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Vooraf
Ik had me voorgenomen in de laatste jaren van mijn carrière aan de
Universiteit van Utrecht iets narratiefs te schrijven. Na die honderden
empirische papers leek het me heerlijk om gewoon te gaan zitten en als
een romanschrijver je hoofd te laten leeglopen. Dat heeft natuurlijk te
maken met het feit dat we aan de universiteit de laatste 40 jaar veel hebben gewonnen, maar ook iets zijn kwijtgeraakt: het intuïtieve schrijven.
Ik had verschillende plannen om iets dergelijke te doen, en die liepen van een analyse van de sfeer aan de FSW UU tijdens reorganisaties
(TVC, 1983; SGK, 1987) tot discussies in mijn eigen onderzoeksgroep
over de opkomst van Big Brother en andere reality soaps aan het begin
van de jaren nul, differentiatie in popmuziek vanaf 1960, de hardnekkigheid van het voortbestaan van incorrecte kwaliteitslabels van onderzoeksgroepen in de FSW UU, en een analyse van beslissende momenten
in wielerwedstrijden.
Maar het kwam er niet van. De dagelijkse werkelijkheid van het
empirische onderzoek en het opzetten en uitvoeren van longitudinale
studies naar de ontwikkeling van jonge mensen namen al mijn tijd. En
nu is het eind september 2012 en ga ik mijn plan uitvoeren. Ik ga uit
mijn hoofd opschrijven wat ik geleerd heb over de ontwikkeling van
adolescenten en wat ik vond en vind van de gang van zaken aan de
universiteit, en dan vooral de Universiteit Utrecht. Dus geen soort
meta-analyse en systematisering van alle publicaties die in mijn onderzoeksgroep zijn geschreven.
En er was nog een andere reden om het op deze manier te doen. Een
van mijn fantasieën over het einde van mijn carrière was dat ik bij een
soort hemelpoort arriveerde: een overgang van het gewone universitaire bestaan naar het universitaire hiernamaals. Zoals u weet staat bij
een dergelijke overgang een poortwachter, een heilige Petrus, die
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bepaalt naar welk hiernamaals je gaat. In mijn fantasie was die heilige
Petrus gemoderniseerd en nam de vorm aan van dé hedendaagse morele
autoriteit: de gastheer of het gastheren duo (het zijn bijna altijd mannen)
van de populaire talkshow. En hun vraag was zoiets als deze: Meneer
Meeus, U hebt nu dertig jaar over adolescentie na kunnen denken,
mogen wij en de belastingbetaler weten wat dat aan kennis heeft opgeleverd? U begrijpt: dan moet een antwoord snel gevonden zijn en is al
te grondig nadenken niet aangewezen. Intuïtie dus.
Eerst zal het gaan over jeugd en vooral ontwikkeling in de adolescentie, en daarna volgen enkele observaties over de universiteit, in het bijzonder de Faculteit Sociale Wetenschappen UU, tussen 1975 en 2012.
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Over Adolescentie en Jeugd
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De adolescentie is de periode tussen 12 en 20 jaar, of tussen 12 en 25
jaar als we de postadolescentie of jonge volwassenheid (in 2000 door
Arnett herdoopt tot emerging adulthood) meerekenen. In de adolescentie verandert er heel veel, meer dan in welke andere levensperiode van
mensen ook. Tegelijkertijd heeft die verandering een regelmatigheid en
universaliteit, en daar gaat het vanaf nu over.

Over de culturele en maatschappelijke betekenis van
adolescentie: Vijf universalia
Een van de aardige dingen van de studie van de adolescentie is dat
het een interdisciplinair gebied van onderzoek is. Wij gebruiken inzichten uit de gedragswetenschappen (vooral psychologie en pedagogiek) en
de maatschappijwetenschappen (sociologie). De universalia hebben
daarom een deels gedragswetenschappelijke en deels een maatschappijwetenschappelijke signatuur.
Adolescentie als maatschappelijk gecreëerde ruimte
Welvarendere maatschappijen maken de adolescentie langer. Dat
komt omdat er meer geld is om in het onderwijs aan jonge mensen te
investeren. In Nederland (CBS, 2010) ligt de gemiddelde leeftijd waarop
jongeren het onderwijs verlaten en gaan werken ruim boven de twintig
jaar. Dat betekent dat de adolescentie met zeker 7 jaar is verlengd vanaf
1950 (Meeus & ’t Hart, 1993). De adolescentie is dus een maatschappelijk georganiseerde keuze ruimte: er kan met van alles worden geëxperimenteerd en jongeren moeten een weg vinden in het gigantische
aanbod van de jeugdmarkt die in Nederland meerdere honderden miljoenen per jaar beslaat. Keuze is verplicht, en de keuzeruimte is niet
gekozen maar gegeven, en een historisch verschijnsel dat er nog niet zo
lang is. En niet alle jonge mensen kunnen goed kiezen. Jongeren met
een gering individueel of sociaal kapitaal kunnen om deze reden als
verliezers van de modernisering van de jeugd worden beschouwd.
Afscheidscollege van Wim Meeus 7

Absolute beginners: de jeugd is altijd in voor iets nieuws…
Al in jaren twintig van de vorige eeuw schreef de Duitse socioloog
Karl Mannheim (1928) dat jongeren altijd in zijn om nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij te steunen. In Nederland werd dat idee opgepakt door Prakke (1959) die het benoemde als de seismografische functie
van de jeugd. En inderdaad, meer dan welke leeftijdsgroep zijn jongeren
bereid tot niet-conventionele politieke participatie zoals demonstraties,
acties op internet en via sms en pakken ze nieuwe culturele trends het
snelst van alle leeftijdscategorieën op (CBS, 2010). Er zijn 4 verklaringen
voor dit gedrag. 1.Hormonen stimuleren jonge mensen in de pubertijd de
wereld in te gaan en grenzen te verkennen. 2. De cognitieve controle op
gedrag is er nog niet of er wordt geen beroep op gedaan (zie Casey, Jones,
& Somerville, 2011). 3. Jongeren hebben van de maatschappij de ruimte
gekregen om te exploreren (Kapteyn, 1985). 4. Ze hebben nog betrekkelijk weinig belangen om te beschermen, dus kunnen onbekommerd
hun gang gaan. Naar mijn mening zijn jongeren overigens beter in het
signaleren van de nieuwe trends dan in het realiseren van een nieuwe
wereld. Daar zijn talloze voorbeelden van te geven, maar ik laat het hier
bij een verwijzing naar Before The Deluge van Jackson Brown die het
mislukken van de jeugdrevolte als volgt bezingt:
‘Some of them knew pleasure
And some of them knew pain
And for some of them it was only the moment that mattered
And on the brave and crazy wings of youth
They went flying around in the rain
And their feathers, once so fine, grew torn and tattered
And in the end they traded their tired wings
For the resignation that living brings
And exchanged love’s bright and fragile glow
For the glitter and the rouge
And in the moment they were swept before the deluge…’
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‘It’s better to burn than to fade away: Live fast, die young!’
De verlengde adolescentie heeft bij jonge mensen een groepsgevoel
en een groepsbewustzijn gecreëerd: jeugdcultuur, dat is een gedifferentieerde set van normen en waarden, sociale gedragspatronen, en preferenties voor kleding, muziek en consumptie. Voor de meeste jongeren
is de jeugdcultuur van ‘hun tijd’ superieur aan de volwassencultuur van
‘hun tijd’: ‘don’t trust anyone over 25’ (Ter Bogt, Meeus, Raaijmakers,
Vollebergh, & Van Wel, 2009). De meeste jonge mensen laten deze
tegenstelling ergens tussen de 20 en de 30 achter zich. Tegelijkertijd is
er bij de meerderheid van jongeren het gevoel dat de jeugd de mooiste
tijd van hun leven is, en bij een kleine groep van meer radicale jeugdsubculturen dat het leven na de jeugd niet de moeite van het leven
waard is. Deze jonge mensen weigeren volwassen te worden en de rol
van volwassene te spelen. Voor de meeste jongeren is ‘life fast, die
young’ echter geen absolute regel, maar meer een gevoel dat het eeuwige verlangen naar jong zijn uitdrukt.
No future…
Is de grimmige variant van ‘live fast’ en wijst op een gevoel dat bij
alle jeugdgeneraties latent aanwezig is: er is geen plaats voor ons in de
toekomstige maatschappij, of een beroerde plaats. Een vriendelijke variant daarvan is bijvoorbeeld de huidige discussie over het pensioenstelsel
in Nederland en de stelling dat de pensioenen van nu te hoog zijn en de
jongere generaties met lege handen zullen laten later. Een grimmiger
voorbeeld hebben we gezien in de Parijse voorsteden in 2007 en 2008.
Daar ging het om jongeren in achterstandswijken die hun no future
gevoel in zwaar geweld omzetten. Het meest zichtbaar wordt het no
future gevoel als de omvang van de mannelijke jeugdgeneraties groot is
(20% of meer van de bevolking), de jeugdwerkeloosheid groot, en de
verwachtingen voor de toekomst hoog gespannen. Deze theorie van de
youth bulge voorspelt dan ook dat in Afrikaanse landen ten zuiden van
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de Sahara, zuid Azië, het Midden-Oosten (Heinsohn, 2003; maar zie
een recente uitwerking door Weber, 2012) de kans op jeugdgeweld in
de nabije toekomst het grootst is.
Het no future gevoel is meer dan een fictie. Als het gaat om de verdeling van de maatschappelijke rijkdom en kansen om die te verwerven
staan jongeren altijd achterin de rij. Het meeste duidelijk wordt dit als we
kijken naar cijfers over jeugdwerkeloosheid: die neemt in tijden van stagnerende economie altijd het sterkt toe onder jongeren, dat was zo in
Nederland in de jaren tachtig van de vorige eeuw, en is nu het geval in
landen als Italië en Spanje. Dit verschijnsel wordt wel aangeduid als generational inequality of de ‘omgekeerde generatiekloof’ (Meeus, 1994).
Reminiscence bump
Hierboven had ik het over het eeuwige verlangen naar jeugd. Dat
verlangen wordt mooi uitgedrukt in de zogenaamde ‘reminiscence bump’,
het feit dat mensen zich meer van hun jeugd herinneren dan van ander
leeftijdsperioden (Habermas & Buck, 2000; Thorne, 2000). Dat blijkt
bijvoorbeeld als je mensen vraagt om een lijstje van hun favoriete muziekstukken te noemen. Ze komen dan met een lijst waarop disproportioneel
veel liedjes of stukken uit hun jeugd staan. Dat komt omdat de adolescentie
de formatieve periode van het leven is: de eerste periode in het leven die
men bewust meemaakt en waarin men een verhaal ontwikkelt over wie
men is: de periode van de identiteitsontwikkeling (Erikson, 1968).
Kortom: de adolescentie is nu langer dan ooit en kiezen is verplicht.
Jonge mensen die dat niet goed kunnen behoren tot de verliezers van
de modernisering. Jonge mensen zijn altijd in voor iets nieuws, hun
vermogen om de nieuwheid om te zetten in vernieuwing is beperkt.
Het verlangen naar jeugd en jeugdigheid doortrekt de meesten van ons.
En adolescenten zijn onberekenbaar, dat leidt tot jeugdrellen zoals
recentelijk in Haren, kan van playfull naar grimmig omslaan zoals in de
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Parijse rellen in 2007 en 2008, maar ook een maatschappij revolteren
onder condities van youth bulge.

Ontwikkeling in de adolescentie
Longitudinale modellen
Mijn onderzoeksgroep heeft zich de afgelopen 30 jaar gericht op
longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling in de adolescentie. In
die periode is in het internationaal longitudinaal onderzoek een uitvoerige tool box ontstaan voor het analyseren van longitudinale data. Ik
geef een kort overzicht van die box.
Beschrijven van ontwikkeling. We kunnen dat op tenminste 4
manieren doen. De eerste manier beschrijft de gemiddelde ontwikkeling op groepsniveau, voorbeeld: tussen de 12 en 20 jaar worden adolescenten minder agressief (Meeus, 2012). De tweede manier bekijkt
de ontwikkeling binnen de persoon op groepsniveau, voorbeeld: we
onderscheiden drie vormen van agressie: directe, indirecte en relationele agressie en berekenen de stabiliteit van de rangorde van deze drie
vormen binnen personen over tijd, dit is de zogenaamde profile stability van agressie. We zien dan, hypothetisch, dat deze stabiliteit binnen personen op groepsniveau toeneemt. De derde manier richt zich
op heterogeniteit in de ontwikkeling en laat zien dat er meerdere
groepen zijn die ieder een eigen ontwikkeling van agressie laten zien:
bijvoorbeeld een groep die een snelle afname laat zien en een tweede
die een consistent hoog niveau van agressie toont. De vierde manier
toont stabiliteit en verandering in de heterogene ontwikkeling binnen
personen, voorbeeld: we vinden twee typen van agressie: een type dat
op alle drie vormen van agressie hoog scoort en een type dat alleen
een hoog niveau van indirecte agressie laat zien. We kunnen dan over
tijd laten zien hoe stabiel beide typen zijn, en ook of en hoe personen
van type wisselen in de adolescentie.
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‘Verklaren’ van ontwikkeling: epigenese. Verklaren staat tussen haakjes omdat longitudinaal onderzoek correlationeel van aard is en er
moeilijk van finale verklaringen kan worden gesproken. We richten ons
daarom in het onderzoek vooral op ontwikkelingsvolgorde: de mate
waarin gedraging A in de ontwikkeling voorspellend is voor de ontwikkeling van gedraging B, bijvoorbeeld of agressie intelligentie over
tijd voorspelt of intelligentie agressie. Modellen die naar onwikkelingvolgorde zoeken noemen we ook wel epigenetische modellen. Dit in
navolging van Erikson’s levensloopmodel (1968) waarin hij het begrip
epigenese in de ontwikkelingspsychologie een prominente plaats gaf. Ik
onderscheid drie modellen van ontwikkelingsvolgorde: 1. Modellen
waarin de volgorde van gedrag A en B is gegeven en waarin moet worden aangetoond dat gedrag A voorspellend is voor gedrag B: longitudinale predictie modellen, 2. Modellen waarin dat niet het geval is en de
volgorde empirisch moet worden aangetoond, en 3. Cascade modellen
die het mechanisme van de ontwikkelingsvolgorde laten zien.
Predictiemodellen. Ouder-kind relaties bestaan in het leven eerder dan
vriendschapsrelaties. Een predictie model laat zien dat agressie in de
ouder kind relatie op bijvoorbeeld leeftijd 1 voorspellend is voor agressie in vriendschapsrelaties op leeftijd 15.
Empirische ontwikkelingsvolgorde modellen. In de adolescentie kunnen
ouder-kind relaties van invloed zijn op de kwaliteit van vriendschapsrelaties, maar het omgekeerde kan ook het geval zijn. Slechte vriendschapsrelaties kunnen bijvoorbeeld de ouder-kind relatie onder druk
zetten. Een empirisch volgorde model toetst de wederzijdse invloed
over tijd van beide relatietypen op elkaar en laat zien welke invloed
dominant is.
Cascade modellen. Zijn een specificatie van volgorde modellen. Stel
dat we vinden dat de kwaliteit van de ouder-kind relatie over de tijd de
kwaliteit van vriendschapsrelaties beïnvloedt, dan laat een cascade model
zien via welk mechanisme deze invloed tot stand komt. Dat zou bij-

12 Over 30 jaar adolescentie onderzoek en 40 jaar universiteit. Een terugblik

voorbeeld kunnen zijn dat ouders regelmatig met hun kinderen praten
over vriendschap.
In het volgende gebruik ik de beschrijvende en verklarende modellen om drie kritische verschijnselen van de ontwikkeling in de adolescentie te bespreken: individuatie, sociale cognitie en persoonlijke
relaties, en problemen van en met jongeren.
Individuatie: ‘maturation’ van persoonlijkheid en identiteit
Hierboven besprak ik het verschijnsel van de reminiscence bump:
dat mensen zich vooral veel herinneren van hun jeugdperiode. Dat
komt ook omdat jongeren in de adolescentie voor het eerst bewust een
verhaal ontwikkelen over wie ze zijn, een persoonlijkheid en een zelfbeeld. In de laatste jaren hebben we die rijping van persoonlijkheid en
ontwikkeling van identiteit overtuigend aan kunnen tonen.
Persoonlijkheid. Klimstra, Hale, Raaijmakers, Branje, en Meeus (2009)
lieten rijping van persoonlijkheid tussen de 12 en 20 jaar zien op 3 verschillende manieren. 1. Als groep worden jongeren gemiddeld meer aardig en emotioneel stabiel. 2. De een jaar rangorde correlatie van
persoonlijkheidstrekken neemt tussen 12 en 20 ongeveer .20 toe (tot
gemiddeld .70), wat wil zeggen dat de verschillen tussen jongeren gedurende de adolescentie steeds systematischer worden. 3. De formele organisatie van persoonlijkheidstrekken binnen het individu wordt steeds
stabieler. De zogenaamde ‘profile similarity’ stijgt van gemiddeld .50 naar
.70. Op individueel niveau hebben jongeren dus een steeds meer stabiel
beeld van hun persoonlijkheid over tijd. In aanvulling op deze gegevens
lieten Meeus, Van de Schoot, Klimstra, & Branje (2011) zien dat jongeren
over tijd ook steeds vaker een veerkrachtige persoonlijkheid ontwikkelen: ze gaan over van een overcontrolerende (angstige en teruggetrokken)
of een ondercontrolerende (impulsieve en chaotische) persoonlijkheid
naar een veerkrachtige. Dat wil zeggen een persoon die weet in welke
situaties hij/zij actief op moet treden of zich even rustig moet houden.
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Deze uitkomsten zijn theoretisch ook van belang omdat ze laten zien
dat individuele verschillen in de adolescentie er wel zijn, maar nog niet
totaal zijn vastgelegd.
De rol van persoonlijkheid in de adolescente ontwikkeling. Persoonlijkheid speelt een rol op velerlei gebieden, zij is gerelateerd aan vriendschap
(Selfhout, Burk, Branje, Denissen, Van Aken, & Meeus, 2010; Selfhout,
Denissen, Branje, & Meeus, 2009), internetgebruik (Van Zalk, Branje,
Denissen, Van Aken, & Meeus, 2011), muziekvoorkeur (Delsing, Ter
Bogt, Engels, & Meeus, 2008) en probleemgedrag (Klimstra, Luyckx,
Hale, Goossens, & Meeus, 2010). Drie studies zijn vooral relevant omdat
ze gekeken hebben naar ontwikkelingsvolgorde tussen persoonlijkheid
en respectievelijk ontstaan van vriendschappen en depressie. Selfhout et
al. (2010) lieten zien dat extraverte jongeren meer vriendschappen aangaan en dat aardige jongeren vaker als vrienden worden gekozen. Ook
lieten Selfhout et al. (2009) zien dat jongeren die door groepsgenoten als
meer gelijk in persoonlijkheid worden gezien (zogenaamde ‘peer-rated
similarity) meer intensieve vriendschappen ontwikkelen en dat dit proces
tot stand komt door intensievere onderlinge communicatie. Klimstra et
al. (2010) keken naar de ontwikkelingsvolgorde van depressie en profile
similarity en vonden dat beiden elkaar over tijd beïnvloeden: meer depressie leidt tot desorganisatie van persoonlijkheid en dat leidt weer tot meer
depressie. Overigens bleek de mate waarin een persoonlijkheidsprofiel
meer lijkt op het gemiddelde persoonlijkheidsprofiel (de zogenaamde
‘within-time normativeness’) hier het kritische element van profile stability. In het verlengde van de studie van Klimstra et al. lieten Van Zalk,
Kerr, Branje, Stattin, en Meeus (2010) zien dat adolescente depressie een
zelf-versterkend fenomeen is: meer depressieve adolescenten kiezen meer
depressieve anderen als vrienden en versterken in het onderling contact
hun wederzijdse depressie.
Adolescente identiteit. Persoonlijke en sociale identiteit vormen twee
relatief gescheiden gebieden van onderzoek in de adolescentie. Bij per-
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soonlijke identiteit gaat het om de vraag hoe jongeren zich binden aan
belangrijke levensdoelen. Bij sociale identiteit om de vraag hoe lidmaatschap van een sociale groep gerelateerd is aan adolescente ontwikkeling.
Persoonlijke identiteit. In alle handboeken adolescentiepsychologie ter
wereld staat een hoofdstuk over ontwikkeling van persoonlijke identiteit. Het is een key onderwerp van de adolescentiepsychologie. Het gaat
hier om de mate waarin adolescenten duidelijke en goed overwogen
persoonlijke doelen hebben in het leven. Erikson (1968) introduceerde
het begrip in de adolescentiepsychologie en Marcia (1966) gaf er empirisch handen en voeten aan. Hij onderscheidde vier identiteitsstatussen:
een verwarde identiteit (diffusion), een identiteit in crisis (moratorium)
een stabiele maar niet goed overdachte identiteit (foreclosure) en een
goed overwogen en gerichte identiteit (identity achievement). Aanvankelijk zag Marcia de 4 statussen als individuele verschillen: men heeft
een relatief onveranderlijke identiteitsstatus. Met name Waterman (1982)
heeft het idee geopperd dat identiteit niet stabiel is maar ontwikkelt
gedurende de adolescentie. En vervolgens is dat idee eigenlijk boven de
markt blijven hangen. Dat wil zeggen dat het sinds de jaren zeventig in
niet meer dan 10 twee- of drie wave longitudinale studies is onderzocht, en met - to put it mildly - weinig overtuigende resultaten (Kroger, Martinussen, & Marcia, 2010). Daar zijn naar mijn mening meerdere
oorzaken voor aan te wijzen, maar een is zeker dat het onderzoek van
Marcia met een interview procedure en kleine steekproeven werkt, en
ten gevolge daarvan in de statistische analyse weinig power heeft. Onze
recente studie (Meeus, Van de Schoot, Keijsers, Schwartz, & Branje,
2010) is de eerste die voor de periode van 12 tot 20 jaar overtuigend heeft
laten zien dat adolescente identiteit zich ontwikkelt in de richting van
identity achievement, maar ook dat 70% van de jongeren niet van identiteit verandert gedurende de adolescentie. De ontwikkeling van identiteit komt vooral tot stand doordat jongeren uit diffusion en moratorium
groeien in de richting van closure en identity achievement. Een belang-
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achievement overgaan, van early closure naar diffusion en beide vormen
van moratorium, en van achievement naar searching moratorium. In een
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studie naar transities tussen persoonlijkheidstypen (Meeus et al., 2011)
vonden we opnieuw steun voor beide ontwikkelingsprincipes.
Persoonlijke identiteit in de adolescente ontwikkeling. De identiteitsstatussen theorie is een positieve theorie. Ze geeft aan in welke mate jongeren
er in slagen een positieve houding te ontwikkelen ten aanzien van een
aantal belangrijke ontwikkelingstaken. Ik vind dat een kracht van de
theorie. Veel kinder- en jeugdtheorieën richten zich op probleemgedrag omdat dat nu eenmaal gemakkelijker te verklaren is dan een positief ontwikkelingsverloop. Dat geldt niet voor de identiteitsstatussen
theorie. Daarnaast is overtuigend aangetoond dat persoonlijke identiteit
relevant is voor een groot aantal levensgebieden (zie voor een overzicht
Meeus, 2011). Jongeren met een goed ontwikkelde identiteit hebben een
meer helder zelf beeld (Schwartz et al., 2011), scoren hoger op 4 van de
Big Five trekken (Crocetti, Rubini, & Meeus, 2008), zijn minder depressief (Crocetti, Rubini, & Meeus, 2008), angstig (Crocetti, Klimstra,
Keijsers, Hale, & Meeus, 2009) en delinquent, (Meeus, Van de Schoot,
Keijsers, & Branje, 2012), hebben een betere ouderlijke hechting en
betere relaties met leeftijdsgenoten (Meeus, Oosterwegel, & Vollebergh,
2002), hebben meer sociale verantwoordelijkheid en zijn daarom meer
bereid tot vrijwilligerswerk en politieke participatie (Crocetti, Jahromi,
& Meeus, 2012), en ondervinden minder negatieve invloed van opgroeien
in een zwakke wijk bij het behalen van een onderwijs startkwalificatie
(Nieuwenhuis, persoonlijke communicatie, 25 september 2012). De
meeste van de genoemde verbanden zijn ook gevonden over tijd, maar
de vraag naar ontwikkelingsvolgorde is tot nu toe onderbelicht gebleven, We weten dus bijvoorbeeld niet of een goed ontwikkelde identiteit
tot angst leidt, of dat de volgorde andersom is. Toekomstig onderzoek zal
hier meer duidelijkheid in moeten scheppen. Een veelbelovend ontwikkeling is daarnaast het onderzoek dat laat zien dat dagelijkse processen
van identiteitsformatie voorspellend zijn voor ‘state’ identiteit (Klimstra,
Luyckx, Hale, Frijns, Van Lier, & Meeus, 2010).

Afscheidscollege van Wim Meeus 17

Sociale identiteit. Onderzoek naar sociale identiteit richt zich op de
vraag hoe groepslidmaatschap van invloed is op gedrag van jongeren.
Klassieke indicatoren als opleiding en sociale klasse zijn hier relevant en
daarnaast de mate waarin jongeren zichzelf als een aparte groep zien,
los van volwassenen. De oriëntatie op leeftijdgenoten indiceert sociale
categorisatie, de mate waarin jongeren de eigen leeftijdsgroep zien als
apart van en antagonistisch aan volwassenen (Meeus, 1988).
Sociale identiteit in de adolescente ontwikkeling. Longitudinaal onderzoek
naar de link tussen opleiding en sociale klasse en adolescente ontwikkeling is beperkt van omvang. Rekker, Keijsers, Branje, & Meeus (2012)
repliceerden de bevinding dat laag opgeleide jongeren meer instemmen
met sociaal economische gelijkheid en ook meer met etnocentrisme.
Nieuw aan hun resultaten was dat opleidingsverschillen in instemming
met sociaal economische gelijkheid er al op twaalf jarige leeftijd zijn en
tussen de 12 en 30 jaar niet sterker worden. Bij etnocentrisme echter
worden de opleidingsverschillen tussen de 12 en 30 jaar sterker. Jongeren met een lage opleiding stemmen meer in met etnocentrisme, maar
de verschillen tussen twaalfjarigen zijn aanzienlijk kleiner dat tussen
dertigjarigen. We zien her dus twee verschillende effecten van opleiding: een stabiel vroeg adolescentie effect en een adolescentie groei effect.
Het onderzoek naar oriëntatie op leeftijdsgenoten heeft vooral gebruik
gemaakt van het concept jeugdcentrisme. Jongeren die sterk instemmen
met jeugdcentrisme zetten zich het meest af tegen volwassenen en de
wereld van volwassenen. Verschillende studies (zie Meeus, 1994) hebben
aannemelijk gemaakt dat jeugdcentrisme zijn basis vind in slechte relaties
van jongeren met hun ouders. Ook hebben jeugdcentristen meer moeite
met het voltooien van een opleiding en het vinden van werk. Ten slotte
hebben ze een uitgesproken politiek profiel: ze stemmen meer in met
etnocentrisme, en ook met het streven naar meer economische gelijkheid. Jeugdcentristen zijn de verpersoonlijking van ‘live fast, die young’.
Hoewel we dat niet expliciet hebben onderzocht is het aannemelijk dat
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jeugdcentristen ook tot minder conventionele jeugd subculturen behoren. Doornwaard, Branje, Meeus, en Ter Bogt (2012) vonden dat jongeren uit minder conventionele jeugd subculturen (hip hoppers, metal
heads en non conformists) meer psychosociale problemen hebben dan
jongeren uit meer conventionele jeugd subculturen. Het zich afzetten
tegen de wereld van de volwassenen gaat dus samen met meer psychosociale problemen en problemen met volwassen worden.
Samenvattend laat het onderzoek zien dat persoonlijkheid en identiteit in de adolescentie meer georganiseerd en rijp worden. Ook is vastgesteld dat persoonlijkheid van invloed is op latere vriendschapsrelaties
en een bi-directioneel verband heeft met depressie. Persoonlijke identiteit hangt over tijd met veel andere ontwikkelingsuitkomsten samen.
Onderzoek naar ontwikkelingsvolgorde is echter nog beperkt. Dat laatste geldt nog meer uitgesproken voor sociale identiteit. Longitudinaal
onderzoek naar ontwikkeling van sociale identiteit in de adolescentie is
in ieder geval zeer beperkt van omvang. Twee ontwikkelingsprincipes
en twee typen van effecten zijn theoretisch van belang: respectievelijk de
principes van beperkte transitie frequentie en van beperkt transitiebereik
en het stabiel vroeg adolescentie effect en het adolescentie groei effect.
 nderen in de adolescentie: sociale cognitie en persoonlijke
A
relaties
Persoonlijke relaties van adolescenten zijn een onderwerp dat van
oudsher in onze groep wordt bestudeerd, het gaat daarbij om ouders en
leeftijdsgenoten. Longitudinale data met een substantieel tijdsbereik
(zeg 5 jaar of langer) zijn echter op dit gebied pas ruim 5 jaar beschikbaar. Aan het onderzoek naar persoonlijke relaties hebben we vanaf
2005 onderzoek naar de ontwikkeling van sociale cognitie toegevoegd,
meer in bijzonder naar de ontwikkeling van empathie.
Sociale cognitie: cognitieve en affectieve empathie. Het onderzoek
naar empathie is in onze groep geïnitieerd door Minet de Wied. Haar
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onderzoek is van oorsprong psychofysiologisch van aard, meet stateempathie op ervarings- en autonoom niveau (hartslag), en kijkt naar
gezichtsexpressies (gezichts EMG). In de typische opstelling van het
onderzoek kijken respondenten naar filmpjes of stilstaande beelden en
worden fysieke reacties van gezichtsspieren (corrugator en zygomaticus)
geregistreerd (De Wied, Van Boxtel, Matthys, & Meeus, 2012). Aan dat
onderzoek hebben we longitudinale studies naar de ontwikkeling van
cognitieve en affectieve empathie bij adolescenten en ouders toegevoegd. In het onderzoek gebruiken we vragenlijsten en concentreren
we ons op perspectief nemen (de ander begrijpen) en empathische
betrokkenheid (met de ander meevoelen). Een en ander betekent dat we
nu iets kunnen zeggen over de ontwikkeling en de relatie kunnen
bestuderen tussen state empathie (de fysiologische metingen) en trait
empathie.
Ontwikkeling van empathie. In een beschrijvende studie vonden Van
der Graaff, Branje, De Wied, Hawk, Van Lier, en Meeus (2012) dat perspectief nemen (PN) gedurende de adolescentie toeneemt bij jongens en
meisjes en dat empatische betrokkenheid (EB) bij jongens eerst afneemt
en daarna toeneemt, en bij meisjes stabiel is. Het niveau van beide vormen van empathie is bij meisjes systematisch hoger dan bij jongens.
Van Lissa, Hawk, De Wied, Van Lier, en Meeus (2012) bestudeerden
de ontwikkelingsvolgorde van PN en EB en vonden dat affectieve
empathie in de ontwikkeling voorafgaat aan cognitieve empathie. De
verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat affectieve empathie eerder in
de adolescentie stabiliseert dan cognitieve empathie. De ontwikkeling
loopt dus van affect naar cognitie. Daarnaast vonden Van Lissa et al.
intergenerationele transmissie van PN van moeders naar meisjes.
In het elektromyografische onderzoek is aangetoond (De Wied et
al., 2012) dat antisociale adolescenten met psychopathische trekken
vooral empatisch zijn voor verdriet. In vervolg daarop lieten Brouns,
De Wied, Keijsers, Branje, Van Goozen, & Meeus (in press) zien dat
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milde psychopathie in de midden adolescentie voorspellend is voor
lagere niveaus van PN en EB tussen de 16 en 19 jaar. Wel toonden
zowel de mild psychopathische adolescenten als de niet psychopathische
jongeren een toename van PN en EB in deze periode.
Vraag voor het onderzoek in de komende jaren is hoe state en trait
empathie aan elkaar gerelateerd zijn. We hebben correlaties gevonden,
maar die zijn niet groter dan .20.
Persoonlijke relaties vormen van oudsher een belangrijk onderwerp
van onderzoek in onze groep. Het gaat om relaties van adolescenten
met ouders en vrienden en de ontwikkeling daarvan. We kunnen uitspraken doen over de ontwikkeling van persoonlijke relaties, over predictie over tijd, over empirische ontwikkelingsvolgorde en over
mechanismen van ontwikkelingsvolgorde.
Ouder-adolescent relaties: beschrijving van ontwikkeling. Meerdere studies
hebben laten zien dat adolescenten los komen van ouders en dat de
ouder-kind relatie in de adolescentie van karakter verandert. Als jongeren ouder worden krijgen ze minder steun van ouders, en neemt de
macht van ouders over hen af; conflict met ouders heeft een piek in de
midden adolescentie en neemt daarna af (De Goede, Branje, & Meeus,
2009). Ouderlijke controle neemt af, en adolescenten gaan hun persoonlijke zaken minder met ouders delen en meer geheim houden
(Keijsers, Branje, Frijns, Finkenauer, & Meeus, 2010; Keijsers, Frijns,
Branje, & Meeus, 2009). Samen genomen ondersteunen deze bevindingen klassieke ideeën van bijvoorbeeld Piaget en Youniss dat ouder-adolescent relaties in de loop van de ontwikkeling meer gelijkwaardig
worden en dat adolescenten een zelfstandige positie in gaan nemen in
de verhouding tot hun ouders.
Ouder-adolescent relaties: predictie van partner relaties. Twee studies hebben laten zien dat de kwaliteit van ouder-adolescent relaties van invloed
is op partner relaties. De Graaf, Van de Schoot, Woertman, Hawk, en
Meeus (2012) toonden dat een goede gezinscohesie in de vroege adoles-
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centie bij meisjes voorspellend is voor het later aangaan van een partner
relatie en het hebben van seks. In het verlengde daarvan vonden De
Goede, Branje, Van Duin, VanderValk, en Meeus (2012) dat een goede
band met ouders in het begin van de vroege en midden adolescentie, en
ook een positieve ontwikkeling van de band met ouders tussen de 12 en
16 jaar en tussen de 16 en 20 jaar, voorspellend is voor een goede band
van jongeren met hun partner op respectievelijk 16 en 20 jaar. Gecombineerd laten beide studies zien dat een goede band met ouders meisjes
er minder toe aanzet om vroeg te gaan daten en laten ze heterogene
continuïteit zien: eerdere goede ouder-adolescent relaties gaan over in
goede partner relaties.
Empirische ontwikkelingsvolgorde in ouder-adolescent relaties. Enkele studies hebben gekeken naar ontwikkelingsvolgorde van verschillende
aspecten van ouder-adolescent relaties. Keijsers et al. (2010) lieten bij
meisjes bi-directionele verbanden zien tussen geheimen en de kwaliteit
van de ouder-adolescent relatie: meisjes die meer geheim houden hebben later minder goede relaties met hun ouders, en meisjes met minder
goede relaties gaan meer geheim houden voor hun ouders. Keijsers,
Branje, VanderValk, en Meeus (2010) vonden soortgelijke bi-directionele verbanden tussen de mate waarin jongeren hun persoonlijke problemen met ouders delen en de mate waarin ouders daar naar vragen.
Hawk, Keijsers, Hale, & Meeus (2009) lieten dit zien voor conflict tussen ouders en adolescenten en schending door ouders van de privacy
van hun kinderen. Meer conflicten leidden tot meer privacy schending
op een later tijdstip en meer privacy schending leidde tot meer conflicten later. Voor alle drie de studies geldt dat positieve gedragingen in
ouder-adolescent relaties andere positieve gedragingen uit lokken en
negatieve gedragingen negatieve. Een strikte ontwikkelingsvolgorde is
hierin niet te onderscheiden.
Empirische ontwikkelingsvolgorde tussen gezinsrelaties en vriendschapsrelaties. Van Doorn, Branje, en Meeus (2007) vonden dat de manier waarop
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ouders hun onderlinge conflicten oplossen een model vormt voor de
manier waarop adolescenten later conflicten met hun ouders oplossen.
Er was geen invloed van eerdere conflict oplossing in de adolescentouder dyade op latere conflictoplossing in de ouder dyade. De Goede,
Branje, Delsing, en Meeus (2009) lieten zien dat in de vroege tot midden adolescentie de kwaliteit van de eerdere ouder-adolescent relatie
meer van invloed was op de latere adolescent beste vriend relatie dan
omgekeerd. In de midden tot late adolescentie was de invloed van beide
relatietypen over tijd op elkaar even sterk. Tenslotte lieten Van Doorn,
Branje, VanderValk, De Goede, en Meeus (2011) zien dat in de vroege
tot midden adolescentie conflictoplossing van adolescenten met ouders
van invloed is op latere conflictoplossing van adolescenten met vrienden, terwijl het omgekeerde patroon niet werd gevonden. In de midden
tot late adolescentie bleken beide relatietypen elkaar over tijd even sterk
te beïnvloeden. Alle drie de studies laten zo ontwikkelingsvolgorde
zien tussen primaire en latere relaties in de vroege en midden adolescentie en wederzijdse invloed van ouder-adolescent relaties en vriendschapsrelaties in de midden tot late adolescentie.
Cascade modellen. Keijsers et al. (2012) vonden dat het verbieden van
verkeerde vriendschappen door moeders leidt tot meer delinquentie
over tijd, terwijl het omgekeerde effect niet werd gevonden. Dit averechtse effect van moederlijk gedrag komt tot stand omdat dit het contact van jongeren met deviante vrienden juist aanmoedigt en dit contact
een sterke invloed heeft op latere delinquentie. Hawk, Keijsers, Frijns,
Hale, & Meeus (in press) lieten zien dat privacy schending door ouders
leidt tot geheimhouding door adolescenten en vervolgens tot geringere
ouderlijke kennis over het doen en laten van hun kinderen.
Vriendschapsrelaties: beschrijving van ontwikkeling. De Goede, Branje, &
Meeus (2009) vonden dat vriendschapsrelaties tussen de 12 en 20 jaar
meer ondersteunend worden, dat negatieve interactie piekt in de midden-adolescentie en daarna weer afneemt, en dat macht in de relatie bij
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jongens piekt in de midden adolescentie en daarna afneemt, terwijl er
bij meisjes een lineaire afname van macht is. In de loop van de adolescentie worden vriendschappen dus meer steunend en gaat macht minder een rol spelen in de relatie. Self hout, Branje, en Meeus (2009)
onderzochten heterogeniteit in vriendschapsrelaties tussen de 12 en 20
jaar en vonden twee typen: betrokken en afstandelijke vriendschappen.
In betrokken vriendschappen is de onderlinge betrokkenheid groter en
is de relatie meer in balans. In betrokken vriendschappen ontwikkelen
jongeren in de loop van de adolescentie een groter vermogen om onderlinge conflicten op te lossen terwijl dat bij afstandelijke vriendschappen
niet het geval is.
Vriendschapsrelaties: predictie van stabiliteit en van partnerrelaties. Branje,
Frijns, Finkenauer, Engels, en Meeus (2007) vonden dat investering in
vriendschap voorspellend is voor commitment aan de vriendschap later,
en voor stabiliteit van de vriendschap. De Goede et al. (2012) lieten zien
dat dat een goede band met vrienden in het begin van de vroege en
midden adolescentie, en ook een positieve ontwikkeling van vriendschappen tussen de 12 en 16 jaar en tussen de 16 en 20 jaar voorspellend
was voor een goede band van jongeren met hun partner op respectievelijk 16 en 20 jaar. Meeus, Branje, VanderValk, en De Wied (2007) hadden dit eerder ook gevonden.
Empirische ontwikkelingsvolgorde: vriendschappen als gevolg en begin. Hierboven heb ik beschreven dat vriendschapsrelaties in de ontwikkeling
gemodelleerd worden naar ouder-adolescent relaties en op hun beurt
voorspellend zijn voor de kwaliteit van de latere partnerrelatie.
Daarnaast hebben we een aantal studies uitgevoerd naar vriendschapsformatie, meer in het bijzonder selectie en invloed. Self hout et al.
(2010) lieten zien dat jongeren vrienden kiezen die op hen lijken wat
betreft de persoonlijkheidstrekken aardig, extravert en open. Van Zalk
et al. (2010) vonden ook dat depressieve jongeren elkaar als vriend kiezen en dat ze in de vriendschap elkaars depressie versterken. Ongelijk-
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heid in depressie was voorspellend voor het vaker beëindigen van de
vriendschap. Yu, Branje, Keijsers, Koot, en Meeus (2012) lieten zien dat
invloed in vriendschap bepaald wordt door persoonlijkheidstype. Overcontrollers worden over tijd meer delinquent als hun vrienden meer
delinquent zijn, terwijl het patroon bij veerkrachtigen en undercontrollers andersom is: zij worden niet beïnvloed maar beïnvloeden de delinquentie van hun vrienden.
Samenvattend laten de studies zien dat ook persoonlijke relaties meer
matuur worden in de loop van de adolescentie. Ouder-adolescent relaties worden meer gelijkwaardig en vriendschapsrelaties warmer en meer
gelijkwaardig. Ook gaan adolescenten anderen beter begrijpen als ze
ouder worden. Heterogene continuïteit zagen we tussen ouder-adolescent
en vriendschapsrelaties aan de ene kant en partnerrelaties aan de andere
kant. Adolescenten die goede relaties hebben met hun ouders en vrienden hebben later vaker een goede partnerrelatie. Ten aanzien van empirische ontwikkelingsvolgorde zien we drie essentiële resultaten. 1.
Affectieve empathie gaat in de ontwikkeling vooraf aan cognitieve
empathie. 2. Negatieve of positieve gedragingen in de ouder-adolescent
relatie gaan over tijd samen met andere negatieve of positieve gedragingen, er is geen ontwikkelingsvolgorde hier. 3. De kwaliteit van langer
durende en meer stabiele relaties is bepalend voor de kwaliteit van relaties die korter bestaan en minder stabiel zijn: we kunnen dit aanduiden
als het principe van de dominantie van de stabiele relatie. Bij vriendschappen
zien we het omgekeerde van dominantie. Jongeren kiezen vrienden die
op hen lijken en versterken die gelijkheid. In vriendschappen is het principe van gelijkheid dus bepalend. Naar mijn mening vragen vooral de studies naar ontwikkelingsvolgorde en de cascade studies om replicatie.
Dit omdat dit type studies nog niet zo vaak is gedaan.
Problemen van en met jongeren
Jonge mensen hebben problemen met zichzelf en met de maatschap-
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pij en de maatschappij heeft problemen met jongeren. Internaliserende
problemen zoals angst en depressie betreffen de problemen van jongeren met zichzelf en externaliserende problemen zoals agressie en delinquentie de problemen van de maatschappij met hen. Ons onderzoek
heeft zich op beide vormen van probleemgedrag gericht.
Ontwikkeling van probleemgedrag. Nelemans et al. (in press) lieten
zien dat de diverse vormen van angst een verschillend ontwikkelingspatroon vertonen tussen 12 en 20 jaar. Gegeneraliseerde angst neemt na
een daling in de midden adolescentie duidelijk toe, paniek angst neemt
af, maar vanaf 16 jaar weer een beetje toe, school en separatie angst
nemen af en sociale angst neemt een beetje toe tot 15 jaar en daarna duidelijk af. Met uitzondering van gegeneraliseerde angst stoornis neemt
angst dus af in de loop van de adolescentie. Depressie lijkt vrij stabiel te
zijn gedurende de adolescentie (Hale, Raaijmakers, Muris, Van Hoof, &
Meeus, 2009). Directe agressie neemt duidelijk af tussen de 12 en 20 jaar.
Meeus (2012) vond dat patroon zowel in variabele en persoonsgerichte
analyses. Keijsers, Loeber, Branje, en Meeus (2011) en Meeus, Branje, en
Overbeek (2004) vonden de age-crime curve voor delinquentie: een
toename tot en een piek in de midden-adolescentie en een afname daarna
tot 30 jaar. Samengenomen laten de studies zien dat vooral externaliserend probleemgedrag aan het einde van de adolescentie minder voorkomt dan gedurende de adolescentie. Dat is niet het geval voor
gegeneraliseerde angst en depressie. Gemiddeld is de persistentie van
deze problemen dus groter dan die van agressie en delinquentie.
Persoonlijkheid, identiteit en probleemgedrag. Onze studies (bijvoorbeeld Branje, Hale, Frijns, & Meeus, 2010; Meeus et al., 2011)
lieten zien dat overcontrollers kwetsbaar zijn voor internaliserend probleemgedrag, en undercontrollers voor externaliseren. Moratoriums
en in mindere mate diffusions zijn meer angstig en depressief (Meeus
et al., 2012). Ontwikkelingsvolgorde tussen persoonlijkheid en identiteit hebben we (nog) niet gevonden. Wel vonden Klimstra et al. (2010)
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dat profile stability van persoonlijkheid en depressie elkaar over
tijd versterken.
Empirische ontwikkelingsvolgorde: probleemgedrag beïnvloedt ouderadolescent relaties. Onze studies hebben systematisch laten zien dat goed
met goed samen gaat en slecht met slecht. Jongeren met meer problemen hebben in veel opzichten minder positieve relaties met hun ouders:
dat geldt voor internaliserend en externaliserend probleemgedrag.
Daarnaast hebben de studies empirische ontwikkelingsvolgorde laten
zien: meer initieel probleemgedrag leidt tot minder goede ouder-adolescent relaties later. Dit erosie-effect is aangetoond voor de brede categorieën internaliseren en externaliseren en emotionele steun en ouderlijke
kritiek (Hale et al., 2011), voor depressie en gegeneraliseerde angst en
hechting aan ouders (Branje et al., 2010; Van Eijck, Branje, Hale, &
Meeus, 2012), en voor gegeneraliseerde en separatie angst en psychologische controle (Wijsbroek, Hale, Raaijmakers, & Meeus, 2011). Problemen van adolescenten maken dus de ouder-adolescent relatie slechter,
terwijl positieve ouder-adolescent relaties geen of minder invloed hebben op het verminderen van de problemen.
Boven geciteerde studies maakten gebruik van designs met metingen
met een interval van 1 jaar. Mede geïnspireerd door de dynamische systeemtheorie zijn we gestart met studies die real-time interacties tussen ouders
en adolescenten bekeken en studies die van dag tot dag variabiliteit van
emoties vast hebben gelegd. Van der Giessen, Branje, Frijns, en Meeus (in
press) vonden dat een grote mate van variabiliteit in uitwisseling van emoties in de moeder-adolescent dyade samen hangt met minder agressie van
jongeren van 12 tot 17 jaar, en Van der Giessen, Branje, Hollenstein, Hale,
Koot, en Meeus (in preparation) dat minder variabiliteit in uitwisseling van
emoties op 12 jaar meer internaliserende problemen bij moeders en adolescenten voorspelt 6 jaar later. Neumann, Van Lier, Frijns, Meeus, en Koot
(2011) vonden dat wisseling van emoties (gemeten over 15 dagen) het mechanisme is dat angst, depressie en in minder mate agressie in stand houdt.
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Probleemgedrag en vriendschap. Adolescenten kiezen vrienden die op
hen lijken wat betreft probleemgedrag. Ook versterken ze elkaar probleemgedrag in de vriendschap. Van Zalk et al. (2010) en Selfhout et al.
(2009) vonden dat voor depressie en delinquentie. Keijsers et al. (2012)
vonden dat het hebben van verkeerde vrienden latere delinquentie voorspelde, terwijl het omgekeerde effect er niet was. Het hebben van verkeerde vrienden gaat dus in de ontwikkeling aan delinquentie vooraf.
Samenvattend tonen de studies dat externaliserend probleemgedrag
meer van voorbijgaande aard is in de adolescentie dan internaliseren.
Persoonlijkheid en identiteit hangen gedurende de adolescentie systematisch samen met probleemgedrag. Overcontrollers en moratoriums
zijn gevoelig voor internaliseren, undercontrollers voor externaliseren
en veerkrachtigen en identity achievers hebben de minste problemen.
Er is empirische ontwikkelingsvolgorde tussen probleemgedrag en
ouder-adolescent relaties en het hebben van verkeerde vrienden en
delinquentie. Probleemgedrag erodeert de ouder-adolescent relatie en
verkeerde vrienden maken adolescenten meer delinquent. De eerst
genoemde bevinding kunnen we aanduiden als het relatie erosie effect van
probleemgedrag. Vriendschappen lossen voor adolescenten met problemen
niet veel op omdat jongeren met problemen elkaar als vriend kiezen en
elkaars vriendschap versterken. Het omgekeerd is ook het geval, jongeren met weinig problemen hebben vrienden die met hen door een probleemloze adolescentie gaan.
 ijken uit de helikopter: de adolescente ontwikkeling
K
in principes
Meer abstract bezien kunnen de bovenstaande resultaten worden
samengevat in een beperkt aantal principes.
‘Maturation’. Ontwikkeling in de adolescentie kent een normatief
verloop. In allerlei opzichten worden jongeren meer rijp. Persoonlijkheid wordt meer veerkrachtig en georganiseerd en identiteit wordt
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expliciet en meer overwogen. Jongeren gaan anderen beter aanvoelen
en begrijpen, hun relaties met ouders worden meer gelijkwaardig en
hun vriendschappen warmer en meer op elkaar afgestemd. Gemiddeld
nemen hun problemen af.
Heterogeniteit en beperkte ontwikkeling. Dit betekent niet dat alle
jongeren een positieve ontwikkeling kennen. Het meest informatief
zijn hier de persoonsgerichte longitudinale analyses die beperkte transitie
frequentie en beperkt transitiebereik hebben laten zien. Het eerste principe
geeft aan dat individuele veranderingen beperkt in aantal zijn en het
tweede dat jongeren met een slechte start ook minder kansen hebben
op een gunstig ontwikkelingsprofiel aan het einde van de adolescentie.
Cumulatie van positieve of negatieve ontwikkeling. Jongeren met
goede ontwikkelingskansen hebben die in de regel in meerdere gebieden en jongeren met slechte kansen hebben dat ook. Wat ons onderzoek heeft laten zien, is dat dit over tijd geldt voor de adolescentie. Een
positieve ontwikkeling van individualiteit gaat samen met positieve
relaties en minder problemen, en voor een negatieve ontwikkeling van
individualiteit geldt het omgekeerde.
Heterogene continuïteit is het meest duidelijk bij persoonlijke relaties.
Goede ouder-adolescent relaties en vriendschapsrelaties voorspellen
goede partner relaties later. De invloed van persoonlijkheid op het aangaan en onderhouden van vriendschappen verwijst niet naar heterogene
continuïteit, maar wel naar een vergelijkbaar proces.
Epigenese van gedrag in de vorm van empirische ontwikkelingsvolgorde hebben we in meerdere gebieden gevonden. Affectieve empathie
vormt de basis voor cognitieve empathie, ouder-ouder relaties voor
adolescent-ouder relaties, adolescent-ouder relaties voor vriendschapsrelaties en problemen van jongeren voor het slechter worden van de
relatie met ouders: het erosie-effect. Verkeerde vrienden vormen het startpunt voor meer delinquentie en privacy schending door ouders voor
ouderlijke onwetendheid over het gedrag van kinderen.
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Cascades van ontwikkeling hebben we gevonden in studies die heterogene continuïteit of ontwikkelingsvolgorde lieten zien. Adolescenten
die door groepsgenoten als meer gelijk worden gezien ontwikkelen
betere vriendschappen omdat ze beter met elkaar communiceren. Privacy schending door ouders leidt tot ouderlijke onwetendheid omdat
jongeren meer voor zichzelf gaan houden, en het verbieden van verkeerde vrienden leidt tot meer adolescente delinquentie omdat het de
banden met de verkeerde vrienden versterkt.
Dominantie en gelijkheid in persoonlijke relaties: een spel met meerdere varianten. De kwaliteit van eerdere relaties bepaalt de kwaliteit van
latere relaties. In de studies naar heterogene continuïteit zagen we dat
goede ouder-adolescent leiden tot goede partnerrelaties en in de studies
naar ontwikkelingsvolgorde dat goede ouder-ouder relaties leiden tot
goede adolescent-ouder relaties en goede adolescent-ouder relaties tot
goede vriendschappen. Deze serie van resultaten laat de dominantie van
ouders in relaties en relatievorming zien (principe van de dominantie van de
stabiele relatie). In vriendschapsrelaties, echter, is niet dominantie maar
gelijkheid het leidende principe. Adolescenten kiezen gelijken als hun
vrienden en versterken in vriendschappen de gelijkheid. Ouders vormen een dominant model in relaties en in vriendschappen ontwikkelen
relaties op basis van gelijkheid.
De ouderlijke dominantie op het gebied van relaties is afwezig in de
link tussen adolescent probleemgedrag en ouder-adolescent relaties. In
de regel vormen de problemen van jongeren het startpunt voor de erosie van ouder-adolescent relaties.
 oe verder? Een paar opmerkingen over toekomstig
H
adolescentie onderzoek
Ik beperk me tot de belangrijkste punten.
Driegeneratie studies. In Utrecht maar niet alleen in Utrecht hebben
we inmiddels de beschikking over gegevens over de ontwikkeling van
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twee generaties: voor ouders over 6 jaar en voor adolescenten over ruim
10 jaar. Nog eens tien jaar volgen van de tweede generatie geeft de mogelijkheid de geboorte en eerste jaren van ontwikkeling van de derde generatie te bestuderen. Op wereldschaal is dit een unieke mogelijkheid.
Replicatie is het alfa en omega van de wetenschap. Ik denk dat vooral
de resultaten van de studies naar empirische ontwikkelingsvolgorde en
naar cascades van ontwikkeling het minst zeker zijn en om replicatie
vragen. Replicatie van longitudinale modellen is nog een relatief onontgonnen terrein omdat het aantal studies beperkt is.
Biologie en fysiologie. Onze recente studies laten duidelijke verbanden tussen biologische en fysiologische markers zien en self reports van
adolescenten, bijvoorbeeld tussen puberteit status en affectieve empathie bij jongens (Van der Graaff et al., 2012), tussen cortisol awakening
respons en depressie (Nelemans et al., 2012) en tussen fysiologische
metingen van state empathie en trait empathie. De nieuwe generatie
longitudinale studies zou systematisch biologische en fysiologische
metingen over tijd mee moeten nemen om na te gaan welke rol de verschillende biologische en fysiologische reacties en gedragingen spelen in
de ontwikkeling. Daarbij kunnen we er niet zomaar vanuit gaan dat
deze gedragingen ontwikkeling sturen. Een eerste voorwaarde is dat de
over tijd stabiliteit van biologische en fysiologische metingen substantieel is. Platje et al. (in press) vonden in een van de eerste longitudinale
studies naar de cortisol awakening respons (CAR) rangorde correlaties
tussen de .15 en .24 over de periode van een jaar. Dat maakt het hoogst
onwaarschijnlijk dat de CAR over tijd voorspellend is voor gerelateerd
gedragingen. Iets soortgelijks geldt voor gen-omgeving interacties.
Hoewel het gen-omgeving schema aantrekkelijk is om differentiële
gevoeligheid voor omgeving te bestuderen, is het onderzoek op dit
gebied niet erg gericht op ontwikkeling (Meeus, 2012), en is de repliceerbaarheid van deze interacties zeer gering (Duncan & Keller, 2010).
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Op 1 januari 1975 ging ik werken aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
Omdat ik nog niet was afgestudeerd werd ik aangesteld als administratief ambtenaar. Administratieve ambtenaren leken op treincoupés: je
had ze in de klassen 1 tot en met 3. Ik werd administratief ambtenaar
eerste klasse. Na mijn afstuderen in april (sociale psychologie in Nijmegen) werd ik op 1 mei klasseloos wetenschappelijk medewerker. Pas na
een dienstverband van 4 jaar kon je wetenschappelijk medewerker eerste klasse worden.
Ik ging werken bij de afdeling Algemene psychologie voor pedagogen onder leiding van dr. Pieter Span, lektor van de afdeling. Ik had
naast hem 2 andere collega’s en er waren een aantal student-assistenten
die ook echt bij de groep hoorden. Met zes personen hadden we 2
kamers op Varkenmarkt 2 in het Centrum van Utrecht (RUU, 1975). Ik
zat met 3 collega’s op een kamer. Wij waren allemaal psychologen van
opleiding en gaven les aan studenten pedagogiek.
Voor mijn aanstelling kreeg ik een rondleiding het Instituut voor
Pedagogische en Andragogische wetenschappen (IPAW). Ik had daarvoor een fiets nodig. Van de Varkenmarkt ging het eerst naar Trans 2,
waar beheerder en het bureau van het instituut waren gehuisvest. De sfeer
in Trans 2 varieerde van gang tot gang. Ik was geïnstrueerd om in het
gesprek met de beheerder beleefd en zakelijk te zijn. Dat lukte, ik werd
vriendelijk ontvangen en het gesprek was hartelijk. Ik leerde in dat gesprek
ook een nieuw woord: factotum. En dat was een aanduiding van een
persoon, het ging om iemand die een bepaalde taak moet doen. Ik had
even tijd nodig om er achter te komen wat een factotum is.
Na het gesprek met de beheerder kreeg ik de andere gangen te zien.
De gang op de begane grond gaf toegang tot twee grote kamers. In de
grootste kamer stonden een aantal stencilmachines te draaien. Dat
voelde vertrouwd aan: in de Nijmeegse studentenbeweging had ik
dagen met stencilmachines doorgebracht, en mijn scripties had ik ook
zelf gestencild. In de kamer daarnaast zaten een aantal dames te typen.
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Ze typten artikelen over uit Intermediair, het weekblad waarin destijds
veel populariserende artikelen stonden over sociale wetenschappen. Ik
kreeg uitleg: dat was voor het onderwijs. Er was wel een kopieermachine, maar die leverde slechts natte kopieën die een voor een uit
de machine moesten worden gehaald. Dat was geen efficiënte manier
van werken.
De volgende halte was Nieuwe Gracht 36, de bibliotheek van het
IPAW. Daar zaten ook de afdelingen Theoretische Pedagogiek en Statistiek en Methodenleer. De bibliothecaris leidde me rond en zei dat ik
boeken die ik intensief wilde gebruiken het beste kon kopen. Hij was
zelf ook trots op de persoonlijke bibliotheek die hij had opgebouwd.
Een goed boek ging een leven lang mee volgens hem én gaf cachet aan
zijn werkkamer. Hij overtuigde mij volledig.
Op de terugweg naar de Varkenmarkt viel me de betekenis van factotum in. Iemand die alles kon of moest maken was natuurlijk een
manusje van alles. Ik had nog een paar andere dingen geleerd. De Rijksuniversiteit Utrecht was een instelling met heel veel verschillende en
zelfstandige locaties, het was handig als je Latijn kende, ze hielden van
boeken en van efficiënt werken, en ze waren sympathiek: stencilen werd
niet gedaan dóór studenten maar vóór studenten.
O tempora, o mores! Het is nu eind oktober 2012, en wat is er geworden van die RUU wereld uit 1975? Ik ben nu 7 afdelingen (Afdeling
Algemene Psychologie, 1975; Vakgroep psychologie voor Pedagogen en
Andragologen, 1976; Vakgroep Ontwikkeling en Socialisatie, 1985;
Vakgroep Jeugd, Gezin en Levensloop, 1988; Capaciteitsgroep Kinderen Jeugdstudies, 1999; Departement Pedagogiek en Onderwijskunde,
2004; Departement Gedragswetenschappen, Afdeling Jeugd en Gezin,
2010), 4 UU adressen en 8 werkplekken verder: een gemiddelde van een
afdeling en werkplek per 5 à 6 jaar. Dat van die vele en verschillende
locaties klopte dus: ‘παντα ρει και ουδεν μενει’. Toch is de stelling dat
alles verandert te simpel, veel is veranderd, maar veel ook niet. Ik neem
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een paar van die veranderingen en constanten in de Faculteit Sociale
Wetenschappen onder de loep.

Centraal de zaken regelen? Politiek in de Faculteit
Sociale Wetenschappen UU 1975-2012
De eerste paragraaf van het hoofdstuk van Van Teunenbroek (2005)
over de bestuurlijke geschiedenis van de faculteit heet ‘Nachtwaker of
zenuwcentrum?’ Die titel roept referenties op aan ‘Van Nachtwakerstaat tot Verzorgingsstaat’, de discussie over de centralisatie van macht en
bevoegdheden in de nationale staat in de moderne geschiedenis. Volgens mij is dat geen toeval. In mijn 40 jaren is de rol van bestuur en
management van de faculteit steeds groter geworden. We kunnen zonder voorbehoud spreken van een centralisatie van bevoegdheden. Tegelijkertijd laat de geschiedenis zien dat die centralisatie beperkingen kent.
Die beperkingen liggen vooral op het gebied van sturing van onderwijs
en onderzoek, en veel minder op het gebied van bestuurlijke macht.
De jaren ’80: TVC en SGK
De geschiedenis van de Faculteit Sociale Wetenschappen begint
eigenlijk pas in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Vanaf de oprichting
van de faculteit in 1963 tot aan de jaren tachtig was er in feite sprake van
3 zelfstandig opererende subfaculteiten: Pedagogische en Andragogische Wetenschappen (heette in 1975 nog IPAW werd later SPAW), Psychologie en Sociaal-Culturele Wetenschappen. De facultaire nachtwaker
komt aan zijn einde in het begin van de jaren tachtig. De TVC (Taakverdeling en Concentratie) van de sociale wetenschappen wordt ingezet
door minister Deetman en vraagt om een meer actief facultair bestuur.
Aanleiding voor de TVC was het rapport van Wolff-Albers en
Crombag (1982) over de ontwikkeling van de sociale wetenschappen in
Nederland. Zij constateren dat de sociale wetenschappen zijn verko-
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kerd, en dat dat leidt tot ondoelmatige besteding van middelen in
onderzoek. Deetman neemt dit over in het TVC rapport en legt aan de
Utrechtse sociale faculteit een bezuiniging van 5.2 miljoen gulden op
en een reorganisatie: het aantal vakgroepen moet worden gehalveerd,
de verschillende gebieden in de faculteit moeten worden geconcentreerd en geherintegreerd, de propedeuse moet meer gemeenschappelijk worden aangeboden en het aantal afstudeerrichtingen verminderd.
Als de herinrichting van de faculteit ten gevolge van de TVC net rond
is volgt een tweede bezuinigingsronde: de operatie Selectieve Groei en
Krimp (SGK). De minister dreigt in eerste instantie de studierichtingen
psychologie en pedagogiek op te heffen en dat kan alleen worden voorkomen door de noodzaak van deze 2 disciplines voor de nieuwe interdisciplinaire studierichting Algemene Sociale Wetenschappen aan te
tonen. De faculteit maakt na de SGK onder leiding van het decaan
Dijkhuis, onderzoeksdirecteur De Ruijter en secretaris Czyzewski drie
punten tot uitgangspunt van beleid. 1. De verkokering wordt opgeheven door de inrichting van de interdisciplinaire studierichting Algemene Sociale Wetenschappen. De nieuwe studierichting moet
gedrags- en maatschappijwetenschappen weer bij elkaar brengen en
krijgt een belangrijke rol in de gamma propedeuse. De gammapropedeuse wordt gemeenschappelijk aangeboden door de verschillende disciplines van de faculteit. 2. Het onderwijs en onderzoek moet meer
gericht worden op het oplossen van problemen van individu en maatschappij. Het onderwijs wordt daarom voor een substantieel deel gericht
op maatschappelijke velden zoals gezondheid, onderwijs en arbeid. Die
maatschappelijke velden structuren ook het programma van het facultaire onderzoeksinstituut, het ISOR (Interdisciplinair Sociaal Wetenschappelijk Onderzoeksinstituut). 3. De opleidingen moet zich meer
richten op het afleveren van generalisten dan van specialisten. Dit laatste uitgangspunt baseert de faculteitsleiding op onderzoek onder de
eigen afgestudeerden (FSW RUU, 1987).
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Hoe deze ontwikkeling te begrijpen? In de terminologie van hedendaagse verkiezingscampagnes was de TVC een ‘game-changer’. Door
de TVC krijgt de leiding van de faculteit het financiële beheer van de
organisatie stevig in handen. Door de SGK wordt dit nog versterkt. De
opdrachten van Deetman nopen daartoe en het college van bestuur ziet
ook de noodzaak. Een cruciale verandering, want tot dan ging het geld
de facto naar de zelfstandige subfaculteiten die het weer doorgaven aan
de verschillende vakgroepen die ook financieel behoorlijk zelfstandig
waren. Aan dit financiële monopolie koppelde de faculteitsleiding een
wetenschapsinhoudelijk monopolie: een vrij dwingende visie over waar
het inhoudelijk heen moest met de gedrags- en maatschappijwetenschappen. Als ik nu terug kijk is mijn constatering dat het financiële
monopolie is gebleven en het wetenschapsmonopolie is vervangen door
een inhoudelijk neutraal afrekenmodel. Maar eerst een poging om antwoord te geven op de vraag waarom de reorganisaties van de jaren
tachtig nodig en nuttig waren.
De onvermijdelijkheid van TVC en SGK
Eerder schreef ik dat mijn eerste kennismaking met de RUU duidelijk maakten dat de universiteit een verzameling was van vele locaties en
afdelingen. Die indruk was terecht. In het begin van de jaren tachtig
had de subfaculteit Pedagogische en Andragogische wetenschappen 9
vakgroepen en afdelingen (Rispens, 2005), de subfaculteit Psychologie
10 vakgroepen (Van Hezewijk, 2005) en Sociaal-culturele wetenschappen 7 (Becker, 2005; De Wolf, 2005). De Faculteit Sociale Wetenschappen was een feodale maatschappij, met een kleine 30 relatief zelfstandige
koninkrijkjes die hun eigen budget beheerden en in veel gevallen hun
eigen locatie en daarmee eigen cultuur hadden. Daar kwam bij dat het
merendeel van de vaste staf niet was gepromoveerd en op basis van individuele interesse het eigen onderzoek vormgaf. Dat was bijna altijd
kleinschalig van opzet. Ik herinner me nog goed de jaarlijkse onder-

Afscheidscollege van Wim Meeus 45

zoeksbegroting en verantwoording van de Subfaculteit Pedagogische
en Andragogische Wetenschappen. Dat was een A4 waarop voor elke
vaste medewerker het aangevraagde jaarbudget voor onderzoek stond
en de besteding ervan. Voor het merendeel van de medewerkers was het
toegekende jaarbudget minder dan f 500, - en de besteding minder dan
f 250, -!
De individualistische oriëntatie op wetenschap bleek ook uit het
onderwijsmateriaal. Dat bestond vanaf de jaren zeventig tot aan het
einde van de jaren tachtig voor een zeer groot deel uit zogenaamde
readers: relatief ongeordende verzamelingen van boekdelen en artikelen
uit de wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke pers. Het argument
voor het gebruik van readers was dat ze de mogelijkheid boden om
verschillende auteurs en daarmee verschillende visies te presenteren.
Elke docent maakte zo het eigen onderwijsmateriaal met een veelvormige presentatie van ideeën en dito gebrek aan samenhang. Gebrek aan
samenhang was zo in meerdere opzichten een karakteristiek kenmerk
van de faculteit. Elke vakgroep en afdeling had een eigen cultuur en
standaards, en in onderzoek en onderwijs heerste het Willie Wortel
model: iedere onderzoeker ging op zoek naar de eigen unieke inzichten, en gaf die ook weer door in het uniek samengestelde onderwijsmateriaal. Op zich was dat niet verbazingwekkend. De sociale
wetenschappen hadden een periode van 25 jaar van ongekende groei
doorgemaakt in Nederland en alles moest van de grond af worden
opgebouwd. Maar nu was de eerste groeispurt van de Faculteit Sociale
Wetenschappen voorbij en was het nodig het uit de kluiten gewassen lijf
te structureren. De uiteindelijke reden was natuurlijk een budgettaire:
er was minder geld beschikbaar voor de universiteiten in Nederland.
Naar mijn mening was het dus onvermijdelijk dat het faculteitsbestuur de faculteit opnieuw inrichtte en ook in het reorganisatieplan alle
individuele wetenschappelijke medewerkers beoordeelde en bepaalde of
zij in de nieuwe organisatie konden terug keren. Dat waren innovaties.
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Door de TVC werd er systematisch nagedacht over programmering van
onderwijs en onderzoek in de gehele faculteit en werden standaarden
bedacht waaraan individuele medewerkers moesten voldoen. Dat wil
niet zeggen dat wij als medewerkers de reorganisaties niet stuitend vonden. De vaste staf van de groepen van mijn oude subfaculteit werd tussen 1982 en 1987 meer dan gehalveerd. Ik vond ook het feit dat
gerenommeerde hoogleraren bij psychologie en pedagogiek werden
ontslagen of werden overgeplaatst naar een andere faculteit een teken
aan de wand. De combinatie hoogleraar en ontslag was een mij onbekende figuur. Hoogleraren waren erudiete mensen met gezag. Ik zag
het verlies van een onaantastbaar geachte positie en ook dat zette de
wereld op zijn kop.
Weerbaarheid van disciplines in de sociale faculteit
Was het feit van reorganisatie van de faculteit dus min of meer vanzelfsprekend, de typisch Utrechtse invulling daarvan was dat niet. Dat
heeft te maken met tenminste twee belangrijke kwesties in de sociale
wetenschap. 1. Wat zijn de demarcatielijnen van de sociale wetenschappen? 2. Zijn sociale wetenschappers in eerste instantie wetenschapper of
social engineer?
Sociale wetenschappers zijn het er over eens dat de sociale wetenschappen individu en maatschappij bestuderen, en dat de verschillende
vakgebieden in de gedrags- en maatschappijwetenschappen kunnen
worden geordend op een continuüm lopend van individu naar groep,
organisatie, institutie, en maatschappij. De onenigheid betreft de eindpunten van het continuüm. Maatschappij wetenschappers hebben de
neiging neurocognitieve, fysiologische en genetische determinanten of
correlaten van gedrag buiten de sociale wetenschappen te plaatsen,
gedragswetenschappers vinden dat historische sociologie en economische geschiedenis niet tot de sociale wetenschappen horen. Hieronder is
een latente strijd verborgen hoe mens en maatschappij het beste begre-
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pen kunnen worden. Die latente strijd kent één constante: de theorieën
en concepten van de eigen discipline zijn ‘eigenlijk’ superieur.
De tweede kwestie heeft te maken met de legitimatie van sociale
wetenschappen. We kunnen hier twee posities onderscheiden. De eerste positie stelt de wetenschappelijke missie centraal: sociale wetenschappen dienen er in eerste instantie voor om individu en maatschappij
wetenschappelijk te begrijpen. Wat betreft de toepassing van deze kennis beroept men zich op het adagium van Kurt Lewin: ‘There is nothing
so practical as a good theory’. De tweede positie stelt dat sociale wetenschappen hun bestaan alleen kunnen legitimeren als ze een bijdrage
leveren aan het oplossen van de dagelijkse problemen van mens en
maatschappij. Deze oriëntatie leent zich van nature ook beter voor een
interdisciplinaire aanpak. Aan de meeste problemen is wel een gedragswetenschappelijk en een maatschappijwetenschappelijk aspect te onderscheiden. De aantrekkingskracht van deze social engineer positie heeft
naar mijn mening ook te maken met de persoonlijkheid van de gemiddelde sociale wetenschapper: sociale mensen met een goed oog voor de
dagelijkse problemen van individuen en groepen mensen die het minder goed gaat. Voor de duidelijkheid: beide posities komen bijna niet
puur voor, maar van veel hoogleraren in onze faculteit zou ik wel aan
kunnen geven of ze een meer wetenschappelijke of probleemgerichte
oriëntatie hebben.
De faculteitsleiding van de jaren tachtig koos voor minder individu
en een probleemgerichte oriëntatie. Minder individu betekende in deze
context: minder persoonlijkheid, minder biologische en fysiologische
psychologie, minder waarnemingspsychologie en minder klinische hulp
aan kinderen en volwassenen. Persoonlijkheidspsychologie werd in de
TVC opgeheven, in de SGK werd het onderzoeksprogramma bio psychologie (Slangen) naar farmacie overgeheveld en het waarnemingspsychologieprogramma van Köster beëindigd (Van Hezewijk, 2005).
Klinische pedagogiek werd opgeheven (inclusief de twee ordinariaten)

48 Over 30 jaar adolescentie onderzoek en 40 jaar universiteit. Een terugblik

en klinische psychologie werd deels gekanteld in de richting van
gezondheidspsychologie. Natuurlijk werden er ook programma’s bij
sociologie opgeheven, maar verschil was dat de programma’s van Slangen en Köster in de evaluatie van de VF-programma’s in 1987 het beste
werden beoordeeld. De beste programma’s bij sociologie bijvoorbeeld
(Wippler en Becker) bleven gewoon bestaan (Becker, 2005). Ook internationale zichtbaarheid en kwaliteit van onderzoek speelde blijkbaar
geen rol. Slangen en Köster waren in jaren zeventig en tachtig al duidelijk zichtbaar in web of science (met respectievelijk 58 en 15 publicaties
tussen 1970 en 1987, en respectievelijk 43 en 12 citaties in het jaar 1987)
terwijl dat voor veel hoogleraren die wel bleven niet het geval was.
Meer probleemgericht betekende in ieder geval ook geen hulpverlening aan individuen: de klinische sector werd nadrukkelijk afgebouwd.
Meer probleemgericht ging samen met een opleiding voor breder inzetbare generalisten. In het psychologisch onderzoek betekende dat een
concentratie op gezondheid en in de pedagogiek een hernieuwde investering in de wijsgerige grondslagen van het vak. Het meest duidelijk
was de keuze voor een probleem oriëntatie en generalisten echter in het
onderwijs. Er kwam een gammapropedeuse waar mens- en maatschappijwetenschap nadrukkelijk op elkaar werden betrokken en in de cursussen veld oriëntatie werd het probleemoplossend vermogen van sociaal
wetenschappelijke theorieën van diverse signatuur beproefd.
Nu in 2012 is er van de inhoudelijke veranderingen in onderwijs en
onderzoek uit de jaren tachtig niet veel over. De gammapropedeuse en
de veldoriëntatie zijn afgeschaft, en de klassieke disciplines hebben de
inhoudelijke zeggenschap over het onderwijs terug. Algemene sociale
wetenschappen is geen centrale studierichting in de faculteit meer, maar
een middelgrote opleiding met eenzelfde positie als de andere opleidingen. Hulpverlening, diagnostiek en behandeling zijn prominent terug
in de programma’s van pedagogiek en psychologie. In het psychologisch
onderzoek zijn neurocognitie en de biologisch-fysiologische benade-
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ring leidend en in de pedagogiek winnen ze duidelijk terrein. De uiteindelijke verklaring daarvoor is volgens mij dat de klassiek
sociaalwetenschappelijke disciplines een consistente samenhang hebben,
het vak volgens de regels van het spel beoefenen (Abma, 2011), en een
aantal onderwerpen tot het hart van hun gebied rekenen. Dat geldt bijvoorbeeld voor diagnostiek en behandeling bij pedagogiek. Ook al klopt
het dat de meerderheid van de studenten later geen praktiserend hulpverlener wordt, een pedagoog moet gewoon weten wat problemen van kinderen zijn, hoe ze in elkaar zitten, hoe je ze kunt diagnosticeren en wat
mogelijk behandelingen zijn. Dat hoort dus bij de generalistische kennis
die iedereen die iets met pedagogische vraagstukken te maken heeft moet
hebben. En daarmee stuiten we op de grenzen van de macht van de universitaire bestuurder. De inhoud van een academische discipline en de
zelfdefinitie van haar beoefenaren zijn niet zo maar te veranderen. Ook
niet als men zoals de facultaire leiding in de jaren tachtig ineens een praktisch onbeperkte politieke macht krijgt. Wel is valorisatie, het toepasbaar
maken van sociaalwetenschappelijke kennis voor het oplossen van problemen, inmiddels binnen alle disciplines een punt van aandacht.
Een geschiedenis van centralisatie
Hierboven schreef ik dat de TVC een game changer was. In de jaren
tachtig werd het duidelijk dat een faculteit ook centraal te besturen was.
Ik heb ook aangegeven dat dit onvermijdelijk was gezien de stand van
zaken in onderwijs en onderzoek. Als ik iets meer afstand neem tot de
geschiedenis en kijk vanaf de Wet op de Universitaire Bestuursstructuur van 1970 tot nu dan zie ik een systematisch proces van centralisatie
van bestuur. Vanaf de WUB in 1970 tot aan de TVC in 1983 hebben de
vakgroepen de facto de bestuurlijke macht. De TVC en SGK in de
jaren tachtig maken duidelijk dat de faculteit de kaders stelt en reduceren gedurende de reorganisaties de invloed van vakgroepen en vaste staf
tot bijna nul. Tussen 1990 en 1997 wordt de invloed van de vaste staf
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weer groter. Maar in 1997 maakt de MUB (Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie) daar een einde aan. De MUB rondt het proces van centralisatie af: de decaan wordt eindverantwoordelijk voor
onderwijs, onderzoek en financiën en beheer. In de Utrechtse invulling
van de MUB betekent dat dat de vakgroepen worden herdoopt tot
capaciteitsgroepen en alleen bevoegdheden hebben ten aanzien van de
begeleiding van het personeel. De bevoegdheden voor onderwijs en
onderzoek worden neergelegd bij opleidingsbesturen en onderzoeksbesturen. Deze besturen zijn in de regel op het niveau van de disciplines
van de faculteit georganiseerd en hebben een grote mate van autonomie. Deze
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Een en ander onderstreept de conclusie die ik aan het einde van de
vorige paragraaf trok. Er is een duidelijke divergentie tussen de systematische afname van de bestuurlijke invloed van wetenschappers in de
faculteit, terwijl hun invloed op de inhoud van onderwijs en onderzoek
juist sinds de jaren tachtig duidelijk is toegenomen. Je kunt het natuurlijk ook anders zeggen: wetenschappers hebben onder de huidige universitaire verhoudingen een zeer lange tijd nodig om de invloed van
een generatie facultaire bestuurders te repareren. Anderzijds is het weer
winst dat het onder de huidige facultaire verhoudingen totaal ondenkbaar is dat de facultaire leiding in zou grijpen in inhoud van onderwijs
en onderzoek. Middelen voor onderwijs en onderzoek worden nu verdeeld op basis van een rekenmodel dat prestaties telt en inhoudelijk
volstrekt neutraal is.

Ondertussen in de wetenschap…
Wat gebeurde er ondertussen inhoudelijk in de wetenschap? Vier
processen tekenen mijn periode: schaalvergroting, internationalisering,
productiviteitsstijging en standaard setting over disciplines heen.
Schaalvergroting
In 2012 is het vanzelfsprekend dat het onderzoek is georganiseerd in
onderzoeksprogramma’s. En die onderzoeksprogramma’s zijn steeds
groter geworden. Vanaf de invoering van de voorwaardelijke financiering van onderzoek in de jaren tachtig werken vaste en tijdelijke onderzoekers samen in samenhangende onderzoeksprogramma’s. De invoering
van landelijke onderzoeksscholen en daarna universitaire graduate
schools hebben deze ontwikkeling versterkt. Ik denk dat de goede
internationale prestaties van de Nederlandse sociaal wetenschappelijke
onderzoeksgroepen voor een groot deel hieraan kan worden toegeschreven. Samenwerking in onderzoeksprogramma’s betekent dat
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onderzoekers hun onderzoeksvragen op elkaar afstemmen, onderwerpen ten opzichte van elkaar af bakenen, samen onderzoek opzetten, data
verzamelen en analyseren, samen schrijven en samen reviews verwerken, samen onderzoeksvoorstellen schrijven en promovendi begeleiden.
Op deze manier leert men veel van elkaar en ontstaan ook gedeelde
standaards over wat goed onderzoek is.
Internationalisering
In 2012 gaan alle promovendi en de meeste postdocs en leden van de
vaste staf minimaal een keer per jaar naar een internationaal congres om
hun werk voor internationale collega’s te presenteren. Er is een duidelijke toename van het aantal buitenlanders in de vaste en tijdelijke staf
(in mijn groep werken op dit moment twee onderzoekers uit de VS, 1
uit China en 1 uit Canada, en trainees uit de VS, UK en Litouwen). Het
merendeel van de artikelen wordt in Engelstalige tijdschriften gepubliceerd, vaak samen met buitenlandse collega’s. Dit is een andere formidabele verandering die zich in mijn periode heeft voorgedaan. De arena
is verplaatst van binnen de faculteit naar buiten de faculteit: zichtbaarheid op het internationale toneel is nu een eerste vereiste.
Productiviteitsstijging
De internationalisering ging samen met een zeer sterke toename van
het aantal publicaties. Figuur 3 laat dat zien voor mijn eigen onderzoeksgroep. De gegevens zijn af komstig uit mijn eigen publicatielijsten
voor de periode 1985-1989 (Meeus, 2012) en uit visitatierapporten voor
de perioden 1990-1994 (FSS, 1994), 1995-1999 (FSS, 2000) en 20002005. Voor de periode 2006-2011 heb ik een draft van het visitatierapport 2012 gebruikt (FSS, 2012). De figuur toont het aantal internationale
tijdschrift artikelen per fte vaste staf, en het aantal andere academische
publicaties. Onder andere academisch publicaties vallen internationale
boekpublicaties, artikelen in Nederlandse tijdschriften en nationale
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heid gebiedt te zeggen dat de toename voor een groot deel verklaard
wordt doordat het aantal promovendi per fte vaste staf al even spectaculair is gestegen. De vaste staf publiceert dus vooral ook veel meer omdat
men meer promovendi werft en begeleidt en samen publiceert.
Confrontatie van de figuren 2 en 3 leidt tot een zeer belangrijke conclusie. Terwijl de bestuurlijke invloed van de vaste staf tussen 1970 en
2010 afneemt, neemt haar wetenschappelijke productiviteit spectaculair
toe. In termen van mijn vakgebied is dit een voorbeeld van ‘overlapping
development’: toename in A gaat samen met afname in B. Oorzakelijke
interpretaties mogen hier niet aan worden verbonden, maar in ieder geval
toont dit patroon de veerkracht en flexibiliteit van de vaste medewerkers
van de faculteit. En het is opnieuw een bewijs dat sociale wetenschappers
zich hun vakgebied niet af laten nemen ook al wordt hun bestuurlijke
invloed geminimaliseerd. Dat werd duidelijk in mijn paragraaf weerbaarheid van disciplines en vindt bevestiging in de publicatie trends. Ik voeg
daar aan toe dat naar mijn mening de horizontalisering van de faculteit in
2010 de bestuurlijke invloed van vaste staf te veel heeft beperkt. De situatie tussen 2000 en 2010 is mijns inziens beter: een zichtbare bestuurlijke
positie voor leidende wetenschappers per discipline. Dat wil zeggen in de
opleidings- en onderzoeksbesturen.
Standaard setting over disciplines heen
Eerder liet ik zien dat de facultaire centralisatie vanaf de TVC een
aantal goede gevolgen heeft gehad. Door het intense gevecht over
onderwijs en onderzoek kennen de verschillende disciplines elkaar in
de Utrechtse faculteit veel beter dan in andere faculteiten. De grenzen
tussen de disciplines zijn hier naar mijn mening minder sterk dan bij
andere Nederlandse sociale faculteiten. Dat maakte het bijvoorbeeld
gemakkelijker om bij de inrichting van het strategische thema Jeugd en
Identiteit van de UU onderzoekers van onze faculteit bij elkaar te brengen. Een ander voordeel is dat in onze faculteit de standaards over wat
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goed sociaal wetenschappelijk onderzoek is meer gedeeld zijn dan in
andere faculteiten. Gemiddeld wordt het onderzoek daar beter van naar
mijn mening. Voilà, een verklaring voor de positie van onze faculteit bij
de beste 50 faculteiten sociale wetenschappen ter wereld volgens de
recente ‘World University Rankings’ van Times Higher Education
(oktober 2012).

Tot slot
Ik moet een einde maken aan dit stuk, mijn tijd is op en dit boekje
is al veel te lang geworden. Toen ik hieraan begon had ik het voornemen ook iets te zeggen over de verandering van het carrière pad aan de
universiteit, een verklaring te zoeken voor de versnelling van wetenschappelijk output en stil te staan bij het leiden van een onderzoeksgroep. Dat komt er niet meer van. Nu niet en ik beloof ook niets.
Mijn terugblik toont dat er drie perioden te onderscheiden zijn in de
facultaire geschiedenis van 1975-2012: 1. De feodale faculteit 1975-1983: de
periode van de relatief autonome vakgroepen. 2. De faculteit in ideologische
strijd 1983-1998: de periode van TVC en SGK en van strijd over inrichting
van onderwijs en onderzoek. 3. De internationale faculteit 1998-heden: facultaire wetenschappers nemen posities in de internationale wetenschap in,
en hun internationale collega’s worden een minstens even belangrijke
referentiegroep voor hen dan hun peers in de faculteit.
De geschiedenis laat ook zien dat met de TVC en SGK een onomkeerbaar proces van bestuurlijke centralisatie is ingezet. Die bestuurlijke
centralisatie was in de jaren tachtig onvermijdelijk en nuttig: ze leverde
de noodzakelijke discussie op voor inrichting van onderwijs en onderzoek en zette de standaards voor de toekomstige generatie wetenschappers. Een blijvend positief bijeffect hiervan is dat de grenzen tussen de
disciplines hier lager zijn dan in andere sociale faculteiten in Nederland
en dat standaards over onderwijs en onderzoek hier meer gedeeld worden
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door de verschillende disciplines. De geschiedenis laat ook zien was dat
de inhoudelijke greep van de facultaire leiding in de jaren tachtig op
onderwijs en onderzoek een misgreep was: in de jaren negentig zijn al
hun interventies teruggedraaid. Dat kan zonder meer worden toegeschreven aan de inhoudelijke kracht van de verschillende disciplines. Dat levert
dus een divergent plaatje op: ook al verloor de vaste staf haar bestuurlijke
invloed, haar inhoudelijke invloed heeft zij behouden. Overigens ben ik
van mening dat op dit moment een restauratie van bestuurlijke invloed
van leidende wetenschappers op het facultaire middenniveau nodig is.
Opleidings- en onderzoeksbesturen zijn daarvoor een goed instrument.
In de wetenschap is internationalisering de belangrijkste ontwikkeling
van de laatste 20 jaar. De blik is van binnen naar buiten gericht en Utrecht
is niet langer de arena, maar de internationale wereld van het onderzoek.
Die oriëntatie is gezien de spectaculaire productiviteitsstijging van de
Utrechtse onderzoekers zeer succesvol.
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