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Het is niet gebruikelijk dat een Engelstalig theoretisch pedagogisch 
werk verschijnt over ouders en (gezins)opvoeding. Traditioneel 
richt de Philosophy of Education zich op het domein van onder-
wijs. Het boek van Ramaekers en Suissa (R&S) vormt een mooie 
bijdrage in de rij der uitzonderingen. 

The claims of parenting adresseert een actueel thema. Ouders en 
‘parenting’ staan volop in de schijnwerpers. Het aantal televisiese-
ries en zelfhulpboeken die ouders vertellen hoe zij hun kinderen 
succesvol kunnen grootbrengen tot florerende volwassenen heeft 
een hoogtepunt bereikt. Ook in publieke en politieke discussies 
kunnen ouders op bijzondere aandacht rekenen, denk bijvoorbeeld 
aan de oproep van voormalig minister Van Bijsterveldt over de be-
trokkenheid van ouders bij het onderwijs en de aandacht voor de 
eigenkracht van ouders. 

Binnen de wetenschap kan ouderschap ook op belangstel-
ling rekenen, maar zoals R&S schrijven, komt deze voornamelijk 

van empirisch onderzoekers uit de ontwikkelingspsychologie en empirische 
 gezinspedagogiek. Het boek is interessant vanwege de positie die de auteurs 
ontwikkelen en verdedigen. Bovendien is het een zeer leesbaar boek vanwege 
de vele voorbeelden uit filosofische boeken, zelfhulpboeken, media en de eigen 
ervaringen van de auteurs. Deze voorbeelden zijn zowel een illustratie bij hun 
eigen standpunten als een bron van analyse. Ik kan geen rechtdoen aan de rijke 
inhoud van het boek, maar ik zal een korte samenvatting geven in de hoop dat 
dit voldoende is om de lezer te enthousiasmeren om het boek te kopen of te 
downloaden.

In hun boek evalueren R&S de dominante taal in publieke en wetenschap-
pelijk discoursen. Zij willen laten zien dat wat het betekent om ouder te zijn 
en wat van ouders verwacht mag worden veel onzekerder, complexer en pluri-
former is dan de dominante literatuur en discours lijken te veronderstellen. De 
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auteurs laten aan de hand van vele voorbeelden zien dat een ouder zijn en het 
taalgebruik over ouder-zijn niet zo precies, keurig sluitend of duidelijk is als we 
denken. Belangrijker echter is dat in het schrijven en praten over ouders en de 
ouder-kindrelatie de ethische dimensie ontbreekt. 

De centrale claim van het boek is dat opvoeding en de ouder-kindrelatie in 
al hun facetten ethische aspecten hebben en dat de huidige discours, waarin 
het begrip ‘parenting’ is geïntroduceerd, ons (allen, niet alleen ouders) verhin-
dert om dit te zien. De ethische positie die R&S ontwikkelen, die ook rekening 
houdt met de complexiteit van ouderschap, is het eerste-persoonsperspectief. 
In dit perspectief wordt ook het politieke belang van de ouder-kindrelatie on-
derstreept. 

Het eerste hoofdstuk laat zien dat het psychologisch taalgebruik dominant is 
in hedendaags denken over opvoeding en de ouder-kindrelatie. Deze taal richt 
zich op de middelen die ouders kunnen inzetten om bepaalde doelen te berei-
ken. In het hoofdstuk worden diverse problemen met de dominantie van deze 
taal beschreven. De twee belangrijkste daarvan zijn dat het a) aspecten van 
menselijk leven, waaronder de ouder-kindrelatie, instrumentaliseert en b) een 
reflectie op de betekenis en waarde van de doelen van en middelen in opvoe-
ding ontwijkt. 

Het gebrek aan aandacht voor de ethische dimensie van ouderschap is pro-
blematisch volgens R&S. Een van de voorbeelden die zij geven is de discussie 
over de tik die ouders soms aan hun kinderen uitdelen. Het debat hierover is 
doorgaans gevat in termen van de positieve of negatieve effecten daarvan op 
kinderen. Echter, volgens R&S is dit niet waar het daadwerkelijk om gaat. Het 
gaat niet om positieve of negatieve effecten, maar of we dit gedrag hedentendage 
acceptabel vinden in de omgang met kinderen. Dat is primair een ethische vraag.

In hoofdstuk twee leggen de auteurs uit wat zij bedoelen met het eerste-
persoonsperspectief, de centrale (ethische) categorie in hun betoog. Het eerste-
persoonsperspectief richt de aandacht op het perspectief van ouders en hun 
perspectief van binnen uit (de relatie). Kenmerkend voor dit perspectief is dat 
ouders zich afvragen op welke manier zij willen handelen ten aanzien van hun 
kind. R&S formuleren dit consequent in termen van de eerste persoon dus als: 
het gaat om mijn beslissing om op een bepaalde manier te handelen ten aanzien 
van en voor mijn kind. Het derde-persoonsperspectief is karakteristiek voor we-
tenschappelijk taalgebruik over de ouder-kindrelatie en opvoeding. Alhoewel 
algemene regels die de wetenschap voortbrengt behulpzaam kunnen zijn, zijn 
zij niet voldoende. 

In hoofdstuk drie wordt het eerste-persoonsperspectief verder uitgewerkt 
met behulp van een analyse van en vergelijking met het feministisch perspec-
tief en de zorgethiek van Ruddick, Noddings en Stadlen. Dit is wederom een 
inhoudrijk hoofdstuk. De algemene teneur is dat deze theorieën intuïtief den-
ken en zorg bieden prioriteit geven boven instrumentaliteit en redeneren, wat 
volgens de auteurs onjuist is. Al deze aspecten zijn van belang in de ouder-
kindrelatie. Het gaat om de balans van deze aspecten geven. 
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In het vierde hoofdstuk ontwikkelen de auteurs hun ideeën vanuit een ander 
gezichtspunt, namelijk de discussie over ‘goed genoeg ouder zijn’. Zij stellen 
dat het karakteristiek voor ouderschap is dat er een spanning is tussen het be-
vredigen van behoeften van kinderen en daarmee verbonden eisen aan ouders 
en de eis of wens, ook van ouders zelf, om kinderen te vormen. Met deze span-
ning moeten ouders leven, omdat deze niet opgelost kan worden zonder dat er 
daarmee het gevaar ontstaat dat belangrijke aspecten van de ouder-kindrelatie 
en opvoeding verloren gaan. Noch de wetenschap, noch de populaire websites 
en zelfhulpboeken schenken aandacht aan de complexiteit van ouderschap. 
Daarenboven negeren zij het feit dat ouders ethische keuzes moeten maken die 
ook zeer complex zijn. Belangrijker echter, is dat een vorm van perfectionisme 
in ouderschap in de populaire bronnen wordt ingebracht. R&S ontkennen niet 
dat standaarden van goed ouderschap geformuleerd moeten worden, maar deze 
moeten moreel van karakter zijn en niet in termen van bepaalde uitkomsten 
van opvoeding beschreven worden. 

Hoofdstuk vijf behandelt een specifieke vraag over de ouder-kindrelatie en 
opvoeding, namelijk over de grenzen van tolerantie, oftewel de grenzen van de 
vrijheid van ouders om hun kinderen op te voeden zoals zij dat willen. Het ver-
toog waarin deze vraag beantwoord wordt gebruikt concepten zoals behoeften, 
rechten en plichten. R&S hebben geen probleem met deze taal, maar met het 
feit dat deze gekoloniseerd is door het derde-persoonsperspectief. Dit weten-
schappelijke (psychologische) vertoog dringt ook in filosofische discussies door 
en domineert de morele evaluatie van wat kinderen nodig hebben. 

Volgens de auteurs: “... a parent asking what to do is not asking what it is 
legitimate to do, or what she is within her rights to do, any more than she is 
asking what psychological research suggest is the most effective way to achieve 
a specified goal; she is asking a practical, moral question about the meaning and 
value of her interaction with her child” (p. 108). Alhoewel dit derde-persoons-
prespectief relevantie heeft, zowel voor ouders als voor beleid, dreigt het gevaar 
dat gedacht wordt dat dit het volledige beeld van de ouder-kindrelatie schetst. 

Inmiddels zal duidelijk zijn dat Ramaekers en Suissa niet zozeer geïnteres-
seerd zijn in vragen over ouders, maar die vragen die ouders zichzelf stellen. In 
hoofdstuk zes werken zij dit eerste-persoonsperspectief nog verder uit, maar be-
steden vooral aandacht aan het politieke belang van de ouder-kindrelatie. Met 
behulp van de theorie van Bauman laten zij zien dat de taal van vaardigheden 
en taken ouders het idee geeft dat ouderschap een hanteerbare taak is, en in 
een tijdsgewricht van onzekerheid en veranderlijkheid lijkt dit behulpzaam te 
zijn. Echter, zoals R&S claimen, het probleem is dat dit complexiteit vermijdt 
in plaats van deze aan de orde te stellen. De hang naar zekerheid, wat Cavell 
scepticisme noemt, is zichtbaar in discussies over ouderschap. 

R&S zijn het met Cavell eens dat mensen geneigd zijn tot scepticisme. Maar, 
als we hieraan toegeven wordt het eerste-persoonsperspectief uitgehold. “(...) 
resorting to paradigms of parenting is a way of renouncing some form of res-
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ponsibility – i.e. a type of responsibility which acknowledges the moral messi-
ness of human encounters and their being subject to chance and risk” (p. 135). 

Ten slotte leggen zij met behulp van ideeën van Arendt de politieke aspecten 
van het gezinsleven uit. Zij erkennen dat er problemen zijn om Arendt’s theorie 
te gebruiken, maar laten zien dat haar opvattingen over de dubbele verantwoor-
delijkheid van ouders – als representanten van de wereld en als zorgdragers 
voor de nieuwheid van het kind – waarin zij een balans moeten zien te vinden,  
behulpzaam is in de verheldering van hun eerste-persoonsperspectief. Want, 
kenmerkend voor dit perspectief is dat het niet alleen begint met de ouder-kind 
relatie of alleen naar binnen gekeerd is, maar dat het ook externe bronnen heeft 
en naar buiten gericht is. 

Met deze zeer beknopte samenvatting hoop ik dat lezers nieuwsgierig gewor-
den zijn naar de rest van het boek. Wanneer zij het lezen, dan zullen zij zien 
dat deze synopsis geen recht gedaan heeft aan de zeer genuanceerde en precieze 
redeneringen van R&S. De ‘ja, maar’, ‘alhoewel, toch’, ‘nee, tenzij’ stijl die ken-
merkend voor het boek is, wordt wellicht niet door iedereen gewaardeerd, en 
de ogenschijnlijke herhaling van hun centrale claims in verschillende bewoor-
dingen kan het idee geven dat het boek substantieel gereduceerd zou kunnen 
worden. 

Echter, nauwkeurige lezers zullen het met mij eens zijn dat dit vrijwel onver-
mijdelijk is om de punten zo zorgvuldig te verdedigen als zij doen. Een eenzij-
dige afwijzing van de waarde van opvoedingsadviezen en ontwikkelingspsycho-
logische kennis voor ouders zou net zo problematisch zijn als de omarming van 
die kennis in hedendaagse populaire opvoedingsboeken en -adviezen. 

Of ik aan het einde van het boek precies begrijp wat zij bedoelen met de 
centrale claim dat het erom gaat dat ouders zich afvragen wat moet ik doen in 
relatie tot mijn kind vind ik lastig te beoordelen. Maar misschien moet ik ook 
niet willen om het precies te begrijpen. Mogelijk kan ik minder tegen romme-
ligheid of onduidelijkheid – alhoewel er natuurlijk een verschil bestaat tussen 
de kenmerken van een situatie waarover geschreven wordt en de kenmerken 
van die beschrijving zelf. 

Vele voorbeelden uit het boek, bijvoorbeeld de Supernanny, Tiger Mother 
en ook het bezoek van Sinterklaas aan een school zullen herkenbaar zijn. De in-
vloed van het wetenschappelijk, meer precies het ontwikkelingpsychologische 
vertoog, is ook in Nederland en België zichtbaar. Het boek van R&S is dan ook 
in deze landen voor het brede publiek dat R&S hopen te bereiken interessant. 
Ik hoop dan ook dat niet alleen theoretisch pedagogen het boek zullen lezen, 
maar dat het tevens zijn weg zal vinden naar beleidsmakers, sociaal werkers, 
psychologen en anderen die zich bezighouden met de ouder-kindrelatie. Maar 
bovenal hoop ik dat ze de boodschap van het boek, hoe weinig precies ze die 
ook zullen vinden, ter harte zullen nemen. 

Tot slot, door aandacht te vragen voor het belang van ethische aspecten 
van de ouder-kindrelatie en het spreken daarover, leveren R&S niet alleen een 
belangrijke bijdrage aan de huidige populaire en wetenschappelijke discoursen, 
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maar hun boek toont dat het juist theoretisch pedagogen zijn die deze bijdrage 
kunnen leveren. Daarmee laten zij zien dat de theoretische pedagogiek niet 
alleen wetenschappelijke maar ook een belangwekkende maatschappelijke re-
levantie heeft. 


