek.

Wel is er grote variatie in zowel de inhoud van de erfenissen, als in de manier waarop

erfenissen een rol spelen, alsook in de waardering die ouders voor hun erfenis hebben.

Toch gaven de ouders bijna allemaal hun erfenis op een of andere wijze een plaats bij

het denken over wat zij belangrijk vinden bij de opvoeding van hun kinderen.

Om deze twee redenen is het relevant om erfenis als uitgangspunt te nemen bij het

beschrijven van de samenhangen. De onderstaande typeringen kunnen naar mijn

mening dan ook gezien worden als een uitdieping van sociale erfenissen: hoe werken

sociale erfenissen door in de waarden die ouders belangrijk vinden, en hoe hangt de

aard van het opvoedingsnetwerk ermee samen?

In de inleiding van dit hoofdstuk heb ik aangehaakt bij een beschouwing van

Verhoeven over de stijl die het verleden geeft aan het bestaan. Iemands stijl van leven,

waar ook de opvoeding die die persoon zijn of haar kinderen wil geven deel van

uitmaakt,  houdt zo ook een manier in om naar dat verleden te kijken en het betekenis

te geven. Deze betekenisgeving kan de vorm hebben van een positieve

voortzettingsstrategie, of van een >afzetverhaal=, of een >ik doe het zelf= verhaal. De

belangrijkste dimensie die steeds weer doorklonk in de gesprekken, is uiteindelijk de

dimensie van continuïteit en discontinuïteit. Uiteindelijk is dat de finale vraag: wil

ik voortzetten, en wat of hoe, of wil ik er zo min mogelijk mee te maken hebben?

Anders gezegd: hoe belangrijk vinden ouders het om op te voeden op een manier die

voor hen continuïteit met hun verleden uitdrukt? Met dat in gedachten wil ik de

verschillende manieren van omgang met sociale erfenissen nog eens bekijken, en nu

ook systematischer in verband brengen met de waarden en de opvoedingsnetwerken.

De posities die ouders hier innemen, de betekenis die zij geven aan hun verleden,

bevinden zich ergens tussen een sterk gewenste continuïteit enerzijds versus
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discontinuïteit anderzijds. Zo wil ik komen tot een sociologische typering van

verschillende stijlen van opvoeding.

Een opvoedingsstijl van intergenerationele voortzetting.

Er is in dit onderzoek een groep ouders die bijna allemaal lager opgeleid zijn, en in

hun beschrijving van wat zij belangrijk vinden in de opvoeding veel refereren aan

vroeger. Zij beschrijven motieven voor wat belangrijk is veelal in termen van

>gewoon=; >zo was het bij ons thuis ook, zo is het hier ook=. Het zijn de ouders die hun

erfenis als leidraad zien. Op deze plaats is de vraag hoe een dergelijke erfenis de

huidige opvoeding stileert. Een belangrijke overeenkomst lijkt de gerichtheid op de

maatschappelijke veranderingen die hebben plaatsgevonden sinds hun eigen jeugd. De

aard en de snelheid waarmee de veranderingen zich voltrekken, worden met een

behoorlijke dosis wantrouwen gevolgd. De veranderingen worden in de eerste plaats

als ongrijpbaar ervaren, waarbij het nog maar de vraag is of het er beter op wordt.

Veel ouders zijn zelf opgegroeid in een arbeidersmilieu, waar de bestaanscondities in

vergelijking met de hedendaagse standaard als behoorlijk armoedig te karakteriseren

zijn, ze woonden in kleine woningen met weinig voorzieningen. De materiele

vooruitgang zien zij als een belangrijke verbetering, maar ook hebben zij mooie

herinneringen aan hun kindertijd. Als je thuis kwam stond er een bakje thee klaar, en

daarna ging je met je broers en zusjes naar de instuif op het buurthuis (Agingen we

stuiven, aan de overkant op de club@). Het was arm, maar heel gezellig. Je speelde

buiten, overal waren wel kinderen, en op zaterdagavond was het altijd feest, dan ging

je eerst met z=n allen in de teil, en dan was er patat en Swiebertje kijken! Maar

tegenwoordig is dat allemaal anders, kinderen hebben alles al en willen echt wel meer

dan een frietje bij de tv. Over de teloorgang van dit gemeenschapsgevoel in de buurt,

de veiligheid en de burenhulp, zijn deze ouders somber gestemd. Er voor in de plaats

zijn naar hun gevoel vooral bedreigingen gekomen, waarop zij geen greep hebben. Het

zijn de bekende beelden over onveiligheid op straat, gevaren van drugs en de angst om

geen zeggenschap meer over de kinderen te hebben als ze straks gaan >puberen=. Ook

daarom praten zij met enige weemoed over de duidelijker gezagsverhoudingen

vroeger: ADe tijd was anders, de kinderen zijn anders. Ik hoefde het niet in m=n hoofd

te halen om te laat thuis te komen. Echt niet. Dat deed je gewoon. Maar dat is nou heel

anders.@ Zolang het nog kan, houden deze ouders van kinderen die op de basisschool



Hoofdstuk 7

190

zitten, het liefst vast aan de tradities van het verleden. Bij deze ouders staat met andere

woorden de perceptie van een veranderende samenleving centraal.

In hun oriëntatie op waarden uit het verleden zoeken zij houvast voor de als

ongrijpbaar en abstract ervaren wijze waarop de maatschappelijke veranderingen zich

voltrekken. De waarden die zij belangrijk vinden liggen vooral op het sociale vlak: het

belang van meedoen, met anderen om kunnen gaan. Deze waarden worden als het ware

voorgeleefd door zoveel mogelijk te verkeren in familieverband. Het referentiekader

van deze ouders bestaat voor een belangrijk gedeelte uit familie, met hen onderneemt

men sociale activiteiten in gezinsverband, worden verjaardagen gevierd en gaat men

bij elkaar op de koffie. Behalve familie in de strikte zin van het woord, zijn er ook de

gezinnen die men al van vroeger kent en met wie volgens jarenlange traditie de zomers

op de camping worden doorgebracht.2 Het zijn ouders die ten opzichte van vroeger in

vrij stabiele situaties zijn blijven zitten: zelfde wijk, zelfde streek, zelfde klasse. De

verhouding met de familie is doorgaans goed, de omvang van de netwerken wisselt.

Er zijn duidelijk doorlopende lijnen zichtbaar in de aanpak, de opvoedingshouding en

de sfeer die zij thuis creëren. Zij willen in hun opvoeding het liefst de duidelijke

verhoudingen doen herleven die zij zich herinneren van vroeger. Als antwoord op de

snelle maatschappelijke veranderingen, zoeken zij bij de opvoeding houvast in hun

verleden. Zij willen ook hun kinderen een opvoeding geven die dezelfde duidelijkheid

veschaft, die staat als een rots in de branding van de maatschappelijke

veranderingsgolven.

Een andere belangrijke waarde voor hun kinderen vinden deze ouders het realiseren

van een goede opleiding. Want als er één ding duidelijk wordt uit alle  veranderingen,

dan is het wel dat je voldoende toegerust moet zijn om niet uit de boot te vallen. Het

lijkt er wel op dat zij deze waarde weliswaar belangrijk vinden, maar op dit punt

tevens een bepaalde machteloosheid voelen, aangezien inzicht krijgen in de steeds

gedifferentieerdere opleidingsmogelijkheden een lastige zaak is en het dus ook

moeilijker is om hun kinderen daarin raad te geven. Voor de ouders in dit onderzoek,

van wie de kinderen op de basisschool zitten, ligt de keuze van een vervolgopleiding

nog een aantal jaren weg, en op dit punt overheerst een houding van Adat zien we dan

wel weer@. In versterkte mate speelt dit voor migranten, die op dat punt maar moeten

vertrouwen op de advisering door de scholen.

In dit onderzoek waren er maar een paar hoger opgeleide ouders die binnen deze

typering vallen; ook bij hen overheerste een gevoel van maatschappelijke dreiging

waartegen kinderen gewapend moeten worden, en dan vooral door middel van het
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bieden van een geborgen gezinssituatie. Deze ouders hadden een traditionele

taakverdeling die gebaseerd was op de overtuiging dat dat het beste is voor kinderen.

Moeder moet thuis zijn en beschikbaar voor de kinderen: Aheerlijk ouderwets@, zoals

een moeder het uitdrukte. In hun netwerk hebben deze ouders, net als de overige hoger

opgeleide ouders naast familie ook vrienden en kennissen.

Een opvoedingsstijl van intergenerationele vernieuwing

Deze stijl wordt in mate van continuïteit gevolgd door ouders die een heel duidelijk

thema hebben in hun opvoeding dat zij traceren in hun eigen verleden. Een verleden

dat zij als inspiratiebron zien voor dat thema. In het vorige hoofdstuk over erfenissen

heb ik deze omgang met erfenis aangeduid met erfenis als inspiratie. Het zijn ouders

die met warmte terugkijken op hun eigen opvoeding, maar zich met overtuiging

neerzetten als ouders van deze tijd. De meesten van hen zijn hoog opgeleid, en zijn

heel bewust opvoedende ouders. Ze hebben zich de huidige opvoedingseisen eigen

gemaakt en nemen daarin een zelfbewuste houding aan, die erop neerkomt dat ze de

waarde van het individu als uitgangspunt delen en dat ook in hun eigen leven als

belangrijk punt zien. In tegenstelling tot ouders die hun erfenis als leidraad aanhouden,

hebben zij niet het gevoel dat er in de samenleving van alles verandert waar zij geen

greep op hebben. Eerder hebben ze een zelfbewuste houding, dat zij daarin zelf ook

een bijdrage leveren. Gezien hun leeftijd en positie behoren zij voor een deel ook tot

de generatie en de sociale laag die nu gevestigde maatschappelijke posities bekleedt.

Het is duidelijk dat voor deze houding hun hoge opleiding, zeker in vergelijk tot de

ouders die bij de eerste stijl beschreven zijn, van het grootste belang is. Hun erfenis

bestaat  in tegenstelling tot die van de eerste groep niet zozeer uit een totaalbeeld van

het verleden, maar zij benadrukken juist een aantal specifieke thema's. Veelal gaat het

daarbij niet zozeer om concreet gedrag, maar juist om een houding, of een thema dat

zij als het ware geadopteerd hebben en dat zij voort willen zetten. Zij re-creëren

thema=s die zij belangrijk vinden in de nieuwe context van hun hedendaagse

opvoeding.

Ze hebben veelal vrij grote netwerken met veel vrienden en collega's. Het is type-

rend dat zij voor het bespreken van concrete opvoedingssituaties en het zoeken van

steun, bevestiging, en aftasting van mogelijkheden, voor tips en handigheidjes een

beroep doen op vrienden en collega's, maar niet in eerste instantie op familie (of het

moet familie van dezelfde generatie zijn, die in vergelijkbare situaties zit, en dezelfde
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oriëntaties heeft). Maar voor >hun thema= dat zij van groot belang vinden, putten ze uit

hun verleden en willen die band ook in stand houden,  nee sterker, ze willen die band

bewust cultiveren, het thema terug traceren en in verband brengen met de eerdere

generatie. Zij plaatsen zich op dat punt heel duidelijk in een traditie en benoemen het

ook zo. Misschien is bij deze groep het meest bewust sprake van een stijl die zij voort

wil zetten en ook bewust door willen geven aan hun kinderen.

Anders dan bij de eerste groep vinden zij het niet nodig, en hebben ook geen

behoefte om allerlei meer praktische opvoedingskwesties uit te wisselen met familie,

juist vanuit het besef dat dat niet het belangrijkste is, en dat op die concrete uitwerking

er best verschillen kunnen liggen. Ze bewaren overwegend goede herinneringen aan

hun jeugd. Een voorbeeld daarvan is de vader die een traditie van zorgzaamheid

reconstrueert, een betrokken en >caring relation=, deels ook als compensatie zo lijkt het

voor het ontbreken van dergelijke verhoudingen in deze tijd en samenleving. Op deze

wijze geeft hij daarmee ook vorm en betekenis aan de etnische component van zijn

identiteit. Ook andere ouders ruimen een belangrijke plaats in voor de sociale

opdracht. Een opdracht die nauw samenhangt met het ontwikkelen van sociale

vaardigheden, een actueel opvoedingsdoel. Zij vindt in haar verleden een belangrijke

bron voor het ondersteunen van deze doelen in de opvoeding die zij haar dochter mee

wil geven. >het voelt goed=, en dit geeft haar een sterke basis om deze doelen in de

opvoeding ook >voor te kunnen leven=.De thema=s die het belangrijkst gevonden

worden zijn waarden van zelfsturing en sociale weerbaarheid, en sociale vaardigheden

(thema 2 en 3b).

Voorbeelden van een opvoedingsstijl van vernieuwing zijn onder meer te vinden

in het werk van Inowlocki (1993) en Lutz (1995) die uitwerken hoe familieverhalen

als bron van kracht in andere situaties kunnen fungeren.

Een opvoedingsstijl van intergenerationele ambivalentie

Een derde stijl van opvoeden manifesteert zich bij ouders die hoger opgeleid zijn en

een vrij uitgebreid gemengd opvoedingsnetwerk hebben. Het zijn ouders wier omgang

met hun erfenis ik aangeduid heb met erfenis als gemengd genoegen. Ouders die deze

stijl hebben, nemen met betrekking tot het ervaren van continuïteit met hun eigen

opvoeding een middenpositie in. Het zijn ouders die geen uitgesproken positieve of

negatieve herinneringen hebben aan hun eigen opvoeding. Ze moeten meer zoeken

naar voorbeelden en herinneringen van vroeger. Het lijkt wat verder weggezakt, er is

een vrij diffuus beeld van wel goede herinneringen, maar in tegenstelling tot de groep
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die hun erfenis als inspiratie zien, springen er geen dingen uit, die zij specifiek aan

hun familie toeschrijven. Het gevoel op dat punt een traditie te willen voortzetten is

niet duidelijk aanwezig. De verstandhouding met de eigen ouders is goed, het contact

ligt, waar het opvoeding betreft, meer op de gebruikelijke sociale activiteiten, logeren

van de kleinkinderen en het op enige afstand volgen van ieders handel en wandel.

Een erfenis als gemengd genoegen kan ook gebaseerd zijn op het herinneren van

verschillende boodschappen van vader en van moeder. Sommige ouders zijn heel

negatief over hun vader: hij was streng, stelde hoge eisen aan iedereen in het gezin,

was er nooit of dacht vooral aan zichzelf; aan hun moeder hebben ze daarentegen

vooral positieve herinneringen: ze was heel zorgzaam en lief, eigenlijk wel te bezorgd,

thuis met de thee. Anderen lijken zich meer te identificeren met hun vader: hij was

stimulerend, streng maar rechtvaardig, stelde wel hoge eisen maar deed veel voor zijn

kinderen, terwijl soms dan juist herinneringen aan hun moeder minder positief waren:

ze bemoeide zich overal mee, of was streberig. In deze herinneringen zijn veel

stereotypen te herkennen, inclusief de sekse-gebondenheid van de gedragspatronen:

een strenge vader wordt positiever herinnerd dan een strenge moeder.

Wat betreft de sociale laag waar deze ouders toe behoren is er een opvallende over-

eenkomst: ze zijn allen hoger opgeleid, en hebben gemengde netwerken. Zij richten

zich voor voorbeelden eerder op vrienden en collega's, en niet zelden spelen ook

maatschappelijke of religieuze bewegingen, zoals feminisme, antroposofie, of

katholicisme een rol als referentiekader. Bij deze stijl hoort eveneens een gerichtheid

op individuele waarden en sociale vaardigheden als belangrijke thema's. In deze groep

zitten ook vrij veel sociale stijgers. Hun huidige situatie is met betrekking tot hun

maatschappelijke positie behoorlijk verschillend ten aanzien van de situatie waarin zij

zelf opgroeiden. Zij ervaren een groot verschil tussen hun huidige situatie en de

situatie vroeger thuis, op dat punt hebben ze niet echt meer een boodschap aan

vroeger. Het was een ander milieu, en wanneer ze er over vertellen lijkt het soms een

andere wereld. Aanknopingspunten zijn er dan niet veel, in ambities, in smaak, in

mogelijkheden, het zijn vooral de verschillen die overheersen. In veel gevallen

herinneren zij zich als belangrijkste boodschap het belang van een goede opleiding en

de wens van hun ouders dat hun kinderen een beter leven zouden hebben en goede

positie zouden bereiken. Nu zij de stijging gerealiseerd hebben, waarderen zij achteraf

die stimulans en de vaak ook behoorlijke financiële inspanning die hun ouders

daarvoor geleverd hebben. In een aantal gevallen hebben zij zelf voor de opvoeding
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van hun eigen kinderen een vertaling gemaakt van vroegere boodschappen, zoals naar

voren kwam in het voorbeeld van Joop.

In de literatuur zijn voorbeelden van deze stijl van opvoeden onder meer te vinden bij

  Brands (1992).

Een opvoedingsstijl van intergenerationele belasting

Tenslotte is nog een vierde manier van omgaan met erfenissen besproken, die ik als

noemer mee heb gegeven erfenis als last. Bij deze ouders overheerst de wens om het

juist anders te doen dan de manier waarop zij zelf zijn opgevoed. Bij nadere

beschouwing komt er toch nog een belangrijk verschil in oriëntatie aan het licht, zodat

deze groep nog uiteenvalt in twee verschillende opvoedingsstijlen. Dit onderscheid is

terug te voeren tot een verschil in de samenstelling van de opvoedingsnetwerken en

de manier waarop deze een rol spelen bij de opvoeding. De kern van dit onderscheid

is of de ouders met behulp van de steun uit hun netwerk de gewenste verandering ten

opzichte van vroeger ook kunnen realiseren. Zo zijn er ouders die door middel van hun

netwerk voldoende alternatieve oriëntatiepunten kunnen ontwikkelen, waardoor zij

zich losser op kunnen stellen ten aanzien van hun belaste verleden. Maar er zijn ook

ouders die het niet lukt om substantiële steun buiten de familiesfeer te mobiliseren. Zij

vallen tegen wil en dank toch terug op familie en kunnen zich veel moeilijker los

maken. Ze blijven daardoor meer dan zij willen vast zitten aan vroeger. Deze laatste

groep zal ik eerst beschrijven.

Ouders met een negatieve erfenis en een familienetwerk: dit zijn ouders die vanuit

een >terugval optie= een beroep doen op hun familie; ze kunnen getypeerd worden als

mensen met een op één of andere manier belast verleden, en de omvang van de

netwerken is klein. Deze ouders zijn niet gelukkig met hun erfenis, en de meesten van

hen willen breken met hun eigen opvoeding. Ze hebben herinneringen aan een

thuissituatie met veel spanningen en weinig warmte: AThuis was beklemmend en

donker, onveilig. Er werd niet gepraat, alleen ruzie gemaakt en gescholden. Ik was

zoveel mogelijk weg, speelde op straat.@ Ook anderen herinneren zich vooral ruzie, en

weinig betrokkenheid bij elkaar. Anderen hadden ouders die een slecht huwelijk

hadden, of hebben zich oneerlijk behandeld gevoeld. Het zijn mensen die niet terug

kunnen kijken op een plezierige jeugd, de sfeer was slecht, er waren spanningen, ze

werden aan hun lot overgelaten. Het leven was hard en ze kregen weinig waardering

en warmte. De meesten zijn lager opgeleide ouders die een slechte verhouding met hun

familie hebben. Dat zij toch overwegend familie in hun netwerk hebben, is vooral
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vanuit wat ik eerder een >terugval-optie= genoemd heb.   Het is hen ook niet gelukt om

zich te ontworstelen aan dat verleden, om ermee te breken, hoewel zij dat wel zouden

willen. Nu zij zelf kinderen hebben proberen ze het anders te doen, hun kinderen een

betere jeugd te geven, maar ze ervaren dat als een moeilijke taak. Gevoelens van

onzekerheid en onmacht worden herhaaldelijk genoemd. Sommigen vertellen van hun

twijfels en de moeite die zij hebben om anderen met die vragen lastig te vallen. Al te

vaak worden ze geconfronteerd met een geringe armslag die ze hebben. Dat kan liggen

in een houding: op bepaalde punten herkennen dat je terugvalt in een houding die je

je herinnert van je eigen vader of moeder, en die je nu juist wilde vermijden: ook

driftig zijn, of niet betrokken zijn bij je kinderen, ook zeuren of te bemoeizuchtig zijn.

Bij veel ouders uit deze groep overheerst een gevoel van onmacht: je wilt dingen

veranderen, anders aanpakken, maar het lukt niet. Ondanks je goede bedoelingen merk

je dat terugvalt in een oud patroon. Dat maakt onzeker, en geeft een gevoel van

herhaling tegen wil en dank.

Hun culturele kapitaal is veelal gering: de meeste van deze ouders zijn laag

opgeleid en op grond van hun maatschappelijke positie kunnen zij zich financieel ook

niet al te veel veroorloven. Soms is er onzekerheid over werk, en spanning als gevolg

van werkloosheid en onduidelijkheid over of ze hun baan zullen behouden. Het gevaar

van sociale daling is niet ver af, en daarmee wordt de noodzaak om voldoende afstand

te houden tot een onderklasse waar zij niet toe behoren duidelijk gevoeld. De houding

die deze ouders kenmerkt is er een van >roeien met de riemen die je hebt=. Zonder zelf

de ervaring te hebben van een warm gezin, een veilige plek, is het moeilijk dat zelf te

realiseren. Steun van anderen is dan extra belangrijk. Heel belangrijk is op de eerste

plaats of de partner wel die ervaring heeft en wel de steun kan geven om deze

problemen te overwinnen. In een aantal gesprekken komt dergelijke steun wel naar

voren, maar bij veel ouders in deze groep lijkt de verhouding met de partner ook niet

zonder problemen3. Het meest opmerkelijke van deze groep is wel dat zij ondanks hun

meestal vrij problematische verhouding tot hun familie, toch nog vrij veel contact met

hen hebben. Ze hebben bijna allemaal vrij kleine netwerken, en willen anderen ook

niet lastig vallen met hun problemen. AUiteindelijk moet je het toch alleen doen@ is een

uitspraak die ik meerdere keren opgetekend heb. Tegen het licht van wat eerder gezegd

is over het toegenomen belang van sociale vaardigheden, van het zelf kunnen creëren

van een steunend netwerk, wordt duidelijk dat deze ouders het juist op dat punt

moeilijk hebben. Hun houding wordt misschien nog het best getypeerd met de
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aanduiding "overleven". Een onzekere houding en een weinig rooskleurig verhaal

vormen geen makkelijk   beginpunt voor het aangaan en onderhouden van een

netwerk. Zij zijn niet toegerust om voortdurend   keuzes te maken en missen het

overzicht over de mogelijkheden. Een voorbeeld nemen aan vroeger willen ze niet,

omdat deze periode als zeer belastend is ervaren. Gijs is hiervan een voorbeeld. Deze

ouders missen de vaardigheden om een nieuw referentiekader op te bouwen. Ze moeten

dus noodgedwongen soms een beroep doen op professionele ondersteuning, iets dat

voor hen juist een (te) grote stap is. (vergelijk Oosterbaan en Zeldenrust 1985).

Concluderend kan over deze groep gezegd worden dat zij in een moeilijke positie

zitten om zich te bevrijden van een belastte erfenis.

Een opvoedingsstijl langs intergenerationele breuklijnen

Er zijn ook ouders die hun erfenis als last ervaren, maar door middel van een steunend

netwerk meer afstand kunnen nemen tot die erfenis. Deze ouders gebruiken hun erfenis

vooral als een voorbeeld van hoe zij het niet willen: erfenis als tegenvoorbeeld.

Hiermee wordt de gewenste verandering ten opzichte van vroeger bij deze stijl meer

gerealiseerd dan bij de vierde stijl. Ook deze ouders hebben weinig positieve

herinneringen aan hun eigen opvoeding. Een veelgemaakte opmerking is: Aik werd aan

m=n lot overgelaten@. Als kind kregen zij weinig aandacht van hun ouders, die het te

druk hadden met hun eigen problemen of veel weg waren wegens ruzie of voor werk.

Ze hebben geen kansen gekregen om te doen wat zij zelf graag hadden gewild. Het

overheersende gevoel dat deze ouders hebben overgehouden aan vroeger is: Aer werd

niet naar me geluisterd, ik telde niet mee.@ Eisen werden er daarentegen wel aan hen

gesteld: ze moesten presteren, een goede opleiding halen en netjes zijn, >stand

ophouden=. Het voldoen aan die eisen werd afgedwongen in een strenge opvoeding,

er werd gedreigd met straf of kinderen werden moreel onder druk gezet door hen een

schuldgevoel aan te praten. De druk van >je mag geen fouten maken=, en een houding

van >het is nooit goed genoeg= hebben duidelijke sporen achter gelaten. Deze ouders

herinneren zich een strenge autoritaire vader, die een strak regime oplegde aan zijn

gezin, waar zowel de moeder als de kinderen aan te gehoorzamen hadden. Maar

evenzeer zijn er ouders die zich juist de druk van hun moeder herinneren, hun moeder

die met een grote verbetenheid haar kinderen aanzette tot het bereiken van een hoger

opleidingsniveau of een strakke discipline met betrekking tot gedrag en

fatsoensnormen handhaafde. Ook bij deze groep groeiden de meesten op in een lager

sociaal economisch milieu, en is er nogal eens sprake van een streng religieuze

gedrevenheid (zowel gereformeerd, als katholiek, als moslim).  
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In de houding ten aanzien van hun erfenis overheerst de wens om het anders te

doen, beter te doen. Meer dan de hierboven beschreven groep met een belastte erfenis,

zijn deze ouders er in geslaagd om een netwerk op te bouwen dat hen in die

veranderingswens steunt, en hen alternatieven aanreikt. Een belangrijke factor daarbij

is natuurlijk in de eerste plaats de partner en zijn of haar oriëntaties. Sommige ouders

vinden in de kring van hun partner een nieuw onderdak, en kunnen met behulp van

hun steun behoed worden voor het terugvallen in ongewenste herhaling. Anderen zijn

door het letterlijk vertrekken uit de leefwereld van hun jeugd in contact gekomen met

andere oriëntaties. Dat kan zijn door geografische verwijdering, maar belangrijker nog

door sociale stijging of door een oriëntatie op andere levensbeschouwelijke richtingen:

breken met het geloof, of daar een andere invulling aan geven. Doordat het hen gelukt

is om een ander referentiekader te vinden en zich in andere netwerken te nestelen,

kunnen zij meer dan de hierboven beschreven groep afstand nemen van hun erfenis.

Dat wil zeggen: ze kunnen de erfenis op een positievere manier inzetten, want het

gewicht van de erfenis blijft voor hen zwaar wegen. Dit uit zich onder meer in het

afzetten tegen die erfenis in de waarden en houdingen zie zij belangrijk vinden voor

hun kinderen. In veel gevallen zijn de waarden die zij belangrijk vinden het

tegenovergestelde van de waarden waarmee ze zelf zijn opgevoed. In wat zij

belangrijk vinden en de houding die zij aannemen ten aanzien van hun erfenis is bij

deze groep de discontinuïteit het grootst. Terwijl bij de hierboven beschreven groep

met een belastte erfenis >overleven= als typering gegeven werd, zou de houding van

deze groep adequater getypeerd kunnen worden als >vechters=.

Soms hebben zij geen contact meer met hun ouders, soms is er wel een redelijk

contact, dat dan gebaseerd is op een andere verhouding. Ouders worden oud en

afhankelijk, zij bepalen niet langer wat de verhoudingen zijn. In een paar gevallen

hebben hun ouders   zelf ook afstand genomen van de manier waarop zij de opvoeding

aangepakt hebben. Er zijn bij deze groep echter weinigen die meer dan een

oppervlakkig contact met hun ouders hebben. Soms maken andere familieleden, met

name broers en zusters wel deel uit van het opvoedingsnetwerk, maar een belangrijke

plaats in het netwerk wordt ingenomen door vrienden. Familie speelt in hun netwerk

een ondergeschikte rol.

Degenen die lager zijn opgeleid, vinden opleiding een belangrijk thema in de

opvoeding. Een voorbeeld hiervan is Aysel. Haar erfenis is een last, in de zin dat zij

er zich sterk tegen afzet. Ze heeft een erg negatieve herinnering eraan, die haar echter
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tegelijkertijd een krachtig motief geeft om het anders te doen voor haar kinderen. Ze

heeft meer kennissen dan familie in haar netwerk. Steun vindt ze bij gelijkgestemde

moeders, die ze veelal kent via de islamitische vrouwenvereniging waarin ze actief is.

Haar ouders verlenen wel enige praktische steun in de zin van opvang voor haar

kinderen, maar wat betreft ideeën heeft ze totaal geen boodschap aan de opvattingen

van haar ouders.

Deze opvoedingsstijl komt in dit onderzoek ook voor bij hoger opgeleiden. Sjoerd

is hiervan een voorbeeld. Net als bij Aysel vormt zijn erfenis ook een motief om

bepaalde waarden (de wens dat zijn kinderen zichzelf zijn en plezier hebben in het

leven) krachtig na te streven. Zoals hij zelf zegt heeft hij op dat punt >zijn tijd mee=,

omdat het waarden zijn die in de hedendaagse opvoeding veel gewicht krijgen. Door

zijn grote vriendennetwerk, en een partner die van huis uit ook deze waarden heel

belangrijk vindt, weegt voor hem de last van zijn erfenis minder zwaar. Hij heeft er

meer tegenover te stellen. In vergelijking met Aysel is zijn sociale kapitaal groter.

Gezien zijn hoge opleiding en de ruime mate van cultureel kapitaal die hij van vroeger

heeft meegekregen, heeft hij op dat punt een zekere gemoedsrust.

6. Hoe erfenissen de opvoeding stileren

>Het verleden geeft het bestaan een bepaalde stijl=, tekende Verhoeven aan. Het is geen

determinatie, maar ook geen vrijwillige keuze. Het verleden geeft kansen,

mogelijkheden maar ook beperkingen, en binnen die bandbreedte kunnen keuzes

gemaakt worden. Deze twee begrippen, kansen en keuzes, liggen ook aan de basis van

het begrip levensstijl zoals dat in moderniseringstheorieën van Giddens (1991),

Bourdieu (1984) en Beck (1992)   uitgewerkt is. In de theorievorming over

modernisering wordt de aandacht gericht op processen van   individualisering en wordt

het hoge tempo van veranderingen sterk benadrukt. In dat verband wordt ook gewezen

op het toenemende belang van flexibiliteit zoals dat tot uitdrukking komt in de eisen

die aan mensen in de arbeidssituatie gesteld worden.

 Ook op andere levensterreinen wordt in toenemende mate verwacht dat mensen

zelfstandig bepalen welke koers zij willen varen en die koers ook zelf uit te zetten.

Deze veranderingen werken door in de verwachtingen die men heeft ten aanzien van

kinderen. Kinderen dienen te zijn toegerust om zich staande te kunnen houden in een

geïndividualiseerde samenleving met een flexibele arbeidsmarkt. Ouders vinden het
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daarom van belang om hun kinderen op te voeden tot zelfstandige, kritische, en

innovatieve individuen.

In deze lijn past ook de benadering van de levensloop als een keuzebiografie. In

dit onderzoek heb ik mij aangesloten bij deze benadering. Ik heb me daarbij de vraag

gesteld welke referentiekaders voor de opvoeding van kinderen door ouders gebruikt

worden, vanuit de veronderstelling dat door de snelle veranderingen het idee van

voortbouwen op een traditie wellicht een achterhaalde notie zou zijn. In dit onderzoek

is daarom een belangrijke plaats ingeruimd voor de individualiseringsthese, met name

in de theorievorming van Beck en Giddens over het belang en de noodzaak tot het zelf

vormgeven van je leven. De metafoor die daarbij gebruikt werd is die van de

hedendaagse mens als regisseur van zijn/haar eigen leven (Beck 1992:88).

Beck en Beck-Gernsheim schilderen met brede pennenstreken een betoog van

radicale verandering in het gezinsleven als gevolg van modernisering: >Since the

dynamics of the individualization process have infiltrated family life, all forms of

living together have started to undergo a radical change. The links once joining

biography to family are slackening. A lifelong nuclear family which blends together

the biographies of a man and a woman as parents is becoming the exception, whereas

alternating between various family and non-family settings, depending on what phase

of biography one has reached, is becoming the rule. The family roots behind our

biographies are gradually being severed as we move from one phase to the next, and

are losing their influence.=(Beck en Beck-Gernsheim 1995:33). In deze benadering

wordt benadrukt dat het belang van familie sterk aan het afnemen is: het individu gaat

in toenemende mate zijn of haar eigen weg en familiebanden worden steeds

vrijblijvender. Onder de veelzeggende titel The corrosion of character waarschuwt

  Sennett (1998) voor de uitholling van >lange termijn waarden= in de privé-sfeer als

gevolg van een toenemende druk tot flexibilisering en korte termijn denken die uitgaat

van de arbeidsverhoudingen. In de Verenigde Staten staan ouders voor de taak om de

spanning op te lossen tussen de korte termijn waarden die door de arbeidsmarkt

gedicteerd worden en de lange termijn waarden die van belang zijn in de opvoeding.4

Is de Amerikaanse situatie die Sennett beschrijft in dit opzicht ons voorland? Beck en

Beck-Gernsheim (1995) beschrijven de keuzedwang, het moeten kiezen voor een eigen

levenspad en de vrijblijvendheid en uitwisselbaarheid van de waarden die daarbij als

oriëntatiepunt zouden kunnen dienen. Hierdoor, zo stellen zij, worden moderne
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mensen steeds meer op zichzelf teruggeworpen en moeten zij zonder eenduidige

externe referentiepunten beslissen wat voor henzelf en voor hun kinderen het beste is.

Deze stellingname wordt in dit onderzoek genuanceerd. Uit de verhalen blijkt dat

mensen op heel verschillende manieren hun erfenis inpassen in hun huidige leven en

dat de variaties groot zijn. Ik heb deze variatie beschreven voor vijf verschillende

patronen in de manier waarop sociale erfenissen door kunnen werken in de opvoeding.

Daarbij bleek dat er niet alleen sprake is van overnemen, maar ook van afzetten. Dat

er veranderingen optreden in de betekenisgeving van de erfenis en dat dit niet op een

standaardwijze gebeurt, betekent echter geenszins dat het belang ervan afneemt.

Integendeel. Wanneer er meer ruimte is voor het maken van een eigen, individuele

vertaling, kan een dergelijke band door de tijd heen juist van groot, wellicht

toenemend belang zijn in een veranderende wereld. In dit onderzoek hebben ouders

  op overtuigende wijze laten zien dat zij hun erfenissen op heel verschillende wijzen

inzetten om als bron van steun te fungeren in veranderende omstandigheden. Voor

ouders die hun erfenis als last ervaren zal er eerder sprake zijn van een motief tot

verandering dan van een bron van steun.

In dit onderzoek is de aandacht gericht geweest op de meest directe, en

waarschijnlijk ook meest zwaarwegende relatie, namelijk die tussen ouders en

kinderen door hun leven heen. Hierover wil ik Verhoeven nog een keer aan het woord

laten: AMisschien is dit wat ouders vooral voor hun kinderen willen doen en waarin

zij sporen willen achterlaten in hun bestaan: de herinnering stichten aan een stijl van

leven die hun zelf eigen en dierbaar is en waarvan zij vinden dat die samenvat wat er

in het leven belangrijk is en wat het de moeite waard maakt om aan anderen door te

geven. Want dat waarvan we het moeilijkst afstand kunnen doen, is juist datgene wat

we het liefste willen doorgeven aan hen die ons dierbaar zijn. Het spoor dat wij willen

achterlaten moet verwijzen naar de eenheid van ons bestaan.@ (Verhoeven 1988:

70/71).

In het begin van het onderzoek ben ik uitgegaan van sociale erfenis als de waarden,

houdingen, en praktijken die mensen van hun ouders overnemen en die ze van

betekenis vinden bij de opvoeding van hun eigen kinderen. Aan het einde   van het

onderzoek past de constatering dat die overname ook een complex karakter heeft. Een

erfenis kan betekenis krijgen als legitimatie voor een voorzetting, maar ook als

legitimatie voor vernieuwing, voor verandering of voor een breuk. De toegenomen
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keuzevrijheid die het gevolg is van minder eenduidige   levensontwerpen in de huidige

moderne samenleving biedt nieuwe mogelijkheden, maar ook nieuwe onzekerheden.

Beide aspecten zijn in dit onderzoek   herkenbaar in de verhalen over wat ouders van

belang vinden in de opvoeding in de jaren negentig. Tevens blijkt echter een sterke

doorwerking van het verleden. Familiale banden zijn taai, maar buigzaam. Ouders

geven hun verleden op verschillende manieren betekenis, en daarbij gaat het niet om

vaststaande betekenissen. Door dit onderzoek wordt de individualiseringsthese dan

ook genuanceerd: de breuk is niet zo radicaal als gesuggereerd wordt, de invloed van

het verleden is wel degelijk aanwezig. Een radicaal individualiseringsperspectief lijkt

in deze dus niet adequaat te zijn. Het is met andere woorden van groot belang om meer

aandacht te besteden aan de betekenis die mensen toekennen aan hun verleden, zonder

daarbij in de valkuil te lopen van een te statische benadering van een vaststaand

verleden. Het introduceren van sociale erfenis als attenderend begrip voor de betekenis

die mensen toekennen aan hun eigen verleden, is daartoe een aanzet.   De benadering

via sociale erfenis benadrukt juist het scheppende, creatieve vermogen van mensen om

hun verleden voortdurend opnieuw betekenis te geven in relatie tot hun huidige

situatie.

Noten:

                                      
1. Brinkgreve en Van Stolk (1997) bekijken het kapitaal op de >sociale overlevingswaarde= ervan.

2. De keerzijde hiervan is dat degenen die een verstoorde relatie met hun familie hebben er
behoorlijk alleen voor staan, en de last van roddel en sociale uitsluiting te verduren krijgen, zoals
blijkt bij de groep ouders die erfenis als last hebben.

3. Over dit punt kan ik niet veel zeggen omdat er in dit onderzoek niet op doorgevraagd is.

4. Mannen en in toenemende mate ook vrouwen hebben nu dan wel meer vrijheid om hun
levensloop in te vullen, maar deze vrijheid is een >labour market freedom=: de eisen van de
arbeidsmarkt dicteren de grenzen van die vrijheid. De huidige arbeidsmarkt eist een flexibel en
mobiele werknemer, deze eisen contrasteren met het lange termijn perspectief waarbij relaties
gedijen. Sennett (1998) benadrukt de veranderende eisen die de huidige tijd en
met name de werk ethiek stelt aan mensen: flexibel zijn en innovatief is belangrijker dan iemand
uit een stuk, iemand met karakter. Dat botst met eisen als trouw en loyaliteit die   van belang zijn
bij het onderhouden van relaties en de opvoeding van kinderen. De vraag die hij zich stelt is hoe
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mensen die in de huidige korte termijn economie moeten functioneren kunnen beslissen wat van
blijvende waarde is in het leven. Welke kaders bieden daarvoor houvast? Sennett stelt dat het in de
werksfeer geldende adagium van korte termijn doelen de principes van vertrouwen en
betrokkenheid aantast: A >No long term= is a principle which corrodes trust, loyalty, and mutual
commitment.@ (Sennett 1998: 24) Belangrijke >arbeidsmarktwaarden= conflicteren volgens Sennett
dus met de lange termijn waarden die van belang zijn in de opvoeding. Hoe lossen ouders deze
spanning op? De tijdsdimensie is een belangrijk aspect: familie is bij uitstek een vorm van
verbintenis waarvan banden door de tijd heen een kern vormen. Sennett spreekt meer in termen
van een confrontatie tussen twee onderling strijdige oriëntaties: de tijdelijke en uitwisselbare
waarden die in de huidige arbeidssituatie verlangd worden, en stabiliteit en zekerheid die de basis
zouden   moeten vormen van het onderhouden van relaties door de tijd heen, in het bijzonder het
grootbrengen van kinderen.
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Bijlage 1: Geselecteerde respondenten uit de eerste ronde interviews

Resp.  nr. Sekse Opleiding Belangrijkste
thema

Erfenis

2 V hoog (wo) 2 gemengd genoegen

4 V hoog (mbo) 2 gemengd genoegen

6 M hoog (mbo) 2 last

8 M hoog (wo) 2 last

10 V hoog (hbo) 2 gemengd genoegen

11 V hoog (wo) 2 gemengd genoegen

12 V hoog (hbo) 2 gemengd genoegen

13 V hoog (hbo) 2 gemengd genoegen

14 V hoog (hbo) 3 inspiratie

15 V hoog (hbo) 2 gemengd genoegen

16 M hoog (wo) 2 last

17 M hoog (wo) 2 inspiratie

18 V hoog (wo) 3 leidraad

19 V hoog (havo) 3 leidraad

20 M hoog (hbo) 2 last

21 V hoog (vwo) 3 leidraad

23 V hoog (mbo) 3 last

25 M hoog (mbo) 2 inspiratie

29 M hoog (hbo) 3 inspiratie

30 M hoog (mbo) 2 inspiratie

33 V laag (mavo) 3 leidraad

35 M hoog (hbo) 3 leidraad
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Bijlage 2:  Respondenten tweede ronde interviews

respnr/ schuil-
naam*

sekse opleiding1 belang
-rijkste
thema2

type
netwerk3

type
erfenis4

opvoedings-
stijl5

1. Inge V hoog (wo) 3 gemengd inspiratie vernieuwing

2. Aysel V laag (lbo) 1 gemengd last breuklijnen

3. V laag(mavo) 1 gemengd last breuklijnen

4. Chitra V laag (lo) 3 familie leidraad voortzetting

5. V laag (mavo) 1 familie inspiratie vernieuwing

6. V laag (mavo) 1 familie leidraad voortzetting

7. M hoog (hbo) 2 familie gemengd ambivalentie

8. V laag (lo) 2 familie leidraad voortzetting

9. Ingrid V laag (lo) 3 familie leidraad voortzetting

10. V laag (lo) 2 familie last belasting

11. Sjoerd M hoog (wo) 2 gemengd last breuklijnen

12. Adil M hoog (hbo) 3 gemengd inspiratie vernieuwing

13. V hoog (hbo) 2 gemengd gemengd ambivalentie

14. V laag (lbo) 3 familie last breuklijnen

15. Agnes V laag (mavo) 2 familie last belasting

16. Gijs M laag (lbo) 1 familie last belasting

17. Joop M hoog (wo) 2 gemengd gemengd ambivalentie

18. Marlies V hoog (hbo) 2 gemengd gemengd ambivalentie

19. M hoog (wo) 2 gemengd gemengd ambivalentie

20. V hoog (wo) 2 familie gemengd ambivalentie

21. V hoog (hbo) 2 gemengd gemengd ambivalentie

22. Riek V laag (mavo) 3 gemengd last breuklijnen

23. M hoog (wo) 3 gemengd gemengd ambivalentie

24. V hoog (mbo) 2 gemengd inspiratie vernieuwing

25.Paulien V hoog (hbo) 2 gemengd leidraad voortzetting

26. Jacob M hoog (wo) 2 gemengd gemengd ambivalentie

27. M laag (lo) 2 familie last belasting

28. M hoog (hbo) 3 gemengd gemengd ambivalentie

29. Luuk M laag (lo) 3 familie leidraad voortzetting

30. M hoog (hbo) 2 familie inspiratie vernieuwing

31. V hoog (mbo) 3 gemengd leidraad voortzetting
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respnr/ schuil-
naam*

sekse opleiding1 belang
-rijkste
thema2

type
netwerk3

type
erfenis4

opvoedings-
stijl5

32. M laag (lbo) 1 gemengd last belasting

33. V hoog (hbo) 2 gemengd last belasting

34. M laag (lbo) 1 gemengd last belasting

35. Emir V hoog (hbo) 1 familie inspiratie vernieuwing

36. M hoog (hbo) 3 familie last belasting

37. M hoog (wo) 2 gemengd inspiratie vernieuwing

38. Alfons M hoog (hbo) 2 gemengd inspiratie vernieuwing

* de namen zijn gefingeerd om de privacy van de respondenten te beschermen.

1. Opleiding is in dit onderzoek gedichotomiseerd in laag versus hoog. Omdat bij de opzet
van het onderzoek is gekozen voor een contrast analyse, zijn respondenten gezocht uit
hogere respectievelijk lagere opleidingsniveaus.  Een gebruikelijke indeling is die van het
CBS (1997), zoals die in het sociaal en Cultureel Rapport (SCP 1998; 589) gehanteerd
wordt. Het betreft een indeling in vier niveaus, waarbij het eerste niveau lager onderwijs
omvat, het tweede niveau lbo/mavo, het derde niveau havo/vwo/mbo, en het vierde hbo/wo.
Bij een kleine onderzoeksgroep als de huidige is omwille van de duidelijkheid een
tweedeling gemaakt waarbij de eerste twee niveaus zijn samengenomen als laag, en de derde
en vierde niveaus als hoog.

2. Belangrijkste thema: Aan de ouders is gevraagd wat zij de belangrijkste waarden vinden
om hun kinderen mee te geven in de opvoeding. De antwoorden die hierop gegeven werden
zijn onderverdeeld in drie hoofdthema=s: 1. het belang van opleiding; 2. het belang van
individualistische waarden; 3. het belang van sociale vaardigheden. Veel ouders noemden
elementen uit twee of drie thema=s, er is dus geen sprake van elkaar uitsluitende keuzes,
daarvoor zijn de thema=s te veelomvattend en breedgedragen. Een precieze onderverdeling
en uitsplitsing ligt niet in de aard van dit onderzoek, maar wel kunnen accenten gelegd
worden in het belang dat aan een bepaald thema wordt gehecht. Vaak bleek niet alleen in
de antwoorden op rechtstreekse vragen naar belangrijke waarden, maar ook uit voorbeelden
die bij anderen onderdelen van het gesprek aangehaald werden dat een bepaald thema een
groot gewicht had voor de respoondent. In andere gevallen was het moeilijkker om te 
bepalen of er wel sprake van een accent was, in die vgevallen zijn meerdere thema=s
aangegegevn in deze lijst.

3. Type netwerk: Opvoedingsnetwerken die  in meerderheid uit familieleden bestaan heb
ik familienetwerken genoemd. De overige netwerken, waarbij dus minder dan de helft van
de leden tot de familie behoren, heb ik gemengde netwerken genoemd. Van de 38
respondenten uit de tweede interviewronde hebben 22 een gemengd netwerk, en 16 een
familienetwerk.

4. Type erfenis: gemengd = gemengd genoegen. Voor de indeling: zie hoofdstuk 6.
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5. Opvoedingsstijl: volgens de indeling uit hoofdstuk 7.
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Summary

Parents in a modern society are expected to raise their children to become socially skilful
and critical citizens. Parents themselves also seem to adhere to an ideal of conscious
parenthood. What values and attitudes do parents think are important for the future of
their children? This sociological study about raising children in contemporary society
focuses on the question of what orientations parents use in the process of child-rearing and
in particular how their own upbringing is important in this respect. An approach that dealt
only with the meaning of the past would not, however, be sufficient to give an
understanding of the attitudes and skills valued by parents in the raising their children.
This research therefore also gives attention to significant others with whom parents talk
about child-rearing and from whom they receive support.

The research question is twofold. First, how do social legacies affect the way in which
parents raise their children? What child-rearing support networks can be distinguished,
and how do they offer support for parents in raising their children? This study makes use
of Bourdieu=s concept of capital and Elias=s notion of social inheritance. Bourdieu

distinguishes three forms of capital: economic capital, social capital (social relations) and
cultural capital (education and style). In this study the last two are the most important.
Parents transfer to their children not only a genetic and a material legacy, but also a social
legacy. Social legacy is used as a sensitizing concept. In this study it is seen as the values,
attitudes and practices which people take over from their parents and which they consider
to be meaningful in the raising of their children.

The second part of the research question addresses the social embeddedness of child-
rearing. I have referred in this context to social child-rearing networks. Sociological
theories about modernization assert that modern individuals are increasingly becoming
the >directors= of their own lives. An approach which sees child-rearing as part of a

lifestyle, allows social inheritance and parents= social child-rearing networks to be studied

in their mutual relation. Lifestyles are social practices and ways of living that reflect
identities. Lifestyles may be seen as individual and collective expressions of differences.

This study can be situated in the qualitative research tradition, where typically a
restricted number of cases is studied on several related aspects. In this study sixty parents
have been individually questioned: mothers and fathers of different social backgrounds.
The results of the study do not permit statistical generalisation to Athe parents in general@.
They do, however, permit generalisation to social inheritance. The empirical results of the
study are considered in chapters 4, 5 and 6. With respect to the values and skills which
parents find important for their children, three main issues can be distinguished:
education, personal growth, and social skills. Of  these, the parents in this study stress the
importance of personal growth and social skills. In what respects do parents make
reference to their own upbringing? Most of them remember education as an important goal
from their own youth, unlike to personal growth, which they do not remember. Social skills
are also remembered, but in a more religious context.
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How do parents deal with the task of raising their children? To whom do they turn for
support? Do they rely predominantly on their families, or do they rather turn to friends or
to professionals? The parents in this study virtually took no advice from professionals and
did not read magazines about raising children. Instead, they received most of their support
from their own social networks. I distinguished two types of networks: the family network,
dominated by kinship ties, and the mixed network, dominated by people other than kin.
In all networks, however, members of the family play a significant role.

Yet, this does not mean that kinship ties have the same meaning in every network. I
found three different types of meaning: parents may have a predominantly family network,
because they lack the skills to turn to others and therefore have no choice but to rely on
their family members. Second, there are parents with a traditional orientation, who
automatically turn to their family. A third motive is found in parents who make a
deliberate choice to turn to their family. These parents are mostly higher educated. In all
cases, the social networks of both mothers and fathers are largely made up of women. In
family networks the support seems to be of an encompassing nature, whereas in mixed
networks the support is more differentiated.

What different meanings are attributed to social legacies? The most positive valuation
was found among parents who see their legacy as a guideline: they see their own
upbringing as a criterion for the way they want to raise their own children. Next are
parents who see their legacy as an inspiration; they have selected a specific theme from
their past, which they explicitly wish to pass on to their children. A legacy of Amixed

feelings@ is found among parents who have neither a specifically positive, nor a

specifically negative attitude towards their own upbringing, or who are ambivalent
towards their past. Parents who are predominantly negative in their valuation of their own
upbringing are classified as seeing their legacy as a burden. These parents wish to follow
a different path in raising their children. The most striking conclusion in my opinion is
that social legacies are extremely important for most parents. In almost all the interviews
I conducted, parents spontaneously told me about their legacies, often in considerable
detail.

The last chapter of the book presents an answer to the question concerning the
relationship between social legacies, social networks, and the values which parents find
important for their children. As the starting point for this synthesis, I took social legacies,
since these were found to be important for the parents. I applied the lifestyle approach to
the raising of children, and called it the stylization of child-rearing. Stylization may be
regarded as referring to the essential >colour= of child-rearing: it is stylized by the meaning

that every individual parent derives from her or his unique past. In this study five different
patterns of stylization were discerned.
A style of intergenerational continuity was found among parents of lower education, who

refer to the past to express the values they find important. These values are education and
social skills, and they have a family network. They see their legacy as a guideline in a
changing society.
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A style of intergenerational innovation was found among more highly educated parents,

who see their legacy as inspiration. They have quite large mixed networks and see personal
growth and social skills as most important for their children.
A style of intergenerational ambivalence corresponds with a legacy of mixed feelings and

with large mixed networks. These parents are also more highly educated, have quite large
mixed networks and adhere to values of personal growth and social skills.
A style of intergenerational burdening. Parents with this style of child-rearing have a

negative legacy. They have predominantly bad memories of their own childhood, and wish
to raise their own children in a different manner. Their attitude can be characterized as
Ayou have to make the best of it.@ Most of them have lower education and their relationship

with their kinfolk is strained. They have not been able to break away from their past and
are stuck with relatively small family networks.
A style of intergenerational fracturing. Finally, there are parents who experience their

legacy as a burden, but have been succeeded in breaking with it, assisted by a supportive
social network. Their attitude is dominated by the wish to surpass their heritage. Their
networks are mixed; the attitudes and goals in child-rearing of these parents are the most
discontinuous with respect to their legacy. This style is found among parents with both
lower and higher education alike.

The book ends with a reflection on the way in which social legacies stylize child-rearing.
The past provides chances which shape lifestyle choices. The interplay of chance and
choice forms the basis of the concept of lifestyle. In the theoretical discussion about
modernization, much attention is devoted to individualization processes, which are seen
as a central feature of society in a stage of high modernity, and held to be responsible for
the fundamental changes in the way personal relationships are formed. These changes are
reflected in the expectations concerning children. The need to choose and the constant
interchange of orientations and values are strongly emphasized in this school of thought.

An important outcome of this study is that social legacies were found to be extremely
influential in the raising of a subsequent generation. Parents have many different ways of
giving meaning to their legacy; the variations are considerable. I have described five
different patterns of the ways in which social legacies can influence child-rearing
practices, calling them: stylizations of child-rearing. Parents in this study showed
convincingly that they use their social legacies in many different ways as a source of
support in a changing society.

In this study, the thesis on individualization is refined: in a rapidly changing society,
the influence of the past undoubtedly exists. A radical stance on individualization does not
seem appropriate in this respect. I would like to emphasize the importance of studying the
ways in which people give meaning to their past, without falling into the trap of creating
too static an image of a fixed past. The introduction of social inheritance as a sensitizing
concept can be a starting point. This study provides insight into the many different ways
in which parents make sense of their own rearing in the past. This may give a deeper
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understanding of the choices parents make, the goals for which they strive, and the values
to which they adhere in raising their children.
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Dankwoord

Een lang avontuur loopt op z=n eind. Het schrijven van dit proefschrift was een lange

en vaak eenzame weg. Maar ik heb ook veel geleerd van deze zoektocht. Het

doordenken van vanzelfsprekendheden vormde voor mij de grootste uitdaging: het

omkeren van stenen en kijken wat eronder zit.

Het was een eenzaam avontuur, maar alleen ben ik niet geweest. Graag wil ik op

deze plaats mijn dank uitspreken aan allen die direct of indirect hebben bijgedragen tot

de afronding van dit project.

Allereerst zijn dat de moeders en vaders die als respondenten hebben meegewerkt

aan dit onderzoek. Ik ben hen dankbaar voor hun bereidheid om zo openhartig en

uitgebreid over hun ouderschap te vertellen. De interviews in dit onderzoek vormden

voor mij als onderzoeker heel interessante ontmoetingen en de ernst en het

enthousiasme waarmee velen hun verhaal vertelden, maakten deze gesprekken voor mij

tot een van de leukste delen van het onderzoek.

Maar liefst drie promotoren hebben zich over dit onderzoek ontfermd. De aanzet

tot dit onderzoek werd gegeven door Christien Brinkgreve, die met een goede antenne

voor het belang van maatschappelijk relevante kwesties de benadering van sociale

erfenissen aanzette. In de functie van promotor heeft zij mij uitgenodigd om niet de

gebruikelijke paden te volgen en mij de volle vrijheid gegeven om andere wegen uit te

proberen. Dat ik uit de veelheid van wegen uiteindelijk toch een consistente hoofdroute

kon samenstellen dank ik vooral aan de heldere inzichten en redeneerstijl van Godfried

Engbersen, mijn tweede promotor. Zijn inzet en betrokkenheid zijn voor mij met name

tijdens het schrijven van groot belang geweest.

 Reorganisatietechnische redenen vanuit de universiteit maakten het noodzakelijk

dat in de laatste fase van het project het promotorenduo uitgebreid werd tot een trio. Op

bewonderenswaardige wijze heeft Micha de Winter deze taak op zich genomen. Zijn

opmerkingen en steun waren een welkome en zinvolle aanvulling gedurende de

eindfase van het project. Voor advies over methodische kwesties heb ik dankbaar

gebruik gemaakt van de expertise van Joop Teunissen.
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Wie een aantal jaren aan een universiteit verbonden is, maakt heel wat

reorganisaties mee. In de beginfase was het ISOR mijn onderdak. Lolita van Toledo en

Arie de Ruijter waren betrokken steunpilaren voor beginnende AIO=s. Gelukkig blijft

soms onder veranderende structuren de steun van collega=s hetzelfde. De collega=s van

het inmiddels opgeheven JGL vormden een plezierig en sportief team, vooral aan de

contacten met mede-AIO=s Eric Luijpers, Marc Noom, Tom Verbogt en Annemarie

Huiberts heb ik goede herinneringen.

Collega Marianne Helsen was niet alleen een heel solidaire kamergenoot, maar ook

een persoonlijke help-desk voor alle pc-vragen en een betrokken vriendin. Samen

deelden we de afgelopen twee jaar lief en leed van het aio-bestaan op de Uithof in ons

kleine kamertje drie-hoog-achter.

Met Jette Westerbeek en Sietske Dijkstra discussieerde ik regelmatig over overdracht

en erfenissen, zij voorzagen ook delen van de concepttekst van commentaar. Ik heb hun

collegiale betrokkenheid zeer gewaardeerd. Nele Verhoeven en Frank Ritchi dank ik

voor hun enthousiaste hulp bij het afnemen van een aantal interviews, en Cecile van

Erp voor het uittypen van de vele protocollen. Ed Spruijt dank ik voor zijn inbreng aan

het begin en aan het eind van dit project. Hans Bleeker zorgde vanuit het ISED voor

de materiele afwikkeling van het project.

AStaan er ook plaatjes in je boek? Van die zwart-wit plaatjes die je zelf getekend hebt?@ vroeg mijn

zevenjarige zoon door de telefoon toen ik weer eens een avond doorwerkte op de Universtiteit. ANee@,

moest ik hem teleurstellen, Aer staan alleen maar saaie lettertjes in.@ AMaar wel gewoon Nederlands?

Of is het Engels?@ wilde hij weten; kind van zijn tijd. Toen ik de conversatie wilde beëindigden, voegde

hij me de wijze raad toe: AHoe eerder je de telefoon neerlegt, hoe eerder je het af hebt@.

In de loop van dit project werd ik zelf moeder van twee kinderen, waardoor opvoeden

en ouderschap naast een theoretische invulling ook een belangrijke en verrijkende

levenservaring werd. Deze >praktijkervaring= is zeker ook voor het schrijven van dit boek

van belang is geweest. Mijn sociale netwerk buiten de Uithof vormde een onmisbare

steun bij het afronden van dit proefschrift. Vrienden en familie steunden mij door hun

betrokkenheid en hun bereidheid in te springen bij de opvang van de kinderen.

Marianne Habraken deelde jarenlang universitaire ervaringen met mij, Inge Arends

en Arend-Jan Termeulen deelden onze zorgen en onze vakanties. Ingrid Winter redde

ons door haar flexibele opstelling meerdere malen uit oppasproblemen. Mijn zus

Marian was met haar praktische inzichten altijd in de buurt voor hand en span diensten



Dankwoord

225

als dat nodig was. Ook op mijn ouders kon ik steeds een beroep doen voor hulp en

steun.

Mijn grootste dank gaat uit naar mijn levenspartner Thijl Sunier en onze kinderen

Anand en Leon. Thijl stond me op cruciale momenten met raad en daad bij, niet alleen

heeft hij de tekst met een antropologische blik van commentaar voorzien, maar vooral

ook de langdurige druk die het schrijven van een proefschrift legt op de thuissituatie

doorstaan. Bovenal heeft hij veel extra werk op z=n schouders gekregen op het drukke

thuisfront, en meer dan van iemand anders is zijn geduld op de proef gesteld. Ook

Anand verdient een medaille: hij heeft al twee proefschriften overleefd.

Dit boek over sociale erfenissen draag ik op aan Anand en zijn broertje Leon.
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