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Voorwoord

Dit onderzoek gaat over de levensloop en de loopbaan van academisch gevormden 
die opgegroeid zijn in een arbeidersgezin in de tweede helft van de vorige eeuw. Hun 
verhalen gaan over wat het betekend heeft in een arbeidersgezin opgevoed te zijn, 
wat het hen opgeleverd heeft en gekost heeft. Een van de respondenten die aan mijn 
onderzoek deelnam, een socioloog, vertelde me dat zijn interesse voor de betekenis 
van zijn arbeidersafkomst altijd latent aanwezig was, maar dat hij zich – voor hij zijn 
studie sociologie begon – niet kon indenken dat dit ook een onderwerp van studie en 
onderzoek zou kunnen zijn. Ook al boeit het thema van arbeiderskinderen aan de 
universiteit me al vanaf mijn studententijd, ook ik ben pas aan het eind van mijn loop-
baan op het idee gekomen hier een proefschrift aan te wijden. Desondanks ben ik er 
altijd van overtuigd geweest dat mijn afkomst belangrijke consequenties had voor de 
manier waarop ik mijn leven heb geleid en mijn carrière vorm heb gegeven. Daarom 
onderschrijf ik van harte en uit eigen ervaring het verband dat Deetz (2005: 87) vast-
stelt tussen enerzijds zijn biografi e en anderzijds zijn kritisch theoretische oriëntatie 
als wetenschapper. Ook ik zie voor mezelf een verband tussen mijn theoretische en 
professionele oriëntatie en mijn arbeidersafkomst. Ik ben er mij echter ook van bewust 
dat deze invloed een grote diversiteit kan vertonen, afhankelijk van de persoon, zijn 
ervaringen, geslacht, de tijd, enzovoort.1 De vraag is dan waar deze specifi eke bele-
vingsvormen vandaan komen, hoe ze zich manifesteren en of er redenen zijn om aan 
te nemen dat deze beleving ook herkenbaar is voor anderen. In dit onderzoek probeer 
ik hier antwoorden op te formuleren. 
Wat mezelf betreft, hebben mijn theoretische oriëntatie en wetenschappelijke belang-
stelling in de loop van mijn loopbaan allerlei accent- en terreinverschuivingen gekend. 
Een constante is echter mijn interesse voor de betekenis van de sociale en culturele 
context voor de identiteitsontwikkeling van zowel ‘normale’ jeugdigen als van jeugdigen 
in de sfeer van zorg. Voordat ik het onderwerp van deze studie ter hand nam, was ik 
in onderwijs en onderzoek actief op het vlak van de socialisatietheorieën, jeugd(sub)
cultuur, jeugdsociologie en jeugdzorg. De tien laatste jaren van mijn loopbaan aan 
de universiteit was ik programmacoordinator en universitair docent in het kader 
van doctoraal- (later master-) opleidingen aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en 
Organisatiewetenschap (USBO). Ogenschijnlijk een afwijking van het socialisatie-
spoor, maar dit cursusleiderschap was wel een soort eyeopener. Deze cursus was voor 
veel studenten uit de lagere sociale milieus de eindfase van een tweedekanstraject 
richting universitair diploma. Sommige van mijn studenten waren begonnen op de lts 
en wat mij opviel was dat zij van de diplomauitreiking een hommage aan hun ouders 
maakten. Deze studenten waren zich er zeer bewust van waar ze vandaan kwamen en 
wat de betekenis was van hun ouders en afkomst voor wat ze nu geworden waren. 
Voorafgaand aan dit moment van ‘bewustwording’ was ik bijzonder gegrepen door 
de studie van Jan Brands uit 1992. Daarvoor had ik in 1976 ‘In de buitenbaan’ van 

1  In dit proefschrift gebruik ik om omslachtigheid te vermijden, persoonlijke voornaamwoorden in 
de mannelijke vorm. Duidelijk moge zijn dat hiermee ook naar de vrouwelijke variant verwezen 
wordt.
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Vandekerckhove en Huyse besproken in het tijdschrift Vorming. Om nog verder terug 
te gaan in het verleden: tijdens mijn studententijd aan de Katholieke Universiteit van 
Leuven nam ik deel aan de activiteiten van de Sociale Studentenwerkgroep, een groep 
van kinderen uit het arbeidersmilieu, meestal mijnwerkerszonen en -dochters. Onder 
invloed van de studentenbeweging brak ik met deze groep – ik vond ze te weinig ‘revo-
lutionair’. Maar de mensen met wie ik daar optrok, hebben mij wel geleerd met een 
open blik en met trots naar mijn arbeidersafkomst te kijken. 
Al deze ‘aanleidingen’ waren echter niet voldoende om mij op het idee te brengen van 
het voorliggende onderzoek. Het was het enthousiasme van mijn vrouw Marian die 
mijn aanvankelijk aarzelende ideevorming stimuleerde in de richting van een uitge-
werkte opzet. Dankzij haar geestdrift heb ik doorgezet. Peter Leisink was niet alleen 
zonder meer bereid om mijn promotor te worden, maar zette ook meteen de kritische 
toon die ik nodig had om scherp en accuraat wetenschappelijk te denken. Hij heeft 
niet alleen leidinggegeven aan het project, maar zich ook opgesteld als een construc-
tieve discussie- en sparringpartner. 
De uitermate positieve reacties van veel van onze vrienden en van mijn collega’s bete-
kenden een enorme push. Opvallend is dat iedereen met wie ik erover sprak, het een 
enorm boeiend onderwerp vond. De nieuwsgierigheid naar de resultaten is groot, en 
opvallend is dat – vooral voor hen die uit de lagere sociale klassen afkomstig zijn – het 
onderwerp een zee van herinneringen en herkenning oproept. Het onderwerp leeft, 
het verband waar Deetz het over heeft is voor velen herkenbaar, maar in de loop van de 
boeiende gesprekken voelde ik steeds meer de noodzaak om het niveau van de anek-
dotes en ‘smeuïge verhalen’ te overstijgen via onderzoek. 
Nu het onderzoek is afgerond, ben ik ervan overtuigd dat ik er niet eerder aan had 
kunnen beginnen en het vooral niet eerder had kunnen afmaken. Mijn leeftijd en het 
feit dat ik deel uitmaak van de doelgroep doen er toe. In het eerste hoofdstuk leg ik 
uit waarom en op welke manier. Door deze betrokkenheid betekenden de ‘data’ niet 
alleen een intellectuele maar ook een emotionele confrontatie. Daarom is het belang-
rijk dat ik me goed heb kunnen inleven in wat het betekent uit een arbeidersmilieu 
te komen, maar ook dat dit gepaard gaat met mogelijkheden tot distantie. Het feit dat 
mijn milieu van afkomst al ver achter mij ligt, hielp mij om de afstand te bewaren die 
een onderzoeker nodig heeft. Dat nam niet weg dat alle verhalen me raakten. Marian, 
maar ook Anton Kramer, hebben mij geholpen de waarde van de emotie vast te houden 
in het ‘intellectuele geweld’ dat een onderzoek met zich meebrengt. Mijn vaste rots, 
waar het om de intellectuele uitdaging ging, maar met meer dan voldoende oog voor 
de emotionele facetten ervan, was Joop Maassen. Zijn eruditie, fi losofi sche belezen-
heid en scherpe commentaren dwongen mij tijdens het schrijven steeds opnieuw tot 
refl ectie op mijn theoretische en methodische uitgangspunten. 

Mijn bijzondere dank gaat uit naar mijn tweeëndertig respondenten voor de inkijk 
die ze me gunden in hun leven. Hun getuigenissen bevatten niet alleen relevante 
informatie, maar vooral doorleefde ervaring. Dat was van onschatbare waarde. Ook 
gaat mijn dank uit naar de bijna 200 mensen die zich hadden opgegeven om mee 
te werken aan het onderzoek maar buiten de selectie vielen. De USBO ben ik dank-
baar voor de ruimte en de tijd die ze mij ter beschikking stelde. Via Dick van Zuilen 
heeft Jan Brands zich op een bepaald moment gemeld en hieruit zijn zinvolle en fi jne 
gesprekken voortgekomen waar ik veel aan gehad heb. Verder bedank ik Henny Boeije 

voor haar methodologische support, Rob de Lange voor de tabellen, Ruud Abma voor 
de kopieën uit zijn persoonlijk archief en Robert-Jan Feunekens en zijn collega’s van 
het U-fonds voor de werving van respondenten. Ook Marian, Margo Trappenburg en 
Fred Martinot waren mij hierbij behulpzaam. Mijn dank gaat ook uit naar mijn zus 
Gemma, die mij hielp bij de vertaling van specifi eke Amerikaanse uitdrukkingen uit 
de literatuur. Mijn broer Jef was me zeer behulpzaam bij het bewerken van de omslag-
foto. Zeer erkentelijk ben ik het SNS-Reaalfonds voor de subsidie voor dit onderzoek. 
Op die manier kon ik mijn reiskosten betalen, de uitgave van dit boek mede fi nan-
cieren en literatuur en apparatuur aanschaffen. Ook kon ik daarmee Bart van Mierlo 
betalen voor de transcripties van de interviews, Gert den Toom en Annemarie van den 
Berg voor de redactie van de uiteindelijke tekst en Liesbeth van Woerkens voor de gra-
fi sche vormgeving en Naomi Kamphuijs voor de Engelse vertaling. Ik ben deze men-
sen bijzonder erkentelijk voor de degelijkheid waarmee zij dat gedaan hebben. Deze 
erkentelijkheid betreft ook de medewerkers van Casa Cares in Toscane, waar ik me 
kon terugtrekken om zelf een gedeelte van de interviews uit te typen. Jos Schuermans 
en Mie De Leu hebben me hun ‘pied-à-terre’ in Gent ter beschikking gesteld voor het 
schrijven van de laatste hoofdstukken. 

Tijdens mijn werk aan deze dissertatie zijn mijn kleindochters Sophie en Rosa geboren 
en werd ik geconfronteerd met een totaal nieuwe rol, die van opa. Mij werd hiermee 
duidelijk dat ook tijdens het werk aan een dissertatie het leven gewoon verder gaat en 
vooral dat voor hun liefde een proefschrift geen enkel belang heeft. Dat is wat ik van 
hen leerde. En dat geldt ook zonder meer voor hun ouders, Carry en Bernd.

Dit proefschrift draag ik op aan mijn al vierentwintig jaar geleden overleden vader, 
Mauritz Matthys, die, zo dacht ik altijd, niet zo goed wist wat ik gestudeerd had en wat 
ik in mijn leven allemaal uitrichtte. Maar hij vroeg toch geregeld wanneer dat docto-
raat nu eens klaar zou zijn. Dat hij die vraag stelde, was ik eigenlijk helemaal vergeten. 
Betekenisvol is het wel. Sorry vader, ik heb er daarom bij het schrijven rekening mee 
gehouden dat jij dit proefschrift graag had willen lezen. 

Mick Matthys
Utrecht, oktober 2009
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Arbeiderskinderen aan de universiteit
Probleemstelling, het veld en de 
methode

1.1  Inleiding

In de inleiding van zijn studie naar kinderen van laaggeschoolde ouders met een aca-
demische opleiding en loopbaan verzucht Jan Brands (1992) dat er maar weinig docu-
menten beschikbaar zijn over hun ervaringen in het middelbaar en hoger onderwijs en 
van hun loopbaan na de universiteit. Tot op de dag van vandaag zijn mij geen nieuwe 
wetenschappelijke studies uit het Nederlands taalgebied bekend over de lotgevallen 
en belevenissen van deze groep van sociale stijgers. Desondanks is er toch een soort 
fascinatie voor ‘gewone jongens en meisjes’ die het gemaakt hebben en het daarbij niet 
gemakkelijk hadden. Romans en (auto)biografi eën getuigen daarvan1. Wat mij in de 
studie van Brands en deze getuigenissen fascineert, is het innerlijke gevecht dat deze 
hoger opgeleiden blijkbaar constant moeten voeren om de ontwikkelingskansen te 
kunnen realiseren die het nieuwe milieu biedt. Deze kansen staan onder druk van de 
gevoelde noodzaak loyaal te blijven aan het milieu van herkomst en van de constante 
ervaring van ‘het verschil’ van afkomst. In vergelijking met diegenen die afkomstig 
zijn uit hogere milieus gaapt er bij hen als het ware een kloof tussen de beloften van 
hun professionele startkwalifi catie (een universitair diploma) en hun individuele en 
culturele toerusting om met deze startkwalifi catie ten volle aan de slag te kunnen. Het 
belang van de studie van Brands is dat deze inzicht geeft in de psychologische effecten 
van deze kloof en de wijze waarop hij overbrugd wordt. Een beperking is dat Brands’ 
respondenten meestal aan de universiteit werkten, als student de studentenrevolte aan 
het eind van de jaren zestig hadden meegemaakt en de neiging hadden hun levens-
loop en universitaire loopbaan in dat licht te benaderen.

Vanuit het perspectief van zowel afkomst, leeftijd als loopbaan hoor ik zelf zonder 
meer ook tot deze groep. Daarom is de studie van Brands voor mij zeer herkenbaar. 
Zoals dit met meerdere jongens uit het katholieke arbeidersmilieu het geval is, ben 
ik via een soort ‘geprivilegieerde weg’, via het seminarie aan de universiteit gaan stu-
deren. Na mijn uittreden aan het eind van de jaren zestig werd ik politiek actief in de 
studentenbeweging en heb na mijn studie – als stage en uit politieke overtuiging – 
lopende bandwerk gedaan in een tractorenfabriek. Na vier jaar vakbondvormingswerk 
stonden de eerste jaren van mijn eerste baan aan de universiteit ook in het teken van 
het emancipatie-ideaal van de studentenrevolte. 
Ondertussen zijn we ongeveer dertig jaar verder en zijn zowel de tijden als ikzelf ver-

1  Maarten ’t Hart, Een vlucht regenwulpen. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1978; A.F.Th. van der 
Heijden met de cyclus De tandeloze tijd. Amsterdam: Querido, 1987; Judith Koelemeijer, Het Zwijgen 
van Maria Zachea. Een ware familiegeschiedenis. Zutphen: Plataan, 2001.
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16 Doorzetters 17Arbeiderskinderen aan de universiteit

baan als ambtenaar verworven. Dat werd door mijn vader bijzonder gewaardeerd, hij 
had een vaste aanstelling als ‘gemeentewerkman’ pas laat in zijn loopbaan, en met veel 
moeite, gerealiseerd. Collega’s afkomstig uit hogere milieus echter zagen hun aanstel-
ling aan de universiteit als het begin van een carrière die hen een hoogleraarschap of 
minstens het hoofddocentschap zou opleveren. Opvallend was hun vanzelfsprekende 
aanwezigheid van ‘hier hoor ik’ versus mijn gevoel van ‘waar heb ik dit aan verdiend’. 
Hoewel ik dit gevoel nu niet meer heb, heeft het een rol gespeeld in mijn loopbaan en 
de veranderingen die daarin optraden. Ik ben dus zeer benieuwd of dit ook het geval 
was bij vergelijkbare carrières en door welke factoren zich daarin verandering heeft 
voorgedaan.

1.2.3  Het gezin

Ondanks dat mijn vader geen opleiding en mijn moeder alleen een lagere beroeps-
opleiding had, was in ons gezin een opleiding voor de kinderen een belangrijk issue. 
De kinderen konden goed leren en na aanvankelijke onwennigheid gingen mijn ouders 
actief aan de slag met het zoeken van opleidingen. Maar er waren ook sociale antece-
denten die meespeelden. Mijn grootvader van moederskant was een kleine agrarische 
ondernemer met sociale ambities en zijn dochters ondersteunden elkaar solidair in de 
aanpak van de studie van de kinderen. Hierin weken zij af van de ambities die de col-
lega’s van mijn vader met hun kinderen hadden. De vraag is of deze ‘matriarchale’ sti-
mulans en de daarmee samenhangende opvoedingscultuur voor anderen herkenbaar 
is en wat het effect daarvan is op de ontwikkeling van persoonlijkheid en loopbaan.

1.2.4  De eerste generatie studerenden

De leeftijdgenoten uit de arbeidersklasse die in dezelfde tijd als ik gingen studeren, 
maakten deel uit van het cohort dat voor het eerst profi teerde van de democratisering 
van het onderwijs (Egerton & Halsey, 1993). Hoewel tijdens de eerste helft van de 
vorige eeuw de universiteiten een grote expansie doormaakten, bleven studerenden 
uit de arbeidersklasse een uitzondering (Dyhouse, 2001). Vanaf de jaren zestig was 
de onderwijspolitiek sterk gericht op verbreding van de opleidingskansen, maar de 
deelname van arbeiderskinderen aan het hoger onderwijs bleef achter (Wesselingh, 
1979). Desondanks maakten meerdere arbeidersgezinnen gebruik van deze maat-
regelen zodat ook hun kinderen voor het eerst kennismaakten met hoger onderwijs. 
Er ontstond in die tijd een eerste generatie van studerenden uit het arbeidersmilieu 
waardoor in de gezinnen een diversiteit aan loopbaantrajecten ontstonden. 
Deze diversiteit deed zich ook voor in het gezin waaruit ik afkomstig ben. Ik was de 
enige die (via een omweg) aan de universiteit terechtkwam. De studiekeuze (tot op 
hbo-niveau) van mijn broers en zussen vertoonde eerder het door Vandekerckhove & 
Huyse (1976) besproken ‘standaardpatroon’ gericht op een vaste baan als leraar of op 
een praktisch beroep op hbo- en mbo-niveau. Hun opleidingen vonden ook dichter 
bij huis plaats en ondanks de generatieconfl icten die zij – in mijn plaats – met mijn 
ouders uitvochten, bleven zij meer dan ik herkenbaar voor mijn ouders. Zij bleven 
thuis wonen na hun afstuderen en – zoals dat toen hoorde – stonden tijdens de eerste 

anderd en spelen in mijn beleving de culturele verschillen tussen mijn afkomst en het 
milieu waarin ik terecht ben gekomen niet meer dezelfde rol als in de beginfase van 
mijn loopbaan. Er is duidelijk iets mee gebeurd; de beleving van het verschil heeft een 
geschiedenis; er is een verhaal over te vertellen. 

Ook al maak ik gebruik van mijn persoonlijke ervaringen om duidelijk te krijgen waar 
het om gaat, mijn doel is om aan de hand van verhalen van ‘lotgenoten’ te bekijken of 
er in de manier waarop zij hun leven en hun loopbaan hebben ingericht, constanten 
en patronen zijn aan te wijzen die te maken hebben met de omgang met en de bele-
ving van de verschillen tussen het milieu van afkomst en het milieu waarin zij zich 
nu bevinden. 

1.2  Eerste omschrijving van de problematiek

Via persoonlijke ervaringen, literatuur en gesprekken, zijn al een aantal kernelementen
aan te geven van de problematiek die ik verder wil onderzoeken. In deze eerste beschrij-
ving van het probleemveld verwijs ik naar persoonlijke belevenissen. Daarmee geef ik 
mijn persoonlijke positie aan in deze problematiek en stel tegelijkertijd de vraag of 
en in hoeverre deze particuliere en unieke ervaringen verwijzen naar meer algemene 
sociale c.q. (inter)subjectieve confi guraties. In het tweede hoofdstuk zal ik aan de hand 
van literatuur deze probleemvelden systematisch verder uitwerken.

1.2.1  Een blijvende ervaring van verschil

Hoewel ik mij duidelijk geïntegreerd voel in mijn huidige milieu, is bij mij nooit het 
besef van de betekenis van verschil van afkomst verdwenen. Dit besef manifesteert 
zich op meerdere manieren. En, ongeveer zoals bij Brands (1992) beschreven wordt, 
heb ik op verschillende niveaus de waarden van mijn ouderlijk milieu ingezet om erbij 
te horen, maar dan wel met behoud van de waarden die ik heb meegekregen uit mijn 
opvoeding: een zogeheten kritische terughoudendheid, een accent op het solidaire en 
het sociale en een afkeer van schone schijn. De beleving en de betekenis van dit ver-
schil zijn echter in de loop van mijn leven veranderd en ik heb de indruk dat de waar-
den die ik belangrijk vond ‘genormaliseerd’ zijn, met andere woorden: geïntegreerd 
in de identiteit die ik ontwikkeld heb. Vanuit deze ervaring wil ik weten hoe mijn 
doelgroep nu aankijkt tegen de betekenis van de waarden die het verschil uitmaken, 
of en hoe dit bij hen veranderd is, in welke richting dit zich ontwikkeld heeft en onder 
welke invloeden. 

1.2.2  Ambitieniveau

Een andere ervaring van verschil, die niet expliciet door Brands is behandeld, was 
mijn ambitieniveau bij de aanvang van mijn loopbaan. Toen ik aan de universiteit ging 
werken, had ik het gevoel dat ik ‘er was’; ik had de zekerheid en de vastigheid van een 
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1.2.6  Studie- en loopbaankeuze

Wie zijn nu die ‘andere universitair geschoolden’? Zowel mijn verhaal als de verhalen 
in de studie van Brands zijn afkomstig van academici van wie de loopbaan op de een 
of andere manier verbonden is met wetenschappelijk onderwijs en/of onderzoek in de 
sociale sector. Vandekerckhove & Huyse (1976) echter laten zien dat kinderen uit het 
arbeidersmilieu bij voorkeur opteren voor een bètastudie of een meer praktische stu-
die, een opleiding tot ingenieur bijvoorbeeld. Daarna zoeken ze een vaste baan in het 
bedrijfsleven of in het onderwijs, bijvoorbeeld als scheikunde- of natuurkundeleraar. 
Huyse en Vandekerckhove schrijven dit keuzepatroon toe aan de preventieve sociale 
controle die door de ouders en familie wordt uitgeoefend om hun kind niet al te zeer 
van zich te vervreemden. Maar deze controle is ook geïnternaliseerd en komt tot uiting 
in de wens van de afgestudeerden om sociaal herkenbaar te blijven voor ouders, familie 
en vrienden thuis, aangevuld met de (al eerder besproken) druk op baanzekerheid 
(Vandekerckhove & Huyse, 1976: 77). 
De wens om sociaal herkenbaar te blijven voor mijn ouders was mij ook zeer ver-
trouwd. Door mijn studies fi losofi e en sociale wetenschappen had ik – in mijn ogen 
althans – voor hen onherkenbare interesses ontwikkeld en was ik een andere taal gaan 
spreken. Om het contact echter niet te verliezen, bleef ik thuis dialect spreken en 
praatte ik vlot mee over de dagelijkse onderwerpen uit het leven van mijn ouders. 
Maar het waren niet mijn leven en niet mijn onderwerpen. Hadden wij makkelijker 
kunnen communiceren als ik leraar was geworden op een middelbare school in de 
buurt of als ik had gekozen voor een meer technisch beroep – waardoor er toch een 
gemeenschappelijke basis voor ervaringen en uitwisseling over was gebleven? Worden 
kinderen uit het arbeidersmilieu eerder leraar omdat hun ouders zich makkelijker een 
voorstelling kunnen maken van een dergelijk vak en de bijbehorende status? Kiezen 
ze voor bètarichtingen omdat die dichter bij de meer praktische voorstellingswereld 
van de ouders liggen? 

1.2.7  De (niet-)vanzelfsprekendheid van een universitaire studie

Tijdens mijn middelbare schooltijd in een provinciehoofdstad was ik gefascineerd 
door de universiteit van dezelfde stad. Maar die fascinatie had een dubbele bodem 
en ging gepaard met het besef dat een universitaire studie ver van mij afstond en dat 
ik er niet voor in aanmerking kwam. Daardoor was het niet zozeer de vraag of ik de 
studie wel aankon, maar of en hoe ik aan de universiteit zou kunnen overleven. Het 
kwam ook niet bij me op daar advies over te vragen en niemand anders kwam op het 
idee om mij advies te geven. Ik maakte toen de keuze voor het – in mijn toenmalige 
perceptie ‘veilige’ – grootseminarie en via die omweg ben ik drie jaar later door mijn 
superieuren naar de universiteit gestuurd. 
Het verschil met meerdere medeleerlingen van mijn klas op de middelbare school was 
dat voor hen een universitaire studie een bereikbare, en voor sommigen evidente optie 
was. In dit laatste geval ging het om de continuering van een gezinstraditie, in het 
eerste geval waren er voldoende hulpbronnen om de optie open te kunnen houden. In 
mijn geval was de optie voor de universiteit afgesloten. Er was geen traditie, er waren 
(dacht ik) geen hulpbronnen, het was vooral geen onderwerp van gesprek. Toch is deze 

jaren van hun beroepsloopbaan hun salaris af. Omdat ik via het klein- en grootse-
minarie aan de universiteit ben terechtgekomen, ben ik via deze ‘koninklijke weg’ 
grotendeels aan deze druk ontsnapt. Waar ik via gesprekken met mijn broer – pas veel 
later – achter gekomen ben, is dat door het verbond van mijn moeder met haar zussen 
de opwaartse sociale druk in bovengenoemde studierichtingen door hem en een paar 
zussen als een last werden ervaren. Mijn broer vertelde mij dat hij niet de ruimte 
voelde voor zijn wens automonteur te worden, en voor een van mijn zussen was de 
kunstacademie geen optie. Waar ik mijn ouders voor een probleem plaatste omdat ik 
per se verder wilde studeren, leek deze keuze voor mijn broers en zussen een paar jaar 
later vervangen door een dwangmatig studiekeuzepatroon dat blijkbaar tot functie had 
hen sociaal binnenboord te houden. Dit lijkt me een vrij unieke situatie, en ik kan bij 
mijn ouders niet meer nagaan of dit misschien een reactie was op het sociaal verlies 
van hun oudste zoon. Zowel de wens om te studeren als de ruimere mogelijkheden 
daartoe, als gevolg van maatschappelijke veranderingen, plaatsten mijn ouders voor 
nieuwe uitdagingen en zette de gezinscultuur onder druk. Mijn vraag daarbij is of 
deze verandering in de gezinscultuur door het studeren van een van de kinderen ook 
voor anderen herkenbaar is en wat de gevolgen waren voor de onderlinge communicatie 
en relaties tijdens hun verdere levensloop. 

1.2.5  Communicatie met het ouderlijk milieu

Een paar respondenten in de studie van Brands typeerden de kloof die door het stu-
deren met de ouders ontstaan was als een communicatiebreuk. Hun ouders konden 
zich geen beeld vormen van wat zij studeerden en zijzelf vonden er geen woorden voor 
om dit duidelijk en bepreekbaar te maken. Ook al lijkt dit op het eerste gezicht op een 
generatiekloof, toch is het de moeite waard om de vraag te stellen of hier niet meer 
aan de hand is dan een generatieconfl ict en/of een universeel patroon tussen kinderen 
en ouders. Mijn ouders konden hun familie, vrienden en kennissen moeilijk duidelijk 
maken wat ik nu eigenlijk studeerde (sociale pedagogiek) en wat je daarmee kon doen, 
niet alleen omdat ze dat niet goed konden benoemen maar vooral omdat het de anderen 
niet echt interesseerde. Bovendien namen die anderen het hen soms kwalijk dat zij 
hun kinderen lieten studeren (zie ook Vandekerckhove & Huyse, 1976). Bovendien 
maakte ik nogal wat mee waarvan ik dacht dat zij het niet zouden begrijpen of zouden 
afkeuren. Zij vroegen er niet naar, maar ik bracht het ook niet te berde. Of het uit 
eigenbelang was, uit loyaliteit of bescherming, ik had niet het gevoel dat ik hen – op 
straffe van vervreemding – bij mijn leven ver van huis kon betrekken. Ik vermoed dat 
deze onmogelijkheid tot communicatie van invloed is geweest op de manier waarop ik 
opgaven en problemen in het leven heb aangepakt. Ook hier is de vraag terecht of deze 
specifi eke ervaring van non-communicatie ook voor andere universitair geschoolden 
uit het arbeidersmilieu herkenbaar is en welke betekenis die heeft gehad in de ontwik-
keling van hun identiteit.
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onderwijsbeleid een centrale positie in. Hoewel mijn onderzoek zich niet expliciet 
zal richten op de maatschappelijke effecten van dit onderwijsbeleid, heeft het er toch 
zijdelings mee te maken: het gaat om de binnenkant ervan. Daarom eerst een korte 
toelichting op de debatten op dat terrein.

1.4.1  Onderwijs en ongelijkheid

Vanaf de jaren zestig besteedt de overheid systematisch en expliciet aandacht aan de 
problematische doorstroming van kinderen uit de lagere sociale milieus naar hogere 
studies en naar de hogere regionen van de arbeidsmarkt. Voor de jaren zestig was er 
alleen sprake van individuele ondersteuning van hoogbegaafde kinderen uit behoeftige 
milieus via een stelsel van studieleningen en -beurzen. De leden van onze doelgroep 
hadden waarschijnlijk niet gestudeerd als er geen stelsel van studiebeurzen (en vor-
men van particuliere ondersteuning) waren geweest. Onderzoek en beleidsadvisering 
richtte zich vooral op doorstroming van de arbeiderskinderen naar de universiteit door 
fi nanciële ondersteuning en het opzetten van sociale voorzieningen aan de universi-
teit (mensa, ter beschikking stellen van studiemateriaal en beurzen) (Coetsier, Bonte, 
Wieërs, 1963; Wieërs, 1958).
Wanneer de overheid2 sociale ongelijkheid en emancipatie aanpakt via het onderwijs 
wordt het meritocratisch ideaal belangrijk: om maatschappelijk te kunnen functio-
neren moet men een opleiding hebben (Matthijssen, 1979). Het middel daartoe is 
het effi ciënter maken van zowel lager als middelbaar onderwijs via achtereenvolgens 
compensatieprogramma’s, onderwijsstimuleringsbeleid en onderwijsvoorrangsbeleid. 
Er komen extra middelen voor pedagogische en didactische programma’s en voor 
extra personeelsformatie. De achterliggende gedachte is dat hier een sterke stimulans 
tot collectieve sociale stijging en tot reductie van maatschappelijk onrecht van uitgaat 
(Van Kemenade, 1973; Matthijssen, 1979, 1982; Vervoort, 1975). Op die manier wordt 
de aandacht verschoven van het ‘goed lerend kind uit de lagere sociale klasse’ naar de 
collectief sociaalemancipatorische functie van het onderwijs. 

Of er überhaupt sprake kan zijn van emancipatie via het onderwijsbeleid, was in de 
eerste helft van de jaren tachtig inzet van een heftig ideologisch debat tussen aanhan-
gers van de reductiethese en de aanhangers van de reproductiethese. Geïnspireerd 
door Bourdieu en Passeron (1970) en Bowles en Gintis (1976) werd de ongelijkheid 
reducerende betekenis van het onderwijs ter discussie gesteld (Soutendijk, 1981). 
Volgens deze reproductiethese corresponderen de sociale verhoudingen in onderwijs 
en gezin met de maatschappelijke asymmetrische machtsverhoudingen en zolang die 
niet veranderen zal het onderwijs de bestaande maatschappelijke ongelijkheid blijvend 
reproduceren. Daarnaast had Young betoogd dat de meritocratie nieuwe vormen van 
maatschappelijke uitsluiting met zich meebracht (Young, 1971). Consequent aan hun 
uitgangspunt verschoof de aandacht van de aanhangers van de reductiethese van de 

2  De weg voor de overheidsbemoeienis werd bereid door particuliere initiatieven zoals het Innovatie-
project Amsterdam, Onderwijs en Sociaal Milieu in Rotterdam en Gedifferentieerd Onderwijs in 
diverse steden (Van Calcar, 1968, 1977; Van Heek, 1968; Rupp, 1970, 1972).

fascinatie voor de universiteit in mijn leven een sterke rol blijven spelen en dat heeft 
er uiteindelijk in geresulteerd dat ik er ging werken. Maar het dubbele gevoel is lang 
gebleven. Toen ik begon als wetenschappelijk medewerker, was mijn eerste gevoel 
ongeloof en verbazing en daarna pas trots op de verworven status. Waarom was de 
universiteit zo fascinerend? Kwam dat door de onbereikbaarheid ervan voor kinderen 
uit lagere milieus? Krijgt de universiteit daardoor een soort mythisch karakter? Ging 
het misschien om meer dan een formele toegangspoort tot een hoge maatschappelijke 
status? 

1.3  Vraagstelling

Bovenstaande voorlopige en persoonlijk geïnspireerde exploratie van het probleemveld 
levert een eerste indicatie op van zowel de sociale en de culturele belemmeringen, als 
van de stimulerende mechanismen waar kinderen uit de lagere sociale klasse mee te 
maken hebben wanneer zij willen gaan studeren. Ook al is men er uiteindelijk ‘geko-
men’, deze korte verkenning laat zien dat de opvattingen, de cultuur en de opvoedings-
praktijken van het gezin blijkbaar nog lang hun sporen nalaten in het levenstraject. 

De centrale vraag die daarbij aansluit, is: welke betekenis heeft het milieu van afkomst 
voor de identiteit, de beleving en inrichting van de levensloop en loopbaan van mannen 
en vrouwen die afkomstig zijn uit lagere sociale milieus en die via een universitaire 
studie hogere maatschappelijke posities hebben verworven? 

Deze centrale vraag werk ik uit in de volgende deelvragen:
1.  Wat zijn de ervaringen van de onderzoeksgroep met het traject van sociale stijging, 

hoe beleefden zij de diversiteit van de sociale contexten waarin zij verkeerden en hoe 
hebben zij aan deze diversiteit in hun levensloop en loopbaan betekenis gegeven?

2.  Wat was de betekenis van deze diversiteit van sociale contexten voor de manier 
waarop zij hun eigen identiteit hebben geconstrueerd en hoe kwam de diversiteit 
van contexten tot uiting in zowel hun persoonlijke als professionele ontwikkeling?

3.  Hoe beleven zij zichzelf als agent van de eigen levens- en loopbaanontwikkeling in agent van de eigen levens- en loopbaanontwikkeling in agent
relatie tot de betekenis van de sociale en culturele antecedenten? 

1.4  Het veld: situering van de problematiek

In bovenstaande korte verkenning van de problematiek van verder studeren en 
hogerop komen heb ik een perspectief gehanteerd van betekenisgeving en persoon-
lijke beleving. Daarmee laat ik de ‘binnen kant’ zien van een proces van sociale stijging 
en dat is een benadering die in de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp tot 
nu toe vrij uniek is. Deze problematiek is vooral sociologisch en vanuit het oogpunt 
van politiek beleid benaderd, waarbij het vooral gaat om een maatschappelijk belang: 
het aanboren van nieuw arbeidspotentieel, de emancipatie van achtergestelde groepen 
en de realisering van meer sociale en culturele gelijkheid. In dat verband neemt het 
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(Dronkers, 2007). Daarnaast laat een recente studie van het CBS overduidelijk zien 
dat de sociaaleconomische positie en het opleidingsniveau van de ouders nog steeds
bepalend (mijn cursivering, MM) zijn voor de kwalifi caties die de kinderen verwerven bepalend (mijn cursivering, MM) zijn voor de kwalifi caties die de kinderen verwerven bepalend
(Kösters & Otten, 2007). 

1.4.2  Intergenerationele sociale stijging

De andere kant van de medaille van de expansie en democratische hervorming van het 
onderwijs was de sociale en economische noodzaak van sociale mobiliteit in functie 
van de arbeidsmarkt. De economische wederopbouw en de opkomst van de verzor-
gingsstaat vereisten namelijk een constante professionele ‘aanwas’ voor onder meer 
het stijgend aantal welzijnsinstituties. De doelgroep van mijn onderzoek kan vanuit 
dat oogpunt gezien worden als een onderdeel van deze ‘aanwas’. Voor de overheid was 
het dus van belang zicht te krijgen zowel op de sociale voorwaarden als op de conse-
quenties van deze toevoer van gespecialiseerde en goed opgeleide arbeidskrachten. De 
belangrijkste vraag die men zich als socioloog in dat verband kon stellen, was of en 
wanneer de sociale c.q. beroepspositie van de ouders geen voorspellende waarde meer 
zou hebben voor de studie- en beroepskeuze van de kinderen. In dat verband voorspel-
den Ganzeboom en Ultee dat de ‘intergenerationele’ overdracht van sociale ongelijk-
heid op basis van het beroep van de vader gaandeweg zal verdwijnen (Ganzeboom & 
Ultee, 1996). Met andere woorden: het beroep van de vader (en/of de moeder) zal op 
den duur niet langer de sociale positie van het kind determineren. Steijn bekritiseert 
dit model van perfecte mobiliteit als ‘naïef evolutionisme’ dat én gebruik maakt van 
een eendimensionale beroepenladder4 (zie Berting, 1995) én geen rekening houdt met 
trendbreuken, institutionele veranderingen en ‘culturele input’ (Steijn, 1997). 
Hoewel deze ‘culturele input’ in het onderzoek waar Steijn naar verwijst (De Witte, 
1994) niet scherp gedefi nieerd wordt (politieke voorkeuren, cultureel conservatisme 
versus economische progressiviteit) gaat het hier om een belangrijke vaststelling, 
namelijk dat de betekenis die men geeft aan de sociale positie (inclusief het prestige en 
de status die daarmee samenhangen) belangrijke variaties aanbrengen in deze sociale 
positionering. Sociale stijging en emancipatie zijn de ‘objectieve’ manifestaties van 
een individueel proces van betekenisgeving. En hoewel dit proces van betekenisgeving 
alles te maken heeft met dit objectief proces, is het er niet een weerspiegeling van. 
Daarom is de vraag of er sprake is van ‘reële’ sociale stijging of sociale emancipatie 
in het geval van mijn doelgroep minder van belang. Het gaat vooral over de vraag 
wat objectieve sociale stijging doet met het individu. Aan de ene kant is er vanuit het 
oogpunt van sociale prestige en status wel degelijk sociale emancipatie gerealiseerd: 
bepaalde individuen zijn het arbeidersmilieu ‘ontstegen’. Anderzijds is het de vraag 
wat deze ‘ontstijging van het arbeidersmilieu’, subjectief opgeleverd heeft en of de 
term emancipatie daarvoor een adequate weergave is.

4  Het bekendste schema waarmee internationaal vergelijkbaar onderzoek is gedaan naar sociale 
mobiliteit is het EGP-klassenschema, genoemd naar de makers ervan (Erikson, Goldthorpe en 
Portocarero). Ganzeboom en Luijkx baseren zich in belangrijke mate op dit schema. Verder is ook 
de betekenis van Blau en Duncan van belang, die naast het beroep ook de opleiding van de vader 
als statistisch criterium voor sociale stijging toevoegden (zie Ganzeboom en Treiman, 2007).

onderwijssociologie naar de onderwijskunde, met de bedoeling onderwijsprogramma’s 
te ontwikkelen die alle kinderen uit de lagere sociale milieus tot effectief leergedrag 
zouden kunnen motiveren (Matthijssen, 1986a, 1991). De strategische focus van de 
aanhangers van de reductiethese verschoof daarmee naar de inrichting van het onder-
wijs, met als doel optimale opleidingsmogelijkheden en arbeidsmarktperspectieven 
voor iedereen – ongeacht zijn afkomst (Matthijssen, 1982). 
Door deze meer generieke benadering van de emancipatieproblematiek en het toene-
mend accent op didactische modellen, wordt de hoog gemotiveerde en getalenteerde 
doelgroep waar mijn onderzoek zich op richt, ondanks de sociale achterstand van het 
milieu van herkomst, in feite buiten het emancipatietraject geplaatst. Voor hen is leer-
motivatie niet het hoofdprobleem, integendeel. Bovendien vertaalden deze onderwijs-
programma’s de cultuurbreuk tussen de sociale klassen als een motivatieproblematiek 
(Matthijssen, 1986b). 

Een soortgelijke ontwikkeling deed zich voor in verband met de studiefi nanciering van 
het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Tot het midden van de jaren zestig was hier 
het uitgangspunt dat minder vermogende studenten ‘met een buitengewone begaafd-
heid’ (De Looper, 1997; Wieërs, 1958) een of andere vorm van studiefi nanciering (rente-
loze voorschotten, studieleningen, beurzen) konden aanvragen. Vanaf 1951 werden in 
Nederland in dat kader rijkstoelagen verstrekt aan ‘onvermogende jongeren van zeer 
goede studieaanleg die voldeden aan redelijke eisen van algemene ontwikkeling en 
beschaving’ (De Looper, 1997). Het principe was dat de overheid bijdroeg aan de studie-
kosten en de kosten van het levensonderhoud van studenten wanneer de ouders daar-
toe niet in staat waren. Vanaf eind jaren zestig en tijdens de jaren zeventig werd dit 
principe losgelaten en ging het om het uitbouwen van een stelsel van studiebeurzen 
waarin iedere student – ongeacht het inkomen van de ouders – een basisbeurs of 
studielening kreeg. Na vijfentwintig jaar praktijk liet onderzoek echter zien dat het 
inkomen van de ouders in dit systeem nog altijd van groot belang was, dat de toe-
gankelijkheid tot het hoger onderwijs niet groter was geworden en dat de fi nanciële 
risico’s voor kinderen uit de lagere inkomstengroepen nog altijd groot waren (De Jong, 
1996). 

Daardoor is zowel op het vlak van het onderwijsstimuleringsbeleid als op het vlak van 
de studiefi nanciering de idee van verdelende rechtvaardigheid vervangen door dat van 
procedurele rechtvaardigheid3. Het accent is verschoven van ‘iedereen die geschikt 
is moet kunnen studeren’ naar ‘iedereen heeft de kans om te studeren’. Of iedereen 
die kans ook benut en of de bedoelde rechtvaardigheid ook gerealiseerd wordt, is een 
andere kwestie (Wilbrink, 1999). In die zin houdt – vanuit het oogpunt van de pro-
blematiek van onze doelgroep – de procedurele rechtvaardigheid niet automatisch 
een verruiming van kansen in. Dronkers betoogt bovendien dat opheffi ng van sociale 
ongelijkheid als doel van het onderwijsbeleid juist het tegenovergestelde effect heeft 
gehad vanwege de systematische ontkenning van een aantal belangrijke factoren; door 
bijvoorbeeld het startniveau centraal te stellen in plaats van het gewenste eindniveau 

3  Bij verdelende rechtvaardigheid gaat het om het resultaat van de verdeling, bij procedurele recht-
vaardigheid om de juistheid van de procedure (Wilbrink, 1999).
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met de sociale omgeving. Hoe divers en gelaagd deze ook kan zijn, de sociale omgeving 
stelt grenzen aan de mogelijkheden en de keuzes, vooral daar waar sprake is van sociale 
en culturele achterstand. Een geïndividualiseerd traject betekent daarom niet zozeer 
keuzevrijheid maar de bekwaamheid om zichzelf te ontwikkelen en een weg te zoeken 
binnen de mogelijkheden die zich in het blikveld aandienen. Dit veronderstelt ontwik-
kelingscompetentie, of zoals Coté het noemt, identiteitskapitaal (Coté & Levine, 2002).

1.4.4  De cultuur en de individuele keuze

Ik benadruk het belang van deze individuele competentie mede naar aanleiding van 
het onderzoek van Paul Willis naar de betekenis van de subcultuur voor jongens uit 
de arbeidersklasse (de lads) bij de organisatie van hun verzet tegen school (Willis, 
1977). In de controversiële manier waarop deze subcultuur vorm krijgt, ziet Willis 
‘actieve zelfdeterminatie’ aan het werk: de lads zien verzet tegen de schoolse discipline 
als een adequate voorbereiding op hun toekomst als handarbeider en het leven dat 
daarbij hoort. Zij weigeren mee te werken aan hun opleiding en beroepskeuze en 
‘ontmaskeren’ hiermee het meritocratisch ideaal als illusoir. Maar deze ontmaskering 
blijft beperkt omdat deze het niveau van de subcultuur niet overstijgt en daarmee het 
karakter krijgt van een actieve en creatieve ‘zelfveroordeling’ tot een toekomst die zij 
onvermijdelijk achten, namelijk in de vorm van handenarbeid – net zoals hun vaders. 
Reproductie van een ondergeschikte sociale positie kan, aldus Willis, ook het karakter 
van een keuze aannemen. 
Willis verwijst echter ook naar een alternatief traject, namelijk de positieve keuze voor 
de ‘meritocratische illusie’ of voor het standaardtraject dat een betere positie op de 
arbeidsmarkt en een betere toekomst belooft. Door werk te maken van school hopen 
de ear-ôles5 aan de beperkingen van de klassencultuur te ontsnappen. Willis lijkt min-
der sympathie te hebben voor dit individueel aanpassingstraject, hij werkt het althans 
theoretisch niet verder uit6. Toch lijkt het mij, ondanks het imago van aanpassing, een 
succesvollere emancipatiestrategie, alleen al omdat zij ontsnapping uit deze zelfver-
oordelende strategie van de subcultuur stimuleert. In de ear-ôle-strategie rekent men 
op een individuele manier af met de eisen van de cultuur – niet door die te verwerken 
tot een eigen ‘emanciperende’ subcultuur, maar door de integratie in een ‘hogere’ cul-
tuur. Anders dan Willis lijkt aan te nemen, worden deze leerlingen mijn inziens net zo 
goed geconfronteerd met de reproductiemechanismen van de klasse van afkomst; ook 
zij doorzien de mystifi caties van de meritocratie, maar ze gaan er anders mee om. 

Het aspect van zelfveroordeling (self-damnation) zien we ook terug in het concept van de 
sociale erfenis. Elias (Elias & Scotson, 2005) ontwikkelde dit begrip om de volharding
van een agressief reactie- en handelingspatroon binnen een meer traditionele 
arbeidersgemeenschap naar nieuwkomers in de buurt te verklaren. Dit patroon sluit 

5  De term ear-ôles verwijst naar een ‘gat in het oor’ waardoor kennis naar binnen kan.

6  In een interview in 2002 omzeilt Willis de vraag of hij zichzelf ooit zag als een ear-ôle of een lad
door te beschrijven hoe hij met deze tegenstrijdigheid omging: hij vond leren leuk (en was dus een 
ear-ôle) maar kon zich toch lad voelen dankzij de rugbysport. 

Met deze laatste vraag komen we terug tot de kern van ons onderzoek, maar geven we 
ook aan waar we geen uitspraken over kunnen doen: niet over de structurele mogelijk-
heden van sociale mobiliteit, wel over wat er met individuen gebeurt die hun lagere 
sociale klasse ontstijgen, diverse sociale grenzen overstijgen om toe te treden tot een 
hogere sociale klasse. We bekijken sociale stijging daarmee van binnenuit.

1.4.3  Het geïndividualiseerd levenstraject

Door ons te concentreren op de ‘binnenkant’ van sociale intergenerationele stijging, 
krijgt in onze benadering identiteit een centrale positie. We zien identiteit als een 
sociale constructie waarin zowel de sociale en culturele context als het individu actief 
opereren. Het levensverhaal is, als verslag van deze identiteitsconstructie, van centrale 
betekenis. In het derde hoofdstuk ontwikkelen we een conceptueel kader van identiteit 
waarin contextuele en individuele factoren met elkaar verbonden worden. Belangrijke 
inspiratiebron voor deze geïndividualiseerde wending in de benadering van sociale 
mobiliteit is het concept van individualisering zoals ontwikkeld door Beck en Beck-
Gernsheim (2002). De betekenis van individualisering voor de identiteitsconstructie 
als maatschappelijk proces komt tot uiting in de notie van de keuzebiografi e. De keuze-
biografi e staat tegenover standaardbiografi e, die identiteitsconstructie en levensloop 
typeert als de organisatie van de levensloop binnen een min of meer dwingend net-
werk van sociale verwachtingen. Biografi e en levensloop wordt daarmee gezien als 
een afspiegeling van een maatschappelijk proces, niet als een constructie waarin het 
subject een actieve rol kan vervullen.
De keuzebiografi e gaat er daarentegen van uit dat de speelruimte in de moderne 
omgeving zo ruim is dat de moderne mens constant geconfronteerd wordt met een 
snelle opeenvolging van prikkels, uitdagingen en leefmodellen waartoe hij gedwongen 
wordt zich te verhouden. Deze open en pluriforme omgeving vereist een ontwikke-
lingsproces dat het constant maken van keuzes impliceert. Hurrelmann e.a. (2002) 
spreken hier over een ‘egotactische grondhouding’ waarin men moet leren de kansen 
die zich constant aandienen te grijpen, maar ook moet kunnen afwachten, proberen 
en loslaten. Het gaat om de constructie van een individueel project aan de hand van 
mogelijkheden en uitdagingen die zich in de omgeving aandienen, en er is als het 
ware altijd sprake van crisis. De traditionele strenge sociale richtlijnen voor de con-
structie van identiteit (Hurrelmann e.a., 2002: 34) zijn ‘gedestructureerd en geïndivi-
dualiseerd’. Het komt erop aan de eigen geïndividualiseerde weg te ontwikkelen, een 
plan te maken, in het sociale verkeer een eigen stijl te vinden en deze uit te onderhan-
delen met de anderen. De dominante leefstijl is keuzes maken, zich als individu met 
een eigen leefstijl profi leren.
Het probleem met het debat over keuzebiografi e versus standaardbiografi e is dat mijn 
inziens het ene model niet helemaal te vervangen is door het andere. Erikson stelt 
namelijk dat iedere individuele ontwikkeling – in welke sociale en culturele omgeving 
dan ook – geconfronteerd wordt met centrale opgaven die zich gefaseerd aandienen in 
de loop van die individuele ontwikkeling en die opgelost moeten worden om tot een 
‘vervuld’ leven te komen. Ook al verwijzen de aanhangers van de keuzebiografi e naar 
de noodzaak van individuele keuzes, het individu kan zich niet onttrekken aan een uni-
versele inherente ontwikkelingsdynamiek (Erikson, 1974) en die veronderstelt interactie 
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vrouwen) anderzijds. Het lijkt erop dat de integratie in de (in hoofdzaak Nederlandse 
middenklasse)maatschappij via het onderwijs en de arbeidsmarkt de kinderen uit deze 
gemeenschap voor soortgelijke keuzes stelt als die welke Willis in al zijn consequen-
ties uitwerkt: ofwel participeren in collectieve subculturele patronen ofwel een moei-
zaam individueel traject doormaken van verlies, eenzaamheid en direct racisme. Een 
Marokkaans schrijver heeft ooit in de Volkskrant geprobeerd de Marokkaanse jeugdcul-de Volkskrant geprobeerd de Marokkaanse jeugdcul-de Volkskrant
tuur als verzetscultuur neer te zetten8. In het actuele debat over Marokkaanse jongeren 
is dit een zeldzaam geluid en de vraag of deze typering juist is, is in deze context een 
retorische. Maar bekeken in het licht van Willis’ kwalifi catie van de jongerensubcul-
tuur als ‘zelfveroordelend’, kan deze notie een belangrijke verklaring bieden voor de 
volharding in criminaliteit of – in het geval van meisjes – uiteindelijk toch de onder-
werping aan een traditioneel huwelijk.
Mijn onderzoek belicht juist deze subjectieve betekenisgeving en beleving van ontstij-
ging aan maatschappelijke achterstelling. Individuele emancipatietrajecten worden niet 
alleen afgeremd en bedreigd door het betonnen plafond van de Nederlandse samen-
leving, maar ook door de vormen van zelfveroordeling in de jeugdculturen die altijd 
bereid zijn de mislukkelingen op te vangen of te re-integreren in de lokale gemeen-
schap. Deze situatie lijkt op die van de jongens en de meisjes uit de arbeidersklasse 
van dertig jaar geleden, die ook de keuze maakten om thuis en milieu te verlaten en 
‘alleen’ verder te gaan. In de hogere klassen horen hogere opleidingen er doorgaans 
gewoon bij, een breuk met thuis en milieu is zelden nodig en alle support voor de 
toekomst is al van te voren aanwezig. Noch in de oude Nederlandse, noch in de actuele 
Marokkaanse arbeidersklasse was en is hiervan sprake. Ik ben mij ervan bewust dat de 
vergelijking op vele punten mank gaat, maar ben er wel van overtuigd dat het benaderen 
van de problematiek van Marokkaanse jongens en meisjes vanuit van het dilemma 
‘thuis blijven en erbij blijven horen’ versus ‘alleen je weg gaan in een vreemde en 
vijandige omgeving’ verhelderend kan zijn. 

Een andere maatschappelijke waarde van dit onderzoek zie ik in de verwijzing naar het 
hernieuwde debat over het stelsel van de studiefi nanciering, waarin onderwijsminister 
Plasterk de basisbeurs ter discussie stelt9. Hiermee laait ook de discussie op over de 
toegankelijkheid van het hoger onderwijs, over de principes die dit moeten reguleren 
en over de beste garanties voor toegang van de lagere inkomensgroepen daarbij10. Op 
hetzelfde moment publiceert Dronkers een overzichtsstudie over het sociaaldemocra-
tisch geïnspireerde onderwijsbeleid van de laatste vijftig jaar, waarin hij de politiek
om via onderwijs maatschappelijke ongelijkheid te bestrijden, kritisch doorlicht 
(Dronkers, 2007). Hij relativeert de mogelijkheden van dit onderwijsbeleid omdat het 
zich volgens hem vooral richt op bovenindividuele contexten terwijl de grootste, indi-

8 Mohammed Benzakour, ‘Het straatboefje in onszelf,’ de Volkskrant, 1-12-2001.

9  Als wisselgeld voor de verhoging van het salaris van leerkrachten. Het debat speelde in oktober 
2007.

10  Paul de Beer en Piet Emmer, in NRC Handelsblad van 15-2-2007 over het profi jtbeginsel (‘Kabinet 
moet het profi jtbeginsel in ere herstellen’) en Bas Jacobs over de voordelen van een sociaal leen-
stelsel in NRC-Next van 18-10-2007 (‘Betalen voor luie corpsballen’).

aan bij de sociale en culturele context van de leefgemeenschap en wordt door de opvoeding 
overgedragen en versterkt. Ouders hebben altijd de onbewuste neiging zichzelf in de 
volgende generatie voort te zetten via het tot stand brengen van specifi eke persoonlijk-
heidsstructuren die hun sociale context zowel weerspiegelen als reproduceren. In de 
traditionele, gemarginaliseerde arbeidersklasse concentreren deze persoonlijkheids-
structuren zich rondom het verlies en het herwinnen van zelfrespect door middel van 
de oude cultuurvormen. Elias hanteert dit begrip om agressie en vijandigheid te ver-
klaren, maar deze kunnen ook gezien worden als extreme vormen van een normaal 
klassenpatroon dat op een gemodifi ceerde en gematigder manier gericht is op het 
‘binnenhouden’ van de kinderen (Bolt, 2000).

Zowel Willis als Elias beschrijven relatief extreme situaties die bovendien gesitueerd 
zijn in de sterk geprofi leerde Britse klassenstructuur. Desondanks ben ik van oordeel 
dat hier een dilemma gepresenteerd wordt dat zich in talloze vormen kan aandienen 
en waartoe ook de notie van identiteitskapitaal en keuzebiografi e als ontwikkelings-
model zich moet zien te verhouden. Jongeren die sociaal stijgen moeten op de een 
of andere manier afrekenen met de ‘behoudende greep’ van de klassen(sub)cultuur 
en zich realiseren dat ze op zichzelf aangewezen zijn zolang zij zich nog niet hebben 
verbonden met andere groepen. Wanneer dit individueel traject niet slaagt dan is er 
nog altijd de mogelijkheid om terug te gaan naar huis waar iedereen je kent, naar het 
gespreid bedje, waar ieder weet bij wie je hoort en waar je automatisch iemand bent7. 
Deze ‘sociale verlokking’ legt niet alleen een specifi eke druk op de constructie van 
identiteit maar kan ook uitgroeien tot een maatschappelijk probleem.

1.5  De maatschappelijke en theoretische relevantie 

1.5.1  Maatschappelijke relevantie

Ook al doe ik geen uitspraken over de objectieve voorwaarden voor sociale stijging 
en emancipatie van academisch opgeleiden die afkomstig zijn uit de arbeidersklasse, 
toch is het belangrijk zicht te krijgen op wat de individuen doormaken die in dit proces 
betrokken worden. Hun belevenissen en de betekenis die ze eraan geven zeggen iets 
over sociale en culturele mechanismen die aan het werk zijn in een levenstraject dat 
klassengrenzen overstijgt. 

De actuele waarde van het onderzoek kan liggen in de toepasbaarheid van de inzichten 
op bijvoorbeeld de processen van sociale stijging binnen de Marokkaanse gemeen-
schap. Haar sociale positie is – afgezien van het etnisch aspect – vergelijkbaar met de 
situatie van de arbeidersklasse aan het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw 
(Vermeiren & Idrissi, 2005). Met betrekking tot maatschappelijke integratie worden hier 
ook doorgaans twee trajecten onderscheiden: de weg van de ‘losers’ die zich overgeven 
aan vandalisme en criminaliteit enerzijds, en de succesvolle individuen (meestal jonge 

7  Dit dilemma wordt bijzonder goed geïllustreerd in de fi lm Good Will Hunting.
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ving heeft in de eerste plaats te maken met wetenschapstheoretische overwegingen. 
De reproductiethese tendeert ernaar het individu neer te zetten als een weerspiegeling 
van de maatschappelijke context waarin het verkeert en vandaar uit als louter drager 
van betekenissen. Verder leren als vorm van sociale stijging is in deze visie slechts 
interessant voor zover deze gefaciliteerd wordt door de sociale condities en veranderin-
gen daarin. Daartegenover stel ik een benadering van het individu als actor, die op een 
interactieve manier de eigen sociale positie aan het construeren is zowel door middel 
van identifi catie met een reeks van betekenissen afkomstig uit het ouderlijk milieu, de 
onderwijsloopbaan, de leefcultuur (culturele oriëntaties, consumptiepatronen, politieke 
voorkeuren), beroep en professionaliteit en tegelijkertijd ook zijn eigen verlangens pro-
beert te realiseren. Het product van deze constructie is identiteit. Daarmee is identiteit 
niet louter een weerspiegeling of product van sociale verhoudingen maar een gelaagde, 
dynamische en constant veranderende verhouding tussen het individu en zijn context.
Hierin schuilt de tweede en belangrijkste reden van deze verschuiving, namelijk dat 
door het accentueren van agency, het concept van identiteit een sleutelrol krijgt in een 
biografi sch traject dat als een stijgingsproces wordt aangemerkt. Een andere dan een 
voorgeschreven (ascribed) sociale positie verwerven (achieved) zie ik niet als het resul-
taat van een ‘geïntendeerd’ traject (Kaufman, 2003) of als het resultaat van sociale 
antecedenten en mechanismen (Matthijssen, 1979). Integendeel; ik interpreteer het 
traject van mijn respondenten als een zich continu ontwikkelend dynamisch proces 
van betekenisgeving en betekenisconstructie waarin de vraag of er sprake is van reductie 
of reproductie van sociale verhoudingen niet aan de orde is. Het accent ligt op de indi-
viduele, actieve vormgeving van de sociale context en de sociale positie daarbinnen. 
En, zoals al eerder aangegeven, is sociale ongelijkheid als gevolg van afkomst een van 
de centrale betekenissen die mede vorm geeft aan deze geïndividualiseerde trajecten. 

1.6  Onderzoeksmethode

1.6.1  Herhaling onderzoeksvraag

De centrale vraag is de vraag naar de betekenis die het milieu van afkomst heeft voor 
de identiteit en de beleving en inrichting van de levensloop en loopbaan van mannen 
en vrouwen die afkomstig zijn uit lagere sociale milieus en die via een universitaire 
studie hogere maatschappelijke posities hebben verworven. Daarbij wil ik me richten 
zowel op de beleving en betekenis van de afkomst voor de persoonlijke en professio-
nele identiteitsvorming als op de veranderingen daarin, gezien vanuit het perspectief 
van het eind van de loopbaan. 
Deze vraag wordt uitgewerkt in de volgende deelvragen:
1.  Wat zijn de ervaringen van de onderzoeksgroep met het traject van sociale stijging, 

hoe beleefden zij de diversiteit van de sociale contexten waarin zij verkeerden en 
hoe hebben zij aan deze diversiteit in hun levensloop en loopbaan betekenis gegeven? 

2.  Wat was de betekenis van deze diversiteit van sociale contexten voor de manier 
waarop zij de eigen identiteit hebben geconstrueerd en hoe kwam de diversiteit van 
contexten tot uiting in zowel hun persoonlijke als professionele ontwikkeling?

viduele verschillen buiten dat ‘invloedsgebied’ blijven (Dronkers, 2007: 7)11. 
Vanuit het oogpunt van individuele verschillen laat zowel het debat over de studie-
fi nanciering als dat over de onderwijspolitiek zien dat de effecten van maatregelen 
dubieus zijn met betrekking tot de verbetering van de toegang voor individuele kinderen 
uit de lagere sociale klassen tot hogere studies. De onderwijskansen in het algemeen 
zijn onmiskenbaar toegenomen en het onderwijs heeft emanciperende effecten gehad. 
Toch lijkt het er eerder op dat de doelgroep van mijn onderzoek meer voordeel had bij 
beleid dat gestoeld was op verdelende rechtvaardigheid. Daarom ben ik van oordeel 
dat in het kader van het actuele debat over het effect van zowel het huidige stelsel van 
studiefi nanciering als het onderwijsbeleid, de exploratie van individuele trajecten rele-
vante informatie kan opleveren over hoe je kinderen uit de lagere sociale klassen kunt 
stimuleren hogere opleidingen te gaan volgen. 

1.5.2  Wetenschappelijke relevantie

Slechts sporadisch is er gericht onderzoek verricht naar de loopbaan van academisch 
gevormden uit de arbeidersklasse (Barney Dews & Leste Law, 1995; Brands, 1992; 
Vandekerckhove & Huyse, 1976; Lubrano, 2004; Ryan & Sackrey, 1996; Tokarczyk & 
Fay, 1993). De meeste van deze onderzoeken presenteren een grote hoeveelheid bio-
grafi sch materiaal zonder dat er sprake is van een sterk uitgewerkt theoretisch kader. 
In het volgende hoofdstuk zal ik onderbouwen dat – voor zover daar wel sprake van 
is – deze studies zich hoofdzakelijk bewegen binnen een sociologisch of literatuur-
theoretisch denkkader en zich bij voorkeur laten inspireren door de reproductiethese 
(Bourdieu & Passeron, 1970; Bowles & Gintis, 1976). Uitgangspunt van deze these is 
dat klassenspecifi eke gezinsculturen, opvoedingspraktijken en onderwijsvoorkeuren 
de bestaande maatschappelijke verhoudingen weerspiegelen en via de productie van 
specifi eke subjectvormen deze verhoudingen reproduceren. Om de geringe doorstro-
mingskansen van onze doelgroep te verklaren, zijn Bourdieus noties van sociaal en 
cultureel kapitaal sleutelconcepten. Deze biografi sche studies benaderen een sociaal 
mobiliteitstraject dan ook vanuit het oogpunt dat de overstap naar een andere sociale 
klasse een objectieve en subjectieve breuk betekent als gevolg van de verschillen tussen 
de sociale klassen. Sociale stijging als sociaaleconomisch proces vereist acceptatie en 
integratie van de waarden van de hiërarchisch hoger gepositioneerde klasse. De biogra-
fi sche beschrijvingen richten zich op de beleving en de betekenis van deze verschillen 
en de mechanismen die ingezet worden om hiermee om te gaan (zie hoofdstuk 2).
In mijn benadering draai ik dit perspectief om en ga ik uit van de individualisering van 
de sociale ongelijkheid (Beck & Beck-Gernsheim, 2002). Vanuit dat perspectief proble-
matiseer ik de klassieke sociologische omschrijving van klassen als relatief onderschei-
den en hiërarchisch geordende sociale groepen met onderscheiden ervaringskaders 
(Kingston, 2000). Mijn interesse verschuift naar het individuele traject. Deze verschui-

11  Dronkers (2007) lijkt hiermee de ongelijkheid reproducerende betekenis van het onderwijs te er-
kennen, maar plaatst deze in een ruimer kader waarin hij de effecten van diverse ongelijkheid 
reducerende strategieën kritisch analyseert. In een maatschappij met een sterke arbeidsdeling 
acht hij het verschijnsel onvermijdelijk, maar hij is ervan overtuigd dat de mate van de onderwijs-
ongelijkheid beïnvloedbaar is (88). 
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de betekenis van hetgeen gezegd werd onderstreepte of juist relativeerde. Ik ben niet 
ingegaan op de vraag van sommige respondenten die in het buitenland woonden om 
digitale of schriftelijke communicatie in te zetten. Het methodisch principe van per-
soonlijk en face to face contact zou daardoor in gevaar zijn gekomen.

1.6.2.3  Selectie van de doelgroep
Om de materiële positie van het milieu van afkomst vanuit sociaal en cultureel oog-
punt zo gelijk mogelijk te houden heb ik besloten de onderzoeksgroep te beperken tot 
afgestudeerden van wie de vader een baan als handarbeider in loondienst had op het 
moment dat er in het gezin beslist werd over het voortgezet onderwijs van de kinderen. 
Mijn overweging daarbij is dat, ondanks grote gelijkenissen in de materiële situatie en 
opvoedingswaarden, het lagere sociaal milieu toch een grote diversiteit kan vertonen, 
met name op het vlak van de betekenis van zelfstandigheid en sociaal stijgingsbewust-
zijn. Ook zelfstandigen kunnen handarbeid verrichten en in armoede leven, maar het 
‘eigen baas’ zijn en het hebben van bezit kan een specifi eke betekenis hebben in de 
identifi catie processen tijdens de opvoeding. Desondanks waren er – door onduidelijke 
informatie – twee respondenten uit een ander lagere sociaal milieu in de onderzoeks-
groep ‘ingeslopen’. Een aantal van hun uitspraken zijn toch betrokken in de analyse, 
niet alleen omwille van de opvallende parallellen met de sociale en materiele situatie 
van de overige respondenten, maar vooral omdat zij juist illustraties boden van typi-
sche verschillen (met betrekking tot ondernemerschap en leidinggevende interesse). 
Een derde respondent, een boerenzoon, werd om meerdere redenen niet meegeno-
men in het onderzoek, maar vooral omdat de relatie met zijn familie beheerst werd 
door een erfeniskwestie. 

Om het retrospectief karakter van de biografi sche benadering zo goed mogelijk tot zijn 
recht te laten komen, om een zo volledig mogelijk zicht te krijgen op de beleving en bete-
kenis van de loopbaan en op de identiteitsconstructie, heb ik respondenten gezocht die 
in de laatste fase van de loopbaan verkeerden, concreet vanaf hun 50ste met als boven-
grens 65. Van belang was ook dat ze op het moment van het interview nog aan het werk 
waren. Enkele respondenten vielen op het moment van het interview net onder deze 
leeftijdsgrens, maar omwille van de grote parallellen met de andere respondenten in de 
beleving van achtergronden en afkomst, werden ze toch meegenomen in het onderzoek. 
Andere respondenten waren dichtbij hun pensioen of genoten al van hun prepensioen, 
maar waren op de een of andere manier nog steeds bezig met het plannen van een 
actieve toekomst. Ook deze gegevens leken me van groot belang voor de vraagstelling.

Eerste selectie
In eerste instantie heb ik geprobeerd de onderzoeksgroep samen te stellen via de 
‘sneeuwbalmethode’. Een nadeel daarvan was dat ‘de vijver waaruit ik kon vissen’ relatief
beperkt bleef en vooral sociale beroepen bevatte. Daarom heb ik in overleg met het 
Utrechts Universiteitsfonds in het najaar van 2007 de alumni van de Universiteit Utrecht 
een e-mail gestuurd met een oproep aan mijn onderzoek deel te nemen12. In deze e-mail 

12  Met dank aan Robbert Jan Feunekens. 

3.  Hoe beleven zij zichzelf als agent van de eigen levens- en loopbaanontwikkeling in  agent van de eigen levens- en loopbaanontwikkeling in  agent
relatie tot de betekenis van de sociale en culturele antecedenten? 

1.6.2  Dataverzameling

1.6.2.1  Inleiding
Zoals aangegeven ligt het theoretisch zwaartepunt op de constructie van identiteit door 
het actief opererend en betekenisgevend subject. In hoofdstuk 2 zal ik de ervaringen 
van mijn doelgroep met de sociale stijging aan de hand van de literatuur beschrijven 
en bekijken of hierin een gemeenschappelijk profi el te ontdekken is. In hoofdstuk 
3 zal ik de noties van identiteit en identiteitsconstructie, van context en handelings-
bekwaamheid verbinden tot een samenhangend conceptueel kader. Om vervolgens 
de betekenis van de sociale antecedenten en de eigen inbreng voor de identiteitscon-
structie zo volledig mogelijk in kaart te brengen en te begrijpen, is een kwalitatieve 
onderzoeksbenadering aangewezen. Nogmaals; het gaat mij niet om het vaststellen 
van sociologische wetmatigheden die de integratie in een hoger sociaal milieu zouden 
reguleren, maar om het van binnenuit begrijpen van een subjectief constructie- en 
ontwikkelingsproces. Het accent ligt op beleving, betekenisgeving en ontwikkeling. Ik 
ben er dus niet op uit om te reconstrueren wat er ‘werkelijk’ gebeurd is en vast te stel-
len wat de diepere grond van deze werkelijkheid is (maatschappelijke tegenstellingen 
bijvoorbeeld), maar of er zich in het proces van betekenisgeving patronen en regelmatig-
heden aandienen. In mijn benadering wil ik deze betekenissen reconstrueren zoals 
ze vorm hebben gekregen in de levensloop en daardoor kan het ook een retrospectief 
biografi sch karakter krijgen. In het vervolg van deze paragraaf beschrijf ik hoe ik deze 
kwalitatieve benadering methodisch heb uitgewerkt en behandel ik een aantal metho-
dologische kwesties die daarmee samenhangen.

1.6.2.2  Diepte-interviews
In eerste instantie heb ik in deze ‘reconstructieve biografi sche’ benadering gekozen 
voor diepte-interviews. Die bieden de respondenten alle mogelijkheden om uitgebreid 
het verhaal van hun levensloop te vertellen en vooral om daarbij zelf accenten te leg-
gen. Wel heb ik aan de hand van de geraadpleegde literatuur thema’s geformuleerd 
die in de interviews zeker aan de orde moesten komen. Op deze manier werden de 
interviews enigszins gestructureerd, maar omdat de thema’s eerder als aanleidingen 
of als mogelijke gespreksonderwerpen (topics) dan als te beantwoorden vragen aan-
geboden werden, bleef het accent liggen op de dynamiek van het biografi sche verhaal 
en de betekenissen die daarin geconstrueerd werden. Ik heb de interviews dan ook 
geopend met de vraag aan de respondenten om hun levensverhaal te vertellen vanuit 
het perspectief van hun afkomst.
De interviews werden gehouden bij de respondenten thuis of op het werk, op mijn 
werkkamer of in een vergaderruimte van het universiteitsdepartement waar ik werk. 
Ik heb zelf alle interviews afgenomen. Zij zijn digitaal geregistreerd en woordelijk 
uitgetypt. Het ging me vooral om hetgeen gezegd werd en aan betekenissen die ermee 
verbonden waren, maar waar ik het van belang vond, heb ik ook notities gemaakt over 
de toon van het gesprek en non-verbale uitingen van de respondenten voor zover dat 
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Tweede selectie
Vervolgens heb ik een aantal ‘objectieve’ criteria omschreven om het karakter van de 
loopbaan te typeren. Uitgangspunt daarbij was de mate van succes van de loopbaan. 
Zo kon ik de beschreven loopbanen indelen naar globale categorieën van sociale posities 
die men verworven heeft – zonder daarbij evaluatieve uitspraken te hoeven doen over 
de waardering of beleving van deze posities:
•  Succesvol: men heeft de hoogst mogelijke positie bereikt die gezien opleiding en context 

mogelijk is. Voorbeelden zijn topmanagers, lid van de Tweede Kamer, hoogleraren 
en chirurgen.

•  Standaardloopbaan: men is blijven doen waar men professioneel voor opgeleid is, 
ontwikkelingen gaan in de richting van midden-, projectmanagement of het leiding-
geven aan een klein bedrijf.Het accent blijft liggen op de relatie met de uitvoerende 
praktijk (leraren, onderzoekers, adviseurs, artsen en geestelijken).

•  Onder het niveau: men heeft een loopbaan waarvoor een universitaire opleiding niet 
nodig is: directiesecretaresse, offi cemanager. 

Alle potentiële respondenten zijn vervolgens in Excel geclassifi ceerd en gecodeerd 
volgens bovenstaande criteria. Daaraan zijn het geslacht en de studierichtingen toege-
voegd en vervolgens zijn alle resterende respondenten met behulp van SPSS geclas-
sifi ceerd. Dit leverde de volgende tabel op13

Succesvol Standaard Onder het 
niveau

Totaal 
mannen

Totaal 
vrouwen

Totaal 
per richting

alfa

man 3 12 1 16

vrouw 0 4 5 9

25

bèta

man 12 16 2 30

vrouw 0 0 1 1

31

gamma

man 5 17 22

vrouw 4 7 4 15

37

geneeskunde

man 2 6 0 8

vrouw 1 5 0 6

14

rechten

man 1 5 6

vrouw 0 4 1 5

11

totaal 82 36 118

13  Met dank aan Rob de Lange.

werden ook de criteria voor deelname aan het onderzoek duidelijk vermeld. 
In eerste instantie hebben 186 alumni gereageerd. Deze alumni zijn geregistreerd en 
vervolgens heeft ieder van hen een aanmeldingsformulier ontvangen met een verzoek 
de volgende informatie aan te leveren:
• contactgegevens
• beroep en opleiding van vader en moeder en studietrajecten van broers en zussen
• studierichting en studietraject
• ruwe schets van de loopbaan
• actuele situatie
• motivatie
In deze e-mail werd ook verwezen naar een pagina op de website van de USBO waarop 
ik toelichting gaf op de bedoeling van het onderzoek en de verwachtingen met betrek-
king tot de interviews. 
Hierop hebben 115 alumni een formulier teruggestuurd. Hun reacties zijn geregi-
streerd en ondergebracht in een schema. Waar de gegevens onduidelijk en onvolledig 
waren heb ik via e-mail de ontbrekende informatie opgevraagd. 

Geslacht Aantal Percentage

vrouwen 34 29,6

mannen 81 70,4

totaal 115 100

Studierichting Aantal Percentage

alfa 24 20,9

bèta 31 27,0

gamma 32 27,8

geneeskunde 14 12,2

rechten 12 10,4

anderen 2 1,7

totaal 115 100

Aan deze lijst heb ik zelf tien mensen toegevoegd. In eerste instantie twee mensen 
die in de eerste e-mail hun curriculum al hadden doorgegeven, waardoor ik voldoende 
informatie kreeg. Vervolgens acht mensen die ik via persoonlijke contacten in een 
eerder stadium had gevraagd om mee te doen. Al deze personen beantwoordden aan 
de gestelde criteria. 
Op die manier ontstond een lijst van 125 potentiële respondenten. Hieruit zijn ver-
volgens zeven reacties verwijderd omdat zij bij nader inzien toch niet aan de criteria 
beantwoordden. In alle gevallen ging het om het beroep van de vader (zelfstandige, 
administratief medewerker) of om niet heldere sociale typeringen van het gezin waar-
uit zij afkomstig waren. Op die manier ontstond uiteindelijk een populatie van 118 
potentiële respondenten. 
Diegenen die niet meer gereageerd hebben via het aanmeldingsformulier zijn niet aan 
deze populatie toegevoegd. 
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Uiteindelijke selectie

Studie -
richting

Geslacht Succes Standaard Onder 
het niveau

Totalen Mannen Vrouwen

alfa man 2 2 1 5 5

vrouw 0 1 1 2 2

bèta man 2 3 1 6 6

vrouw 0 0 0 0 0

gamma man 1 3 0 4 4

vrouw 1 2 1 4 4

geneeskunde man 1 1 0 2 2

vrouw 1 1 0 2 2

rechten man 1 1 0 2 2

vrouw 1 2 0 3 3

anderen man 1 1

vrouw 1 1

11 17 4 32 20 12

1.6.3  Methodologische overwegingen

De data waar ik gebruik van heb gemaakt zijn biografi sche gegevens en het gaat daar-
bij in de eerste plaats om de betekenis die de respondenten er zelf aan geven. Deze 
betekenissen worden door mij geïnterpreteerd en geanalyseerd en daarom is het van-
uit methodologisch oogpunt van belang het onderscheid tussen de betekenisgeving 
van de respondenten en mijn interpretatie te verduidelijken. Daarna behandel ik het 
specifi ek karakter van de betekenisgeving van biografi sche gegevens en de methodo-
logische implicaties ervan. 

1.6.3.1  Betekenisgeving
De levensloop is een continu proces van betekenisgeving (Weick, 1995). Het gaat erom 
vast te stellen waarom een individu handelt zoals het handelt, waarom het specifi eke 
besluiten neemt en keuzes maakt. Het is daarbij niet van belang of dit handelen auto-
noom, de keuzes bewust of de besluiten rationeel genoemd moeten worden. Van 
belang is welke betekenis de respondenten er zelf aan geven en waarom. Deze bete-
kenissen verwijzen naar betekenissystemen die in de verhalen van de respondenten 
functioneren als verklaringen voor wat ze meemaakten. Weick verwijst naar Louis 
(1980) die betekenis geving omschrijft als het denkproces dat gebruik maakt van het 
retrospectieve relaas om verrassingen te verklaren. Met andere woorden: het gaat om 
het begrijpen van (vreemde, nieuwe) ervaringen door ze in kaders te plaatsen, ze van 
een doel te voorzien, om er met anderen van gedachten over te kunnen wisselen en er 
een patroon in te ontdekken (Weick, 1995: 6). 
Weick zet het proces van betekenisgeving af tegen het interpretatieproces. Interpretatie 

Over de representativiteit van de cijfers in de cellen valt weinig te zeggen, dat is ook 
niet de bedoeling. Ook al ging het niet om representativiteit, toch kon ik op basis 
van dit schema mijn uiteindelijke respondenten zoveel mogelijk volgens objectieve 
verdelingscriteria selecteren. Wel valt de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke 
respondenten op bij de bèta’s en vooral in de categorieën standaard en succesvol. Ook 
opvallend is dat er zich geen enkele advocaat heeft aangemeld, ook niet na een extra 
zoekpoging14

Derde selectie
Door deze manier van selecteren was het resultaat een tabel met 32 cellen waarin 
alle respondenten ondergebracht werden. Vervolgens is besloten een persoon per cel 
te kiezen voor de interviews. Wanneer er maar een persoon was, was de keuze snel 
gemaakt, wanneer er meerdere waren, heb ik de volgende selectiecriteria gehanteerd:
1.  Een fi ftyfi fty verdeling tussen mannen en vrouwen. Deze verdeling kon echter niet 

gerealiseerd worden omdat er zich in een aantal cellen geen vrouwen bevonden. Het 
resultaat van de verdeling was uiteindelijk 5/8 mannen en 3/8 vrouwen.

2.  Pragmatische redenen. Sommige potentiële respondenten woonden in het buiten-
land, op andere continenten en kwamen daardoor niet in aanmerking

3.  Een aantal secundaire overwegingen om zowel variatie als evenwicht in de steek-
proef aan te brengen:
•  In succesvolle loopbanen van de alfa, bèta’s en gamma’s heb ik onderscheid 

gemaakt tussen academische loopbanen, loopbanen in de publieke sector en 
loopbanen in het bedrijfsleven. Ik heb er naar gestreefd om elke positie vertegen-
woordigd te hebben.

•  In de standaardloopbanen is de variatie van loopbanen erg groot. Ik heb deze 
variatie zo ruim mogelijk in kaart proberen te brengen, verdeeld over mannen 
en vrouwen. 

•  Verder was het opvallend dat bijna alle sociale wetenschappers en alle juristen een 
tweedekanstraject hadden doorlopen. Om de selectie evenwichtiger te maken, 
heb ik ook het studietraject benoemd en getypeerd als een direct, een indirect 
(eerst hbo bijvoorbeeld) en een tweedekanstraject. Ook hierin heb ik het moge-
lijke evenwicht nagestreefd.

•  De niet succesvolle loopbanen komen het meest voor bij vrouwen in de alfa- en 
gammaopleidingen. Ik hanteer daarbij twee criteria: het structureel ontbreken 
van een baan of het niet effectueren van de waarde van het universitair diploma. 
Slechts één reactie beantwoordt aan het eerste criterium, deze is opgenomen. 
Drie reacties beantwoordde aan het tweede criterium, waarvan voor een persoon 
het behalen van het diploma een persoonlijk en niet professioneel doel diende. 
Zij is geselecteerd, samen met een van de twee anderen.

Op die manier ontstond de volgende selectie. 

14  Met dank aan Margot Trappenburg.
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Deze vorm van refl exiviteit maakt levensverhalen hoogst ontvankelijk voor culturele, 
interpersoonlijke en talige invloeden en daarmee ook voor opvattingen over het ideale 
leven (Bruner, 2004: 694). Cultuur levert in de vorm van canonical life narratives de 
syntaxis en de grammatica om het levensverhaal verhaal eromheen te construeren.

Het punt dat Bruner maakt is dat deze culturele canon en impliciete grammatica de 
leiding van het verhaal overnemen, de zintuiglijke ervaring structureren, het geheu-
gen organiseren en de echte ‘gebeurtenissen’ van het leven voorzien van specifi eke 
bedoelingen. Op den duur wordt de verteller zelf de biografi sche verhalen waarmee hij 
over het leven vertelt, en presenteert zichzelf daarmee als een variant van de culturele 
canons (Bruner, 2004: 694). Met andere woorden; in hoe we over onszelf vertellen 
zijn actuele denkbeelden over het individu en zijn handelen vervat. Bruner maakt 
daarmee een onderscheid tussen de inhoud van een verhaal en de vorm waarin het 
gepresenteerd wordt (forms of self-telling). Achter de grote variëteit van de inhoudelijke 
levensverhalen onthullen deze vormen een gemeenschappelijke formele structuur 
(Bruner, 2004: 696). 
Met behulp van Propp onderkent Bruner in deze vormen een driedeling: het thema, 
het discours en het genre. Het thema verwijst naar een soort mythe, een transcen-
dente tijdloze werkelijkheid, een altijd terugkerend thema, bijvoorbeeld: het dubbeltje 
dat nooit een kwartje kan worden. Het discours is de aan tijd en omstandigheden 
aangepaste uitwerking en verantwoording van het thema, bijvoorbeeld: waarom het 
voor een arbeiderskind aan het eind van de twintigste eeuw sociaal zo lastig is om 
sociaal te stijgen, ook onder de voorwaarden van een meritocratische politiek. In elk 
verhaal verbindt het discours zich met het thema, het verhaal maakt daardoor van het 
gewone iets bijzonders16. Het genre verwijst naar de literaire stijl van het verhaal en 
de betekenis van het plot daarin. Zo kan een respondent zijn leven vertellen als een 
detectiveroman (op zoek naar wie het gedaan heeft), als een ontwikkelingsroman (hoe 
ben ik gevormd tot wat ik nu ben) of als een getuigenis (ik ben een voorbeeld van een 
sociaal probleem – zie Tierney, 2000). 

Het belang van deze typeringen is dat zowel het thema, het discours als het genre 
van de biografi sche getuigenissen specifi eke informatie over met name het proces en 
de vorm van identiteitsconstructie kunnen bieden. Het gaat er uiteindelijk om, aldus 
Bruner, hoe de verteller zichzelf als agent defi nieert: ziet hij zichzelf als onderworpen 
aan het lot, als vertegenwoordiger van een (maatschappelijke) positie of als een prota-
gonist van het eigen leven? Bovendien is er in het verhaal altijd een open veld – waarin 
de gebeurtenissen zich afspelen – en een innerlijk veld, namelijk de manier waarop 
de gebeurtenissen beleefd worden. In navolging van Greimas spreekt Bruner over 
duality of landscape. De moderne verteller is geneigd om ook dit innerlijk landschap 
te ontvouwen, zichzelf als subject neer te zetten (zie ook: Widdershoven, 1993). Maar 
dit subjectief perspectief bestaat niet in isolement: om elkaar te begrijpen moeten de 
verhalen van de verteller en de luisteraar in elkaar grijpen binnen een gemeenschap 
van levensgeschiedenissen, zij moeten een ‘diepere structuur’ delen over de natuur 
van het leven, anders is communicatie een groot probleem. De onderzoeker is op 

16  Bruner spreekt over ‘epifanie’.

is een proces van ‘vertaling bij benadering’ om op een acceptabele15 manier tot een 
specifi eke lezing te komen van de gebeurtenissen en de betekenissen die er aan gegeven 
worden. Door het accent te leggen op betekenisgeving probeer ik de respondenten 
weliswaar te begrijpen in hun eigen termen, intenties en betekenissen (Fay, 1996), 
maar dat is niet mijn interpretatiekader. Een punt van aandacht daarbij is dat de kans 
groot is dat ook mijn respondenten gebruik maken van wetenschappelijke discoursen 
om hun eigen situatie niet alleen te begrijpen maar ook te verklaren. Per defi nitie zijn 
het namelijk hoog opgeleiden. Daarom zal ik ook expliciet vragen naar deze verklaringen, 
niet om de verklaringswaarde zelf, maar als vervat in hun betekenissysteem. Mijn 
accent ligt op relevante ervaringen, beslissingen en gebeurtenissen en de geconstru-
eerde verbanden daartussen, ongeacht de aard van deze verklaringen. 

1.6.3.2  Biografi sche verhalen

1.6.3.2.1  Retrospectiviteit
Via de biografi sche verhalen ga ik op zoek naar de feiten en gebeurtenissen van het 
leven maar het is niet de bedoeling om de ‘waarheid’ ervan te achterhalen, wel om bele-
venissen en eraan toegekende betekenissen van de diverse respondenten met elkaar te 
kunnen vergelijken en verbinden. Ik ga daarbij retrospectief te werk. Dat wil zeggen 
dat ik alle respondenten in eenzelfde fase van hun leven ondervraag over het proces 
dat vooraf ging. Als onderzoeker ben ik samen met de onderzochte actief betrokken 
bij deze retrospectieve onderneming, ik neem er als het ware aan deel. Dat maakt van 
mij als onderzoeker een soort medeplichtige, ik ben niet louter een registrator, maar ik 
interpreteer en ben – bijvoorbeeld door mijn vragen – ook mede verantwoordelijk voor 
de selecties, de keuzes en de leegtes. Omdat ik bovendien zelf deel uitmaakt van de 
doelgroep van het onderzoek, ben ik ‘geëngageerd’ bij de problematiek (Mumby & May, 
2005). Het methodologisch probleem ligt echter niet alleen bij de onderzoeker maar 
ook bij de onderzochte, een levensverhaal vertellen is niet alleen een retrospectieve, 
maar ook een zeer actuele vorm van betekenisconstructie, het is de creatie van een 
verleden als een commentaar op het heden (Tierney, 2000; zie ook Giddens, 2005).

1.6.3.2.2  Het leven als narratief 
Jerome Bruner stelt dat in de constructivistische visie biografi sche verhalen niet 
‘gebeurd zijn’ in de werkelijkheid maar het product zijn van cognitieve activiteit 
(Bruner, 2004: 691). We kunnen, aldus Bruner, ons in de tijd gesitueerd leven niet 
anders dan via een verhaal vertellen. Ook al geven we een droge opsomming van feiten, 
de keuze en het relaas van de feiten weerspiegelt wel onze kijk op de werkelijkheid 
maar niet de werkelijkheid zelf. In het vertellen is de verteller namelijk refl exief aan 
het werk door structuur te geven aan zijn verhaal (bijvoorbeeld door rekenschap af te 
leggen) of door eigen criteria toe te passen (de juiste weergave van de feiten na te stre-
ven; inzicht te geven in zijn gevoelens; belang te hechten aan achtergrondinformatie). 

15  Acceptabel als geaccepteerd door de gemeenschap die de interpretatiekaders levert (bijvoorbeeld 
de wetenschap).
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Vandekerckhove en Huyse (1976) voorbeelden van een aanpassing- en overlevingsdis-
cours bij afgestudeerden aan het begin van de jaren zeventig: als ik maar een baan heb 
die mijn toekomst veilig stelt en niet al te ver weg verwijderd is van mijn familie. De 
beelden en verwachtingen waarmee huidige afstudeerders anticiperen op hun loop-
baan- en levensloopkeuze vormen daarmee vaak een fel contrast. Daarin gaat het om 
zelfrealisatie en dat vereist onderzoeken, experimenteren en initiatief nemen. Op het 
eerste gezicht zijn dit grote contrasten maar de vraag is of het verhaal erachter ook zo 
verschillend is. In hoofdstuk 3 ontwikkel ik een identiteitsconcept waarmee de diepere 
lagen, de dubbelheid en tegenstrijdigheden van deze tijdsgebonden beelden gethema-
tiseerd kunnen worden. 
Daarom is het dilemma dat Tierney stelt volgens mij minder groot dan hij suggereert. 
De leden van mijn doelgroep zijn – uitzonderingen daargelaten – op hun eigen manier 
mee gegaan in het discours over het handelend en autonoom subject, ze hebben in de 
loop van de tijd ook meer fi nanciële en materiële mogelijkheden verworven. Gezien 
hun actuele sociale positie worden zij vooral aangesproken op hun individuele ver-
antwoordelijkheid, nog maar zelden op de solidariteit met hun klasse van afkomst. 
Zij hebben zich ontwikkeld en daarom ga ik er bij de interviews vanuit dat zij nu hun 
leven betekenis geven vanuit het moderne autonomiediscours maar ook het aanpas-
singsdiscours door en door kennen en er mee hebben moeten afrekenen. Zij ken-
nen waarschijnlijk als geen ander de tegenstrijdigheden die met beide discoursen 
samenhangen. Als we met Giddens aannemen dat de autobiografi e een correctieve 
interventie in het verleden is (Giddens, 2005) dan verwacht ik dat zij dit contrast in 
interviews levendig aan de orde kunnen stellen en beide discoursen kunnen vergelij-
ken. Bovendien: omdat het onderzoek in de jaren zestig en zeventig zich met name 
richtte op de sociale antecedenten van de studiekeuze en minder belang hechtte aan 
tegenstrijdige gevoelens daarbij wil dat niet zeggen dat ze er niet waren en geen rol 
speelden. Het paradigma van de individualisering biedt juist een opening om deze 
subjectiviteit aan de orde te stellen. 

1.6.3.2.5  Het verhaal van de onderzoeker zelf
Zoals in de probleemstelling is aangegeven, neem ik als onderzoeker deel aan wat 
Bruner de gemeenschappelijkheid van de levenservaringen noemt. Ik heb zelf een 
verhaal te vertellen en dat biedt vanuit methodologisch oogpunt bijzondere mogelijk-
heden, maar houdt ook valkuilen in. Ik herken me in het standpunt van Deetz (2005) 
die stelt dat zijn persoonlijke ervaringen met ‘het sociale verschil’ op een diepgaande 
manier zijn theoretische ontwikkeling en de accenten die hij in zijn onderzoek legt, 
hebben beïnvloed. Naast de specifi eke persoonlijke motieven om mij wetenschappelijk 
met de problematiek van sociale stijging bezig te houden, weet ik uit eigen ervaring 
waar het over gaat. Ook denk ik dat ik – voor de analyse en interpretatie – meer gevoel 
heb voor specifi eke metaforen en andere taalvormen als voor de specifi eke verwijzin-
gen naar een onderliggende belevingswereld (Bruner, 2004). Bovendien maakt mijn 
bekendheid met zowel de objectieve als subjectieve facetten van de problematiek mij 
alerter voor misleidingen, leegtes en taboes. 
Ondanks deze voordelen kan de ‘normale’ vervloeiing van object en subject van onder-
zoek die in de kwalitatieve benadering vervat zit (Alvesson & Sköldberg, 2000: 57) 
dermate sterk zijn, dat zij contraproductief kan worden. Deze betrokkenheid expliciet 

zoek naar deze diepere structuren waarvan hij verwacht dat ze een gemeenschap van 
levensgeschiedenissen uitdrukken. 
Over de ontologische en epistemologische implicaties van deze ‘diepere structuren’ en 
de ‘gemeenschap van levensgeschiedenissen’ laat Bruner zich niet expliciet uit, maar 
gezien ons object van onderzoek leg ik hier de nadruk op de gemeenschappelijkheid 
in de ervaring en interpretatie van de invloed van de sociale context – zoals die behan-
deld zullen worden in hoofdstuk 2. Deze gemeenschappelijkheid wordt grotendeels 
door deze sociale context gevormd en is niet te herleiden tot taalstructuren en de gram-
matica van de constructie. 

1.6.3.2.3  Het plot, de waarheid en de leegtes 
In de vraag naar het plot (wat is er aan de hand?) gaat het om de betekenisgevende 
functie en niet om de waarheid of onwaarheid (Czarniawska, 2004). Verifi catie en 
toetsing zijn daarom niet van belang. Daarom vul ik de data van de interviews niet aan 
met ander materiaal (producten, teksten, getuigenissen, verslagen). De inhoud en tot 
stand komen van het verhaal hebben alles te maken met de buitentalige werkelijkheid, 
maar het verhaal zelf representeert ook een eigen werkelijkheid en die wordt verstoord 
door externe verifi catie (Tierney, 2000: 542). Wel vind ik het van belang dat er interne 
controle uitgevoerd wordt door op zoek te gaan naar interne inconsistenties en tegen-
spraken, door het aangeven van contrasten tussen het vreemde en het abnormale ver-
sus het gewone en het normale, door te letten op het onderscheid dat respondenten 
zelf aanbrengen tussen feit en fi ctie. Niet omdat deze ons iets over de ‘waarheid’ van 
het verhaal vertellen maar omdat ze ons iets zeggen over de betekenissen waarmee de 
respondent door het vertellen van zijn verhaal aan het worstelen is. Door identiteit als 
constructie te defi niëren, beschouw ik het levensverhaal als onderhandelbaar. In het 
vertellen zelf dienen zich de dubbele bodems en tegenstellingen aan, er is sprake van 
lacunes, vergissingen, selectiviteit, het gegeven dat sommige keuzes vergeten zijn, of 
dat er over bepaalde situaties niet gepraat kan worden. Omdat we niet zeker weten 
waar deze leegtes, vergissingen en taboes zich bevinden, kunnen we hun bestaan 
alleen maar vermoeden op basis van inconsistenties en andere indicaties in het ver-
haal. Wanneer een respondent zou vertellen dat hij zich als een vis in het water voelt 
in het hoger milieu terwijl uit de gehele context van zijn verhaal blijkt dat dit niet het 
geval is, dan is deze tegenstelling het gegeven, niet de vraag wat er nu feitelijk aan de 
hand is. Een min of meer consistent perspectief op de belevenissen hangt dus niet af 
van de feiten maar van de mogelijkheid of onmogelijkheid zinvolle verbanden te leg-
gen in het gepresenteerde verhaal over het leven, waarin feiten, observaties en inter-
pretaties, leegtes en gevoelens elkaar afwisselen.

1.6.3.2.4  Oude en nieuwe defi nities
Tierney (2000: 541) stelt naar aanleiding van het wetenschappelijk gebruik van bio-
grafi eën een interessant dilemma aan de orde. We kunnen, aldus Tierney, de manier 
waarop we identiteit tegenwoordig defi niëren niet gebruiken om identiteitsopvattingen 
uit het verleden te begrijpen. In de literatuur die ik heb geraadpleegd om de situ-
atie en de levensloop van de doelgroep te omschrijven, worden bijvoorbeeld situaties 
beschreven die niet te begrijpen zijn vanuit een actuele subjectdefi nitie. Zo presenteren 
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gegeven afvraagt wat de betekenis ervan is voor hen die interpreteren (Fay, 1996: 151). 
De consequentie voor mijn methode van analyseren is dat de levensverhalen zowel 
te begrijpen zijn vanuit zichzelf als vanuit hun betekenis voor het theoretisch onder-
zoekskader. 

Essentieel aan de hermeneutiek is dat het er altijd om gaat verborgen betekenissen te 
onthullen (Alvesson & Sköldberg, 2000: 58). Dat kunnen verborgen structuren zijn, 
economische determinatie betreffen of existentiële condities, maar het kan ook gaan om 
betekenislijnen, narratieven – in de zin zoals we dat hierboven beschreven hebben. 
Ondanks dat de methode van de constante vergelijking eerder een ‘objectivistische’18

variant is van de hermeneutiek, biedt zij toch een aantal praktische aanknopingspun-
ten – met name in de instrumentele uitwerking door Boeije (2005). Daarbij heb ik 
gebruik gemaakt van haar richtlijnen voor de codering, het uiteenrafelen en de inte-
gratie van de gegevens, en van het gebruik van andere technieken zoals bijvoorbeeld 
visualiseringen, notities en memo’s. Bovendien richt deze aanpak onze aandacht op 
tegenstellingen en parallellen in de data. Het onderzoeksproces wordt daardoor een 
combinatie van denken en doen (Boeije, 2005); een niet-lineair cyclisch proces van 
constante discussie tussen theoretisch kader en de empirische data. 

1.6.4.2  Kwaliteit
De hierboven beschreven manier van omgaan met dataverzameling – moet zoveel 
mogelijk betrouwbaarheid en controleerbaarheid garanderen. Om de interne validiteit 
te garanderen, beschrijf en verantwoord ik de stappen die ondernomen zijn in het 
onderzoek- en analyseproces zo expliciet mogelijk. Waar de empathie sterk aanwezig 
is (omdat een respondent een zeer herkenbaar verhaal vertelt bijvoorbeeld) wordt dit 
ook in de analyse en interpretatie gethematiseerd. Boeije suggereert dat in naam van 
de validiteit de onderzoeker in dat geval toch moet proberen zich te onthouden van een 
expliciet waardeoordeel en zijn voorkeuren buitenspel moet zetten (Boeije, 2005: 151). 
Bovendien vereist de hermeneutische benadering een constante explicitering en ver-
antwoording van mijn overwegingen en argumenten. Smaling spreekt hier over inter-
subjectivity by explicitness en over argumentative intersubjecitivity (Smaling, 1992: 170): 
elke respondent moet gelijke kansen krijgen om zijn verhaal te doen. Dat betekent dat 
de interviews onder zo gelijk mogelijke condities afgenomen worden. 
Met betrekking tot de externe validiteit is het de vraag in hoeverre de inzichten uit dit 
onderzoek generaliseerbaar zijn voor andere, vergelijkbare situaties. Om vergelijking 
mogelijk te maken, heb ik in eerste instantie de sociale en culturele context gelijk 
gehouden – en waar sprake was van afwijkingen, heb ik verantwoord waarom ik deze 
gegevens heb gebruikt en hoe ik ze heb ingezet. In tweede instantie heb ik voor de 
analyse van de uitspraken van de respondenten een theoretisch kader uitgewerkt over 
identiteitsconstructie in relatie tot de sociale en culturele omgeving (zie hoofdstuk 3). 

18  In de hermeneutiek zijn er geen duidelijke grenzen te trekken tussen de onderzoeker en zijn ob-
ject van onderzoek. In de methode van constante vergelijking wordt door de toepassing van een 
aantal technieken een meer objectieve relatie tussen de onderzoeker en zijn object gecreëerd, 
waardoor ook een objectieve verklaring van de fenomenen (in termen van oorzaak en gevolg) 
mogelijk is. 

thematiseren is zeer belangrijk maar toch niet voldoende. Ook methodische hulpmid-
delen zijn nodig om adequaat te kunnen anticiperen op mogelijke reacties van de 
geïnterviewden en op de eigen emoties bij wat zij vertellen. Omdat ik, om de werving 
van de onderzoeksgroep gemakkelijker te maken, mezelf presenteer als horend tot de 
doelgroep, kunnen geïnterviewden zich gelegitimeerd voelen naar mijn eigen erva-
ringen te vragen. Het risico is dat ze in mijn reacties een herkenbaar uitgangspunt 
voor hun eigen biografi sch verhaal ontdekken, dus dat mijn visie op het probleem 
hun antwoorden structuur geeft. Ook al kunnen er aantrekkelijke kanten zijn aan het 
reconstrueren van betekenissen via dialoog en discussie, mijn onderzoeksvraag sluit 
dialoog uit. Ik geef aan dat ik mij volledig ontvankelijk opstel, desnoods geef ik aan dat 
ik na het interview wel iets over mezelf zal zeggen17. 
Om de voordelen van empathie te behouden en daarbij de risico’s van identifi catie 
(going native) onder controle te houden, heb ik een logboek bijgehouden. Dit had een 
vierledig doel: impressies en interpretaties van situaties en uitspraken vasthouden; 
theoretische hints naar aanleiding van interviews registreren; belangrijke uitspraken 
uit de nabesprekingen noteren en autobiografi sche notities maken naar aanleiding 
van de verhalen om deze als data te kunnen inzetten voor de analyse. Waar ik van 
oordeel was dat mijn eigen ervaringen iets konden toevoegen, heb ik dat gedaan in 
aparte tekstkaders. 

1.6.4  Hermeneutische analyse

1.6.4.1  Analyse, interpretatie en refl ectie
Mijn uitgangspunt voor de kwalitatieve analyse sluit aan bij wat Boeije in navolging 
van Strauss (1987) theoretische sensitiviteit noemt, of ‘het vermogen van de onderzoe-
ker om creatieve vindingen te doen in onderzoeksgegevens door vanuit een bepaalde 
theoretische lens naar de gegevens te kijken’ (Boeije, 2005: 80). In die zin wijkt mijn 
benadering af van de methode van constante vergelijking die het conceptueel kader uit 
het empirisch materiaal doet oplichten. Hier gaat het om theoriegestuurde interpretatie 
met behulp van concepten die in de hoofdstukken 2 en 3 behandeld worden. 
Deze manier van benaderen is hermeneutisch, dat wil zeggen dat ik de biografi sche 
verhalen probeer te begrijpen door ze op een circulaire manier te relateren aan hun 
bredere context en hun ontwikkeling daarbinnen (Alvesson & Sköldberg, 2000; Fay, 
1996; ’t Hart e.a., 2005). Uitspraken van respondenten zijn onderdeel van een veron-
dersteld of geïntendeerd geheel en kunnen daarom slechts betekenis krijgen vanuit 
dat geheel, maar omgekeerd kan ook een concrete particuliere uitspraak een ander 
licht werpen op het geheel (Fay, 1996: 146). Hierdoor ontstaat een ‘hermeneutische 
cirkel’ van constant herinterpreteren van het geheel en de delen naar aanleiding van 
nieuw empirisch materiaal. Fay noemt deze manier van werken de intentionele her-
meneutiek. De onderzoekshouding die daarbij hoort is dat men zich bij elke concrete 
manifestatie afvraagt welke intenties ermee uitgedrukt worden. Daartegenover plaatst 
Fay de Gadameriaanse hermeneutiek waarbij de onderzoeker zich bij elk empirisch 

17   Wat dan weer de mogelijk nieuwe data kan opleveren. Per situatie heb ik bekeken wat ik er mee zou 
doen (en de respondent daarbij om toestemming gevraagd).
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•  Het tellen van het aantal citaten per code, zodat meteen opvalt wat er vooral benoemd is.
•  Een code matrix browser die grafi sch de frequentie van uitspraken bij codes zicht-

baar maakt.
•  Een code relation browser die het samengaan van codes aangeeft.

Bij het structureren is interpretatie onvermijdelijk, maar door de grafi sche voorstel-
lingen – in de vorm van puntenwolken en kleuren – is er een soort objectieve indicatie 
van specifi eke accenten in betekenissen en belevenissen. Maar het zijn slechts hulp-
middelen: de frequentie van uitspraken kan wel een indicatie zijn van de intensiteit 
van de beleving en het belang van bepaalde betekenissen. 
Het is vanzelfsprekend dat biografi sche data zich in eerste instantie via chronologische 
betekenisclusters thematiseren. Deze data worden gepresenteerd in de hoofdstukken 
4, 5 en 6. In deze hoofdstukken gaat het vooral om het expliciteren van de uitspraken 
van de respondenten over:
•  De basis die gelegd werd in de gezinsgeschiedenis, de -cultuur en opvoeding waarin de De basis die gelegd werd in de gezinsgeschiedenis, de -cultuur en opvoeding waarin de De basis die gelegd werd in de gezinsgeschiedenis, de -cultuur en opvoeding

mechanismen aan de orde komen die de drive om verder studeren zowel gestimu-
leerd als beperkt hebben. Van belang zijn de communicatiepatronen, de opvoedings-
praktijken en de daarin gehanteerde toekomstbeelden voor de kinderen. 

•  De transitie van de middelbare school of het tweedekanstraject naar de universiteit als com-De transitie van de middelbare school of het tweedekanstraject naar de universiteit als com-De transitie van de middelbare school of het tweedekanstraject naar de universiteit
plexe opgave. Via los maken, vervreemding, crisis en de ervaring van non-acceptatie 
is de overwegende beleving dat men zich alleen moet zien te redden, maar ook dat 
het zonder de stimulerende rol van derden ook niet gelukt zou zijn.

•  De ontwikkeling van de carrière waarin zich meerdere verhaallijnen aftekenen met als 
gemeenschappelijk kenmerk dat kansen en mogelijkheden zich ‘aandienden’: er was 
geen sprake van planning maar van zich aandienen of emergentie. Succes en misluk-
king worden in verband gebracht met omstandigheden, netwerken, communicatieve 
vaardigheden en sociale codes. 

Daarnaast tekenen zich twee centrale clusters van betekenissen af die door alle chro-
nologische verhalen heen lopen. Deze clusters van betekenissen worden door de 
respondenten zelf meer als ‘verklarend’ gepresenteerd. Daarom heb ik ze ook meer 
interpretatief en analyserend benaderd in de hoofdstukken 7 en 8: 

•  De verwijzingen naar het sociale en culturele verschil met de ‘anderen’. Daarbij gaat het 
zowel om de leden van de andere klassen als om de bekenden uit de eigen omgeving 
die hen nu afwijzen en waarmee men niet zo goed meer weet om te gaan.

•  Wat de respondenten ook intrigeert is de vraag: hoe ben ik hier doorheen gekomen, of: 
wat heb ik er zelf aan gedaan? Door hun ervaringen in een biografi e te vatten, hebben 
de respondenten identiteit geconstrueerd. Of: ik heb nu wel een betere sociale positie, 
wat heeft het me allemaal gekost, wat heeft het me opgeleverd en: wie ben ik nu? 

1.7 Ten slotte

In dit hoofdstuk heb ik aangegeven dat ik in aansluiting op het promotieonderzoek 
van Jan Brands uit 1992 de levensloop en de loopbaantrajecten van academisch opge-

Dit specifi eke kader maakte mogelijk de beschreven verschijnselen uit hun unieke 
context te lichten en ze op een abstracter en algemener niveau te integreren (Boeije, 
2005: 155). Via dit theoretisch kader kan ik analytische en generaliseerbare uitspraken 
genereren over hoe de sociale afkomst betekenis geeft aan de ontwikkeling van identi-
teit in de context van sociale stijging. 

1.6.5  De methode van analyseren 

1.6.5.1  Transcripties en codering

1.6.5.1.1  Axiaal coderen
De getranscribeerde interviews zijn ter aanvulling en correctie voorgelegd aan de res-
pondenten. Vervolgens zijn ze ingevoerd in een softwareprogramma (MAXqda 2) en 
met behulp van dit programma gecodeerd. Ik heb axiaal of ‘in vivo’ (Boeije, 2005) 
gecodeerd, wat wil zeggen dat ik de codes en subcodes gedistilleerd heb uit de data 
zelf. Bij dit axiaal coderen wilde ik vooral de empirie laten spreken om op basis van de 
gegevens zelf categorieën te ontdekken. Daarom heb ik voor de benamingen van de 
codes geen inspiratie gezocht in mijn theoretische hoofdstukken. Na de eerste inter-
views heb ik een tekst met sensitising concepts geproduceerd en bediscussieerd met 
mijn promotor. Hierbij zijn de inzichten uit de literatuur wel meegenomen, omdat 
over bepaalde onderwerpen (met name de loyaliteitsproblematiek) uit de interviews 
een afwijkend beeld naar voren kwam. 
Het resultaat van dit axiaal coderen was een uitgebreide ‘boom’ van codes en subcodes, 
waaraan op een digitale manier ongeveer alle data als citaten ‘gelinkt’ waren. Vervolgens 
heb ik alle citaten die ik tijdens het proces in het codesysteem had ondergebracht, een 
aantal keren opnieuw kritisch bekeken, herschikt en herbenoemd om uiteindelijk een 
min of meer defi nitieve codestructuur te construeren. Om dit te doen heb ik me van 
elk gecodeerd citaat afgevraagd of het bij de meest adequate code ondergebracht was 
en of de bedachte code de lading wel dekte. Dit is een proces van verschuiving en her-
schikking van fragmenten, waarbij zich ook constant de impuls opdrong een nieuwe 
en meer adequate naam te verzinnen. Door nieuwe namen moest ik dan weer met frag-
menten gaan schuiven. Een echt puzzel- en piekerwerk, aldus Hennie Boeije (2005: 
106)19. Het resultaat was achtenzeventig (sub)codes, gegroepeerd rond vijf hoofdcodes. 

1.6.5.1.2  Structureren en selectief coderen
De volgende stap in de analyse is het integreren en het leggen van verbanden aan de 
hand van telkens terugkerende thema’s. (Boeije, 2005: 106). Ik probeer thema’s, dis-
coursen en genres (Bruner, 2004) te onderscheiden en te achterhalen wat daarin de 
belangrijkste boodschappen zijn voor de onderzoeksvraag. Om ‘terugkerende thema’s’ 
te kunnen afbakenen zijn in MAXqda 2 een aantal instrumenten beschikbaar die daar-
voor indicaties kunnen geven:

19  Met dank aan Hennie Boeije voor de praktische ondersteuning en adviezen.
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leide kinderen uit het arbeidersmilieu wilde onderzoeken. Het is daarbij van belang 
te onderstrepen dat het hier – net als bij Brands – gaat om socialisatietrajecten waarin 
sociale stijging is gerealiseerd en waarvoor de actoren tegen de stroom in moesten 
gaan. Daarbij stel ik mij niet de vraag welke objectieve factoren deze ontstijging moge-
lijk hebben gemaakt of hebben afgeremd, maar wel hoe deze academisch opgeleide 
mensen dit traject, en de sociale en culturele contexten waarin het plaatsvond, hebben 
beleefd en van betekenis hebben voorzien. Mijn invalshoek is subjectief. Er is echter 
ook een objectief contextueel aspect, namelijk de gezins- en opvoedingscontext van 
mijn respondenten. Om het in klassieke onderzoekstermen uit te drukken: dit is een 
soort onafhankelijke variabele die constant van invloed geweest is op de manier waarop 
het socialisatietraject heeft plaatsgevonden. Ik zeg wel een ‘soort onafhankelijke vari-
abele’ want het gaat hier niet om een eenduidige factor maar om een veelzijdige en 
gelaagde context. Om toch een zekere gemeenschappelijkheid te realiseren, heb ik me 
voor de keuze van de respondenten beperkt tot kinderen van handarbeiders in loon-
dienst. De vraag is dan ook: hoe werkt die context van de gezins- en opvoedingsprak-
tijk door in de beleving en het handelen in de latere contexten. In dit hoofdstuk heb ik 
ook verantwoord waarom ik van oordeel ben dat kwalitatief onderzoek en biografi sche 
diepte-interviews mij de meest adequate informatie over de betekenisgeving kunnen 
verschaffen. Daarbij heb ik ook aandacht besteed aan mijn methodologische overwe-
gingen en de manier waarop ik met mijn persoonlijke betrokkenheid ben omgegaan. 
Verder heb ik in dit hoofdstuk geëxpliciteerd hoe ik mijn onderzoeksgroep op een 
systematische manier heb samengesteld en op welke manier ik mijn onderzoeksge-
gevens heb geordend en gecodeerd met het oog op de analyse en interpretatie. In het 
volgende hoofdstuk geef ik een overzicht van eerder wetenschappelijk en ander onder-
zoek over dit onderwerp om daarna in het derde hoofdstuk mijn theoretisch kader uit 
te bouwen.
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Levensloop en loopbaan in de literatuur

2.1  Een moeilijk leven?

De bedoeling van dit hoofdstuk is een systematisch overzicht te presenteren van de 
literatuur over de ervaringen en belevenissen van universitair afgestudeerden afkom-
stig uit de arbeidersklasse1 tijdens studie en loopbaan. Centraal thema in de beschrij-
vingen en conceptualisering in de literatuur is dat het hier gaat om een confl ictmatig, 
ambivalent en vervreemdend gebeuren. Al in 1927 beschreef Sorokin de intrede van 
arbeiderskinderen in de hogere klassen als een zegen voor de maatschappij, maar ook 
als een last voor de betrokkenen – die daardoor terechtkwamen in een situatie van 
psychosociaal isolement en eenzaamheid (Sorokin, 1927, geciteerd bij Ellis & Clayton 
Lane, 1967). Deze ‘last’ vertoont vele gezichten: niet de juiste contacten hebben, niet 
de gepaste manieren, en een afwijkende professionele attitude. Bovendien heeft men 
last van schuldgevoelens en van disloyaliteit naar de ouders en het milieu van afkomst, 
moeite om zich te handhaven, laat staan te integreren in de hogere regionen van de 
samenleving. Soms roepen de beschrijvingen van de belevenissen het beeld van ver-
lies op, en niet dat van winst – zoals men zou kunnen verwachten bij mensen die 
‘hogerop’ zijn gekomen. Het overheersende beeld is dat van ‘dubbelheid’. De meest 
rake typering is afkomstig van Lubrano (2004), die spreekt van de straddler2straddler2straddler  of het 
leven in een limbo3. Het gaat om spreidstand, dubbelheid en om thuisloosheid, die vele 
gezichten kent en zich op meerdere niveaus van leven en werk aandient. 
Het beeld van de straddler is een aansprekende metafoor voor de paradoxale ervaringen straddler is een aansprekende metafoor voor de paradoxale ervaringen straddler
van deze arbeiderskinderen. De tweeslachtigheid is door Sennett en Cobb als een van 
de verborgen injuries of class uitgebreid en op meerdere niveaus beschreven (Sennett 
& Cobb, 1972). Volgens hen is de psychische kost erg groot en blijft de positie van de 
gestegenen in de nieuwe klasse lange tijd zo niet altijd marginaal. Het individu heeft 
last van een gespleten identiteit en een loyaliteitsconfl ict, terwijl in het nieuwe milieu 
de sociale verhoudingen zich lijken te herhalen. 

In dit hoofdstuk breng ik aan de hand van de beschikbare literatuur deze belevingen 
en ervaringen in kaart met als doel te komen tot een soort scenario van de beleving 
van de sociale transitie. In eerste instantie heb ik voor dit scenario gebruikgemaakt 
van gebundelde essays van de Amerikaanse ‘Association of Working Class Academics’ 

1  Ik hanteer de term ‘arbeidersklasse’ om de afkomst van de onderzoeksgroep aan te duiden. Verwijzend 
naar het actuele stratifi catiedebat (Pakulski & Waters, 1996; Bottero, 2005) is deze term discutabel 
als verwijzing naar een reëel bestaande en als eenheid op te vatten sociale categorie. Omdat ik als 
selectiecriterium voor de doelgroep de vader als handarbeider in loondienst heb genomen, lijkt me 
dit vanuit pragmatisch oogpunt echter een adequate term. 

2  Volgens het woordenboek Engels-Nederlands iemand die op de wip zit, volgens The Concise Oxford 
Dictionary gaat het om iemand die met de benen wijd open zit, volgens mijn Amerikaanse zus 
gaat het om iemand die op een hek zit met het ene been aan de ene kant en het andere aan de 
andere kant. Dit beeld geeft eigenlijk het beste weer waar het om gaat.

3  Volgens de The Concise Oxford Dictionary niemandsland, voorgeborchte.

46 Doorzetters

2



48 Doorzetters 49Levensloop en loopbaan in de literatuur

een facet van subjectieve betekenisgeving. Ze zijn interessant omdat ze verbindingen 
leggen tussen levenservaringen en theoretische verklaringsmodellen – zoals ik ook 
in hoofdstuk 1 behandelde – maar ze leveren geen theoretisch kader voor wat ik met 
dit onderzoek wil. Zo bewegen in de feministisch geïnspireerde beschrijvingen de 
verhalen zich op het snijpunt van gender, klasse en etniciteit (Tokarczyk & Fay, 1993) 
en belichten Ryan en Sackrey (1996) in elke essay van hun bundel een ander facet van 
het reproductieve karakter van sociale stijging. Daarmee laten de ‘actoren’ wel zien via 
welke theoretische noties zij hun positie in de maatschappij en aan de universiteit van 
betekenis voorzien, maar ook dat het niet om uitgewerkte onderzoeksprojecten gaat 
waarin verklaringsmodellen empirisch onderzocht worden. 
In hoofdstuk 3 ontwikkel ik – in samenhang met de literatuurgegevens uit dit hoofd-
stuk – een samenhangend kader op metatheoretisch niveau om de betekenissen die de 
onderzoeksgroep geeft aan levensloop en loopbaan, te kunnen analyseren en te begrij-
pen vanuit zowel de diversiteit van de contexten waarin levensloop en loopbaan plaats 
vinden als vanuit de actieve inbreng van het individu zelf. Centraal in dit kader staat 
de spanningsverhouding tussen structuur, sociale context en subjectiviteit. Als verbin-
dend concept tussen sociale context en subjectief handelen werk ik daar de noties van 
identiteit en identiteitsconstructie uit.

2.2  De levensloop

2.2.1  Jeugd en gezin

2.2.1.1  De drang tot leren en lezen
Opvallend in de literatuur is dat de kinderen uit de arbeidersklasse die later terecht 
zullen komen aan de universiteit een sterk verlangen hebben om te studeren. Als kind 
zijn ze intelligent, kunnen goed leren en behoren tot de beste leerlingen van de klas. 
Bovendien vallen ze op omdat ze die kennis constant aan het demonstreren zijn. In 
huis zijn weinig of geen boeken aanwezig, daarom zijn ze aangewezen op de plaat-
selijke bibliotheek en sommigen van hen hebben daardoor al vroeg heel wat boeken 
doorgenomen (soms stiekem). 
Deze drang tot leren en lezen is erg vreemd voor het milieu; de ouders weten er zich 
geen raad mee en stuiten op spot en onbegrip. Lezen is ook verdacht. In het anti-intel-
lectuele klimaat van het arbeiders milieu wordt boekenwijsheid tegenover ‘het gezond 
verstand’ geplaatst (Leslie, 1995: 68). 
Lezen isoleert deze kinderen weliswaar van het gezin en vriendjes (Hicks, 1995: 151) 
maar biedt ook perspectieven op zelfpresentatie. Zo typeert Brands ‘goed kunnen leren’ 
als het centrale mechanisme om zich te kunnen bewijzen, als vehikel voor de eigen-
waarde (Brands, 1992: 119) en als rechtsgrond voor aanwezigheid in de school waar 
men eigenlijk niet mag zijn. Daar waar het gaat om de corebusiness horen ze er hele-
maal bij. Maar goed gebruikmaken van deze positie is door de sociale context een con-
fl ictueus gebeuren. Op de lagere school is men het lievelingetje van de juf (slim kind), 
terwijl men eigenlijk wil zijn zoals de anderen (Brands, 1992: 101). Op de middelbare 
school is men het ‘studiepikkie’ in een omgeving waar populariteit uitgemaakt wordt 
door verbale spitsvondigheden, bravoure en uiterlijk. Hier ervaart men als het ware aan 

(AWCA) (Barney Dews & Leste Law, 1995; Kosut, 2006; Ryan & Sackrey, 1996; 
Tokarczyk & Fay, 1993; Zandy, 1990, 1994). Deze vereniging heeft als doel kinderen 
uit de arbeidersklasse te ondersteunen bij hun studie aan de universiteit door beurzen 
beschikbaar te stellen, jaarlijkse congressen te organiseren en publicaties te verzor-
gen. Deze publicaties omvatten biografi sche essays van docenten en hoogleraren die 
door redacteuren min of meer thematisch geordend zijn vanuit de gedachte vooral 
de verhalen zelf te laten spreken. Desondanks is de meerderheid van de essayisten 
duidelijk geïnspireerd door Bowles en Gintis (1976): zij zien hun levensverhalen als 
een illustratie van de reproductiethese en als kritiek op de American dream – als een 
mythe die kansen biedt, maar ook zijn beloftes niet waarmaakt.
Daarnaast heb ik mij voor een beschrijving van de beleving van afkomst ook geba-
seerd op typisch sociologisch benaderingen – vertegenwoordigd door Brands (1992), 
Krijnen (1985) en Vandekerkhove en Huyse (1976). Ook deze auteurs positioneren 
zichzelf in het debat over de sociale stijgingskansen, maar leggen een sterker accent 
op systematische empirische onderbouwing. Ook sociologisch geïnspireerd, maar bre-
der empirisch onderbouwd is het onderzoeksjournalistieke werk van Lubrano (2004), 
waardoor een genuanceerd beeld neergezet wordt over de beperkingen versus de 
mogelijkheden van sociale stijging. In de Britse onderwijs- en opvoedingssociologi-
sche benadering (Archer, 2006a; Archer, Pratt & Phillips, 2001; Reay,1998, 2002; Reay 
e.a., 2001; Reay e.a., 2002; Tett, 2000) gaat het in eerste instantie meer om de toegang 
tot de universiteit en minder om de loopbaan daarna, maar deze benadering biedt een 
ruimer perspectief om de verhouding tussen de diverse antecedenten (klasse, gender) 
met elkaar te vergelijken. In de narratieve traditie is er weliswaar expliciete aandacht 
voor de relatie tussen gender- en klassendeterminaties, maar de uitdieping ervan is 
eerder illustratief dan theoretisch (Childers, 2002).
Daarnaast is de problematiek ook psychologisch benaderd. In dat kader is er onderzoek 
verricht naar individuele factoren die – met inachtneming van de sociale omstandighe-
den – kunnen instaan voor de overlevingskansen in de hogere klasse (Eckland, 1964; 
Ellis & Clayton Lane, 1967; Kohlberg e.a., 1984; Snarey & Vaillant, 1985; Unger,1998, 
2000). Een vergelijkbare invalshoek, maar vanuit een andere wetenschappelijke tradi-
tie, wordt vertegenwoordigd door Childers (2002) die de kansen om een ‘discontinue 
sociale stijging’ succesvol te maken, benadert vanuit traumastudies.

2.1.1  Relatie tot theoretisch kader

In dit literatuuroverzicht heb ik de thema’s geordend volgens de fasen in de levens-
loop. Omdat een traditie van sociaalwetenschappelijk debat over de problematiek 
nagenoeg ontbreekt, zijn hierin weinig theoretische en onderzoeksmethodologische 
krachtlijnen aanwezig waarlangs de literatuur helder kan gestructureerd worden. De 
biografi sche fasering is daarom een handig hulpmiddel om inzichten uit de diverse 
disciplines met elkaar te vergelijken en te verbinden. Een bijzonder facet van de biogra-
fi sche verhalen van de WCA’s is dat zij – naast emoties, rationaliseringen, strategische 
en educatieve uitspraken – soms sociologische noties bevatten over de betekenis van 
de afkomst. Sommige auteurs presenteren zelfs uitgewerkte sociaalwetenschappelijke 
exposés om hun positie te verklaren (Peckham, 1995; Sumser, 1995). Ik behandel ze 
in eerste instantie echter niet als bijdragen aan het wetenschappelijk debat, maar als 



50 Doorzetters 51Levensloop en loopbaan in de literatuur

van de moeder die tussen vijf en acht ’s avonds een baantje heeft als caissière bij een 
bank en ondertussen haar kind in de plaatselijke bibliotheek onderbrengt. Daarmee 
organiseert zij goedkope en vertrouwde oppas (men kent elkaar) en heeft zij een voor-
ziening getroffen om de leeshonger van het kind structureel te stillen. Vervolgens 
moet het personeel het probleem oplossen dat het kind steeds meer boeken wil en 
alleen toegang tot de volwassenenafdeling daarin kan voorzien (Leslie, 1995: 69). De 
moeder introduceert haar kind op haar manier in een intellectueel domein. 
Naast actieve ingrepen waardoor de verlangens van kind ‘erkend’ wordt, treffen we in 
de gezinscultuur zelf typische stimulansen aan. Zo is er het voorbeeld van de vader 
die in de schoot van het gezin – op de gezellige momenten – verhalen vertelt over zijn 
tochten als vrachtwagenchauffeur. Aan de ene kant gaan die verhalen over de ‘kleine 
slimme man’ die de rich bastard een poets bakt of op zijn nummer zet, aan de andere rich bastard een poets bakt of op zijn nummer zet, aan de andere rich bastard
kant stimuleert de vader daarmee de fantasie van de kinderen die al aan het dromen 
waren van een ander soort leven: ‘Ik leefde in een web van narrativiteit’ zo zegt Black 
(Black, 1995: 15). Opmerkelijk is dat op die manier de intelligentie van de kinderen op 
een niet lineaire cognitieve manier wordt gestimuleerd en ontwikkeld. Daarnaast zijn er 
meerdere aanwijzingen dat de ouders een soort instinctieve interesse in leren hebben 
en dat op hun manier in praktijk brengen. Martin (1995: 81) beschrijft hoe zijn vader 
dagelijks de krant uitpluist, er trots op is dat hij in alle staten van Amerika is geweest 
en weet wat ze daar eten. Maar vooral is hem de levendige en zoekende geest van zijn 
vader bijgebleven die zich uitgedaagd zag te experimenteren met kapotte apparaten. 
Zijn moeder had een immense eerbied voor personen met een opleiding en een titel en 
volgde, via intensieve contacten met de onderwijzers, de schoolprestaties van de kinde-
ren. Ook Kochuyt en Verhoeven (1995a, 1995b) signaleren een grote betrokkenheid van 
ouders uit de arbeidersklasse bij het onderwijs aan hun kinderen, maar wijzen erop dat 
ze daar geen handen en voeten aan kunnen geven door een gebrek aan adequate taal en 
voorbeeldpraktijken. En ook Martin (1995) ziet deze positieve oriëntatie constant onder 
druk staan door de zorg om telkens weer het hoofd boven water te moeten houden. 
Omdat deze kinderen bij de besten van de klas horen, komen ze via vriendjes in hogere 
milieus terecht (om hen te helpen bij het huiswerk), en ontwikkelen ze een grote 
gevoeligheid voor verschillen in gezinsculturen. Ze voelen scherp aan dat ze anders 
gekleed zijn, dat hun ouders bedeesder, gezagsgevoeliger en onderworpen zijn; dat ze 
geen auto hebben; dat ze in andersoortige huizen en doorgaans luidruchtiger buurten 
opgroeien en vooral dat ze een andere taal spreken (Brands, 1992: 92). Door vast te 
stellen dat er elders anders gesproken wordt, ontstaat al snel het besef van meerdere 
werkelijkheden. De taal van thuis representeert een andere, rauwere werkelijkheid: in 
zijn terugblik stelt Black (1995: 15) vast dat ze bij hem thuis niet beschikten over taal 
om de smerigheid van het leven buiten de deur te houden en ook geen reden zagen 
om daar woorden voor te zoeken. Humor, vloeken en grofheid zorgden daar wel voor. 

Men wil weg uit zijn milieu en er ontstaat langzaam een besef dat men daar de mid-
delen voor heeft. Zij zijn echter niet altijd de eersten in het gezin die iets met dit 
verlangen gedaan hebben, ook de ouders hebben soms een geschiedenis van zoeken 
naar betere maatschappelijke condities achter zich. Maar zij zijn de eersten die dat via 
een opleiding willen realiseren. Meerdere auteurs verwijzen naar de pogingen die hun 
ouders al eerder ondernomen hadden of tijdens hun kinderjaren aan het ondernemen 
waren, om op de een of andere manier hun milieu te ontstijgen. Dat kan de vorm aan-

den lijve dat het niet zozeer gaat om de corebusiness, maar om de plaats in de pikorde 
van de schoolsubcultuur (Matthijssen, 1986b). Men krijgt wel goede cijfers maar dat 
juist plaatst hen onderaan of buiten de sociale en symbolische orde (Brands, 1992: 121). 
In deze orde is het van groot belang uit welk milieu je komt en wat je affi niteit is met de 
cultuur van de lokale elite die al decennia de leerlingen voor de scholen aanlevert. 
De drang tot leren is weliswaar een belangrijke hulpbron maar contraproductief in 
een leeromgeving waarin andere wetten gelden dan alleen maar goed kunnen leren. 
Sommige kinderen zijn in staat om de uitdaging aan te gaan en verwerven een ‘status 
van respectabiliteit’, anderen trekken zich terug en leiden een solitaire schoolloop-
baan. Dit ervaren zij het scherpst in het voortgezet onderwijs.

2.2.1.1  Gezinscultuur
Het goed kunnen leren en het verlangen om te lezen plaatst deze kinderen buiten de 
gewoonten en conventies van het gezin en zijn milieu, maar aan de andere kant zijn 
er talrijke indicaties dat zij zich in gezin en milieu veilig en geborgen voelen4. In nage-
noeg alle verhalen is er sprake van een warme verhouding met de ouders en sterke 
integratie in de leefgemeenschap, maar ook van een constante struggle for life. Dit komt 
het scherpst tot uiting in de Amerikaanse studies. De kinderen werken er hard mee 
voor het gezinsinkomen; ze worden geconfronteerd met en nemen deel aan de kunst-
grepen van de ouders en andere familieleden om het hoofd boven water te houden. In 
veel gevallen worden zij actief betrokken bij de overlevingsstrategieën die niet zelden 
de vorm aannemen van complotten tegen de overheid of tegen fi nanciële instellingen 
(Black, 1995: 16; Martin, 1995: 75). De kinderen vertonen bovendien groot begrip en 
tolerantie voor deze strategieën van hun ouders en schuiven hun eigen verlangens 
opzij om hen te sparen (Brands, 1992).
In de Europese studies speelt armoede meer op de achtergrond en ligt de nadruk 
eerder op de betekenis en de beleving van sociale en culturele verschillen (Brands, 
1992) en op identifi catiepatronen. Kinderen stellen op school vast dat zij uit een ander 
milieu komen omdat men thuis anders praat, andere tafelmanieren heeft, of gewoon 
omdat men zich bekeken voelt. In het Vlaams onderzoek (Vandekerckhove & Huyse, 
1976: 75) wordt een reactie van ouders beschreven die zich afvragen of de kinderen 
het studeren wel zullen aankunnen en onder verwijzing naar het commentaar van de 
‘anderen’ (buren, familie) hun zoon proberen te overtuigen om ‘iets eenvoudigers’ dan 
geneeskunde te kiezen. 
Meerdere WCA-essayisten beschrijven hoe hun vaders met veel gevoel voor heroïek 
verslag doen van kleine overwinningen op bazen, armoede en ellende, van de strijd 
tegen werkloosheid, uitsluiting en vernedering. Maar waar de vraag zich aandient wat 
te doen met een kind dat wil gaan studeren, blijven de ouders besluiteloos achter. Een 
eerste primaire reactie is vaak het kind zijn aspiraties ontnemen of trachten bij te stu-
ren. Maar hoe heftig de ouders ook reageren en hoe hard ze ook schreeuwen, er zijn er 
heel wat die op hun manier toch een uitweg zoeken. Sprekend voorbeeld is het verhaal 

4  Ik kwam maar één verhaal tegen waarin de vader hardhandig is en in dat geval doet de schrijver 
beroep op de Braziliaanse pedagoog Freire (1972) om de ‘normaliteit’ van dit gedrag te verdedigen 
(Peckham, 1995: 266).
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zijn de uitzonderingen uit de arbeidersklasse voor wie het wel gewerkt heeft. 
Wat de maatregelen vooral niet vermochten was het overbruggen van de culturele 
kloof (Kochuyt & Verhoeven, 1995a). Daarom is het interessant om te bekijken of in de 
literatuur indicaties te vinden zijn van de betekenis van specifi eke culturele contexten 
waarvan de gezinnen van de arbeiderskinderen deel uitmaken. 

2.2.2.1  Taal
Van groot belang is de omgang met taal. In het arbeidersmilieu wordt een andere taal 
gesproken. Of er nu sprake is van een beperkte ‘arme’ taal of van een ‘andere’ maar 
even rijke taal als de taal van de hogere klasse, is een discussie die door meerdere 
auteurs wordt aangehaald. Typisch is de reactie van Piper (1996: 268) op de kritiek op 
Basil Bernstein. Hij onderschrijft wel degelijk Bernsteins (1971) onderscheid tussen 
de elaborated code van de middenklasse en de elaborated code van de middenklasse en de elaborated restricted code van de arbeidersklasse en restricted code van de arbeidersklasse en restricted
verwerpt de kritiek op dit onderscheid als determinisme en ideologische vooringeno-
menheid die onder meer door Labov (1972) is uitgewerkt. Meerdere auteurs geven aan 
dat de taal van de arbeidersklasse niet zomaar een ‘andere’ taal is, maar hen wel dege-
lijk heeft beperkt, en bovendien een bron van discriminatie, spot en amusement voor 
de anderen betekende (Brands, 1992: 79). Taal en taalgebruik zijn een heel gevoelig 
punt. Taal positioneert en kan er daardoor voor zorgen dat je op je nummer gezet en 
uitgesloten wordt. Taalgebruik levert de ervaring van gecorrigeerd te worden (na uitge-
lachen te zijn) door moeders van vriendinnetjes (Brands, 1992: 79). Het slimme kind 
dat in huis wordt gehaald om te helpen bij de studie van haar vriendinnetje wordt als 
folklore op haar plaats gezet (‘o wat een grappig taaltje’) (Brands, 1992: 80) maar tege-
lijkertijd genadeloos gecorrigeerd, want uiteindelijk deugt de uitspraak helemaal niet. 
Dat leidt dan tot verdere uitsluiting van begeerde activiteiten (toneelspelen bijvoor-
beeld) (Brands, 1992: 80-81). Daarnaast doet het kind de ervaring op dat bij vriendjes 
over vreemde onderwerpen (muziek en schilderen) gesproken wordt of dat moeders 
van vriendinnen vragen stellen waar geen antwoord op te geven is.
Het gaat echter niet alleen om taalgebruik en waarover al dan niet gepraat wordt, het 
onderscheid in taal verwijst tevens naar uiteenlopende communicatievormen en achter-
liggende werkelijkheidsbenaderingen. Zo stelt Lubrano (2004) dat de wereld van de 
arbeidersklasse vooral opgebouwd is uit tastbaarheden en de middenklassenwereld 
uit symbolen. In de white-collar wereld kan je veel tijd en energie steken in iets waarin 
je gelooft, iets dat voor zichzelf spreekt, maar dat uiteindelijk geen betekenis krijgt 
als anderen niet zeggen dat het betekenis heeft. Het werk spreekt niet voor zichzelf 
(Lubrano, 2004: 139); het moet uitgelegd en bediscussieerd worden; het is nooit af, het 
bestaan en de waarde moeten constant bewezen worden. Over wat arbeiders doen of 
maken is geen discussie mogelijk, het is af of niet af.
Het gebrek aan onderwerpen om over ‘van gedachten te wisselen’, het gebrek aan 
verbale cultuur, het onvermogen tot communiceren, de beknopte manier van formu-
leren en het spreken in statements, communicatie zonder veel woorden (een woord 
en de rest gebaren) en een geringe woordenschat is voor een van de respondenten van 
Brands reden om te verzuchten dat ‘wij betekenisloze mensen zijn’, die geen geschiedenis 
hebben omdat we niet over de woordenschat beschikken om hierover te refl ecteren en 
aldus een rode lijn te construeren (Brands, 1992: 84). In het arbeidersmilieu kan men 
zich niet voorstellen een geschiedenis te hebben, men zegt: ‘Vroeger was alles anders’ 

nemen van sociale mobiliteit; hogerop komen door opzichter of voorman op de fabriek 
te worden, een winkel of een restaurant te beginnen. Dat gaat dikwijls gepaard met 
regionale mobiliteit: doorgaans omwille van het werk van de vader emigreert het gezin 
van het platteland naar de stad of naar een betere buurt. De stijging kan echter ook 
een meer ideële vorm aannemen: dikwijls is de vader een geëngageerd vakbondslid 
of is de moeder actief in een religieuze gemeenschap. Een belangrijke factor daarbij 
is het ‘stijgingsbewustzijn’ van de moeder die door haar huwelijk een sociale daling 
meemaakte. Deze moeders zijn afkomstig uit gezinnen waar de sociale stijging een 
generatie eerder is ingezet, maar waar alleen de mannelijke leden van konden profi teren. 
Qua opleidingsniveau zijn man en vrouw gelijk, maar de vrouw brengt een hoger aspira-
tieniveau mee en dat projecteert ze onder meer op de kinderen (Schaardenburg, 1988). 
Deze aanzetten tot sociale mobiliteit blijven echter beperkt en brengen niet automa-
tisch een oplossing mee voor de onbekende problemen die daarmee gepaard gaan 
(Sennet & Cobb, 1972). Zo hebben de ouders de neiging om een geslaagde sociale stij-
ging vooral te zien als de bevestiging van de regel dat je alleen door hard werken kan 
ontsnappen aan de bestaansvoorwaarden van de klasse. Ook sociale stijgers laten de 
no-nonsense werkelijkheidsopvatting niet varen waarin boeken en je brood verdienen 
met ‘fantasie’ niet past (Leslie, 1995: 71). Lang (1995: 159) geeft aan dat zijn vader – een 
‘arbeidersaristocraat’ – een vakbondsman was, een oorlogsveteraan met veel autono-
mie in zijn dagelijks werk maar in alles de leefwijze van de arbeidersklasse leidde: hij 
blijft welbewust in een arbeidersbuurt wonen, gaat niet op vakantie, reist niet ‘om te 
leren’ maar om zijn familie en vrienden te bezoeken en leert zijn kinderen de vrije-
tijdsgeneugten van de arbeider (vissen, barbecueën, lol maken met vrienden). 

2.2.2  De betekenis van de sociale en culturele omgeving

In het eerste hoofdstuk heb ik aandacht besteed aan de maatregelen van de overheid 
met het oog op de participatie van de lagere klassen aan universitaire opleidingen 
en aan het debat van onderwijs- en stratifi catiesociologen dat daarmee gepaard gaat. 
Zowel in Nederlands als Engels onderzoek is de conclusie met betrekking tot deze 
maatregelen helder: er is nog steeds een sterk verband tussen het beroep van de vader 
en het schoolsucces van de kinderen (zie hoofdstuk 1; Dronkers, 2007; SCP, 1998, 
2001; Robertson & Hillman, 1997; Ross, 2003). Wat deze cijfers sociologisch ook 
mogen uitdrukken, belangrijk is dat de individuen die in de bloemlezingen aan het 
woord komen zonder uitzondering geprofi teerd hebben van het veranderde klimaat 
via studiebeurzen en andere stimuleringsmaatregelen5. Ook al hebben vooral de mid-
denklassen van deze maatregelen geprofi teerd (Deleeck, 1983; Wilbrink, 1999)6, zij 

5  Die overigens in Nederland en België meer effect hadden dan in Amerika. In België en Nederland is 
de noodzaak om naast de studie nog hard te werken om in het levensonderhoud te kunnen voorzien 
minder groot. Ik vind daar in de literatuur althans geen verwijzingen naar. Dat heeft als bijkomend 
effect dat in Europa een scherpere scheiding tussen arbeidstijd en studietijd voorkomt. Sinds de 
reductie van de studiebeurzen is in Nederland de noodzaak voor studenten om te werken groter 
geworden, maar het lijkt erop dat dit voor de meeste studenten bedoeld is om te voorzien in de 
extra’s die de kwaliteit van studentenleven vereisen. 

6  Herman de Leeck spreekt in dit verband over het matteuseffect.
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wordt voorgesteld als een uitdaging van de waarden en leefstijl van de werkende klasse 
en zijn een bedreiging voor hen die achterblijven. Men hoort zijn plaats te kennen en 
het verlangen om te veranderen is niet legitiem. Een dochter wordt door haar moeder 
vergeleken met haar nichten die grote Mercedessen hebben, geld op de bank, een 
man of een vriend, kinderen: zij heeft dit allemaal niet. Voor meisjes komen daar nog 
bij dat ontmoedigingen zich concentreren op het gederfde moederschap (Archer & 
Leathwood, 2006: 190).

Opvallend is dat deze vorm van argumentatie nagenoeg ontbreekt in Amerikaans 
onderzoek. Waar in de Europese context deze kinderen vooral het verwijt krijgen dat ze 
niet beantwoorden aan de verwachtingen en de normen van de directe gemeenschap 
(al dan niet gesitueerd in een klassenculturele context), ligt in Amerika het accent op 
het isolement van het individu in de gemeenschap van de peers omdat hij rare dingen 
doet (zoals lezen bijvoorbeeld). Deze voorbeelden laten zien hoe het niet alleen krachten 
van buiten de gemeenschap zijn die het de kinderen moeilijk maken om verder te 
studeren. Er is niet alleen sprake van een tekort aan cultureel kapitaal, maar ook (en 
misschien wel vooral) van een beperkende leefcultuur en daarmee verbonden beteke-
nissen, opvattingen en verwachtingen die de kinderen actief probeert binnen de klasse 
te houden (zie ook Elias & Scotson, 2005).

2.3  Studeren 

De klassieke eerste stap in de richting van de universiteit verloopt doorgaans via de 
middelbare schooltypes die directe toegang verlenen tot de universiteit (vwo, gymna-
sium). Een van de overheidsmaatregelen die de overheden uit de diverse Europese 
landen in de jaren zestig en zeventig hebben genomen, was het stroomlijnen en het 
op elkaar afstemmen van de traditionele onderwijsvormen. De belangrijkste bedoe-
ling – naast het op gang brengen van een proces van onderwijsvernieuwing – was de 
doorstroming tussen verschillende types onderwijs mogelijk te maken, en daarmee 
indirect ook de toestroom naar de universiteit te vergemakkelijken. Desondanks kan 
de Nederlandse variant van deze onderwijshervorming uit de jaren zestig niet gezien 
worden als een welbewuste stap in de richting van meer rechtvaardigheid door rui-
mere toegangsmogelijkheden naar de universiteit voor lagere sociale klassen (Van der 
Velden, 1996, verwijst naar Leune in Uitleg, 1993). De nadruk op het verminderen Uitleg, 1993). De nadruk op het verminderen Uitleg
van sociale ongelijkheid werd pas actueel in de jaren zeventig door de inzet van de 
sociaaldemocratische onderwijspolitiek (in het eerste hoofdstuk is die problematiek 
aan de orde geweest). In deze paragraaf gaan we dieper in op de betekenis van het 
voortgezet onderwijs voor onze doelgroep in relatie tot de wens aan de universiteit te 
gaan studeren. 

2.3.1  De universiteit als ideaal

Voor individuen die al ver gevorderd zijn in hun beroepsloopbaan, is het zeer waar-
schijnlijk dat de keuze voor een voortgezette opleiding rond hun twaalfde levensjaar 

(Brands, 1992: 83-84). Deze getuigenis staat in fel contrast met de Amerikaanse 
auteurs die hun essays doorgaans beginnen met een toelichting bij hun afstamming – 
die meestal een immigratiegeschiedenis is, en in veel gevallen tegelijkertijd een relaas 
van sociale daling (Kovacovics, 1995: 233; Pegueros, 1995: 89). 

2.2.2.2  Geloof en religie
Niet alleen de macrocontext is van belang, ook de directe omgeving kan een belang-
rijke rol vervullen in het verder studeren. Er zijn meerdere illustraties aan te treffen 
van de rol van geloof en kerken. Exemplarisch is het verhaal van een zwarte vrouw die 
opgroeide in een arme en zeer christelijke gemeente en kon gaan studeren met col-
lectegeld dat bedoeld was voor ‘de toekomst van de kinderen en voor hen die niet wer-
ken’. De verantwoordelijkheid voor de besteding van dit potje lag bij een groep oudere 
vrouwen die bovendien belangrijke emotionele ondersteuning boden in de moeilijke 
momenten (Warren, 1995: 106). Eerder wezen we op de rol van een moeder (in een 
white trash gezin in Kentucky) die in haar geloof de inspiratie vond om haar kinderen 
te stimuleren om te gaan studeren. Andere auteurs verwijzen naar de stimulerende 
rol van de plaatselijke katholieke kerken die in de armenscholen het begaafde kind 
herkenden en stimuleerden om verder te leren (Pegueros, 1995: 91). 
Een ander voorbeeld van kerkelijke invloed – maar dan op een hoger institutioneel 
niveau – is de betekenis van een seminarieopleiding. Alleen Vandekerckhove en Huyse 
(1976) spreken over het priesterschap als beroepsperspectief. In mijn generatie zijn 
nogal wat academici met een seminarieachtergrond, maar naar de betekenis van priester-
opleidingen voor de sociale stijging van arbeiderskinderen is geen systematisch onder-
zoek gedaan. De ervaringen van hen die deze weg hebben afgelegd maar nooit priester 
zijn geworden (of later uitgetreden zijn), zijn illustratief voor een specifi ek traject 
van sociale stijging. Meerdere kinderen die goed konden leren, zijn op hun 12de in 
het klein seminarie terechtgekomen via een actie van congregaties die dorpspastoors 
inschakelden om arme, slimme jongens te rekruteren voor het priesterschap. 

2.2.2.3  Directe sociale omgeving
Deze stimulerende invloeden van de bredere institutionele en lokale contexten 
moeten vaak de confrontatie aan met de sociale controle van de directe omgeving. 
Vandekerckhove en Huyse (1976: 76-78) presenteren een reeks van voorbeelden 
waarin directe en aangetrouwde familie, buren, de voetbalclub en zelfs het hele dorp 
‘commentaar’ leveren naar aanleiding van een kind met studie ambities. Zowel de 
zonen en dochters als de ouders krijgen een heel gamma van uitgesproken en achter-
bakse verwijten over zich heen en niet zelden resulteert dat in een of andere vorm 
van afwijzing. Beschuldigingen van hoogmoed, snobisme en valse pretentie worden 
afgewisseld met openlijke uitingen van jaloezie en leedvermaak (als de student gezakt 
is). Maar de student wordt vooral verweten dat hij zijn ouders economisch in de steek 
laat, dat hij grote fi nanciële risico’s zou lopen en dat hij zich zou verwijderen van thuis 
en familie. Deze sociale druk van buren en familie komt ook voor bij Brands en in 
Brits onderzoek, maar wordt daar benaderd als leefstijl- en identiteitsproblematiek. 
Vrouwelijke respondenten (Archer & Leathwood, 2006) die (willen) gaan studeren, 
krijgen van hun familie te horen dat ze boven hun stand willen leven. Ontsnappen 
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2.3.2  Confrontatie 

Barney Dews en Leste Law (1995), Ryan en Sackrey (1996), Tomarazyk en Fay (1993) en 
Zandy (1994) voeren academici ten tonele die hun traject naar de academische wereld 
uitgebreid hebben beschreven en geanalyseerd. Deze weg begint bij een gewone 
publieke highschool, omvat soms nogal wat omzwervingen via lokale undergraduate 
colleges om te eindigen bij een graduate school en PhD-programma aan een ‘grote’ 
universiteit. In al deze verhalen klinken een sterke wil en verlangen om door te dringen 
tot een prestigieuze universiteit, en in veel gevallen is dat ook gerealiseerd. Maar ook 
wanneer zij terecht zijn gekomen aan mindere prestigieuze universiteiten, lijkt de 
beschrijving van hun traject op een moeizame tocht. In alle verhalen speelt het onder-
scheid tussen de elitaire prepschools7 en publieke scholen een belangrijke rol. Deze 
academici komen allen uit een gewone publieke middelbare school en dit afwijkende 
traject speelt hen parten. Of ze nu terecht zijn gekomen aan een universiteit in het 
Middenwesten of aan een universiteit van de ‘Ivy-League’8, hun beschrijvingen lijken 
dikwijls op het zoeken van een plaats in een vreemde en onbekende wereld. Ook de 
kleinere universiteiten maken deel uit van een ingewikkeld – plaatselijk of nationaal 
georganiseerd – statussysteem (zie ook Fussell, 1983) waar een aantal structurele ken-
merken van doorslaggevend belang zijn om erbij te horen (Ostrove, 2003).
Opvallend zijn de beschrijvingen van de interacties met medestudenten uit de hogere 
sociale klassen die studenten uit de arbeidersklasse doen beseffen dat ze er niet bij 
horen. Het gaat bijna nooit om openlijke afwijzingen, maar om de onuitroeibare impli-
ciete aanname dat je bent zoals zij, dat je het leven bekijkt op dezelfde manier als zij, 
en dezelfde achtergronden hebt (Lubrano, 2004: 149). Het is een sluipend proces. Een 
van de respondenten van Lubrano (2004: 153) had niet het gevoel dat het haar direct 
opbrak, maar met stukjes en beetjes kreeg ze steeds het gevoel er niet bij te horen. 
Haar medestudenten kenden alle uitgesproken en onuitgesproken codes en zagen in 
één oogopslag waar ze vandaan kwam (haar vader was brandweerman). Opvallend is 
dat sociaal onderscheid – in tegenstelling tot etnisch en sekseonderscheid – niet geto-
lereerd wordt. Etniciteit en sekse hebben zich tot legitieme invalshoeken ontwikkeld, 
klassenonderscheid is nog steeds not done (Tokarszyk, 1993). Ryan en Sackrey hebben 
het in dat kader over het ontstaan van uitgesproken vijandige gevoelens bij hen die 
afkomstig zijn uit de arbeidersklasse. Zij interpreteren deze vijandigheid als een ver-
schuiving en projectie van gevoelens van klassenverraad (Ryan & Sackrey, 1996: 294). 
Daarnaast zijn er scherpere en meer subtiele observaties van de sociale en culturele 
verschillen. Zo observeren respondenten van Lubrano het contrast in de beleving van 
probleemsituaties: middenklassenstudenten hebben net zo goed met problemen te 
kampen, maar bij hen is de verwachting dat het allemaal wel goed zal komen en dat 
hun levens perfect zullen verlopen – zoals voorbestemd (Lubrano, 2004: 89-90). Deze 
evidentie is kinderen uit de arbeidersklasse volkomen vreemd, zij voelen altijd de drei-
ging op de loer liggen dat het morgen afgelopen kan zijn. Bovendien is men geïmpo-

7  Elitaire middelbare scholen.

8  De ‘Ivy League’ is eigenlijk een universitaire sportcompetitie, maar staat symbool voor de deel-
nemende acht private elite-universiteiten in het Noordoosten van de Verenigde staten, waaronder 
Columbia, Harvard, Cornell, Brown, e.a. 

van doorslaggevend belang is geweest om aan de universiteit terecht te komen. Men 
moest als het ware op het juiste moment voor de goede opleiding kiezen, men moest 
weten wat men wilde en er ook nog psychologisch klaar voor zijn. Of het er in de 
keuzepraktijk van arbeiderskinderen ook op die manier aan toeging is een andere 
discussie, maar zonder twijfel waren de materiële en psychologische grenzen waarbin-
nen de juiste keuze moest worden genomen zo nauw dat de universiteit een aureool 
van onbereikbaarheid kon aannemen. Daardoor kon ‘studeren aan de universiteit’ een 
bijna mythische status verwerven (Brands, 1992: 158). Ondertussen was er wel een 
maatschappelijke ontwikkeling in gang gezet waardoor de toegang tot de universiteit 
meer vanzelfsprekend werd en waarmee ook een proces van demystifi catie op gang 
kwam. Ten eerste maakte de Mammoetwet het in principe mogelijk om via ‘opstroom’ 
(Lokman, 1995) vanuit de mavo aan de universiteit terecht te komen. Daarnaast was 
er sprake van een enorme expansie van het hoger onderwijs door de toenemende 
behoefte aan hoogopgeleide professionelen in de private en (semi-)publieke sectoren. 
Bovendien ontwikkelde zich – naast dit fenomeen van massifi catie – een maatschap-
pelijk debat over de democratisering en daarmee in zekere zin de ‘normalisering’ van 
het hoger onderwijs. In ieder geval ontstond een beeld van grotere bereikbaarheid. 
Brits onderzoek (Gilchrist, Phillips & Ross, 2003) laat echter zien dat de lagere sociale 
klassen daar niet echt van profi teerden. In tegenstelling tot de grotere participatie van 
etnische (vooral Aziatische) minderheden en vrouwen, kozen leerlingen uit de lagere 
sociale klassen na het voortgezet onderwijs nog steeds niet signifi cant meer voor de 
universiteit. Tegelijkertijd echter blijkt ook dat hun houding ten opzichte van de uni-
versiteit aan het veranderen was, er gingen – naast tekort aan fi nanciën en informatie 
– andere motieven een rol spelen. Ook al beschikt men aan het eind van de middelbare 
school over de vereiste kwalifi caties om studeren aan de universiteit te overwegen, 
toch kiest men er om specifi eke motieven niet voor (Archer & Leathwood, 2006). 
Een nadere beschouwing van deze motieven lijkt duidelijk te maken dat studeren aan 
de universiteit nu ook voor de arbeidersklasse onderwerp van een bewuste keuze kan 
zijn en niet meer de uitkomst van toevallige omstandigheden en persoonlijk door-
zettingsvermogen (zoals we in de vorige paragraaf uit Amerikaanse getuigenissen 
opmaakten). Ook al komen in de interviews bekende argumenten naar voren (‘dit is 
niets voor mij, te hoog gegrepen’, zie volgende paragraaf), de ondervraagde jongeren 
ervaren niet dat een hogere opleiding een toegevoegde waarde kan hebben voor hun 
toekomst. Van doorslaggevend belang is het inkomensverlies en het beeld dat zij door 
studeren geen gunstiger startpositie op de arbeidsmarkt zullen verkrijgen. Wat echter 
– vooral bij jongens – het meest opvalt, is de afkeer voor het stereotype beeld van stu-
denten en hun sociale positie (Archer & Leathwood, 2006). Op die manier wordt er 
een verbinding gelegd tussen klassenspecifi eke beelden van mannelijkheid en vrou-
welijkheid, opvoedingspatronen van gezin en school en identiteitsformatie (Archer, 
Hutchings & Leathwood, 2001; Archer, Pratt & Phillips, 2001; Ball, Reay & David , 
2002; Reay e.a., 2001). Opmerkelijk, aldus Reay, e.a. (2001), is dat de ‘institutionele 
habitus van de middelbare school’ de verwachtingen van de leerlingen uit de arbei-
dersklasse blijkbaar niet heeft kunnen transformeren in een individuele attitude die 
hen openstelt voor een studie aan de universiteit. Dit is de vraag die nu van belang is: 
wat gebeurt er met de kinderen uit de arbeidersklasse tijdens hun voorbereiding op en 
hun verblijf aan de universiteit?
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ren bij culturele evenementen (Brands, 1992, 142-143; zie ook Bland, 2004). 
Goede leraren op de middelbare school wijzen deze leerlingen de weg waarlangs zij 
zichzelf cultureel en intellectueel kunnen profi leren (Brands, 1992; Garger, 1995; 
Pegueros, 1995). Zij representeren in het directe blikveld van de leerling een andere 
manier van leven dan die van thuis (Brands, 1992: 122) en dat roept sterke toekomst-
verwachtingen op. Sprekend is de getuigenis van een van Brands’ respondenten over 
een goede docent die nieuwsgierigheid aanscherpt, inspireert en andere werelden 
opent. Op die manier loopt men niet alleen culturele achterstanden in, maar door de 
ontdekking van de nieuwe wereld is men meer dan zij die hem allang kennen gevoelig 
voor het bijzondere ervan. Daarmee nemen de leerlingen uit de arbeidersklasse een 
voorsprong en overstijgen zij de oppervlakkigheid van de omgang met de cultuurpro-
ducten van hun klasgenoten. Sommige leraren zijn in staat tot het aanleren van een 
onderzoekshouding en te stimuleren om het beste uit jezelf te halen, hebben aandacht 
voor de leerlingen, behandelen iedereen gelijk en houden hun leerlingen in de gaten 
(Brands, 1992). Het gedrag van deze leraren steekt schril af tegenover hun collega’s 
die denken dat de hele wereld in elkaar steekt zoals hun eigen gezin,en eigen milieu, 
en die de klas lastigvallen met verhalen over hun vakantie en politieke opvattingen 
verkondigen terwijl het uiten van geprononceerde opvattingen niet vanzelfsprekend 
is voor deze leerlingen. Goede leraren zijn de opvolgers van de ouders als identifi -
catiefi guren (Brands, 1992: 132). Zij kunnen ook de antwoorden geven die vaders en 
moeders niet kunnen geven. Op die manier kunnen leraren een stimulans zijn bij het 
overbruggen van het gebrek aan geïnternaliseerd cultureel kapitaal. Vooral leerlingen 
met een literaire en fi losofi sche instelling die affi niteit hebben voor onderzoek kun-
nen hier hun voordeel mee doen. Aan de andere kant kan deze verworvenheid ook 
een belemmering zijn, een bron van isolering betekenen van de medeleerlingen die 
weinig begrip hebben voor de fascinatie voor de cultuur die hen als het ware met de 
paplepel is ingegoten en voor wie het niet zelden juist een bron van verzet tegen de 
ouders is. Tegelijkertijd wordt het steeds moeilijker om over deze nieuwe spannende 
en interessante ontdekkingen te communiceren met de ouders zelf (Brands, 1992: 
133). Onmiskenbaar echter is dat van de ontdekking en exploratie van een nieuwe cul-
turele en intellectuele wereld een belangrijke stimulans kan uitgaan in de richting van 
een specifi eke zelfdefi niëring als intellectueel (zie ook Moses, 1995: 187).

2.3.3  Loyaliteitsconfl ict, intellectualisme en pragmatisme

Het type intellectueel waar Krijnen (1985) naar verwijst, weerspiegelt aan de ene kant 
een specifi ek en tijdsgebonden discours, aan de andere kant is het een copingmodel copingmodel coping
om te kunnen omgaan met de tegenstellingen tussen afkomst en de huidige posi-
tie. Door te kiezen voor een beroep waarin men zich als afgestudeerde kan inzetten 
voor de belangen van zijn milieu van afkomst hoeft men voor zichzelf de banden 
met dat milieu niet te verbreken. Dit patroon zien we bij een mijningenieur (die ook 
een ‘helm draagt’) en een leraar natuurkunde in een plaatselijke middelbare school 
(Vandekerckhove & Huyse, 1976). In het ene geval realiseert men de verbinding ideo-
logisch, in het andere geval ruimtelijk, maar in beide gevallen gaat het om een imagi-
naire verbinding tussen uiteenlopende klassenposities.

neerd door de fl air en de zelfverzekerdheid waarmee de middenklassestudenten een 
eigen en zelfs afwijkende eigen mening ten beste geven. Dat gevoel staat in schril 
contrast met het gevoel dat wat men te zeggen heeft niet waardevol genoeg is om er 
een betoog over te houden tegenover intelligente anderen (Lubrano, 2004: 92). Een 
andere respondent, die kamers schoonmaakte om in haar inkomen te voorzien, merkt 
daarbij op: ‘Deze jongens konden alles doen wat ze wilden want ze leefden in het besef 
dat er altijd iemand na hen kwam die hun rotzooi zou opruimen. Dit gaf hen vertrouwen 
en een gevoel van zekerheid, zij hadden de attitude van ‘we zijn de heersers over de 
wereld’, er was iets dat brandde binnen in hen, een rots vol van mogelijkheden, maar 
de meesten hebben er uiteindelijk niets van terecht gebracht’ (Lubrano, 2004: 99; 
zie ook Charlip, 1995: 37). Dit citaat zegt net zoveel over deze respondent als over de 
medestudenten waar zij een uitspraak over doet, namelijk dat zij nu leeft in het besef 
dat zij alles zelf heeft moeten opbouwen, zelf puin heeft moeten ruimen, zelf het 
gevoel van zekerheid heeft kunnen realiseren, en daardoor succesvol is geworden.
Met het gevoel ‘er niet bij te horen’ gaat onderwaardering van en twijfel aan de eigen 
intellectuele vermogens gepaard, of, zoals Vandekerckhove en Huyse (1976: 108) het 
zeggen: een sociale barrière wordt gesublimeerd tot een intellectuele barrière (deze 
studie kan ik niet aan). Ook Brands signaleert deze zelfonderschatting maar signaleert 
ook een ommekeer: zijn respondenten zetten hun intellectuele capaciteiten welbewust 
in als sociaal strategisch middel, maar met als averechts effect de reputatie van ‘studie-
pik’. Krijnen (1985) stelt tweeslachtigheid vast in de manier waarop arbeiderszonen 
zich verhouden tot ‘intellectuelen’. Zij erkennen dat zij door hun positie en competenties 
tot de ‘intellectuele klasse’ gerekend moet worden, maar tegelijkertijd representeren 
hun uitspraken afkeer van de intellectuelen die de universiteiten bevolken. Hij ziet 
hierin een botsing van twee cultuurpatronen, namelijk de non-expressieve, niet-licha-
melijke en verbaal georiënteerde middenklassenomgangsvormen versus de expres-
sieve, lichamelijke en anderstalige omgangsstijl van de arbeidersklasse (Krijnen, 1985: 
521). Dit dilemma lost men op door de eigen (toekomstige) positie als intellectueel te 
herdefi niëren vanuit een sociale en praktische oriëntatie. Door deze ‘actieve’ uitweg 
via een debat over de rol van intellectueel kan men, aldus Krijnen, het risico vermij-
den van een ‘arbeideristische’ perceptie, waardoor men zich eenzijdig via zijn afkomst 
profi leert. 

Brands laat overtuigend zien dat de middelbare school erg belangrijk is als introductie 
in het denk- en voorstellingspatroon van de intellectuele klasse. Ondanks de intel-
lectuele talenten is er bij aanvang sprake van zelfonderschatting (Brands, 1992: 109) 
en angst om af te gaan, maar ook van onzekerheid over de overlevingskansen binnen 
de omgangsvormen en culturele uitdrukkingsvormen. Thuis staat men alleen met 
zijn interesses (Brands, 1992: 110), maar ook het leren op school zelf is een eenzaam 
avontuur. Deze leerlingen worden wel eens aangesproken op hun braafheid in het 
reproduceren van leerstof (Brands, 1992: 136-137) maar het levert hen bijvoorbeeld wel 
op dat zij leren genieten van literatuur en andere kunstvormen. Dat brengt echter twee 
soorten confrontaties mee. Enerzijds de confrontatie met de wereld van thuis waar 
men die literaire en artistieke wereld niet kent, en anderzijds met de medeleerlingen 
die dit soort culturele interesses ouwelijk vinden (Brands, 1992: 141). Dit leidt tot een 
paradoxale ervaring want deze ‘voorsprong’ kunnen zij wegens gebrek aan culturele 
interesse bij de medeleerlingen kapitaliseren, bijvoorbeeld om de school te represente-
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recht je kwaliteiten te ontwikkelen. Bij vrouwelijke respondenten komen mengvormen 
voor, maar bij mannelijke respondenten is het ontsnappingsverhaal dominant. Het 
lijkt er bovendien op dat de keuze van mannen voor de universiteit secundair is, als 
een mogelijk traject naast meerdere andere trajecten die in deze op materiële welstand 
gerichte samenleving een rijke toekomst bieden.
Alleen vrouwelijke respondenten signaleren discussies met moeders, die hen welis-
waar eerst stimuleerden, maar later toch allerlei verwijten laten horen. Hieruit blijkt 
dat hun keuzes ervaren worden als een uitdaging aan de waarden en leefstijl van het 
gezin en een bedreiging voor hen die achterblijven. Kern van de verwijten is dat men 
zijn plaats hoort te kennen en dat willen veranderen niet legitiem is. Dat heeft schuld-
gevoel en het dwingende gevoel iets terug te moeten doen tot gevolg, maar ook een 
sterke behoefte om de ouders ervan te overtuigen dat men een goede dochter wil blij-
ven. Bovendien concentreren zich de confl icten met de moeder op het uitgestelde moe-
derschap. In reactie daarop winnen dan argumenten aan belang zoals ‘ik doe het voor 
mijn gezin, ik wil mijn kinderen wat meer te bieden hebben’. Om dit loyaliteitsconfl ict 
te beslechten, verschuift de argumentatie en doet men een pragmatisch beroep op een 
specifi ek beeld van vrouwelijkheid: ik doe dit vanuit mijn taak als toekomstig opvoed-
ster, niet om er zelf beter van te worden (Archer & Leathwood, 2006: 190).

Een andere manier om met dit loyaliteitsconfl ict om te gaan is koketteren met de 
arbeidersklasseachtergrond. Een extreem voorbeeld treffen we aan in het essay van 
Christopher (Christopher, 1995: 137) waarin zij verslag doet van haar ervaringen als 
timmermansdochter aan de universiteit. Zij was de student met de beste cijfers, ging 
in haar werkkleren college volgen en kreeg daarbij allerlei grappen en denigrerende 
opmerkingen over zich heen. Deze ervaringen, schrijft zij, leidden tot een ‘epistemolo-
gische crisis’ die haar naïeve geloof in de waarde van wetenschap verving door geloof in 
ervaringskennis, speciaal van hen die werken met ‘staal, hout en cement’ (Christopher, 
1995: 139). Uit het hele essay spreekt een gevoel van verbazing over en onherken-
baarheid van het universitaire leven en de academische denkwijze. Illustratief is haar 
beschrijving van de moeite die ze had om lezen en schrijven als werk te ervaren. Op 
een soortgelijke manier cultiveren sommigen een soort arbeidersklassesuperioriteit 
en presenteren zich als echte snobs (Lubrano, 2004: 93) vanuit het idee: wij kunnen 
het beter, wij hebben leren vechten en laten ons niet kisten; wij zijn het bewijs van het 
reële bestaan van de meritocratie; wij zijn taaier, beter gekwalifi ceerd en wij zijn er 
gekomen ondanks de armoede van onze ouders. 
Daartegenover staat de scherpe afwijzing door de meeste respondenten van Brands 
van dit koketteren met de arbeidersafkomst, in de politieke vorm van de studenten-
beweging van de jaren zestig. In eerste instantie is de reactie ambivalent: de demo-
cratische idealen spreken aan, maar niet het daarmee gepaard gaande ‘arbeiderisme’. 
De traditionele affi niteit met de vakbond versterkt hun wantrouwen tegen de (ver-
bale) radicaliteit en de beleden zuiverheid in de leer van de studentenbeweging. Hun 
‘manier van denken is eerder gericht op compromissen. Een respondent vindt de soli-
dariteit van studenten ronduit gênant, zij weet waar arbeiders in het echt mee bezig 
zijn (een nieuwe auto bijvoorbeeld) (Brands, 1992: 203). Bovendien betekenen de 
acties alleen maar tijdverlies door het eindeloos ‘ideologisch geleuter’ in de colleges, 
waardoor essentiële dingen van de stof niet behandeld worden (Brands, 1992: 207). 
In die zin vormt de studentenbeweging een soort belemmering voor de oplossing 

Wat is hier aan de hand en waar staat deze ‘imaginaire verbinding’ voor? Ongeveer 
alle auteurs in de Amerikaanse bloemlezingen, maar ook Brands en Archer verwijzen 
naar het gevoel van tweeslachtigheid dat het studeren aan de universiteit met zich 
meebrengt. Aan de ene kant is er de wens en het verlangen om het milieu te ontstij-
gen, aan de andere kant is er sprake van een mengsel van verlatingsangst, schuldge-
voel, ontrouw en gemis. Om de ‘American dream’ te realiseren (Gardner, 1993: 49) 
verlaat men zijn ouders, familie en vrienden, niet alleen lijfelijk maar ook cultureel 
en geestelijk. Dat gaat echter ten koste van een pijnlijk bewustzijn dat ouders, vrien-
den en familie deze kans niet hadden, maar ook dat hun lot nog ieder moment kan 
toeslaan. Met name vrouwen getuigen volop van het gemis van hun ouders en vooral 
van (de conversaties met) hun moeder. Niet zelden kiezen zij – als academici – ter 
compensatie een onderzoeksterrein ‘dicht bij huis’, hetzij letterlijk, hetzij thematisch 
(Ryan & Sackrey, 1996: 293). Opvallend in de essays verzameld door Tokarczyk en Fay 
(1993) zijn de expliciete verwijzingen, in de titels, naar thuis, naar (groot)moeder en 
het dochter-zijn. Typisch is bijvoorbeeld deze titel: ‘Wat doet een leuk arbeidersmeisje 
als jij op zo’n plek?’ (Gardner, 1993: 49).

Met een beroep op Dahrendorf verklaren Ryan en Sackrey de oorsprong van dit loya-
liteitsconfl ict uit het los maken van zingevingkaders als familie en vrienden (Ryan & 
Sackrey, 1996: 115). De geborgenheid en gebondenheid die men daar voelt, als vaste 
ankerpunten, laat men welbewust los voor ‘nieuwe kansen’. Maar die kansen zijn 
voorlopig nog niet gerealiseerd; alles hangt af van nieuwe, cruciale en betekenisvolle 
verbanden die men zelf moet construeren. Een van die mogelijkheden is de intel-
lectueel die zich verbindt aan de belangen van de onderdrukte klasse. Als legitime-
ringskader is dit profi el in veel van de bloemlezingen prominent aanwezig en met 
name bij hen die geïnspireerd zijn door de sociale bewegingen van de jaren zestig en 
zeventig. De meest bevlogen – maar ook scherp strategisch geformuleerde – omschrij-
ving treffen we aan bij de arbeiderszoon en studentenleider Ton Regtien wanneer hij 
de individualistische en elitaire opvattingen en de ‘op niets berustende zelfverzekerde 
arrogantie’ van de klassieke intellectueel aan de kaak stelt (Regtien, 1988: 62). Er zijn 
ook oudere, religieus geïnspireerde vormen die intellectuele dienstbaarheid aan de 
sociale gemeenschap promoten (Dondeyne met de Universitasbeweging in Leuven, 
zie Roeffaers, 2005). Meer herkenbaar zijn de sociaal georiënteerde beroepen in het 
welzijnswerk, leraarschap en ambtenarij.

In het meer actuele debat over de toegang tot de universiteit lijken de accenten enigs-
zins verschoven. Hoewel het loyaliteitsconfl ict bij Archer en Leathwood (2006) niet 
expliciet aan de orde komt, laten de motieven om al dan niet aan de universiteit te stu-
deren een meer pragmatische instelling zien. Archer en Leathwood zien bij mannen 
vooral persoonlijke en economische motieven, bij vrouwen een combinatie van per-
soonlijke, sociale en familiale motieven (een beter persoon worden, de familie onder-
steunen). Bij etnische minderheden spelen vooral statusmotieven een rol, zoals de 
familie trots maken en status en respect verkrijgen. Met andere woorden: opteren voor 
de universiteit is opteren voor een kwalitatief beter leven. Dit beter leven kent twee 
varianten: het ontsnappings- en het ontwikkelingsverhaal. In het ontsnappingsverhaal 
gaat het om het ontsnappen uit een working class bestaan oftewel een leven nastreven 
waarin men geen vuile handen krijgt. In het ontwikkelingsverhaal gaat het om het 
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iets terugdoen door eerst een paar jaar voor de ouders te werken’) realiseren een vorm 
self-damnation (Willis, 1977, zie hoofdstuk 1). 
Lubrano (2004) stelt bij zijn respondenten vast dat een sterk stijgingsbewustzijn 
gepaard kan gaan met het ontbreken van wat hij noemt een ‘adequaat carrièrebewust-
zijn’. Zij weten wel wat hun diploma waard is en wat ze ermee kunnen, ze vergeten 
echter dat het er niet om gaat de beste te zijn (zoals ze zichzelf voelen), maar dat 
je ergens in moet passen, relaties en een netwerk moet hebben om je op gang te 
brengen. Ze lopen aan tegen types die minder competent en energiek zijn maar er 
wel komen omdat ze perfect weten wat ze moeten doen en laten en wat ze wanneer 
moeten zeggen. Op dat punt zitten hun opvoeding en de verhalen van de vader hen 
behoorlijk in de weg. Zij komen het bedrijf binnen met opvattingen dat de ‘baas’ de 
gemeenschappelijke vijand is, dat men solidair is met de collega’s en vooral dat succes 
in het leven wordt afgemeten aan de vastigheid en zekerheid die men bereikt heeft 
(Lubrano, 2004: 137). Deze waarden worden vrij snel als contraproductief ervaren; 
de solidariteit in de nieuwe situatie moet de baas en het bedrijf betreffen, de collega’s 
moeten als concurrenten ervaren worden en elk individueel bereikt resultaat leidt tot 
onrust onder de collega’s. Bovendien heeft men niet de tact verworven om zijn mond 
te houden, alleen maar op een indirecte manier zijn mening te geven of die te verber-
gen en zich te gedragen alsof er niets aan de hand is.
Al snel constateert men dat je werk goed doen geen garanties biedt om hogerop te komen. 
Het gaat daarbij vooral om het aanboren en uitbouwen van netwerken. Om hogerop te 
komen, moet je goed weten wat je moet doen en zeggen in welke situatie. Mensen die 
uit de arbeidersklasse afkomstig zijn, kunnen dit niet, ervaren dit als slijmen, ze willen 
alles op eigen verdienste bereiken en anderen daar niet voor gebruiken. Ook de gemid-
delde middenklasser vindt het niet leuk om te netwerken, maar hij heeft geleerd dat dit 
heel erg belangrijk is (Lubrano, 2004: 144). Bovendien voelt men zich niet op zijn gemak 
in de nabijheid van mensen met macht en vindt men socialiseren met collega’s en supe-
rieuren lastig en ongemakkelijk, men wil ze liever niet thuis ontmoeten. 

Herinneringen aan de kindertijd gaan zelden over ambitie en carrière. Men herin-
nert zich situaties en sferen, maar er is klassenonderscheid in waar ze over gaan. 
Illustratief is het verhaal van Garger (1995: 41) wiens decaan van de faculteit hem 
vertelde dat hij als jongetje met zijn grootvader de hoofdinspecteur van het openbaar 
onderwijs bezocht en toen dacht: ‘Op een dag zit ik op die stoel’. Hij had er uiteinde-
lijk – na een succesvolle carrière in het onderwijs – vijftien jaar op gezeten. Dit riep 
bij Garger herinneringen op aan het bezoek aan zijn vader die een restaurant gekocht 
had na een half leven werken voor een baas. Hij was erdoor gefascineerd hoe goed zijn 
vader was in alles wat hij deed (zelfs aardappels schillen), hoeveel mensen hij kende 
en hoe graag ze hem mochten (Garger, 1995: 52). Garger ziet bij zijn kinderen en bij 
de kinderen van collega’s hetzelfde gebeuren als bij zijn decaan: zij praten op jonge 
leeftijd al gesofi sticeerd over naar welke universiteit zij willen. 

2.4.1.2  Het bedriegersyndroom
Een psychische druk die met name aan het begin van de loopbaan sterk ervaren wordt, 
is het gevoel ‘wie ben ik dat ik hier mag zijn’ (Charlip,1995). Het gaat om het binnen-
treden in een wereld die wordt ervaren als de wereld van een ander. Die anderen ‘have 

van het loyaliteitsconfl ict. Lubrano (2004) geeft een voorbeeld van een omgekeerde 
beweging. In een staking van journalisten en drukkers doet een journalist – zoon van 
een lopende bandwerker – mee uit principiële solidariteit. Hij houdt het moeizaam 
(materieel en ideëel) vol tot het bittere eind, maar eigenlijk was hij het niet eens met de 
manier waarop de vakbond de staking uitriep en met de middelen die ingezet werden 
(vernielingen en ideologische scherpslijperij). De loyaliteit aan zijn vader belemmerde 
hem openlijk voor zijn mening uit te komen (Lubrano, 2004: 209-210).

2.3.4  Besluit

Het traject dat arbeiderskinderen in hun universitaire loopbaan doorlopen, is niet 
alleen confronterend en lastig, maar biedt evenzeer van openingen en mogelijkheden. 
Structureel is er sprake van achterstand, maar men heeft gebruik gemaakt van de 
maatregelen van de overheid of van particuliere beurzen om universitaire studies aan 
te vangen en af te ronden. Daarnaast zijn er in het ouderlijk gezin en zijn omgeving 
meerdere stimulerende factoren aanwezig. Desondanks blijft de noodzakelijke cultu-
rele bagage van het gezin beperkt. Deze wordt aangevuld door de middelbare school, 
en later door de universiteit. Personen, identifi catiemodellen en ideeën spelen een 
belangrijke rol. De belangrijkste hinderpaal die zij daarbij moeten overwinnen, is het 
hanteerbaar maken van de tweespalt die gepaard gaat met sociale stijging. Men moet 
huis en milieu niet alleen letterlijk maar ook symbolisch verlaten, terwijl het enige 
houvast voor de toekomst in de nieuwe en vreemde wereld de zelf verworven compe-
tenties zijn.

2.4  De loopbaan

2.4.1  De start van de carrière 

2.4.1.1  Ambitie
Wat gebeurt er als men het universitair diploma ontvangen heeft en wat betekent dat 
diploma? Vandekerckhove en Huyse (1976: 127) constateren een duidelijk verschil; 
voor de hogere klasse is het een arbitrair uitgangspunt waarna ‘alles nog te beginnen 
is’, de afgestudeerden uit de lagere klasse hebben de eindstreep bereikt en vinden 
dat ‘het diploma onmiddellijk moet renderen’. De baan die men dan verwerft ziet 
men eerder als geluk of toeval en niet als het object van vrije keuze en/of planning. 
Arbeidersaforismen als ‘wat moet je nog meer als je gekomen bent waar je wilde 
komen…wees tevreden met wat je hebt’ komen hierbij goed van pas (Vandekerckhove 
& Huyse, 1976: 140). ‘Vanaf nu doet het diploma zijn werk (niet ik)’; ‘mijn aspiratie 
is bereikt, ik heb het economisch voor elkaar’; ‘ik ben beter af dan mijn ouders.’ 
Bijzondere aantrekkingskracht vormt een baan als rijksambtenaar: voor de hogere 
klasse een vorm van ‘vastzitten’, voor de lagere klasse de ultieme bron van bestaansze-
kerheid (en: een vast pensioen) (Vandekerckhove & Huyse, 1976: 130). De commerciële 
sector sluit men al bij voorbaat uit ‘omwille van het ellebogenwerk’ (Vandekerckhove & 
Huyse, 1976: 141). Specifi eke codes en aforismen (‘men kent zijn plaats’ en ‘men moet 
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zijn zij zich zeer bewust van de trots van de ouders en de offers die zij gebracht heb-
ben en krijgen daarom het gevoel een schuld te moeten inlossen, hetzij in materiële 
zin, door een paar jaar (gedeeltelijk) zijn salaris af te staan, hetzij op een ideële manier, 
door de leefwijze van de arbeidersklasse te onderzoeken (Hooks, 1993: 99). Soms echter 
leidt dit tot wrok, omdat men er niet zo goed tegen kan het gewicht van de dromen van 
generaties op zijn schouders te voelen, de volle verantwoordelijkheid te dragen voor de 
uitbraak uit het milieu en zijn naam te verbinden aan iets groters dan waar de familie 
traditioneel voor staat (Lubrano, 2004: 105). In dat verband signaleert Brands soms 
een verongelijkte toon, een soort gemor van een minderheid tegenover de rest van de 
wereld – samen met het gevoel er niet te mogen zijn (Brands, 1992: 239).
Deze reacties van academici afkomstig uit het arbeidersmilieu kunnen resulteren in 
een patroon van overdreven identifi catie met de ‘gewone man’. Brands stelt bij meer-
dere respondenten – gevoed door de tijdsgeest – een dwangmatig ‘gewoon taalgebruik’ 
vast en afwijzing van het wetenschappelijk jargon. Dit hindert hen weliswaar bij hun 
professionele ontwikkeling, maar ondersteunt hun visie op de dienstbaarheid van de 
intellectueel aan het leven van de man op straat (Brands, 1992: 237). Deze houding 
benadrukt bovendien het unieke van de eigen missie in de nieuwe wereld: die wereld 
redden van de oppervlakkigheid (Brands 1992: 283), mede door de introductie van de 
waarde ‘acceptatie om wie je bent’: ‘Ik ben nog steeds dat jongetje uit Rotterdam Zuid 
… maar ze zullen weten dat ik zover gekomen ben, ik versla ze op inhoud, niet op 
afkomst.’ (Brands, 1992: 284). 

Vanuit deze basishouding – in combinatie met de onzekerheid of men wel goed is en 
de dwang dit iedere keer weer aan zichzelf te willen bewijzen – ontstaat de behoefte 
tot excelleren (Brands, 1992: 254). Daarbij loopt men aan tegen het carrièrisme, het 
conformisme, de ‘geperverteerde machtsverhoudingen’ en het onvermogen van de 
universiteit om klaar en duidelijk sociale en humane waarden te dienen (zie ook Ryan 
& Sackrey, 1996: 294). Daardoor komen de universitaire structuurveranderingen en 
de cultuur van de laatste decennia nog harder aan. Kovacovic (1995: 233) beschrijft hoe 
hij ook maar de geringste vorm van solidariteit mist bij zijn collega’s om de verslech-
terde positie van de universitaire docent, de onaangename werkomstandigheden en 
de aan elkaar tegengestelde eisen met betrekking tot onderzoek en onderwijs aan te 
pakken. Hij signaleert in de universiteitscultuur een vreemde mix van ruzieachtig indi-
vidualisme en kruiperige onderdanigheid. Tegenover dit individualisme – in de vorm 
van constant met zichzelf bezig zijn (Brands, 1992: 247) – hebben de stijgers uit het 
arbeidersmilieu de neiging om kritisch te zijn. De rituelen die met dit individualisme 
gepaard gaan, doen zij af als ‘universitaire bluf’. Ook heeft men een afkeer van de cul-
tuur van scoren en zich ergens inwerken om hogerop te komen (Brands, 1992: 253). 
Men heeft wel de hersenen en de vakkennis, maar niet de polemische instelling en de 
behoefte om gehoord en gezien te worden. Waar men tegenaan loopt, is de tactiek om 
twijfel te zaaien – als stijl, als spel, niet omdat iets verkeerd gezegd wordt of omdat men 
het oneens is. Het is een demonstratie van verbale geslepenheid. En, besluit Brands, 
dat krijgen sommige mensen van huis uit mee (Brands,1992: 263-264).

a sense of entitlement that I will never know and that I will always envy’ (Charlip, 1995: 
37). Ondanks een sterk besef van de eigen competenties en de eigen verdiensten, blijft 
er een latente vrees dat men betrapt en weggezonden zal worden. Een verinnerlijkte 
en confl ictueuze statushiërarchie (Ryan & Sackrey, 1996: 120), meegegeven in afkomst 
en opvoeding, domineert de actuele beleving van de bereikte positie. Ondanks een 
formeel gelijke (of zelfs hogere) positie in het arbeidsproces ervaart men zichzelf lager 
gepositioneerd, en dat vertaalt zich in gevoelens van onkunde en er niet bij horen. Ook 
Brands ziet bij zijn respondenten dat grote inzet onzekerheid niet doet afnemen en 
spreekt over het ‘indringersyndroom’ of het gevoel de eigen positie steeds opnieuw te 
moeten rechtvaardigen door goed werk af te leveren. De onzekerheid verdwijnt maar 
langzaam en echt gesetteld raakt men nooit. Steeds blijft er een zekere alertheid op 
tekens uit de omgeving (Brands, 1992: 233 en 305).

In hun nawoord van de tweede, herziene uitgave van Strangers in Paradise (1996) leg-
gen Ryan en Sackrey een verband met het ‘bedriegersyndroom’ (Imposter Syndrome) 
(Harvey, 1982, Leary e.a., 2000; Matthews & Clance,1985; zie ook Want & Kleitman, 
2006), een combinatie van de gevoelens niet goed genoeg te zijn, een fraudeur te zijn 
en van de angst om door de mand te vallen. Ook Sennett en Cobb stellen het fenomeen 
vast bij arbeiders die een hogere, white-collar functie krijgen in het bedrijf (Sennett & 
Cobb, 1972). Onder verwijzing naar Harvey beschrijven Ryan en Sackrey het syndroom 
als een gevoel bij hen die sociaal stijgen en zichzelf daarbij als atypisch beschouwen 
omdat zij de eersten van hun familie zijn die dit doen. Maar het meeste onderzoek is 
gedaan naar het fenomeen bij met name vrouwen die ergens nieuw beginnen (Clance 
& Imes, 1987; Matthew & Clance, 1985). Het neemt pas dramatische of traumatische 
vormen aan als het niet verdwijnt. 
Naast het gevoel van bedrog plegen, wordt succes kleiner voorgesteld en toegeschre-
ven aan toeval of andere factoren buiten de eigen invloed (Clance & Imes, 1978). Het 
verdwijnt als de nieuwkomer de nieuwe rollen, waarden en percepties verbonden aan 
zijn positie accepteert en zich heeft toegeëigend. Dit fenomeen is vooral psychothe-
rapeutisch beschreven, maar daarbij wordt erkend dat maatschappelijke factoren als 
afkomst en sekse een belangrijke rol spelen. Wat opvalt is dat het fenomeen bijna door 
elke auteur genoemd wordt als veel voorkomend en behoorlijk indringend. Ryan en 
Sackrey (1996) zien in deze professionele legitimiteitsproblematiek de behoefte het 
‘originele zelf’ te bewaren en te bewijzen dat men niet veranderd is door in te treden in 
een hogere klasse. Men heeft het gevoel dat men er eigenlijk per toeval terechtgekomen 
is, zeker niet door eigen kunnen, en eigenlijk is men gebleven wie men altijd was. 

2.4.2  De universiteit als ideale baan?

2.4.2.1  Reactie op de mores van de academische wereld
Zij die na een universitaire studie aan de universiteit blijven werken, worden gecon-
fronteerd met de mores van het professioneel academische milieu. Deze mores sporen 
niet altijd met het ideaal van academische vrijheid en openheid van debat. Brands 
signaleert bij zijn respondenten echter een grote inzet voor dit ideaal dat gevoed wordt 
door refl ecties op de afkomst (Brands, 1992). Omdat zij als het ware het ‘hoogste’ 
bereikt hebben, is het gevoel van dankbaarheid naar de ouders groot. Tegelijkertijd 
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lijk voelen voor hun eigen werk en het vervelend vinden om met anderen over van alles 
te moeten bakkeleien (Brands, 1992: 262). Het kan ook resulteren in een zendingsbe-
wustzijn: de universiteit behoeden voor het nietsontziende pragmatisme en opkomen 
voor het academisch erfgoed met kritiek als centrale waarde (Brands, 1992: 270-271). 
De dagelijkse perceptie van de houding en de motivatie van de collega’s is opvallend 
negatief. Opvallend defensief is de eigen positionering. Soms lijkt het daarbij alsof het 
niet zozeer gaat over eigenschappen van de individuen waar men mee moet samen 
werken maar om het uitspreken van klassenspecifi eke percepties met als ultieme 
afwijzing een uitspraak als ‘die rijkeluiszoontjes hoeven me niet te komen vertellen 
hoe de wereld in elkaar steekt’ (Brands, 1992: 191). De grens tussen de perceptie van 
een botsing van waarden en leefstijlen en persoonlijke aversies lijkt hier te verdwijnen 
en het zicht op nuances en persoonlijke verschillen te belemmeren. Er is een neiging 
aan het gedrag van collega’s uit een andere klasse gemeenschappelijke kenmerken toe 
te schrijven. Opvallend zijn de typeringen van de ‘ander’ als narcist en pragmaticus 
versus kwalifi caties van zichzelf als sociaal intelligent, zelfs als beschermer van de 
oorspronkelijke academische waarden tegen oppervlakkigheid en individualisme, in 
combinatie met de weigering tot identifi catie en integratie.
Desondanks zijn er zowel bij Brands als andere auteurs andere indicaties dan lou-
ter defensie en afscherming. Brands stelt vast dat naarmate zijn respondenten ouder 
worden, ze de omzichtigheid laten varen en gemakkelijker eigen standpunten inne-
men, zonder rekening te houden met wat de anderen ervan zouden kunnen denken. 
Het resultaat is dat men makkelijker integreert (Brands, 1992: 316). Vooral bij Barney 
Dews en Leste Law (1995) treffen we voorbeelden van een constructieve omgang met 
tegenstrijdige identiteitsaanspraken. Exemplarisch is het verhaal van Lang (1995: 162). 
Hij voelt zich tegelijkertijd insider en outsider, waardoor hij zich scherper bewust 
geworden is van de realiteit en de betekenissen van sociale klasse. Klassengrenzen 
overschrijden is een angstig gebeuren, maar het maakt ook duidelijk dat de invloed 
van de eigen geschiedenis niet absoluut is. Wat het oplevert, is het besef dat ‘de heilige 
sociale geloofsopvattingen in essentie mythes zijn’. De constructie van andere soci-
ale opvattingen is een natuurlijk bijproduct van sociale mobiliteit. Het zoeken naar 
nieuwe sociale organisatieprincipes kan verschrikkelijk zijn, maar ook bevrijdend 
(Lang, 1995: 162). 

2.4.3  Een ‘normale’ baan

Vandekerckhove en Huyse vinden geen statistische evidentie voor hun verwachting dat 
de carrière van afgestudeerden uit de arbeidersklasse een minder gunstig verloop zal 
kennen. Zij die afkomstig zijn uit de arbeidersklasse verdienen niet signifi cant minder 
dan hun collega’s, maar hun collega’s uit de hogere klassen vertonen wel een grotere 
spreiding in hiërarchische posities. Hetzelfde geldt voor de beslissingsbevoegdheden: 
er zijn meer respondenten met ruimere bevoegdheden in de groep met de hogere 
afkomst, maar deze groep kent ook een grotere spreiding, er zijn er dus ook meer met 
minder bevoegdheden. Wel blijft het een feit dat de belangrijkste beslissingen worden 
genomen door leden van de hogere klasse en vooral waar het gaat over ‘bijzondere 
uitdagende bezettingen’ (van posities) is er sprake van een monopolie van de hogere 
klasse (Vandekerckhove & Huyse, 1976: 162). 

2.4.2.2  Een herkenbaar patroon
Een soortgelijke situatie wordt geschetst door Garger (Garger, 1995), maar zijn con-
clusie verschilt van die van Brands. Het gaat, aldus Garger, in wezen om hetzelfde 
spel, maar het wordt in de andere klasse met andere middelen gespeeld. In een onder-
zoeksdiscussie reageert hij (die afkomstig is uit de Bronx in New York) emotioneel en 
met ingehouden agressie vanuit een positie van zich afgewezen voelen en onderdrukt 
de neiging om op de vuist te gaan (hij spreekt over zijn ‘Bronxrefl ex’). Een collega liet 
hem weten dat hij niet reageerde volgens het impliciete protocol van het spel. Het ging 
niet om wie gelijk had of kreeg: ‘It was if we were engaged in different and separated 
rituals in which neither of us understood the rules the other was playing by,’ (Garger, 
1995: 50). Toen ging hem een licht op: dit was eigenlijk hetzelfde als het Mays/Mantle-
debat – over wie de beste baseballspeler was – met zijn vrienden in de Bronx. Men 
ging uren door met soebatten, men schermde met statistieken en feiten en eigenlijk 
ging het om de demonstratie van kennis en feiten en om wie nu het meeste wist, niet 
om wie gelijk had, want niemand trok het zich zo persoonlijk aan dat ze erom gin-
gen vechten (wat eigenlijk de regel was). In feite gebeurt hier hetzelfde, en vanaf dat 
moment ging hij een academische discussie als een Mays/Mantle-debat benaderen. 
Net als de ego’s van de oude vrienden waren de ego’s van de collega’s onvermoeibaar 
aan het werk om de eigen kennis te demonstreren en de kennis van de anderen via 
discussie en argumenteren te testen. Toen hij het spelletje doorhad, kon hij vrolijk 
meedoen, want hij had de regels ervan al eerder leren kennen. Deze situatie kunnen 
we ook zien als een manifestatie van een gemeenschappelijke mannelijke identiteit, 
die in uiteenlopende (sub)culturen uiteenlopende vormen aanneemt. 
Ook bij Brands tref ik verwijzingen aan naar een soortgelijke verbale gespletenheid 
en polemische ingesteldheid. Maar in tegenstelling tot de situatie die ik hierboven 
beschreef, leidt dit niet tot herkenning en acceptatie, er is eerder sprake van kritiek, 
afwijzing en omkering. Naast verbazing over de dubbele agenda en de inzet van de 
vakkennis voor eigen nut, vinden de respondenten van Brands de omgang van hun 
collega’s met vakkennis storend – alsof die hun is komen aanwaaien (Brands, 1992: 
241). Bovendien zijn de verhalen over de dagelijkse sores (een huis erven bijvoorbeeld) 
hen volkomen vreemd, ze horen niet bij hun leefwereld. Maar ook het gemak in de 
omgang met om het even wie, de vanzelfsprekende gereserveerdheid, altijd wel een 
verhaal hebben en op recepties met iedereen over alles praten; dat alles wekt verbazing 
en afkeer. Het is een oppervlakkige manier om je tijd door te brengen of, om geen echt 
contact te hoeven maken (Brands, 1992: 241). 

2.4.2.3  Hoeders van de academische authenticiteit
Arbeiderskinderen aan de universiteit ontwikkelen volgens Brands een sterke sociale 
intelligentie waardoor zij in staat zijn de oppervlakkige codes te doorgronden en zich 
tegelijkertijd te kunnen bewegen in de wereld van de universiteit (Brands, 1992: 313). 
Desondanks leidt deze inzet van sociale vaardigheden niet tot internalisering van de 
nieuwe waarden en normen, niet tot verbondenheid en verwantschap, wel tot een 
gemakkelijker omgang met anderen (Brands, 1992: 315). Men leert zich op de vlakte 
te houden, terughoudend te zijn en voorzichtig te zijn met het presenteren van eigen 
standpunten. Het resultaat is een ‘individualistische wending’, zelf zijn eigen gang 
gaan en liever met andere individualisten werken omdat ze zich vooral verantwoorde-
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Haar collega’s werkten er echter omwille van het prestige. Problematisch was dat het 
salaris veel te laag was gezien de verplichtingen die met de baan verbonden waren, 
maar dat was alleen voor haar een probleem, de collega’s werden fi nancieel ruim door 
de ouders ondersteund. Elk moment van de dag werd haar subtiel duidelijk gemaakt 
dat ze zich op vreemd terrein bevond. Een andere respondent, die ook voor een uitgever 
van beroemde glossy magazines had gewerkt, maakte soortgelijke ervaringen mee. 
Het ging daarbij niet om directe confrontaties, maar om subtiele reacties die haar het 
gevoel gaven een eeuwige outsider te zijn. Het deed haar besluiten daar weg te gaan. 
Andere respondenten besloten op een bepaald moment het ‘spel mee te spelen’. Zij 
trokken een pak aan, werden diplomatiek, gingen netwerken, vleien en trucs toepas-
sen. Een zeer effi ciënt middel voor een van hen om daarin te slagen, was zichzelf 
te zien als een cultureel antropoloog die een vreemde volksstam bestudeert en zich 
daarom als het ware onzichtbaar moest maken. Nauwkeurig kijken en bestuderen 
hoe de anderen het doen, leren zwijgen als het erop aankomt (strategische stiltes) 
en wachten met spreken tot je weet wat er speelt (Lubrano, 2004: 157). Een van de 
respondenten van Lubrano is als manager perfect in het beheersen en reguleren van 
confl icterende belangen in wat hij noemt creased pants sets10. Eigenlijk kan bij maar 
moeilijk geloven wat er daarbij uit zijn mond komt, omdat hij eigenlijk meer zin heeft 
om te roepen: ‘I’d like to slap your head with a two-by-four but it would be an insult to 
the wood’ of dat ze ‘zijn rug op’ kunnen. Kan een individu overleven met een dergelijk 
groot verschil tussen de buitenkant en de binnenkant (Lubrano, 2004: 137)? 

2.5  Psychologische kwaliteiten

2.5.1  Intelligentie en andere persoonskenmerken

De biografi eën van hen die geslaagd zijn, laten duidelijk zien dat er sprake is van 
stimulerende omstandigheden, maar ook van eigen kracht en potentie. De bloem-
lezingen en het onderzoek van Brands voeren intelligente en hoogbegaafde mensen 
ten tonele, dikwijls met een sterk ontwikkeld intellectueel ethos. Als er al iemand niet 
meteen slaagt of adequaat zijn studie aanpakt, dan wordt dit in verband gebracht met 
de moeite die men persoonlijk heeft met het overwinnen van structurele en culturele 
hindernissen (Brands, 1992: 223-230). Zo rapporteren sommigen over hun verkeerde 
(reproductieve) studiementaliteit en wijten dat aan het gegeven dat men thuis niet 
geleerd heeft op het juiste moment de goede vragen te stellen. Anderen lopen vast 
omdat ze hun studie zelf moeten organiseren en invullen (Brands, 1992: 223). Deze 
voorbeelden laten zien dat intelligentie misschien wel een noodzakelijke, maar zeker 
geen voldoende voorwaarde is om dit stijgingstraject tot een goed einde te brengen 
en dat de omschrijving van het aandeel van het individueel handelen een complexer 
verklaringsmodel vereist dan dat het een product is van geïnternaliseerde maatschap-
pelijke verhoudingen (Brands, 1992: 20).

10  Volgens mijn Amerikaanse zus gaat het om broeken mooi in de plooi geperst, fi guurlijk om ‘pakken’.

Opvallend is de aandacht die Huyse en Vandekerckhove besteden aan de afwezigheid 
van afgestudeerden uit de lagere klassen in het bankwezen (Vandekerckhove & Huyse, 
1976: 165). Merkwaardig is dat de argumentatie voor deze afwezigheid wordt gecon-
strueerd uit de redenen die de leden van de hogere klasse aangeven om er wel te gaan 
werken: de bank is een economisch strijdperk, een plaats waar de competitie doelbewust 
wordt opgezocht en men risico neemt omwille van het risico zelf. Daarom heeft het 
arbeiderskind er duidelijk niets te zoeken, het is eigenlijk een sociaal systeem dat hem 
of haar per defi nitie uitsluit. Deze conclusie wordt in de recentere studie van Lubrano 
(2004) radicaal tegengesproken. Lubrano signaleert in de fi nanciële wereld een dui-
delijke voorkeur voor blue-collar afgestudeerden omdat zij meesters zouden zijn in de 
combinatie van boeken- en straatwijsheid. Om grote winsten te maken, moet men zin 
voor spel hebben, sluw zijn en risico’s durven aangaan en juist straatwijze mensen heb-
ben daar intuïtie voor. Bovendien hebben zij een instinct voor harde inzet en effi ciënt 
werk, iets van de meedogenloosheid van de macho broker. In de harde werkelijkheid van 
de arbeidersklasse wordt dit spel voorbereid, juist omdat ze niet gehinderd wordt door 
cultureel kapitaal en diepgaande gesprekken over de grote wereld (Lubrano, 2004: 214). 
Werken in de fi nanciële wereld is bovendien een mobiliteitspatroon dat herkenbaar is 
voor de ouders die de kinderen in de buurt willen houden: je gaat eerst naar de univer-
siteit vlakbij en daarna naar Manhattan, dat is ook vlakbij9. 

De vergelijking tussen de respondenten uit Vlaanderen en New York is niet helemaal 
terecht, maar gemeenschappelijk is wel de attributie van persoonlijke vaardigheden op 
basis van sociale afkomst. Dit roept reminiscenties op aan de voorkeur van arbeiders-
jongeren voor het beroep van ingenieur, zoals die is gesignaleerd door Vandekerckhove 
& Huyse (1976). Opvallend is hier de verwijzing naar het gebrek aan cultureel kapitaal 
en tegelijkertijd het argument van nabijheid, en de adequaatheid van klassenspeci-
fi eke eigenschappen. Deze eigenschappen manifesteren zich als de ideale combinatie 
van een praktische attitude en aan de universiteit opgedane kennis. Maar opvallend 
is dat deze combinatie van eigenschappen bij Lubrano gezien wordt als een krach-
tige motor van sociale stijging en bij Vandekerckhove en Huyse als een remmende 
factor. De enige ingenieur uit hun onderzoek, die directeur van een vrij grote fabriek 
was geworden, vond dat hij na tien jaar het eindpunt had bereikt (Vandekerkhove en 
Huyse, 1976: 170). Deze ambitie wijkt behoorlijk af van het carrièrebewustzijn waarin 
met behulp van naam en netwerken een doelgericht traject voor het hele leven uit-
gezet wordt. Lubrano echter ziet arbeiderskinderen op eigen kracht die netwerken 
uitbouwen en daar succes in hebben of falen, maar de ambitie is in ieder geval wel 
aanwezig. Sommigen zeggen namelijk dat ze zover gekomen zijn, juist omdat ze uit 
de arbeidersklasse afkomstig zijn, dat dit hen de power gaf om harde tijden te door-
staan (Lubrano, 2004: 226).
Lubrano geeft een paar voorbeelden van het succes en het falen van arbeiderskinderen 
die terecht zijn gekomen op prestigieuze werkplekken. Hij beschrijft de ervaring van 
een vrouw die enige tijd gewerkt had bij een glossy magazine. In haar ogen was dit 
een topbaan en ze was er gekomen omdat haar schrijfkwaliteiten waren opgemerkt. 

9  Veel van de slachtoffers van de aanslagen van 11-9-2001, aldus Lubrano, waren afkomstig uit de 
arbeidersklasse. 
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waarop ze de sociale en structurele hindernissen hebben genomen. Getuigd wordt 
bovendien van angst, isolering, schuldgevoelens, onzekerheid die door hun ambitie 
(als een sterke en planmatige vorm van anticipatie) overwonnen en ingekaderd wordt. 
Dat gebeurt in specifi eke trajecten die niet zelden gedefi nieerd worden in termen van 
dienstbaarheid en die vorm krijgen in politiek-strategische trajecten: democratisering 
van het onderwijs (Brands, 1992), het organiseren van meetings en organisaties voor 
lotgenoten (Ryan & Sackrey, 1996), het ondersteunen en opleiden van studenten in 
dezelfde positie (Lee Linkon, 1999; Tokarczyk & Fay, 1993). Daarnaast zijn er talrijke 
voorbeelden van persoonskenmerken die refereren aan rationalisering in de vorm van 
kilte en het onderdrukken en verdoezelen van gevoelens, maar dan toegeschreven aan 
de andere, de leden van de middenklasse. Maar ook zijn er voorbeelden te vinden die 
aantonen dat men in staat is tot een omkeer, het besluit kan nemen zich te conforme-
ren en mee te doen in de ratrace. 

2.5.2  Slachtofferschap

De meeste biografi sche exposés gaan over armoede, vernederingen, ontkenning en 
uitsluiting. Deze exposés kunnen daarom ook gelezen worden als soort rechtvaardi-
ging en excuus: ‘daarom ben ik zo, zo werkt onderdrukking nu eenmaal’ (Childers, 
2002). Bovendien laten ze maar één – de negatieve – kant van het verhaal zien. Een 
opvoeding in armoede levert echter ook wat op. Childers wijt de vrijheid, de veerkracht, 
creativiteit en straatwijsheid die zij tijdens haar jeugd in de Bronx heeft opgedaan aan 
haar opvoeding. Bovendien bleven haar door haar milieu bepaalde vormen van gen-
derspecifi eke indoctrinatie bespaard (Childers, 2002: 303). Hetgeen zij bij de auteurs 
van de ook door mij behandelde bloemlezingen vaststelt, herkent ze ook bij zichzelf: 
als ze spontaan over haar jeugd schrijft11, is het net alsof er een soort achterliggend 
psychologisch script aan het werk is. Dat script schrijft voor welke accenten gelegd 
moeten worden – liefst in de vorm van een klaagzang – en versimpelt het traject van 
individuele ontwikkeling tot een schema van oorzaak en gevolg. Dit script herstructu-
reert op die manier niet alleen het gefragmenteerde herinneren, maar probeert vooral 
te overtuigen door de ervaring van de spreker als exemplarisch voor een groep voor te 
stellen (zie ook Tierney, 2000). Het proces van identiteitsformatie krijgt daarmee de 
vorm van zich afzetten tegen een ‘ andere’, de in hun perceptie geprivilegieerde mid-
denklasse. Daarmee worden de middenklassers gedepersonaliseerd, geschematiseerd 
als contrastfi guren met negatieve groepskenmerken (zie ook Kosut, 2006). Om deze 
situatie te verklaren, gebruikt Childers het begrip ‘cumulatieve trauma’s’ van Kahn en 
Masud (1963). ‘Cumulatieve trauma’s’ zijn niet te wijten aan bijzondere gebeurtenis-
sen maar aan signifi cant frequente inbreuken en deprivatie tijdens de opvoeding, in 
de vorm van chronische angst, angst om het verlies van huis, werk, gezicht, liefde en 
vooral om het verlies van hoop (Childers, 2002). Meerdere auteurs van de bloemle-
zingen demonstreren een vorm van cumulatief getraumatiseerd bewustzijn omdat zij 
moeite hebben deze gevoelens te koppelen aan ressentimenten en minachting voor de 

11  Mary Childers heeft haar levensverhaal gepubliceerd: Childers, M.M., 2005. Welfare Brat: A Memoir. 
New York en London: Bloomsbury Publishing. 

Vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief hebben Snarey en Vaillant (1985) 
gekeken of er naast intelligentie ook andere persoonskenmerken een signifi cante rol 
hebben gespeeld in de verklaring van een succesvolle sociale stijging. Welke coping 
style heeft arbeiderskinderen geholpen bij het nemen van de sociale en culturele 
hindernissen? Om hierop een antwoord te formuleren hebben Snarey en Vaillant 
gebruikgemaakt van een eerder door Vaillant geconstrueerd ontwikkelingsmodel van 
ego-defensiemechanismen, ofwel een hiërarchisch gestructureerde reeks van onbe-
wuste psychologische mechanismen die het individu helpen om stressvolle situaties te 
overwinnen. Hun verwachting is dat er een signifi cant verschil in opwaartse mobiliteit 
zal optreden als er, wat zij noemen, meer volwassen of ‘rijpe’ defensiemechanismen 
ingezet worden. De inzet van ‘rijpe’ mechanismen zorgt er voor dat ideeën en verlan-
gens corresponderen met de realiteit. Maar dat is niet genoeg. Snarey en Vaillant leg-
gen ook sterke nadruk op de betekenis van de omgevingsfactoren, maar stellen dat de 
geïndividualiseerde omgang met deze omgeving belangrijke variatie kan aanbrengen. 
Hun conclusie – op basis van regressieanalyse van bestaand onderzoeksmateriaal van 
een veertigjarige longitudinale studies (Snarey en Vaillant verwijzen naar de Glueck’s 
survey, 1950, 1966, 1988) – is inderdaad dat bij de eerste generatie stijgers vooral ‘rijpe’ 
ego-defensiemechanismen een signifi cante bijdrage leveren aan de verschillen die 
optreden in individuele sociale mobiliteit en dat drie ervan een cognitieve component 
vertonen: rationalisering, intelligentie en anticipatie. Intelligentie is een meer signi-
fi cante factor dan sociale en persoonlijke maatregelen (Snarey & Vaillant verwijzen 
naar Kohlberg e.a., 1984) maar niet zo belangrijk als rationalisering. Rationalisering is 
een ego-defensiemechanisme uit de middencategorie (minder rijp, meer neurotisch) 
gericht op het isoleren van affecties door ze te formaliseren en daarmee te neutrali-
seren. Verlangens worden weliswaar niet ontkend, maar alleen de bewuste, logische 
en rationele componenten ervan worden geaccepteerd. Dit mechanisme helpt om 
immanente vijandigheid te onderdrukken en sociaal geaccepteerd te worden op het 
werk – zonder te vervallen in conformisme. Het is namelijk het mechanisme dat tra-
ditioneel succes verzekert in de hogere klassen. De parallellen met de ervaringen van 
sommige van Lubrano’s straddlers zijn op dat punt illustratief, een respondente van 
Zweedse origine (Lubrano, 2004: 200) bewoog zich moeiteloos door de hogere klasse 
omdat haar degelijke Zweedse opvoeding haar gereserveerdheid en afstandelijkheid 
had bijgebracht. 
Het derde cognitieve mechanisme is anticipatie, waardoor het individu behoeftebevre-
diging weet uit te stellen en te plannen. Dat vereist dat men kan omgaan met innerlijke 
onvrede en matige angst kan beheersen door doelgerichte planning. Ten slotte stellen 
Snarey en Vaillant vast dat sociale stijgers uit het arbeidersmilieu ook signifi cant hoger 
scoren op altruïsme of constructieve inzet voor anderen in liefdadigheid, vorming en 
opleiding, of zichzelf ontwikkelen door de anderen te helpen. Op deze manier, aldus 
Snarey en Vaillant, handhaven zij de continuïteit met hun eigen verleden en slagen zij 
erin een gevoel van een verdeeld zelf te hanteren. Door anderen uit de hogere klasse 
(waar ze nu bij horen) te helpen, kunnen ze hun gevoel voor solidariteit (dat zij nog 
kennen van vroeger) actualiseren (Snarey & Vaillant, 1985: 906). 

Opvallend in deze studie zijn de duidelijke parallellen met centrale inzichten uit de 
bloemlezingen. Met betrekking tot intelligentie is hier de teneur dat het om slimme 
kinderen gaat die goed kunnen leren, maar die het vooral hebben over de manier 



72 Doorzetters 73Levensloop en loopbaan in de literatuur

lagere milieu vereist het internaliseren ervan extra inspanning, analyse, omschake-
ling en acceptatie. Men moet eerst zien waar het op aan komt, innerlijke en uiterlijke 
weerstanden, isolement en frustratie overwinnen en dan besluiten om anders te gaan 
leven. En zoals zowel Childers als Snarey en Vaillant suggereren, kan dat zowel op een 
neurotische als op een volwassen manier gebeuren. Een volwassen manier van refl ectie 
en dialoog met het verleden leidt – opvallend bij alle auteurs – tot het benadrukken 
van altruïsme in de vorm van dienstbaarheid en solidariteit of in de creatie van weten-
schappelijke tradities (working class writings). 

2.6  Conclusie en onderzoeksthema’s

Ter afsluiting van dit literatuuroverzicht geef ik een beknopt overzicht van de belang-
rijkste thema’s die in dit hoofdstuk aan de orde kwamen. Deze thema’s functioneren 
als een soort praktische leidraad voor de thematiek van de interviews.

2.6.1  Bewuste en onbewuste stimulansen in het gezin

Ook al ontbreekt in het gezin op het vlak van verder studeren een uitgesproken traditie, 
toch laat de literatuur meestal een beeld zien van een stimulerende gezinstraditie en/
of -cultuur. Het proces van sociale stijging kan al eerder ingezet zijn ten gevolge van 
een aanwezig hoger aspiratieniveau. Dat kan tot uiting komen hetzij in de loopbaan 
van de vader, hetzij via de afkomst en de instelling van de moeder. De ouders hebben 
al een stijgingstraject ingezet, soms via het opzetten van een eigen zaak, soms ver-
werven zij na verloop van tijd white-collar posities in hun bedrijf. Andere ouders zijn 
tot op zekere hoogte in staat om de waarden uit de dagelijkse leefcultuur te ontstijgen 
door meer abstracte, bredere zingevingsystemen aan te hangen. Daarnaast zijn er ook 
indicaties dat de ouders door hun gedrag indirect een zekere vrijheid en creativiteit 
van handelen bij hun kinderen stimuleren. Vooral opvallend is dat in bijna alle biogra-
fi sche verhalen – een enkele uitzondering daargelaten – de ouders neergezet worden 
als liefdevolle en goede opvoeders die het goed voor hebben met hun kinderen en hen 
stimuleren om het beter te krijgen dan zij het zelf hebben gehad. Daarnaast zijn de 
opvoedingspraktijken stevig geworteld in de lokale cultuur. Men voedt zijn kinderen 
op tot harde werkers, in wier leven mooie praatjes en fantasie geen plaats horen te krij-
gen. Aan de andere kant hebben deze ouders vaak een vorm gevonden om met afwij-
kende wensen van hun kinderen om te gaan en deze zelfs te stimuleren – ondanks de 
psychische kost. 

2.6.2  Boeken en dromen over ‘een ander leven’

Wat mij gefrappeerd heeft, is dat in bijna alle biografi eën ‘boeken’ een centrale rol 
vervullen. Het is goed mogelijk dat dit een zijdelings effect is van de selectie van de 
respondenten van de biografi eën: academici aan letterkundige en sociale faculteiten. 
Het boek als metafoor staat voor meerdere betekenissen: fascinatie voor het geschreven 

geprivilegieerden (Childers, 2002: 207). Welk lijden wordt verlicht door verhalen te 
vertellen over onderdrukking in het contact met meer geprivilegieerde individuen? 
Het gaat, aldus Childers, om het gevoel een last te zijn voor de anderen, om de beheer-
sing van de armoede via magisch denken; om het onvermogen de eigen verlangens uit 
te drukken; om de onvoorwaardelijke empathie met de ouders, die gepaard gaat met de 
ervaring een inbreuk te zijn in het leven van de ouders. Vanuit dat oogpunt kan men 
de biografi sche essays lezen als een vorm van verwerking van dit cumulatief trauma. 
Het probleem is dat de auteurs daarmee erkenning nastreven van hun pijn, zonder 
zich te willen reduceren tot slachtoffers. Deze erkenning is echter pas mogelijk als zij 
afstand doen van de oppositionele onderdrukte vorm van identiteitsformatie: ‘Het idee 
dat we de bijna exclusieve bezitters zijn van bepaalde bronnen van pijn kan een gevoel 
voor slachtofferschap versterken en ons toelaten de complexiteit van de ervaringen 
van de anderen te ontkennen. Het gaat om geïnternaliseerde onderdrukking die reliëf 
krijgt door overaccentuering van de bijzonderheid en die afzondering meebrengt door 
een patroon van zelfdefi nitie via een oppositie tot als mythisch omschreven anderen.’ 
(Childers, 2002: 214). 
De kracht van deze gedachte is dat de vergelijking met trauma’s de hardnekkigheid 
en vasthoudendheid van schuldgevoelens, het loyaliteitsconfl ict en het bedriegersyn-
droom kunnen verklaren. De vraag is echter of ‘trauma’ een adequaat begrip is om 
negatieve gevoelens over materiële en sociaal-culturele achterstand psychologisch te 
verklaren. Mijns inziens laten de auteurs van de biografi eën meerdere en tegengestelde 
emoties zien; er is ook sprake van ambitie en individueel vermogen. Bovendien: was 
men niet sociaal gestegen, dan was men niet geconfronteerd met dubbele loyaliteiten 
en ambivalenties, in ieder geval zouden ze niet als traumatisch omschreven hoeven 
te worden. Bovendien neigt het concept ‘trauma’ tot overdeterminatie. Als kind had-
den deze auteurs wel verlangens die vreemd waren voor de ouders en daarmee aan-
leiding voor mogelijke trauma’s, maar tegelijkertijd was er sprake van een ‘normale’ 
socialisatie die hen voor het grootste gedeelte gelijkschakelde met de anderen uit hun 
milieu. In deze context verschijnt de maatschappelijke context, gevormd door speci-
fi eke opvoedingspraktijken en een marginaal leefmilieu tijdens de jeugd, pas achteraf 
als problematisch, namelijk vanuit de betekenissen en ambities in het heden.

2.5.3  Ten slotte

In grote lijnen zijn de resultaten van het onderzoek van Snarey en Vaillant vergelijk-
baar met de beschrijvingen van de bloemlezingen. Het voordeel van de kwalitatieve 
beschrijving is echter dat we duidelijker zicht krijgen op de ontwikkelingsgeschiedenis 
van deze persoonlijke kenmerken, waardoor duidelijk wordt dat ze moeilijk te isoleren 
zijn van hun sociale en culturele context. Met betrekking tot persoonskenmerken – of 
deze aangeleerd of aangeboren zijn is in deze context niet van belang – is dat ze in 
het hogere milieu wel een voldoende maar geen noodzakelijke voorwaarde zijn voor 
succes op school en in beroep en in het andere milieu een noodzakelijke maar geen 
voldoende voorwaarde zijn. Zo zal in het hogere milieu intelligentie minder zwaar 
wegen bij het nemen van een besluit om te gaan studeren, in het lagere milieu is het 
dikwijls juist het signaal dat het kind meer kan. Andere kenmerken die rationalisering 
en anticipatie vereisen, worden veel evidenter aangeleerd in het hogere milieu, in het 
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tegen de ouders af te zetten. Opvallend is de ondertoon van sommige biografi sche 
essays waarin het gepercipieerde onderscheid werkt als negatieve identifi catie: ‘Ik wil 
niet zijn zoals jij en daarom leg ik de zwarte piet bij jou’. Met andere woorden, de 
andere wordt – onder verwijzing naar structurele verschillen – gebruikt om zichzelf 
als slachtoffer te presenteren. 

2.6.4  Identifi caties

Vaak worden in het bestudeerde materiaal bepaalde leraren neergezet als sleutelfi guren 
in het proces van het zich eigen maken van het denk- en voorstellingsvermogen dat 
nodig is voor een intellectuele studie. De doorgaans negatieve perceptie van medeleer-
lingen of medestudenten op basis van hun sociale positie keert zich hier om in zijn 
tegendeel: sommige leraren maken door hun voorbeeldgedrag en stimulans bepaalde 
facetten van het andere milieu juist aantrekkelijk. De aantrekkingskracht zit echter in 
de persoon zelf, want er zijn ook andere leerkrachten en docenten die juist gezien wor-
den als representanten van de oppervlakkigheid en arrogantie van de hogere klasse. 
De identifi catiefi guren zijn leerkrachten die integer zijn, inspirerend, rechtvaardig en 
die in staat zijn ‘andere werelden te openen’ (literatuur, fi losofi e). Maar het is vooral 
belangrijk dat zij zien wie je bent en wat je in je mars hebt. Dat kan dan ook weer in 
je nadeel werken: klasgenoten houden niet van ‘lieverdjes’ en thuis begrijpen ze hele-
maal niets van deze ‘andere werelden’. 
Dat betekent echter niet dat de ouders als identifi catiefi guren naar de achtergrond 
verdwijnen. Ze blijven belangrijk. Zowel mannen als vrouwen blijven onder de indruk 
van de manier waarop hun ouders vroeger met de materiële en fi nanciële beperkingen 
wisten om te gaan. Vrouwen houden een sterke emotionele band met hun moeder en 
hebben er soms veel voor over om bij haar in de buurt te blijven. Als dit niet letterlijk 
kan, onderstrepen ze hun symbolische betrokkenheid door de band met de moeder 
tot object van onderzoek of literatuur te maken. Er zijn ook indicaties dat ook mannen 
letterlijk en/of symbolisch dicht bij huis blijven: zonen van mijnwerkers die mijn-
ingenieur worden of leraar op de middelbare school in de buurt. Mannen blijven onder 
de indruk van de arbeidsethiek, de trots, het doorzettingsvermogen en de collegialiteit 
van hun vaders en sommigen merken dat dit hen in hun loopbaan voor dilemma’s 
plaatst. Men heeft blijkbaar persoonlijkheidskenmerken verworven die functioneel 
zijn om te overleven op de werkvloer van de vaders, maar niet in een intellectueel en 
ondernemend beroep. Ook lijkt het geïntegreerde ambitieniveau meestal meer gericht 
op overleven door het behoud van een vaste baan dan op het zich opwerken en meer 
te zeggen krijgen. Bovendien heeft men van zijn ouders niet geleerd afstand te bewa-
ren, op tijd zijn mond te houden, zijn kansen te berekenen, te netwerken en een goed 
moment uit te zoeken om zijn slag te slaan.

2.6.5  Bewustzijn van de afkomst

Meerdere getuigenissen geven aan dat afkomst pas een issue werd tijdens een spe-
cifi eke en bewuste confrontatie. Deze confrontatie kan een duidelijke afwijzing zijn 
van de afkomst, maar ook het gevolg van een eenvoudige vraag, of een gebeurtenis. 

woord; ontsnappen in fantaseren over een ander leven; zoeken naar identifi catiemo-
dellen; zich ontwikkelen, maar ook: zich kunnen onderscheiden binnen het eigen 
milieu en zich kunnen meten met vriendjes uit de andere klasse. Daartegenover staat 
een radicale afwijzing door common sense opvattingen met statements als: ‘met boe-
kenwijsheid komt men nergens’, ‘boeken zetten op het verkeerde spoor, het gaat om 
levenskennis en die doe je op in de praktijk – en die praktijk is hard werken met de 
handen.’ Aan de andere kant staat het boek voor introductie in de klasse waar lezen 
belangrijk gevonden wordt. Kunnen meepraten over literatuur levert daar erkenning 
op. Literatuur biedt ook de identifi catiemodellen die het eigen milieu ontbeert.
Maar ook al vertegenwoordigen boeken krachtige introductiemechanismen en identi-
fi catiemodellen, toch laat de levensloop zien dat ook de klassenspecifi eke opvattingen 
over werk en kennis effect sorteren. Tijdens de studie werkt men doorgaans liever 
hard (en dikwijls met de handen) om de studiekosten te kunnen betalen dan zich vast 
te leggen op studieleningen. Maar vooral de professionele academische opvattingen 
zijn typisch: men doet het liefst ‘praktisch werk’ door het accent te leggen op onderwijs 
en het ondersteunen van studenten die in dezelfde positie verkeren. Bovendien con-
centreert men zich bij voorkeur op onderzoek dat praktisch en strategisch nut oplevert 
voor het milieu van herkomst. In de universitaire waardehiërarchie scoren deze acti-
viteiten doorgaans lager en worden daarom door sommige auteurs als een vorm van 
uitsluiting getypeerd. Ondanks deze perceptie van uitsluiting is er ook de ervaring van 
de ‘bevrijdende’ functie van theoretische kennis. Deze kennis kan op haar beurt weer 
beperkt worden door een praktische professionele oriëntatie. 

2.6.3 Het verschil

Vooral tijdens de middelbareschooltijd groeit het besef dat arbeiderskinderen anders 
zijn dan de anderen: vriendjes wonen in mooiere huizen, hebben een eigen kamer, 
hun ouders hebben een (betere) auto, zij lezen en luisteren naar muziek. Deze ouders 
weten hen feilloos op hun plaats te zetten, door hun ‘taaltje’ wel leuk te vinden, maar 
het toch te corrigeren. Deze ervaring van het verschil zet zich door op meerdere niveaus 
van het beroepsleven en uit zich in de communicatievormen, de ambities, netwerken 
en professionele inzet. Communicatie is soms een mijnenveld: men is niet gewend 
om ‘van gedachten te wisselen’, men kent de spelregels en de agenda’s niet. Van huis 
uit is men gewend beknopt te formuleren, te spreken in statements en meteen duide-
lijk te maken wat men vindt. Op het werk kent men de codes, men hanteert ze perfect, 
maar dikwijls dringt het besef zich op dat dit alleen maar buitenkant is, een spel. 
In de Amerikaanse literatuur wordt de afrekening met de afkomst als hard beschre-
ven, in de Nederlandse literatuur lijkt het met betrekking tot deze afrekening subtieler 
er aan toe te gaan. Opvallend in de Amerikaanse literatuur is het gevoel een non-
realiteit te vertegenwoordigen, gezien te worden als een falsifi catie van het dominante 
diversiteitdiscours: vrouwen en zwarten wordt als legitieme minderheid geaccepteerd, 
arme blanken uit de working class niet. In Amerika hoef je immers niet arm te zijn en 
als je dat toch bent, ligt het aan jezelf, en misschien is het wel besmettelijk. 
De ‘ontdekking’ van de waarde van ‘hogere cultuur’ (toneel, literatuur, klassieke 
muziek) gaat gepaard met de sociale afwijzing door de leerlingen die ermee opge-
groeid zijn. Afwijzing van hogere cultuur is voor hen namelijk een manier om zich 
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om gehoord of gezien te worden. Gezien het gedrag van deze collega’s vinden zij dit 
nutteloos en ver sluierend gedoe.

2.6.7  De beroepskeuze

Onduidelijk is of afkomst en milieu bepaalde beroepskeuzes stimuleren of niet. Wel 
lijkt er een voorkeur voor beroepen waarmee men ‘dicht bij huis blijft’ of waarin men 
met zijn praktische kennisattitude (straatwijsheid) en zijn aan het milieu gelieerde 
werk- en zorgethiek iets kan doen. Werkgevers lijken voor banen waar durf voor nodig 
is eerder arbeiderskinderen aan te nemen dan anderen. Anderzijds zijn er indicaties 
dat arbeiderskinderen niet vanzelfsprekend opteren voor de vrije beroepen waarvoor 
zowel directe fi nanciële investeringen als een zeker esprit de corps verwacht worden. 
Men heeft er niet alleen niet het kapitaal voor, men verwacht vooral zich er niet geac-
cepteerd te zullen voelen. Men beschikt niet over het noodzakelijke netwerk op de 
juiste plaats, omdat men er niet aan gewerkt heeft. Men staat er eigenlijk alleen voor. 
Hulp en sturing bij een open beroepskeuze kan men van de ouders en hun netwerk 
niet verwachten. Deze worden eerder indirect gegeven, namelijk via een waarde- en 
verwachtingspatroon en minder via actieve communicatie en overleg. De onzekerheid 
die iedere afgestudeerde kent, kan leiden tot en een soort zelfveroordeling door de 
baan aan te nemen die zich het eerst aandient. Symbool voor dit op zeker spelen staat 
de baan van ambtenaar omwille van de vastheid van de betrekking en het bijbeho-
rende pensioen. Dit symboliseert niet alleen alles wat de vader niet heeft gehad, maar 
behoedt hen ook voor de noodzaak creatief te moeten zijn en met zijn ellebogen te 
moeten werken. Het lijkt erop dat eenmaal het universitair diploma gehaald is, het 
individu het zoeken opgeeft en het diploma ‘het werk overneemt.’ Deze situatie wordt 
bovendien gelegitimeerd door aforismen waarvan men zich in het arbeidersmilieu 
doorgaans bedient om de status quo te legitimeren. De loyaliteit aan het ouderlijk 
milieu kan daarmee een niet onbelangrijke rol spelen bij de beroepskeuze, en de 
ambitie beperken. De beroepskeuze symboliseert daarom bij uitstek of men op de een 
of andere manier herkenbaar wil blijven voor het ouderlijk milieu of niet en bepaalt of 
men de scheiding, die al eerder begonnen was, defi nitief doorzet of niet. 

2.6.8  Het werk en de carrière

De teneur in de literatuur is dat de loopbaan minder gunstig begint en minder gun-
stig verloopt dan de carrière van de collega’s die afkomstig zijn uit de hogere klassen. 
Sommigen komen terecht in ‘uitdagende banen’, anderen in banen die men overhaast 
accepteert omdat men ervan uitgaat nu eenmaal niet veel te wensen te hebben. 
Aan het begin van de loopbaan kunnen starters uit de arbeidersklasse last krijgen van 
het zogenaamde Imposter Syndrome, van de dwangmatige vraag of ze wel op hun plaats 
zijn, of ze er wel bij horen, wie ze wel zijn dat ze dit werk mogen doen en van de angst 
dat ze eens door de mand zullen vallen en dat ieder dan zal zien dat ze bedriegers zijn. 
Men gelooft niet in zijn succes, het is toeval dat men daar terecht is gekomen. Wat wel 
opvalt is dat de baan die voor de starters uit de hogere klassen een beginpunt is, voor 
starters uit de arbeidersklasse vaak een eindpunt lijkt. Ook in het verloop van de loop-

Voor die tijd had men het weliswaar niet altijd makkelijk gehad, maar men bracht 
gevoelens, belevenissen en waarderingen niet expliciet samen onder de noemer van 
‘arbeidersafkomst’. Tot dan toe was het een traject van sociale stijging waar men dag in 
dag uit aan werkte, met crisissen, positieve en negatieve resultaten. Men wist wel waar 
men vandaan kwam, men had ook de ervaring van moeizame communicatie met zijn 
ouders en van andere ongemakkelijke confrontaties met collega’s, maar dat had niet 
meteen een bijzondere betekenis. Dat ging nu eenmaal zo. Pas door het ‘moment van 
de waarheid’ ging men de afkomst thematiseren. In die zin is hier sprake van een soort 
identiteitspolitieke omslag en stelt zich de vraag of men aan dit nieuwe bewustzijn 
professionele consequenties zal verbinden. De Amerikaanse anthologieën zijn een 
product van de articulatie van wetenschapsbeoefening en identiteitspolitiek, ook de 
Britse onderwijssociologen die de toegang van arbeidersklassekinderen tot het hoger 
onderwijs bestuderen, nemen dit identiteitspolitiek standpunt in. De essentie hiervan 
is dat het bewustzijn van afkomst tot een strategisch issue omgezet kan worden, men 
kan deze inzetten om zijn ambities te realiseren. Dat kan op vele manieren gebeuren. 
In de literatuur treffen we – naast collectieve initiatieven als een onderzoekscentrum – 
diverse voorbeelden aan van individuele strategieën. Dat gaat van het ‘koketteren met 
zijn afkomst’, arbeiderssnobisme (wij kunnen het allemaal beter) tot een vorm van 
‘arbeidersnuchterheid’ (waarom doen jullie zo moeilijk) en verbazing over zichzelf 
(dat ik dit allemaal zo zeg). Maar er zijn ook voorbeelden van het wel weten maar het 
er liever niet over willen hebben. 

2.6.6  Dubbele loyaliteiten

Uit het voorgaande thema blijkt dat de context waarin men terecht is gekomen van 
invloed kan zijn op de manier waarop men zijn afkomst beleeft en de mate waarin 
men die afkomst strategisch kan inzetten. Tegelijkertijd kan men hiermee de sym-
bolische breuk met de ouders herstellen. In de Nederlandse en Vlaamse literatuur 
is deze strategische invalshoek veel minder aanwezig, hier worden eerder dilemma’s 
benoemd naar aanleiding van het ongemak met de – in de loop van de ontwikkeling 
gegroeide – uiteenlopende verwachtingen en communicatiepatronen in de contacten 
met ouders en familie. 
Al voelt men zich min of meer geïntegreerd in zijn nieuwe milieu, toch blijft men 
verbaasd over de onbekende en soms onhanteerbare codes en – in hun ogen – kinder-
achtige gewoonten. Verbazing en ergernissen over het vreemde milieu zijn op den 
duur te hanteren; men past zich aan, men speelt het spel op den duur mee. Waar men 
echter vrij fundamenteel mee in confl ict komt, is de houding van collega’s die zich 
gedragen alsof het werk er voor hen is en niet andersom. Zelf heeft men hard moeten 
werken om er te komen, men heeft met pijn en moeite de onzekerheid overwonnen 
of men wel goed genoeg is voor dit werk en of men er wel echt bij hoort. Het resultaat 
is dat men zijn werk heel serieus neemt, gedreven is om het goed te doen. Gevoelens 
van dankbaarheid en loyaliteit naar het werk, ondersteund door werkethiek die men 
van de vader geleerd heeft, worden gekwetst en op de proef gesteld. Ronduit storend 
vindt men het carrièrisme; het steeds naar voren schuiven van zichzelf, het uit zijn op 
‘scoren’, vooral als dit ook nog eens gepaard gaat met kruiperigheid naar de gezagsdra-
gers. Onze doelgroep heeft de hersenen en de vakkennis, maar men mist de behoefte 
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voor hen in petto had. Anderen hebben dat echter niet gedaan. ‘Waarom ik wel en de 
anderen niet?’ is een impliciete vraag die meerdere keren doorklinkt, bijvoorbeeld in 
de schuldgevoelens. Hiermee kom ik terecht bij de centrale rol van het individu, het 
subject dat binnen de context handelt en zijn dagelijks leven interactief probeert in te 
richten. 
Alle biografi eën gaan over intelligente kinderen die goed konden leren, maar die ook 
persoonlijk aangesproken werden door datgene wat ze leerden en daar wat mee wilden 
doen. Zij lieten zich verleiden door boeken en de fantasiewereld die deze voor hen 
opende, maar zij moesten daarvoor met zichzelf en de anderen de strijd aangaan over 
hun visie op de wereld en op wat belangrijke kennis is. Zij gingen minder belang leren 
hechten aan de dagelijkse en praktische kennis van hun ouders. Ondanks spot, afwij-
zing en agressie blijven zij hechten aan hun vlucht in de wereld van fantasie en boeken, 
zij hebben er de isolering en eenzaamheid voor over. Intelligentie was niet voldoende, 
men moest zich ook sterk maken en zich kunnen verdedigen. Sommige ouders zagen 
dit en hielpen hun kind, terwijl ze wisten dat ze hun kind van zich vervreemden, 
met pijn en verdriet verzoenden ze zich met het toekomstig verlies. Later moesten de 
arbeiderskinderen leren plannen, behoeften uitstellen, frustraties doorstaan, angsten 
en isolement verdragen. Ook moesten zij hun gevoelens kunnen rationaliseren, trucs 
toepassen om de loyaliteiten te reguleren. Maar zij moesten vooral leren het oude en 
het nieuwe leven met elkaar te verzoenen, zichzelf zien te handhaven en te ontwikke-
len en zich daarbij bewust te worden dat het vooral uit henzelf moest komen.

Het globale beeld dat ik hier gecomponeerd heb op basis van biografi sche beschrij-
vingen en onderzoek, heeft mij overtuigd van het enorme belang van het individuele 
handelen binnen een ontwikkelingstraject. In het volgende hoofdstuk zal ik de relatie 
tussen structurele determinaties en individueel handelen theoretisch onderbouwen 
aan de hand van een identiteitstheorie. Het gaat mij om het verhaal over hoe men het 
zelf gedaan en beleefd heeft in relatie tot de contexten waarin men zich in de loop van 
het leven heeft bewogen. 

baan zien we verschillen optreden. Afgestudeerden uit de arbeidersklasse stijgen door-
gaans minder snel in de bedrijfshiërarchie en hun top ligt lager. Bovendien komen zij 
aan de universiteit eerder terecht in minder prestigieuze functies met ondergeschikte 
status en afgeleide verantwoordelijkheden. Tegenover deze lagere profi lering staat een 
hoog arbeidsethos, grote vakkennis en een sterke drive in het werk. Als we deze ken-
merken combineren met een moeilijke start, een lage ambitiecurve en ondergeschikte 
functies, dan komt hier een weinig fl atteus beeld van de carrière in naar voren. In de 
geraadpleegde literatuur zijn echter ook andere geluiden te horen: men is blij met wat 
men bereikt heeft; men voelt zich op den duur toch thuis aan de universiteit; men 
heeft een goed leven; men voelt zich hoe dan ook onderdeel van de elite van de samen-
leving. En sommigen stoten echt door naar hogere regionen. 

2.6.9  Mannelijkheid en vrouwelijkheid

Uit de literatuur blijkt dat er verschillen zijn tussen stijgingspatronen bij mannen en 
vrouwen, maar toch valt op dat afkomst een sterk verbindende factor is. Er zijn aan-
wijzingen dat de (Amerikaanse) fi nanciële wereld bij voorkeur afgestudeerde mannen 
uit het arbeidersmilieu aantrekt, omwille van hun machismo in combinatie met lef, 
zin voor avontuur, wilskracht en de power om zich ergens doorheen te slaan. Aan de 
andere kant worden jongens uit arbeidersklasse tijdens hun jeugd omwille van hun 
interesse voor boeken en lezen uitgemaakt voor ‘mietjes’. Misschien is deze tegen-
strijdigheid wel specifi ek voor iedereen die afkomstig is uit de arbeidersklasse en die 
gestudeerd heeft, men heeft diverse kanten van zijn persoonlijkheid ontwikkeld en 
geïncorporeerd in diverse tegenstrijdige situaties en geleerd deze afwisselend en ade-
quaat in te zetten waar de context het vereist. 
Ook meisjes laten zien dat zij voordeel hebben van specifi eke kwaliteiten die zij in hun 
milieu van afkomst hebben opgedaan. Ook zij spreken over een combinatie van inzet 
van vrouwelijke vormen van straatwijsheid en doorzettingskracht om moeilijke situ-
aties te overwinnen. Sommigen herkennen zich minder in het feminisme omdat zij 
weinig moeite hebben met onderdrukkende verinnerlijkte rolpatronen, juist omdat de 
moeders te weinig tijd hadden zich daar in de opvoeding mee bezig te houden. Maar 
daar staat dan tegenover dat meisjes, sterker dan jongens, door hun ouderlijk milieu 
afgewezen worden omwille van hun studiewensen, juist omdat zij hun plichten als 
dochters, toekomstige echtgenotes en moeders dreigen te verzaken. Jongens hebben 
meer oog voor het instrumenteel aspect van verder studeren, meisjes tonen meer inte-
resse voor het algemeen vormend aspect.

2.6.10  Wat heb ik er zelf aan gedaan?

We eindigen met deze universele en milieuoverstijgende vraag, maar die is vooral 
bedoeld om te achterhalen hoe de respondenten zichzelf typeren op het kruispunt van 
individuele competenties, hun antecedenten en de actuele sociale en culturele con-
text. Het gros van de literatuur gaat over deze antecedenten en de structurele context 
waarin zij vervat zijn. Onmiskenbaar zijn de respondenten de context ontstegen juist 
door effectief gebruik te maken van de mogelijkheden en de faciliteiten die de context 
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Identiteit, context en handelen

3.1  Bedoeling en structuur van het hoofdstuk

3.1.1  Bedoeling van het hoofdstuk

Een centraal thema in het voorgaande hoofdstuk betrof de paradoxale binding aan 
de sociale omgeving die zich uit in het besef in twee sociale werelden te leven. De 
binding met de sociale groep waar men door zijn verworven sociale positie deel van 
uitmaakt is vaak ongemakkelijk, maar ook de binding met het milieu van afkomst is 
problematisch. In deze binding gaan sterke emotionele banden vaak gepaard met een 
gevoel van schuld en onvermogen. Men wordt niet meer herkend door verwanten en 
vroegere vrienden. Zij doen afwijzend of weigeren erkenning van de nieuw verworven 
positie. Door de studie, en de leefwereld die daarmee samenhangt, is men met andere 
ogen gaan kijken, men weet nog perfect wat de ouders denken, maar het is allang niet 
meer de eigen vertrouwde leefwereld. In de nieuwe wereld weet men zich geaccep-
teerd, men voelt dat men er hoort, maar toch blijven de omgangs- en communicatie-
codes verbazing oproepen. Deze gespletenheid of het straddler gevoel (Lubrano, 2004) straddler gevoel (Lubrano, 2004) straddler
blijft invloed uitoefenen op de volwassen levensloop en loopbaan. Men kijkt naar de 
wereld van vroeger met de bril van nu en tegelijkertijd beoordeelt men de wereld van 
nu met de waarden van vroeger. Alle essays in de bloemlezingen en de getuigenissen 
zoals opgetekend door Brands zijn variaties op dit thema.

De vraag die zich opdringt, is wat er met het individu gebeurt in dit proces van sociale 
transitie. Daarom ga ik in dit hoofdstuk op zoek naar een identiteitsconcept dat in staat 
is deze tegenstrijdige belevenissen en ervaringen, de ontwikkelingen en het handelen 
van de individuen daarin, te kunnen beschrijven. Gaat het hierbij om een bewuste 
‘strategie’ van het individu om zich vanuit een ascribed working class identity te bewegen ascribed working class identity te bewegen ascribed working class identity
in de richting van een achieved middle class identity om daar als volwaardig lid geac-achieved middle class identity om daar als volwaardig lid geac-achieved middle class identity
cepteerd te worden (Kaufman, 2003)? Gaat het, aldus Kaufman, om een proces van 
resocialisatie en de constructie van een nieuwe ‘sociale identiteit’ waarin het verleden 
opnieuw moet worden uitgevonden om het te kunnen inpassen in de structuur van 
het heden? Is het mogelijk om met dit vrij statisch begrippenkader van Kaufman beter 
inzicht te krijgen in de gespletenheid waarover ik het eerder had? Laten deze gesple-
tenheid en de ontwikkelingen daarin niet zien dat er eerder sprake is van een continu 
en dynamisch proces van identiteitsconstructie waarin zowel bewuste en onbewuste 
verlangens, als klassen- en genderspecifi eke antecedenten en actuele contextuele uit-
dagingen een rol spelen (Du Gay e.a, 2006; Giddens, 2005)? 

Vanuit dit laatste gezichtspunt kunnen deze paradoxale bindingen binnen het proces 
van sociale transitie eerder gezien worden als de (voorlopige) uitkomst van een com-
plex en gelaagd ontwikkelingsproces waarin sociale en individuele antecedenten aan 
het werk zijn. Daarbij is de spanningsverhouding tussen structuur, sociale context 
en subjectiviteit een centraal gegeven en positioneer ik identiteit als centraal verbin-
dend concept tussen sociale context en subjectiviteit. In het theoretisch kader dat ik op 
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3.2  De sociale constructie van identiteit

3.2.1  Identiteit als interpellatieproces

In de onderwijssociologie heeft zich in de loop van de laatste decennia, onder invloed 
van het individualiseringsdebat, een opvallende paradigmawisseling voorgedaan. De 
mogelijkheden voor toegang tot hogere opleidingen wordt onder meer door Archer 
(2006) niet langer als een sociaaleconomisch (stratifi catie) en/of sociaalpolitiek (eman-
cipatie)probleem benaderd, maar als een complex socialisatieprobleem waarin persoon-
lijke, structurele en culturele invloeden werkzaam zijn. Opvallend in de biografi sche 
essays uit het vorige hoofdstuk is dat de veronderstelde ‘gemeenschappelijkheid’ van de 
klassenpositie zich in talloze lokale variaties manifesteert waarin op net zovele manieren 
met de sociale en economische klassenrealiteit wordt omgegaan en onderhandeld. De 
vraag hierbij is hoeveel diversiteit gemeenschappelijkheid kan verdragen? 
De verandering in benadering heeft zowel theoretische als methodologische conse-
quenties: het gaat er nu niet meer om objectief vast te stellen welke factoren talentvolle 
kinderen uit de lagere klasse belemmeren om te gaan studeren, maar om de identiteits-
constructie van het individu (Vanderstraeten, 2000) binnen cultureel gediversifi eerde 
socialisatiepraktijken in relatie tot specifi eke boodschappen en waarderingen van ver-
der studeren en sociale posities. Om de kracht van deze boodschappen te begrijpen, han-
teert Hall (2006) in navolging van Althusser (2006) het begrip ‘interpellatie’. Daarmee 
geeft Althusser aan dat het hier gaat om een actieve en onontkoombare oproep2 aan 
het individu om zich te verbinden aan de betekenissen van ‘thuis’ (Hall, 1991). Deze 
oproep is op te vatten als een symbolische verwijzing naar de dwingendheid van de 
invoeging van het individu in het betekenissysteem dat deze boodschappen schraagt. 
We kunnen hier ook de term discours of discursieve praktijken voor gebruiken. Het 
gaat hier weliswaar om boodschappen die lokaal geformuleerd worden en lokaal (in 
het gezin en de school) in praktijk gebracht worden, maar tegelijkertijd verwijzen naar 
een bredere structurele en culturele context. Het effect van de interpellatie is dat het 
individu zich ergens thuisvoelt, dat het in een verband hoort. 

Vrij vertaald, en met een verwijzing naar Stuart Hall (Hall, 1991), noem ik dit gevoel 
van ergens thuis zijn ‘identiteit’: ik geef daarmee de graad van identifi catie en de ver-
bondenheid aan van het individu met de betekenissen uit de lokale en achterliggende 
maatschappelijke context. Ik ben me er zeer van bewust dat deze bondige omschrij-
ving een voorlopig karakter heeft en verdere uitwerking behoeft. Er moeten nog een 
aantal lastige vragen beantwoord worden. Halls omschrijving van identiteit als gra-
dueel resultaat van deze bindings- en identifi catieprocessen impliceert dat ik deze 
verbondenheid als dynamisch en onderhevig aan veranderingen opvat en dat actief 
ingrijpen van ‘betekenisagenten en/of -signalen’ nodig is om deze verbondenheid met 
een betekenissysteem tot stand te brengen en te veranderen. Het impliceert vooral ook 
het initiatief van een subject dat beschikt over een psychologisch instrumentarium. 

2  De term interpellatie is een woordelijke vertaling van het Franse (en Engelse) interpellation en 
verwijst letterlijk naar de oproep om voor de rechtbank te verschijnen, vandaar de connotatie van 
onontkoombaarheid.

basis van dit uitgangspunt uitwerk met behulp van achtereenvolgens het pragmatisme 
(o.a. Mead, 1934), Bourdieu (1971, 1979), Giddens (1984), Turner (1982), Hall (1991, 
2006) en Coté en Levine (2002), constitueert identiteit zowel diversiteit als eenheid. 
Diversiteit als een veelzijdige en vervloeiende vorm van binding aan een gelaagde en 
geïndividualiseerde sociale context. Eenheid als actieve synthesevorming om daarbinnen 
de individuele weg te zoeken en tegelijkertijd herkenbaar te blijven voor zichzelf en de 
anderen. De weg langs diverse theoretische perspectieven is bedoeld als mijn positie-
bepaling in het debat over structurele versus individuele determinatie 1. 

3.1.2  Structuur van het hoofdstuk

In aansluiting op het voorgaande defi nieer ik in de volgende paragraaf van dit hoofd-
stuk identiteit als een sociale constructie en bepaal ik mijn positie in het debat over 
de aard en de mate van de maatschappelijke bepaaldheid ervan. In de tweede para-
graaf geef ik een beknopt overzicht van de theorievorming over de relatie individu-
maatschappij in de klassieke sociologie. De vraag die daar aan de orde komt is of en 
in hoeverre individualiteit ‘subjectiviteit’ en eigen handelingspotentie veronderstelt of 
eerder gezien moet worden als een ‘objectief’ product van maatschappelijk ingrijpen. 
Ik ga ervan uit dat tegenover de structuurdwang van de diverse sociale contexten een 
reactiepotentie van het individu staat en dat individualiteit daarom ook een product 
is van eigen ingrijpen (of agency). Deze structuurdwang werk ik uit aan de hand van 
de noties van sociaal en cultureel kapitaal van Bourdieu, voor de onderbouwing van 
agency maak ik gebruik van de structuratietheorie van Giddens.agency maak ik gebruik van de structuratietheorie van Giddens.agency
In de derde paragraaf ga ik in op het concept identifi catie uit de Social Identity Theory 
(SIT). Identifi catie is een psychologisch mechanisme van identiteitsconstructie door de 
aantrekkingkracht van en (psychische) aansluiting bij opvattingen en waarden van maat-
schappelijke groepen in het blikveld van het individu. Zowel de klassieke socialisatie- en 
identifi catietheorieën als de benadering van de SIT veronderstellen een onderscheid tus-
sen het sociale en persoonlijke ‘ik’. Ik plaats een paar kanttekeningen bij deze benadering 
en werk ik in de vierde paragraaf, aan de hand van Hall, een identiteitsconcept uit dat aan 
de ene kant dit onderscheid niet hanteert en aan de andere kant recht doet aan de diversi-
teit en tegenstrijdigheid van de contexten waarbinnen het individu identiteit construeert. 
Dit identiteitsconcept plaatst bovendien de ‘ervaring van verschil’ die in het literatuurover-
zicht van hoofdstuk 2 sterk naar voren kwamen, centraal. Hall biedt ook een theoretisch 
fundament voor het interpreteren van agency als een autonome psychische potentie. agency als een autonome psychische potentie. agency
In de vijfde paragraaf werk ik de notie van agency verder uit met behulp van de visie agency verder uit met behulp van de visie agency
van Coté over identiteitskapitaal. Door het hanteren van de term ‘kapitaal’ legt hij niet 
alleen een verband met de benadering van Bourdieu maar ook met het denken in 
structurele termen. Op die manier ontstaat een breder analysekader waarin de indivi-
duele wending in het debat over de sociale transitie essentieel verbonden blijft met de 
structurele en culturele voorwaarden waaronder deze plaats vindt.

1  Zowel de door Bowles en Gintis geïnspireerde WCA-bloemlezingen als de Britse, door Bourdieu 
geïnspireerde, onderwijssociologie gaan, ondanks alle pogingen hierin nuances aan te brengen 
ten gunste van agency, eerder uit van een causale relatie tussen objectieve klassenposities en iden-
titeitsvormen. 
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Het probleem is dat het pragmatisme moeilijk om de instinctieve zelfervaring heen 
kan. Mead loste dit op door gevoelens, kennis en interactie niet als oorsprong maar 
als gevolg van de vorming van het ‘zelf’ te zien: het ‘I’ is het antwoord op de attitude ‘I’ is het antwoord op de attitude ‘I’
van de anderen (Mead, 1967). Zelfbewustzijn is voor Mead de verinnerlijkte represen-
tatie van externe conversaties en gebaren; denken is een innerlijke conversatie met 
zichzelf; sociale interactie is een externe conversatie met een ander en daartussen zijn 
geen strikte grenzen te trekken (Holstein & Gubrium, 2000: 27). Het ‘zelf’ ontstaat 
in de taal, het is een onderdeel van een proces van communicatie en interactie, het is 
er niet vanzelf. Op de vraag wie wij zijn, zegt het ‘I’ altijd ‘dat ben ik’ (it’s ‘me’)‘I’ altijd ‘dat ben ik’ (it’s ‘me’)‘I’ 6 door 
te verwijzen naar de communicatieve ervaringsbronnen en het kan alleen praten over 
het echte ‘I’ via een refl exieve relatie tot het ‘Me’ (Mead, 1967). Zowel het ‘I’ als het ‘I’ als het ‘I’
‘Me’ hebben de dagelijkse ervaring nodig om empirisch te kunnen bestaan. Omwille ‘Me’ hebben de dagelijkse ervaring nodig om empirisch te kunnen bestaan. Omwille ‘Me’
van het sociaal gedetermineerd zijn moeten we het ‘zelf’ beschouwen als een integraal 
deel van de sociale relaties, het is daarom veelzijdig samengesteld uit onderscheiden 
rollen (Holstein & Gubrium, 2000: 30).

Deze sociale defi nitie van het ‘zelf’ als theoretisch fundament voor een optimistische 
en normatieve kijk op de democratie waarin participatie van het individu essentieel 
wordt geacht, krijgt een specifi eke wending in de visie van David Riesman (Riesman, 
1950). Riesman spreekt over het sociale ik (‘Me’) als over ‘karakter’ en noemt dit de 
‘sociaal geconditioneerde organisatie van de individuele verlangens en bevredigin-
gen’(Riesman, 1950: 4). Tegelijkertijd echter herleidt hij het totale ‘zelf’ niet tot het 
gesocialiseerde karakter maar hij situeert het sociale ‘zelf’ naast een psychologisch 
‘zelf’ dat op een autonome manier de druk van de maatschappij kan weerstaan. Zijn 
centrale stelling is dat maatschappelijke veranderingen specifi eke dominante karakter-
types genereren: industrialisering en modernisme brengen de inner-directed mens 
voort (gestuurd door een innerlijk kompas) en de postindustriële, op consumptie 
gerichte maatschappij, de other-directed mens (gestuurd door gevoeligheid voor wat other-directed mens (gestuurd door gevoeligheid voor wat other-directed
anderen willen). Dit duidelijk verband tussen maatschappijtypes en sociaal karakter 
garandeert weliswaar conformiteit en continuïteit, maar het determineert daarom niet 
automatisch het handelen, het individu kan zijn eigen weg proberen te gaan. 

Het idee van de socialisering van het karakter wordt door Whyte verder geradicaliseerd 
in zijn stelling dat de Amerikanen blindelings de stedelijke en bedrijfsgerichte droom 
volgen, hij spreekt over de ‘Organization Man’ (Whyte, 1956; Holstein & Gubrium, 
2000). Normaliteit en conformiteit worden gezien als alternatief voor het wegvallen 
van de traditionele sociale verbanden. De Amerikaanse mentaliteit van de corporate 
identity grijpt om zich heen en bezet ook andere terreinen van het leven (gezin, vrije identity grijpt om zich heen en bezet ook andere terreinen van het leven (gezin, vrije identity
tijd). Centraal in deze mentaliteit staat de grotere effi ciëntie van het ‘groeps- en orga-
nisatiedenken’ als tegengewicht tegen het traditionele middenklasse individualisme. 
Dit ‘groeps- en organisatiedenken’ heeft echter despotische trekken aangenomen en 
stimuleert de tirannie van de meerderheid. Desondanks ervaart het individu de groep 
als een opluchting en autoriteit als een bevrijding, omdat binding en bevestiging door 
het individualisme niet geboden wordt (Whyte, 1956: 59). 

6  In het Nederlands verdwijnt het effect van de woordspeling.

Kortom, het benadrukken van identiteit binnen het kader van sociale stijging heeft 
te maken met deze perspectiefverschuiving: hij komt niet voort uit de gemeenschap-
pelijkheid van de klassenpositie3, maar uit de toenemende evidentie van de indivi-
dueel gediversifi eerde ontwikkelingsmogelijkheden. Deze paradigmaverschuiving 
impliceert niet dat er geen sprake meer zou zijn van structurele, culturele en sociale 
belemmeringen en ook niet dat de wil en de mogelijkheden van het individu nu van 
doorslaggevende betekenis geacht worden voor het bereiken van een sociale positie.
Het gaat om de dynamische wisselwerking tussen de sociale context, individuele 
ontwikkeling en de betekenissen die daarin ontstaan. Hoe is – vanuit historisch per-
spectief – deze wisselwerking tussen sociale context en individu in het kader van 
identiteitsconstructie binnen de sociale wetenschap geformuleerd en welke sociale en 
individuele mechanismen worden daarbij onderscheiden?

3.2.2  Het ‘zelf’ en de maatschappij

3.2.2.1  Pragmatisme en structuralisme
In grote lijnen vindt het debat over identiteit zijn oorsprong op het snijpunt van de soci-
ologie en de sociale psychologie, door de introductie van de concepten van het ‘zelf’ en 
‘zelfi dentiteit’4. Een initiële centrale positie werd ingenomen door het pragmatisme en 
met name de bijdragen van James, Cooley en Mead zijn van belang. Het pragmatisme 
ging daarmee de discussie aan met de transcendentale ‘zelf’ van de Verlichting, een 
immanent ‘Zelf’ dat de alledaagse maatschappelijke werkelijkheid oversteeg en gecon-
cipieerd werd als immanente abstracte bron van kennis, begrips- en oordeelsvorming 
binnen het individu. Voor deze betekenis van het ‘zelf’ staat het begrip ‘I’. Dit begrip 
wordt door de pragmatisten ondergeschikt gemaakt aan het sociale ‘zelf’, het ‘Me’
(Holstein & Gubrium, 2000; Mead, 1967). Deze wending in de sociale wetenschappen 
heeft het ‘zelf’ daarmee neergezet als een sociaal ‘object’ en als substantieel onderdeel 
van het normale sociale leven5. Het ‘zelf’ wordt hierdoor uit zijn fi losofi sch isolement 
gehaald en wordt – net als de andere ‘zelven’ waarmee het de omgeving deelt – niet 
alleen subject maar vooral object van ervaring. Om het ‘zelf’ niet te herleiden tot louter 
responsiviteit, wordt het actief en dynamisch neergezet en voorzien van de compe-
tenties die nodig zijn om zich in vertrouwen door de maatschappelijke werkelijkheid 
te bewegen. Vooral van belang is dat het ‘zelf’ de anderen nodig heeft om zichzelf te 
kunnen interpreteren, en dat heeft dan als consequentie dat de mens net zoveel sociale 
zelven heeft als er individuen zijn die hem herkennen (James, 1961).

3  De Britse onderwijssociologie wordt geconfronteerd met een levendig debat over de relatie van 
klasse en identiteit (Emmison & Western, 1990; Kane, 2006; Reay, 2005; Savage, Bagnall & Longhurst, 
2001; Sørensen, 1991). 

4  Opvallend is de terminologische verwarring met betrekking tot het ‘zelf’ (self) en (zelf)identiteit. 
Het pragmatisme en de sociale psychologie spreken over het zelf, met het accent op het bewust-
zijns- en ervaringsaspect van het individu. Identiteit verwijst echter ook naar aspecten van presentatie 
van het ik in de externe wereld, van socialisatie en van (onbewuste) verlangens die het ik-gevoel 
constitueren. 

5 Dit concept hangt nauw samen met de notie van democratie (Mead, 1967: 326).
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misch, cultureel en sociaal kapitaal te accumuleren kan men beter aan de druk van de 
sociale structuren ontsnappen. Maatschappelijke positionering hangt dus samen met 
het sociaal en cultureel kapitaal waar het individu door afkomst en sociale positie de 
beschikking over heeft.
Sociaal kapitaal slaat in grote lijnen op de netwerken die al aanwezig zijn en die men 
daarom als kapitaal kan inzetten om sociale posities te verkrijgen. Cultureel kapitaal 
gaat over de vraag hoe cultuur deze posities consolideert door het constant classifi ceren 
en genereren van onderscheid (Bourdieu, 1971, 1979). Deze classifi catie manifesteert 
zich, aldus Bourdieu (1979), niet in de complexiteit van de esthetische compositie zelf 
maar via het gedrag dat erbij hoort en de sociale rituelen die ermee gepaard gaan: 
het bijwonen van manifestaties (klassieke concerten bijvoorbeeld), dáár zijn waar het 
gebeurt (musea, galerijen) en de ‘juiste smaak’ demonstreren (kunst aan de muur). Op 
die manier demonstreert men sociaal onderscheid en de betekenis ervan, namelijk dat 
men zich onder gelijken beweegt en heel goed weet wie er wel en wie er niet bij hoort. 
Het gaat om het verwerven en behouden van de sociale positie en het daarvoor kun-
nen hanteren van le sens de la distinction. Hoewel deze manier van classifi ceren gezien 
moet worden als een mechanisme dat in elke sociale groep voorkomt, is het voor ons 
onderzoek van groot belang hoe dit mechanisme zich manifesteert in de hogere soci-
ale klassen. Op die manier wordt daar via het demonstreren van ‘esthetische smaak’ 
constant het onderscheid geconstrueerd en gereproduceerd tussen de (economische, 
sociale, culturele, professionele, intellectuele) elites en de ‘anderen’ (Bourdieu, 1979: 
293). Belangrijk in dit kader is de aan identiteit verwante notie van habitus, dat de 
hechte banden beschrijft tussen de diepste lichamelijke en psychologische lagen en de 
maatschappelijke condities waaronder het individu leeft. Het individu straalt in zijn 
lichamelijke presentatie als het ware zijn sociale positie uit (Bourdieu, 1979: 228).
Ondanks de kritiek van structureel reductionisme (Evens, 1999; King 2000; Kingston 
2001), biedt Bourdieu sterke handvatten om de hardnekkige uitsluitingstructuren en 
-mechanismen te analyseren die verborgen zitten in bijvoorbeeld selectieprocedures, 
omgangsrituelen en communicatiepatronen (zie ook Bourdieu & Passeron, 1970: 249). 
Het probleem blijft dat – ondanks zijn typering van de habitus als actief en inventief 
(Bourdieu, 1979: 95) – structuurdwang sterker is dan de handelingspotentie of agency
van het individu.

Hier lijkt Giddens via de notie van ‘dualiteit van structuren’ een opening te bieden: 
structuren en instituties conditioneren de sociale systemen en het menselijk handelen, 
maar op een indirecte manier, via de betekenissen die daarin altijd al spelen (Giddens, 
1984). Maar ook omgekeerd geldt: sociale praktijken en menselijk handelen beïnvloeden 
structuren en instituties. Hier kan het individu als actor creatief en refl exief opereren 
en de routines die verwijzen naar de structuren radicaal verbreken. Hiermee herstelt 
Giddens als het ware het actieve subject zonder te vervallen in voluntarisme. De conse-
quentie van deze visie is dat het individuele identiteitstraject niet gezien hoeft te worden 
als product van een klassenstructuur, maar als gevormd in sociale praktijken waarin 
– naast structurele en contextuele antecedenten – creatieve (inter)actie verandering en 
diversiteit kan genereren. Deze visie impliceert dat ook de reproductie van ongelijkheid 
op een originele, creatieve en gediversifi eerde manier plaats kan vinden en dat emanci-
patie via onderwerping, calculatie en andere routines gerealiseerd kan worden. 
Om deze stelling te onderbouwen, neemt Giddens het onderzoek van Willis (1977) als 

Het structureel functionalisme van Parsons (1967) radicaliseert deze visie door een 
identiteitsconcept te ontwikkelen in functie van de orde en stabiliteit van het sociale 
systeem. Identiteit is de sociale instantie in het individu zelf en moet gezien worden 
als het resultaat van de succesvolle integratie van de maatschappelijke waarden en 
normen in het handelen van het individu. Via socialisatie, identifi catie en differentiatie 
wordt een basale en onveranderlijke persoonlijkheidstructuur gecreëerd en via een 
daarop aansluitende sociale controle reguleren sociale instituties het individuele han-
delen zodanig dat het sociale systeem in stand blijft (Parsons, 1967: 229). 

In een poging om de autonomie van het individu tegenover de maatschappelijke 
overmacht te herstellen, typeert Dennis Wrong deze ‘formalisering’ van de relatie van 
het individuele handelen met de maatschappelijke reproductie als een ‘overgesociali-
seerde’ visie op de mens (Wrong, 1961). Sociologen hebben zich volgens hem te zeer 
geconcentreerd op de Freudiaanse notie van het superego om te kunnen verklaren 
waarom identiteit zich conformeert aan maatschappelijke behoeften. Daarbij hebben 
zij de betekenis van het ‘Es’, als de plaats van onbekende motieven die de sociale orde 
negeren, uit het oog verloren (Wrong, 1961: 187). 

Deze structuralistische visie op het ontstaan van identiteit die gezien kan worden als 
een van de funderende lijnen in de ontwikkeling van een identiteitstheorie, heeft een 
pendant in de marxistische theorievorming. In het orthodoxe marxisme determineert 
het horen bij een sociale klasse bewustzijn, handelen en identiteit. Klasse en identiteit 
zijn homogeen en lineair met elkaar verbonden. Het horen bij een klasse determi-
neert hoe iemand betekenis geeft aan het bestaan. Klasse determineert de leefstijl, 
opvoedingspraktijken en attitude ten opzichte van opleidingsmogelijkheden (Pakulski 
& Waters, 1996: 10). Klasse wordt hier in de economische sfeer gesitueerd, het gaat om 
de positie in de productiesfeer (Marshall e.a., 1988). Ook al wordt – onder invloed van 
Weber – erkend dat er ook andere bronnen van klassenidentiteit (‘bijzondere omstan-
digheden’) kunnen zijn, er blijft altijd een orthodox marxistisch spoor achter (Wright, 
1985: 273; geciteerd bij Emmison & Western, 1990: 2). Ook al verwijst men graag naar 
Laclau en Mouffe (2001) die met marxistische argumenten deze essentialistische visie 
bekritiseren en een pleidooi houden voor de veelzijdigheid en discursieve constructie 
van identiteit, toch lijkt het voor Britse marxisten (Bradley, 1996; Marsh 2007; Reay 
e.a, 2001) erg moeilijk om afstand te doen van de eenheid van klasse en identiteit en 
daarmee van het structuralisme (Pakulski & Waters, 1996: 125). 

3.2.2.2  Bourdieu en Giddens
Pogingen om het structuralisme te ontstijgen treffen we aan bij Bourdieu en Giddens 
(Bourdieu & Passeron, 1972; Giddens 1984). Het belang van Bourdieu voor mijn 
onderzoek ligt in zijn theorie vorming over de betekenis van cultuur voor de reproductie 
van de maatschappelijke hiërarchische verhoudingen. Culturele arrangementen zijn 
er (via onderwijs, kunst, wetenschap) op gericht deze verhoudingen en de daaruit 
voortkomende onderdrukking te ontkennen en te verbloemen en daardoor de struc-
turele ongelijkheid te continueren. Deze reproductie is echter geen automatisme, de 
diverse sociale praktijken of velden zijn confl ictarena’s waarin de actoren de druk van 
de sociale structuren proberen te weerstaan. Naarmate men beter in staat is econo-
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personen maar omwille van de specifi eke waarden die men daar als positief ervaart. 
Het gaat om ‘psychologisch lidmaatschap’ van een ‘cognitief gedefi nieerde’ groep die 
door een in- en uitsluitingmechanisme de zelfpositionering regelt. Op die manier 
wordt ook aanhechting (enhancement) en uitsluiting geregeld. Zo functioneert, vol-
gens de SIT, de stereotypering van ‘middenklassers’ door de WCA’s, als een uitslui-
tingsmechanisme, eerder als tegenidentifi catie (zie ook Childers, 2002) dan als een 
‘objectieve’ positiebepaling. Het dilemma waar de WCA’s (en ook sommige Engelse 
onderwijssociologen) mee worstelen is dat ze zelf de facto middenklassers zijn, maar 
hun onderzoek willen legitimeren vanuit hun arbeidersachtergrond. Zij proberen dit 
dilemma op te lossen door een verder doorgevoerde sociale classifi catie: zij positio-
neren zich als een aparte groep academici met een apart wetenschaps- en onderwijs-
discours (Black, 2005). Zich dusdanig profi leren, versterkt het identifi catie-effect via 
zowel conformisme aan de zelf geconstrueerde groepswaarden als via uitsluiting van 
de groep waartoe men niet wil horen (Turner 1982; zie ook Tajfel, 1982). 

De vraag die zich nu opdringt, betreft de dubbelheid in het hierboven beschreven iden-
tifi catie-effect: wel identifi catie met waarden, maar niet met de dragers ervan; wel willen 
horen bij een sociale groep maar daarvoor afscheiding en uitsluiting van een andere 
groep realiseren. Of, zoals Van Wijk zegt, het cognitief gevoel van verbondenheid – dat 
eigen is aan identifi catie – hoeft niet te leiden tot inter nalisering van de waarden en tot 
de intentie om het gewenste gedrag te vertonen (Van Wijk, 2007: 37). Waarom kan, 
zoals het voorbeeld van de WCA’s lijkt te demonstreren, men zich wel aangesproken 
voelen door bepaalde waarden van de andere klasse, zonder er bij te willen horen? Men 
kan blijkbaar ook eigen posities of coalities creëren binnen het ‘andere’ waardesysteem. 
Met andere woorden: het resultaat van identifi catie kan dubbel en gelaagd zijn. Het the-
oretisch model van de SIT lijkt te beperkt om het dynamisch proces dat aan de uitkomst 
van identifi catie vooraf gaat te conceptualiseren (Van Wijk, 2007: 37). Het model heeft 
een te statisch karakter, wat nog versterkt wordt door het onderscheid tussen persoon-
lijke en sociale identiteit dat bijvoorbeeld Turner hanteert (Turner, 1982). Het gaat ook 
niet om het verwerven van een andere sociale identiteit via socialisatie, zoals Kaufman 
(2003) aanneemt. Dat zou impliceren dat er sprake is van standaardidentiteiten die bij 
sociale entiteiten zouden horen. Deze benadering veronachtzaamt echter de geïndivi-
dualiseerde, dynamische en steeds veranderende omgeving zoals ik deze getypeerd heb 
in hoofdstuk 1 (zie ook Hurrelmann e.a, 2002). Daarom verbind ik in de volgende para-
graaf de notie van identifi catie met een theorie over identiteitsconstructie waarin proces 
en uitkomst door elkaar heen lopen, waarin sociale en persoonlijke identiteit niet van 
elkaar te onderscheiden zijn en waarin vooral recht wordt gedaan aan de fragmentatie 
en gelaagdheid van zowel de context als het individu. 

3.4  Gefragmenteerde identiteit

3.4.1  Vertrekpunt 

Tot nu heb ik de volgende stappen gezet in de ontwikkeling van een identiteitsconcept. 
Met behulp van het pragmatisme heb ik betoogd dat identiteitsconstructie een door 

voorbeeld. Willis, aldus Giddens, laat zien dat de lads (zie hoofdstuk 1) het autoritaire 
schoolsysteem doorzien. Dat inzicht is niet het resultaat van een analyse, maar spreekt 
uit hun woorden en daden. De lads gedragen zich als vaardige en rationele handelings-
deskundigen (agents) aldus Giddens (1984: 291). Hun typische macho ‘grappencul-
tuur’ bijvoorbeeld is daar een uiting van. In het eerste hoofdstuk heb ik laten zien hoe 
Willis door middel van begrippen als penetration, limitation en ‘self-damnation’ verklaart ‘self-damnation’ verklaart ‘self-damnation’
waarom de lads het harde leven van fabrieksarbeider als identifi catiemodel hanteren. 
Hierdoor werken zij, aldus Giddens, actief mee aan de reproductie van de sociale ver-
houdingen en illustreren zij hoe ‘sociale krachten’ via agents opereren in het kader 
van de reproductie van bredere institutionele vormen (Giddens, 1984: 293). De ear-ôles
echter ‘doorzien’ op hun manier ook deze autoritaire structuren, maar identifi ceren 
zich daarentegen met de waarden achter de schoolse, theoretische kennis. 
Wat maakt nu dat de ene fractie van dezelfde sociale groep zijn handelingsruimte inzet 
om er schijnbaar voor te kiezen binnen de sociale groep te blijven en de andere fractie 
om zich te conformeren aan het schoolse systeem en daarmee de mogelijkheid van soci-
ale stijging te realiseren? Om een antwoord op deze vraag te formuleren, ga ik dieper in 
op de notie van sociale identifi catie, zoals ontwikkeld door de Social Identity Theory. 

3.3  Identiteit als uitkomst van groepsidentifi catie 

Sociale identiteit is volgens Tajfel dat gedeelte van het zelfconcept dat verwijst naar 
de kennis, beleving en waardering van het lidmaatschap van een sociale groep (Tajfel, 
1982). Tajfel ontwikkelt op basis van deze gedachte een cognitief model waarmee hij 
verklaart waarom individuen zich tot specifi eke sociale groepen rekenen, zich er affectief 
mee verbonden voelen, de opvattingen aanhangen en zich daarnaar gedragen. Zich tot 
een groep rekenen gaat niet om de vraag ‘waar hoor ik bij’ maar om de vraag ‘wie ben 
ik’ (Turner, 1982). Of: ‘iemand zijn’ staat gelijk aan duidelijk maken bij welk sociale 
groep men hoort. Verbonden zijn met een groep is een voorwaarde voor zelfdefi niëring, 
zelfperceptie en zelfwaardering. Het mechanisme dat dit realiseert, is de sociale clas-
sifi catie door middel van positief geëvalueerde groepskenmerken, niet alleen van de 
sociale groep waartoe men zichzelf rekent, maar ook van de sociale groep waar men bij 
wil horen (Turner, 1982: 17). Van belang is dat het hierbij in eerste instantie niet gaat 
om identifi catie met de ‘reële groep’ maar met wat die groep betekent of de waarden 
die hij representeert. Daarom kan de SIT plausibele aanknopingspunten bieden om 
grip te krijgen op de dubbele binding waarvan in het vorige hoofdstuk sprake is. In de 
biografi eën die daarin besproken werden, stond tegenover een negatieve typering van 
de ‘middenklassers’ vaak een acceptatie van hun waarden en opvattingen. Er is dus 
sprake van identifi catiefi guren die de positieve groepskenmerken of waarden ondub-
belzinnig representeren en aldus een cruciale verbindende rol spelen (zie ook Turner, 
1982: 26). Het gaat om een cognitieve actie, om de herkenning van individuen als 
representanten van de groepswaarden waartoe men zich aangetrokken voelt: de vaders 
voor de lads, de leerkrachten voor de ear-ôles. 
Sociale classifi catie is een belangrijk mechanisme van identifi catie. Ook al kunnen 
personen een positief intermediërende of een negatieve rol spelen in het proces, de 
uitkomst is dat men zich tot een groep rekent niet zozeer omwille van de binding aan 
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weg te komen van waar ik niet meer wilde zijn (dat is de gewone gang van het leven), 
maar dat kan ik eigenlijk niet zo vertellen – aldus Hall (1991: 197). Migratie gaat vol-
gens hem eigenlijk over de ontsnapping uit het patriarchale familieleven in de onbe-
wuste zoektocht naar het zogenaamde imaginaire ‘ware zelf’. Om het algemener te 
stellen: je moet weg van de waarden van thuis om jezelf te kunnen worden, autonoom 
te leven en te handelen. Maar tegelijkertijd blijft je familie altijd in je zitten en daarom 
‘was ik me er voortdurend van bewust dat het ‘zelf’ slechts gevormd wordt in een soort 
aanwezigheid/afwezigheidsstrijd met iets anders, met een andere ‘ware ik’ dat er is en 
er niet is’ (Hall, 1991: 196). 
Niet alleen bij migratie maar ook bij sociale transformatie draait identiteit onbewust 
rondom ‘verplaatsing’ (dislocation). Eigenlijk ben je pas sociaal gestegen als je weet 
waar je vandaan komt - vanuit het standpunt van de situatie waarin je nu zit. En dat 
gebeurt op het moment dat je beseft dat je verschilt van de anderen, je weet pas wie en 
wat je bent door dat vast te stellen. Hier voert Hall de notie van macht en stabiliteit in: 
zolang men door sociale en politieke omstandigheden zichzelf bijvoorbeeld niet kan 
benoemen als ‘zwart’ (wegens de koloniale overheersing) dan is er nog geen sprake van 
identiteit. Zichzelf kunnen benoemen, betekent dus zichzelf kunnen onderscheiden 
op specifi eke kenmerken met een maatschappelijke betekenis. Tijdens de koloniale 
tijd hadden alleen de blanken identiteit, het kenmerk ‘zwart’ kon pas als identiteits-
onderscheidend kenmerk gelden op het moment dat het verschil met de blanken 
relevant was (door politieke en maatschappelijke omstandigheden). Op dat moment 
verschijnt de ware ik: ik ben immigrant, ik ben zwart, ik kom uit de arbeidersklasse, 
ik ben anders. Maar dit is, aldus Hall, een zwaar leerproces, identiteit is geen sim-
pele tegenstelling. Bovendien is zich identifi ceren met de zwarte gemeenschap of met 
arbeidersklasse gelijk aan zich identifi ceren met een imaginaire gemeenschap, hier is 
namelijk geen sprake van reële maar van symbolische gemeenschappen. 
Het symbolische en imaginaire karakter van deze gemeenschappen is echter wel reëel 
in de mate dat zij de dialoog tussen subject en cultuur concreet vormgeven, maar 
ook omdat deze dialoog altijd verwijst naar reële geschiedenissen (Hall, 1991: 197). 
Om zich via identifi catie als een ‘zelf’ te realiseren, is uitsluiting van een deel van de 
realiteit noodzakelijk. Om het toe te passen op de WCA’s; zij identifi ceren zich niet 
met een reële arbeidersklasse, maar met een geconstrueerd beeld ervan, een fi ctie 
waarin alleen die componenten zijn opgenomen die zij noodzakelijk achten voor de 
eigen identiteit. Identiteitsvorming veronderstelt dus ‘arbitraire maar noodzakelijke 
afsluiting’; als je iets duidelijk wilt maken, moet je op een gegeven moment stoppen 
met praten, even een punt zetten en maken. Dat betekent niet dat het altijd en overal 
waar is, maar nu, op dit moment, kun je spreken over ‘het zelf’ en ‘de maatschappij’. 
In de volgende zin zal dat misschien anders zijn, afhankelijk van de anderen met wie 
het ik de dialoog aangaat8. 
Hall voltrekt hier een soort omkering. Centraal in de identiteitsomschrijving is de 
presentatie van het ‘zelf’ in de publieke ruimte als een strategische daad – ook als dit 
niet geïntendeerd wordt. Marginaliteit en verplaatsing worden centrale gegevens: ‘ik 

8  Hiermee positioneert Hall zich als realist binnen het postmodernistische debat en verwerpt opvat-
tingen die een absolutistisch en solipsistisch beeld van het zelf hanteren, een integraal ‘zelf’ dat 
zou ontstaan op basis van ‘een gesloten narratief van het zelf’ (tegen de verdrukking van de ‘grote 
verhalen’ in).

en door sociaal proces is. Zowel de dichotomisering van de sociale en persoonlijke 
identiteit van deze benadering als het sociaal determinisme volstaan echter niet om 
de actuele maatschappelijke diversiteit te thematiseren. Met behulp van Bourdieu en 
Giddens heb ik vervolgens de betekenis van de gediversifi eerde sociale en culturele 
context gekoppeld aan de betekenis van agency (Bourdieu, 1971, 1979; Giddens, 1984). agency (Bourdieu, 1971, 1979; Giddens, 1984). agency
Op die manier ontstaat een dynamisch en open identiteitsconcept waarin context en 
subject7 constant met elkaar in interactie zijn. Het gaat daarbij vooral om de dynamiek 
en niet om het resultaat. Bovendien impliceert agency niet het idee van maakbaarheid; agency niet het idee van maakbaarheid; agency
met Bourdieu neem ik aan dat de menselijke mogelijkheden tot (zelf)determinatie 
zeer beperkt zijn. Het gaat er vooral om dat in een identiteitstheorie context en agency
als perspectieven gehanteerd worden zonder dat het een als het product van het ander 
moet gezien worden. Om agency en handelingsbekwaamheid mogelijk te maken moet agency en handelingsbekwaamheid mogelijk te maken moet agency
deze theorie ook de ‘voorlopige’ rustpunten benoemen waarin handelingsbekwaam-
heid kan ontstaan. Handelingsbekwaamheid betekent namelijk ook zelfbewustzijn en 
een gevoel van autonoom handelen. In de visie van Stuart Hall tref ik aanzetten en 
concepten aan om een dergelijke theorie uit te bouwen. 

3.4.2  Het verschil

Eerst concentreer ik me op het identiteitsconcept in de betekenis van het verwerven 
van zelfbewustzijn en handelingsbekwaamheid. Net als in de SIT gebeurt dit door 
het aangaan van specifi eke bindingen met anderen. Met andere woorden; identiteit 
maakt mijzelf tot iemand die verschilt van de anderen juist door identifi catie met deze 
anderen. Een van de meest treffende omschrijvingen van het ‘verschil’ als identiteits-
bepalend criterium treffen we aan bij Stuart Hall (Hall, 1991). In een kort essay stelt hij 
het geïmmigreerd zijn als voorbeeld van de ‘normale moderne ervaring’ van gefrag-
menteerde persoonlijkheid: een immigrant voelt zich door zijn specifi eke positie per 
defi nitie ‘verschillend’ van de anderen, maar verwerft identiteit door dit verschil tot 
centrale levenservaring te maken. Ter illustratie verwijst hij naar de jonge zwarten 
die – ondanks ervaringen van discriminatie – de centra van de steden bezetten alsof ze 
deze eigenlijk bezitten. Symbolisch stellen zij daardoor marginaliteit voor als identi-
teitservaring. Deze benadering is volgens Hall typisch postmodern omdat hier erkend 
wordt wat altijd al bij identiteit hoorde maar nooit uitgesproken werd, namelijk dat wie 
en wat men is, fundamenteel samenhangt met wie en wat men niet is. niet is. niet
Identiteit markeert een verschil, maar welk verschil? Diegene, aldus Hall, die ik ben, 
mijn ware ik, mijn identiteit dus, ontstaat op het instabiele ontmoetingspunt van de 
onuitgesproken verhalen over mijn subjectiviteit en de verhalen van geschiedenis en 
cultuur. Hij trekt de parallel met zijn eigen ervaring als migrant. Toen men hem vroeg: 
‘Waarom ben je hier?’ en ‘Wanneer ga je weer naar huis?’ (Hall, 1991: 196) had hij 
doorgaans een paar standaardantwoorden klaar: ‘Ik ben hier om te studeren,’ en ‘Ik 
weet nog niet of ik weer naar huis ga’. Eigenlijk verbergen dit soort ‘formele antwoor-
den’ een subjectief verhaal; ik ben hier omdat mijn familie hier niet is, ik probeerde 

7  ‘Subject’ verwijst naar het handelingsbekwame ik, in staat tot interventie en interactie in de ‘objec-
tieve’ wereld (agency).
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Het proces van identiteitsconstructie krijgt daarmee een dubbele betekenis: het kanali-
seren van de individuele verlangens in maatschappelijk geaccepteerde vormen en het 
reproduceren van de sociale verhoudingen (Hall, 2006: 20). Het probleem met iden-
titeit, aldus Hall (2006: 20), zit in de aanname van gelijkwaardigheid van het sociale 
en het psychische veld, ze worden weliswaar met elkaar verbonden maar blijven toch 
verschillende entiteiten. Door de aanspreking ‘tot’ subject als centraal mechanisme 
van identiteitsconstructie aan te nemen, ontstaat een overwicht van het sociale veld en 
daarmee wordt de val van het determinisme opengesteld. Hall probeert met behulp van 
Hirst (1979: 65) determinisme te vermijden door te veronderstellen dat er in de mens 
al vanaf het begin een psychische potentie aanwezig moet zijn om te kunnen reageren, 
reeds voordat het geconstitueerd is als subject. Dus dat iets dat nog geen subject is, 
moet reeds beschikken over vermogens om te kunnen (h)erkennen wat het als subject 
zal constitueren. Het gaat hier dan niet om een ‘persoonlijke identiteit’ maar om een 
potentie – vergelijkbaar met het onbewuste uit de psychoanalyse – die in het proces 
van identiteitsconstructie via interactie met de sociale context agency ontwikkelt. Aan agency ontwikkelt. Aan agency
de hand van Giddens en Willis heb ik eerder betoogd dat het begrip agency impliceert agency impliceert agency
dat sociale krachten opereren via de motieven van handelende subjecten (Giddens, 
1984: 293). Dit is een argument voor de conceptuele gelijkwaardigheid van het psychi-
sche en het sociale en voor de autonomie van het subject. Om niet terecht te komen in 
een discussie over de relatie tussen de door Hall gepostuleerde potentie en agency – en agency – en agency
dus bij de vraag of die gelijkwaardigheid ontologisch gegrond is – spreek ik liever over 
gelijkwaardige perspectieven van waaruit de sociale realiteit van identiteitsconstructie 
benaderd kan worden (Craib, 1998; Fay, 1996). Op die manier krijgt het psychologisch 
perspectief van Hall op een actief en autonoom opererend subject zijn complement in 
het sociologisch gefundeerd begrip agency van Giddens. agency van Giddens. agency
Met betrekking tot identiteitsconstructie bieden beide auteurs echter te weinig hand-
vatten om het concept van het actief handelend subject te operationaliseren. Welke 
capaciteiten veronderstelt een actief handelend en identiteit construerend subject? In 
het concept van ‘identiteitskapitaal’ zoals ontwikkeld door Coté tref ik een begrippen-
kader aan waarin én maatschappelijke context en psychologische ontwikkelingsme-
chanismen interactief op elkaar betrokken worden én waarbij het er toe doet welke 
competenties het individu daarvoor kan inzetten. Dit begrippenkader wordt in de vol-
gende paragraaf uitgewerkt.

3.5  Individualisering, persoon en subject

In mijn benadering – geïnspireerd door Hall – veronderstelt identiteitsconstructie 
een autonoom handelend subject. Er is een subjectieve potentie in het individu die 
individuele vormgeving, styling, restylen en creatieve invulling mogelijk maakt, maar 
autonomie en agency veronderstellen interventies door en interactie met de sociale en agency veronderstellen interventies door en interactie met de sociale en agency
culturele context. In dat kader zie ik het individuele traject van identiteitsformatie als 
de dynamische – zich steeds weer openbrekend – resultante van een constante stroom 
van continue en met elkaar inter-acterende interventies en van de psychologische com-
petenties waarover het individu beschikt. Het resultaat is handelingsbekwaamheid die 
gegarandeerd wordt door sociale processen en structuren, vorm krijgt in lokale prak-

mag er zijn, niet ondanks maar juist dankzij mijn marginaliteit’. ‘Wat ik meemaak 
heeft een geschiedenis en is daarom een centrale maatschappelijke realiteit’. ‘Mijn 
presentatie doet mijn uitsluiting teniet; ik ben onderdeel van het geheel’. Op bewust 
niveau vertaalt deze aanwezigheid zich in een identiteitspolitiek, wat de drijfveer is 
van de Engelse en Amerikaanse academici uit de arbeidersklasse: als de ander mij niet 
als een volwaardig individu erkent, zal ik door mijn aanwezigheid en mijn legitime-
ringsverhaal ervoor zorgen dat dit wel gebeurt.

Wat hier van belang is, is de erkenning van de sociale werkelijkheid als gelaagd en 
gefragmenteerd waarbij centraliteit en marginaliteit uitwisselbare kenmerken zijn en – 
afhankelijk van de context – die werkelijkheid zich via een discursieve praktijk vertaalt 
in talloze vormen van gefragmenteerde identiteiten waarin marginaliteit en centraliteit 
zich met elkaar afwisselen. Hiermee wordt ‘klasse’ in theoretische zin gerelativeerd 
als centrale identifi catiecategorie die bemiddelt bij de formatie van alle andere sociale 
identiteiten (vrouw, man, intellectueel, arbeider). Het gaat niet meer om vastomlijnde 
identiteiten die verwijzen naar een conglomeraat van centrale kenmerken, maar om 
kenmerken die als voorwaardelijk, veranderlijk en onvolledig gezien worden (Du Gay, 
2006). Identiteit wordt losgemaakt van normaliteit. Hiermee verzet Hall (2006) zich 
tegen de klassieke identiteitbenadering waarin het gaat om gemeenschappelijkheid en 
gedeelde karaktertrekken met andere personen of met een groep. Hij plaatst daar de 
discursieve benadering tegenover die identifi catie ziet als een constructie; een nooit ein-
digend proces dat men kan winnen of verliezen. De uitkomst van identifi catie wordt 
geconditioneerd door de context en zal altijd een verschil produceren. Identifi catie is een 
tijdelijke hechting, geen inlijving. Die hechting kan sterk of juist zwak zijn, ze kan zich 
consolideren en ophouden. Er is, aldus Hall, altijd een teveel of een te weinig maar het 
past nooit helemaal. Het zich binden aan en markeren van symbolische grenzen en het 
produceren van grenseffecten is discursief werk. Om het proces te consolideren, is een 
‘constitutieve buitenkant’ vereist. Met andere woorden; een mannelijke identiteitsvorm 
heeft een vrouwelijke nodig om zich tegen af te zetten; een arbeidersidentiteit vereist een 
beeld van een middenklassenidentiteit (zie ook Childers, 2002). In klassieke essentia-
listische opvattingen is er sprake van oppositie en hiërarchie tussen twee polen: blank/
zwart; man/vrouw; handarbeid/hoofdarbeid; maar ook de man als equivalent van mens 
en hoofdarbeid als zinvoller dan handarbeid. In het vorige hoofdstuk kwamen deze 
opposities, en met name de oppositie arbeidersidentiteit versus middenklassenidenti-
teit, uitgebreid aan de orde. Meerdere gevarieerde vormen van hechting aan de zoge-
naamde ‘arbeiderswaarden’ passeerden er de revue. Deze hechting gaat echter gepaard 
met onthechting van dezelfde waarden en vormen en van hechting aan zogenaamde 
middenklassenwaarden (Lubrano, 2004). Er is tegelijkertijd sprake van zowel hechting 
en identifi catie als van discussie en refl ectie. Met andere woorden; het subject onder-
neemt actie, er is sprake van agency. De vraag die zich nu opdringt, is hoe het psychische 
in relatie tot de context gezien moet worden om deze agency mogelijk te maken. agency mogelijk te maken. agency

3.4.3  De autonomie van het subject

Volgens Hall (2006: 11) impliceert de notie van identiteit dat de activiteit van het subject en 
de dis cursieve appelerende context op gelijkwaardig niveau in één begrip samenkomen.
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zijn per slot van rekening als individu de structurele beperkingen van de sociale klasse 
ontstegen. Aan de andere kant echter doen de getuigenissen over het loyaliteitscon-
fl ict mij echter vermoeden dat ondanks dit individualiseringstraject de ervaring van 
het klassenverschil door dit proces van individualisering niet automatisch verdwijnt9. 
Daarom lijkt het me van belang om er op te wijzen dat Beck (Beck & Beck-Gernsheim, 
2002: 30) de betekenis van sociale ongelijkheid in het individualiseringsdebat sterk 
benadrukt en dat individualisering niet alleen een discours is maar fundamenteel 
samenhangt met de sociale en economische veranderingen van de postindustrialisatie. 
Een van deze veranderingen is dat de arbeidsmarkt en de welvaartstaat een enorme 
expansie van de maatschappelijke opleidingsbehoefte hebben vereist en daarmee het 
gaan studeren van de doelgroep heeft gestimuleerd. Specifi ek voor hen geldt dat sociale 
stijging onderdeel is van het proces van individualisering. Zij worden geconfronteerd 
met de noodzaak afscheid te nemen van hun ‘klassenidentiteit’ en een geïndividuali-
seerde identiteit te construeren (Beck & Beck-Gernsheim 2002: 100). 
In dat kader werkt Giddens het belang van de biografi e uit (Giddens, 2005). Volgens 
hem vereist individualisering een constante zoektocht naar het ‘zelf’. Het is een tra-
ject waar het individu zelf verantwoordelijk voor is en daar dus de competenties voor 
moet ontwikkelen. Zelfondervraging, zelfobservatie en zelfverandering zijn cruciale 
competenties om een biografi sch verhaal te construeren waarin de eigen ervaringen 
onderscheiden worden van de massa (Giddens, 2005: 76). Centraal in dat biografi sch 
verhaal zijn de keuze voor een leefstijl en de daarmee verbonden levensplanning. De 
leefstijl maakt het verhaal van het ‘zelf’ over zichzelf materieel en de levensplanning 
reconstrueert in dat kader zowel het verleden als de toekomst (Giddens, 2005: 81). 
Giddens spreekt hier over ‘levenspolitiek’ of strategische levensplanning als ‘onont-
koombaar begeleidend verschijnsel van de post traditionele sociale vormen’ (Giddens, 
2005: 85). Centrale competenties voor deze levenspolitiek zijn onder meer zelfactua-
lisering op de balans van kansen en risico’s, zelfreferentialiteit om ervaringen in de 
eigen ontwikkeling te integreren en authenticiteit als trouw aan de rode draad van de 
zelfactualisering. Het gaat hier om de eisen waarmee de geïndividualiseerde maat-
schappij het individu confronteert. Het concept ‘ego-identiteit’ biedt een denkkader 
om de competenties van het individu om zich te ontwikkelen en te actualiseren te 
verbinden met deze eisen. 

3.5.2  Identiteitskapitaal

Coté gaat ervan uit dat de gangbare ‘kapitaalconcepten’ in de technocratische en geïn-
dividualiseerde samenleving steeds minder onderscheidend vermogen hebben in het 
‘markeren van levensovergangen’ (Coté, 1996: 425). Deze concepten zijn weliswaar 
nog steeds bruikbaar om de betekenis van de sociale en culturele context van de ver-
anderingen voor het individueel biografi sch traject te omschrijven, maar niet om het 
aandeel van de actieve en creatief sturing daarbij aan te geven. Door het maatschappelijk 

9  Coté en Levine wijzen op een verschil tussen de Europese en Amerikaanse benadering van indivi-
dualisering. In Amerika is de evidentie van een geïndividualiseerde samenleving veel sterker dan in 
Europa, waar met name in Groot-Brittannië het debat over de relatie klassenmaatschappij versus 
individualisering de geesten sterk verdeelt (zie Pakulski & Waters, 1996, Marsh, 2007). 

tijken, waarin mensen zelf interactief betekenissen creëren en op basis daarvan hun 
leven inrichten.
Zoals we al zagen bij Snarey en Vaillant (1985) levert de specifi eke werking van ‘ego-
defensie mechanismen’ een cruciale bijdrage aan de mogelijkheden tot succesvolle 
sociale stijging. Maar ook de omgang met een gefragmenteerde identiteit en het ont-
stijgen van een marginale sociale positie , vergen specifi eke psychologische vaardig-
heden (Unger, 1998, 2000). Vanuit deze inzichten moet een theorie over het belang 
van de discursieve praktijken aangevuld worden met een theorie over de subjectieve 
potentie die in de psyche al aanwezig is en zich – in relatie tot en onder invloed van 
genoemde praktijken binnen de structurele context – ontwikkelt. 

De achterliggende vraag die het onderzoek naar de psychologische mechanismen 
richting geeft, is die naar de volwassenwording van het individu, waarbij die vol-
wassenwording doorgaans gedefi nieerd wordt als het kunnen nemen van refl exieve 
verantwoordelijkheid voor zichzelf en de anderen. Van groot belang daarbij is de 
zogenaamde formatieve fase, waarin de subjectieve handelingscompetenties hun rela-
tief vaste vorm aannemen om zich uiteindelijk institutioneel te realiseren in maat-
schappelijke participatie (werk, relatie). Een belangrijk issue in dit debat is de manier 
waarop de adolescentie afgesloten wordt en de daarbij horende ego-identiteit gerea-
liseerd wordt (Coté, 1993, 1996, 1997, 2006; Coté & Levine, 1988; Coté & Schwarz, 
2002; Erikson, 1974; Van Hoof , 1999a, 1999b; Iedema & Meeus, 1998; Marcia, 1966, 
1980; Meeus e.a., 1999; Waterman, 1988). In de volgende paragrafen werk ik de visie 
uit van Coté op identiteitsontwikkeling. Aantrekkelijk in zijn visie is de notie identi-
teitskapitaal waarmee hij een expliciete verbinding legt tussen de competenties van 
het individu om zich te ontwikkelen en de notie van geïndividualiseerde samenleving 

3.5.1  Individualisering als maatschappelijke proces

Om de psychologische en sociologische benadering van identiteit en de daarmee samen-
hangende intrapsychische en sociaal structurele concepten op elkaar af te stemmen, 
maken Coté en Levine (2002: 58) gebruik van het concept van individualisering zoals 
dat ontwikkeld is door Beck (1991, 2002). Onder verwijzing naar Beck en Coté en Levine 
(2002) – die zich beroepen op Wallace (1995: 13), defi nieer ik individualisering als de 
maatschappelijke tendens van toenemende noodzaak tot individuele zelfrefl ectie bij het 
nemen van besluiten en het kiezen van identiteiten uit een toenemend arsenaal van 
mogelijkheden en opties. Individualisering bevat zowel mogelijkheden als valkuilen. 
De vrijheid om te kiezen gaat gepaard met de dwang tot constante refl ectie op de rela-
ties met de anderen, met de noodzaak vooruit te denken, met constant keuzes moeten 
maken met mogelijk verregaande consequenties voor de levensloop, en daarbij ook aan-
sprakelijk te zijn voor succes, beperkingen en falen. Belangrijk is de relatie tussen indi-
vidualisering en de antecedenten van klasse, etniciteit en gender (Coté & Levine, 2002: 
59). Deze relatie heb ik al aan de orde gesteld bij de notie keuzebiografi e, die ik in het 
eerste hoofdstuk bekritiseerde omwille van de ontkenning van de sociale context – die 
dan weer te dominant gethematiseerd wordt in de notie van de ‘standaardbiografi e’. 
Onmiskenbaar is echter dat deze noties van keuzebiografi e en individualisering op 
het eerste gezicht van toepassing lijken op het levenstraject van mijn doelgroep. Zij 
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over wie men wil worden en wat er te doen staat. Waar de tastbare hulpbronnen fun-
damenteel gericht zijn op de sociale en culturele context, gaat het hier om een univer-
seel menselijk vermogen. Ieder individu moet, ongeacht zijn achtergrond van sociale 
klasse, sekse en etniciteit, deze ik-sterkte en het gevoel van tijd-ruimtelijke continuïteit 
kunnen verwerven (Coté, 1996: 427). Ondanks het sterke accent op individualiteit, valt 
Coté niet in de valkuil van het voluntarisme: omdat het gaat om interactie tussen de 
zichtbare en onzichtbare eigenschappen blijven er altijd contextuele structuren die de 
mogelijkheden bepalen en begrenzen. 
Maar desondanks blijft als absolute voorwaarde voor ego-identiteit gelden dat men 
door alle ruimtelijke en temporele variaties heen, zichzelf moet ervaren als trouw aan 
zichzelf (ik ben het en niet iemand anders). Anders kan men niet adequaat handelen, 
wat men ook is en waar men ook leeft (Coté & Levine, 2002: 152). Om deze stelling 
ontologisch te onderbouwen en zich daarmee te distantiëren van het postmodernisme 
maken Coté en Levine onderscheid tussen identiteitsconstructie en identiteitsformatie. 
Identiteitsconstructie is een open proces: identiteit kan in principe elke inhoud aanne-
men, zolang men maar in staat gesteld wordt om zijn omgeving adequaat in te schakelen 
voor het vervullen van zijn basisbehoeften. Hierdoor kunnen identiteiten cultureel zeer 
van elkaar verschillen. Maar identiteitsformatie op basis van synthetiserende, onderhan-
delende en uitvoerende potenties van het ego, is in elke cultuur hetzelfde. In dat kader 
hebben de zichtbare en onzichtbare eigenschappen altijd betekenis, maar de cultuur 
en maatschappij bepalen de inzet ervan. Aan het begin van de industrialisatie kon men 
overleven, misschien wel gelukkig worden met eenvoudige ‘levens- en werkinstelling’, 
in de laatmoderne tijd gaat het om complexe taken en ingewikkelde keuzes. 

Wat Coté en Coté en Levine (2002) toevoegen aan de concepten over identiteit en indi-
vidualisering is de idee van interactieve ontwikkeling waar het individu een betekenis-
volle, organiserende bijdrage aan kan leveren. Ik ben me er daarbij wel van bewust dat 
– om een zinvolle verbinding te leggen met de maatschappelijke context – het concept 
identiteitskapitaal theoretisch gefundeerd moet worden op het concept agency zoals agency zoals agency
door Giddens omschreven en geïllustreerd in het onderzoek van Willis. Alleen op 
basis van dit fundament kan ik de structurele invloed van ‘kapitalen’ combineren met 
de handelingscompetenties van het zich ontwikkelend individu. Als individu kan men 
op basis van afkomst wel beschikken over sociaal en cultureel kapitaal, maar zonder de 
competentie om het strategisch te investeren en te herinvesteren in de eigen ontwik-
keling, zal het op den duur weinig opbrengen (tenzij je milieu in je blijft investeren, 
zie Lubrano, 2004). Omgekeerd geldt dat naarmate er minder bronnen van sociaal en 
cultureel kapitaal beschikbaar zijn, het identiteitskapitaal een groter gewicht krijgt om 
sociale en professionele overgangen te realiseren. In deze laatmoderne tijd is er een 
tendens dat door de toenemende technocratie en de diffuusheid van de sociale ver-
banden sociaal en cultureel kapitaal aan waarde verliezen. Ook daarom wint de notie 
van identiteitskapitaal aan belang. Dit kan gecompenseerd worden door identiteitska-
pitaal, waardoor de inzet van zowel instrumentele vaardigheden als de egokwaliteiten 
van het individu geactiveerd wordt. 

proces van individualisering stijgt de betekenis van het persoonlijk vermogen ten koste 
van betekenis van de structureel en cultureel geregelde overgangen. Bovendien, aldus 
Coté, woedt er een soort stammenoorlog tussen diverse identiteitsstrategieën (gender, 
etniciteit, organisatie, professionele identiteit) die zich in het blikveld van het individu 
presenteren. Individuen hebben de mogelijkheid, maar voelen ook de noodzaak, om 
meer identiteitsbronnen aan te boren. 
Hier introduceert Coté de notie van ‘identiteitskapitaal’: een soort gediversifi eerde 
portfolio van psychologische vaardigheden die het individu in staat stellen om als 
intelligente strateeg aan het roer van het eigen gedrag te staan. De overweging is dat 
noch het menselijk, noch het sociaal en/of het cultureel kapitaal voldoende zijn om 
het overleven in de laatmoderne samenleving te reguleren. Men moet leren investe-
ren in identiteit, deze onderhouden en variëren via constante onderhandeling in het 
sociale en culturele veld waar ook andere actoren opereren. Het gaat om cognitieve 
vaardigheden en persoonlijke kenmerken die niet samenhangen met het bezit van cul-
tureel kapitaal en zeker niet bijgebracht worden door de publieke opvoedingssystemen 
(Coté, 1996: 425). Op dat niveau is Coté sterk normatief en problematiseert hij met 
behulp van Riesman de other-directness als gedragsoriëntatie die het ‘indruk maken’, 
het narcisme en de ‘beeldconsumptie’ versterkt (Coté, 1996: 418). Hierdoor zullen vol-
gens hem consumentisme, oppervlakkigheid en desinteresse toenemen. Het gevolg 
is een sterke toename van de diffuse identiteitsstatus ten koste van de prestatiestatus 
(achieved of A-status)(zie Erikson, 1974) waarin constante heroverweging van de aange-
gane verbintenissen pathologische vormen kan aannemen (Coté en Levine, 2002). 
Tegenover deze other-directness en pathologische identiteitsvorming, stelt Coté de tac-
tieken van zelfsturing en het gebruik van ‘situationele identiteiten’ waarmee stabiliteit 
en diversiteit aan elkaar gekoppeld worden. Daarom moet het individu – om te kunnen 
inspelen op het gedrag van de anderen – de diverse fragmenten van zijn identiteit 
vlot kunnen variëren: het moet leren investeren in de ‘markt van identiteiten’. Het 
belangrijkste kapitaal dat het individu hier in te brengen heeft, is een stabiel zelfge-
voel. Dat zelfgevoel zit ingekapseld in sociale en technische vaardigheden op meerdere 
gebieden, in effectieve gedragsrepertoires, in psychosociale ontwikkeling naar meer 
geavanceerde niveaus en in het betrokken zijn in sociale, culturele en professionele 
netwerken (Coté, 1996: 226). Het gaat om ‘kapitaal’, een bezit dat zowel tastbare als 
niet tastbare hulpbronnen omvat en dat men kan inzetten om carrièrewinst, voordeel 
en macht te verwerven (Coté & Levine, 2002: 143). De tast- en sociaal zichtbare eigen-
schappen zijn verwant aan de noties van economisch, sociaal en cultureel kapitaal 
van Bourdieu (Coté, 1997: 578). Hiermee kan men de ‘poortwachters’ overtuigen. Het 
gaat om zichtbare persoonskenmerken die men al heeft en om groepskenmerken die 
men al heeft of wil hebben. Ook kan men er mee onderhandelen over identiteiten en 
indruk maken. Zij worden ingezet in de verwerving van rollen en in karaktervorming 
via de constructie van diverse, situatieafhankelijke, specifi eke concepten van ‘zelf’ en 
identiteit (Coté & Levine, 2002: 144) 

Daarnaast maken ook niet tastbare eigenschappen deel uit van het identiteitskapitaal 
(Coté, 1996: 226; Coté & Levine, 2002: 145). Daarbij gaat het om ik-sterkte, zelfeffi ciëntie, 
cognitieve fl exibiliteit, een interne locus of control, het hebben van een doel in het leven 
en kritisch kunnen denken. Kortom: capaciteiten om te begrijpen wie men is, waar 
men staat, wat er aan de hand is in de moderne maatschappij en om te onderhandelen 
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beroep gedaan op het begrip identifi catie van de Social Identity Theory. Bij identifi catie 
met een sociale groep gaat niet zozeer om de vraag waar het individu bij wil horen als 
wel om de vraag: ‘Wie ben ik’? Van belang is hier dat identifi catie en sociale classifi ca-
tie nauw met elkaar samenhangen en dat het individu zich identifi ceert met het beeld 
dat het zich vormt van de waarden van een sociale groep. Het probleem met de Social 
Identity Theory is het statische karakter van sociale identiteit. De sociale identiteit 
blijft gelieerd aan specifi eke sociale groepen, en is als dusdanig te ‘verwerven’ door 
personen van andere groepen. Van Wijk brengt hier tegenin dat ‘gebondenheid’ aan 
sociale groepen – als resultaat van identifi catie – nooit volledig is, dubbel en negatief 
kan zijn. De notie van agency vereist een dynamisch identiteitsconcept en het overstij-agency vereist een dynamisch identiteitsconcept en het overstij-agency
gen van de tegenstelling tussen persoonlijke en sociale identiteit. 
In de opvattingen van Stuart Hall tref ik de theoretische basis aan voor de ontwikkeling 
van een dynamisch en gelaagd concept van identiteit. In eerste instantie verbindt hij 
de notie van identiteit met zowel maatschappelijke diversiteit als met zelfbewustzijn: 
door zich als anders te presenteren, ontstaat bij het individu het gevoel ‘ergens’ thuis 
te zijn. In tweede instantie omschrijft Hall identiteit zowel als gelaagd en veranderbaar 
maar ook als een ‘voorlopig’ rustpunt waaraan men zekerheid van handelen ontleent. 
In derde instantie neemt hij – als basis voor agency – een autonome psychische instan-agency – een autonome psychische instan-agency
tie aan als voorwaarde voor interactie met de sociale context überhaupt mogelijk te 
maken. Het individu is in principe van zichzelf competent om te reageren op de con-
text en hoeft niet eerst via de context deze competentie te verwerven. 
Zoals blijkt uit hoofdstuk 2 gaat het in dit onderzoek om de sociale transitie van compe-
tente en strategisch handelende subjecten. Voor de operationalisering van deze subjec-
ten heb ik beroep gedaan op de opvattingen van Coté over de betekenis van autonome 
verlangens en sterktes of egokwaliteiten, met de kanttekening dat deze egokwaliteiten 
nauw samenhangen met de notie agency van Giddens. Deze kwaliteiten kunnen zich agency van Giddens. Deze kwaliteiten kunnen zich agency
alleen maar manifesteren (gematerialiseerd worden) in culturele vormen. De vraag of 
het hier gaat om biologisch of psychologisch gedetermineerde kwaliteiten is in deze 
context niet interessant, ook niet hoe nature en nurture zich tot elkaar verhouden; van 
belang is dat het individuele disposities en competenties zijn die het concrete proces 
van identiteitsconstructie aansturen. Het fundament van deze interactie ligt in het 
essentiële onderscheid tussen formatie en constructie van identiteit.
Identiteitsformatie is een psychologisch, universeel proces en verwijst naar de syn-
thetiserende, onderhandelende en uitvoerende mogelijkheden van het subject. Deze 
identiteitsformatie kan zich echter alleen verwezenlijken in het individu via identi-
teitsconstructie.
Identiteitsconstructie is de ‘objectieve’ kant van het proces; het is het resultaat van 
een constante stroom van discursieve en interacterende, formatieve competenties bin-
nen de context van structurele mogelijkheden en begrenzingen waardoor het individu 
verbonden wordt met de context. Deze context biedt een grote variëteit van relevante 
identifi catiecategorieën: klasse, sekse, etniciteit, maar ook religie, cultuur, taal, speci-
fi eke betekenissen die bij specifi eke groepen horen. 
Daarmee kunnen omgaan, hangt af van de competenties waarover het subject beschikt. 
Deze competenties zijn de resultante van identiteitsformatie én -constructie. Coté vat 
ze samen onder de noemer ‘identiteitskapitaal’. Daarmee maakt hij, in het voetspoor 
van Bourdieu, duidelijk dat men ‘kapitaal’ moet bezitten om sociaal te kunnen stijgen. 

3.6  Theoretische krachtlijnen

De bedoeling van dit hoofdstuk was een theoretisch kader te construeren dat ons zicht 
kan bieden op zowel de oorsprong van de in het vorige hoofdstuk omschreven para-
doxale bindingen als op de betekenis van deze bindingen voor de verdere loopbaan- en 
levensloop. Centrale notie hierbij is identiteit. De beleving van en omgang met para-
doxale bindingen beschouw ik als een specifi eke manifestatie van identiteitsontwikke-
ling in de context van sociale stijging. Dit theoretisch kader moet in staat zijn enerzijds 
identiteit in verband te brengen met de bredere structurele en lokale sociale context, 
anderzijds moet het ook de subjectieve mechanismen die bij identiteitsconstructie 
werkzaam zijn omvatten. Dit standpunt impliceert dat we identiteit in eerste instantie 
zien als een sociale constructie waarin maatschappij en individu interacteren en niet 
als een inherent organiserende en sturende instantie binnen het subject. 
Uit de klassieke pragmatische sociologie neem ik het idee over van de fundamentele 
verbinding tussen de maatschappelijke context en het individuele handelen, waardoor 
de constructie van identiteit een door en door sociaal proces genoemd moet worden. 
De notie identiteit verwijst hier naar de kwaliteit van het individu om zich te kunnen 
conformeren aan de vereisten van een sociale entiteit (een groep, een organisatie, de 
maatschappij) om handelingsbekwaam te worden. Handelingsbekwaamheid behelst 
zowel conformiteit als autonomie. Om deze dualiteit te thematiseren maakt het prag-
matisme onderscheid tussen sociale (het ‘Me’) en persoonlijke identiteit (het ‘Me’) en persoonlijke identiteit (het ‘Me’ ‘I’) als 
onderdelen van het zelfconcept (het ‘self’). In het pragmatisme echter dreigde het 
persoonlijke ik gaandeweg gereduceerd te worden tot het ‘sociale ik’, en aldus gepo-
sitioneerd te worden als effect en product van maatschappelijke structurering. Het 
klassieke marxisme sluit hier bij aan met de notie van ‘klassenbewustzijn’. 
Om zowel structureel als individueel reductionisme te vermijden, spreek ik over bete-
kenisperspectieven van waaruit men de sociale werkelijkheid kan bestuderen. Om de 
betekenis van de sociale en culturele context te thematiseren doe ik een beroep op 
Bourdieu. Ondanks dat Bourdieu niet helemaal vrij te pleiten is van structuralistische 
connotaties, tref ik bij hem wel een adequaat begrippenkader aan om de invloed en 
de betekenis van de sociale en culturele context te operationaliseren. Het gaat hier om 
de begrippen sociaal en cultureel kapitaal die hij beschrijft als een vorm van ‘bezit’ 
waarmee men sociale posities kan verwerven of de verworven sociale positie kan con-
solideren. Via de notie van ‘habitus’ omschrijft hij hoe het individu tot in de diepste 
lichamelijke en psychologische lagen verbonden is met de maatschappelijke condities 
waaronder het leeft. Het probleem met deze opvatting van Bourdieu is dat de beschrij-
vingen in het vorige hoofdstuk laten zien dat – ondanks de diepgaande bindingen met 
het milieu van afkomst – er wel degelijk sprake kan zijn van losmaken van de oor-
spronkelijke maatschappelijke condities, door individueel handelen. Om te verklaren 
hoe dit mogelijk is, is het van belang ook het individueel perspectief te conceptualise-
ren. Daarvoor heb ik beroep gedaan op de notie van agency zoals deze door Giddens agency zoals deze door Giddens agency
is uitgewerkt. Volgens Giddens kunnen individuen in sociale praktijken de sociale 
werkelijkheid structureren en daarom is sociale verandering mede een product van 
agency of individuele handelingspotentie. De mens is binnen de sociale context mede agency of individuele handelingspotentie. De mens is binnen de sociale context mede agency
vormgever van zijn sociale conditie. 
Om het ontstaan van verschillen in deze vormgeving en daarmee de mogelijkheid van 
sociale transformatie te kunnen begrijpen vanuit het handelen van het individu heb ik 
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Door op deze manier inzichten uit de sociale wetenschappen in te zetten, combi-
neer ik de notie van gelaagde en gefragmenteerde identiteit met de notie van agency. 
Bovendien doet agency recht aan zowel de structurele, sociale en culturele anteceden-
ten, als aan de betekenissen die het individu daaraan ontleent om zijn levensloop en 
carrière vorm te geven. Ook individuele kwaliteiten, de persoonlijke inzet en de visie 
op, en omgang met, de sociale en culturele context zijn van belang. Met deze inzet 
presenteer ik in de volgende hoofdstukken de empirische data van mijn onderzoek.
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De basis wordt gelegd

In dit hoofdstuk beschrijf ik dat de gezinnen waaruit de respondenten afkomstig waren, 
op een specifi eke manier participeerden in de sociale en culturele context waarvan zij 
deel uitmaakten. Aan de ene kant waren deze gezinnen sociaal en cultureel volledig 
geïntegreerd in hun klasse, aan de andere kant maakten zij een belangrijk verschil. 
Met name door hun aspiratieniveau onderscheidden ze zich van de andere gezinnen 
en door de projectie daarvan op de kinderen hebben deze gezinnen sociale stijging 
gegenereerd. Dit aspiratieniveau is duidelijk onderscheidend maar – zo laat het mate-
riaal zien – de uitwerking ervan wordt geconditioneerd door de culturele context van 
deze gezinnen. De ouders blijven namelijk onderdeel van hun klasse uitmaken en dat 
manifesteert zich in de opvoedingspraktijken en toekomstbeelden en in de communi-
catiepatronen. In de eerste paragraaf breng ik de aspiraties van de ouders in verband 
met de sociale en culturele context en beschrijf ik hoe hierin betekenissen ontstaan 
die gunstig zijn voor het verder studeren van de kinderen. Tegelijkertijd echter komen 
mijn respondenten uit ‘gewone’ arbeidersgezinnen in wier manier van leven en denken 
klassenspecifi eke betekenissen over opvoeding, en over het leven en de toekomst van 
de kinderen weerspiegeld worden. Daar gaat de tweede paragraaf over. Omwille van 
de veelheid en intensiteit van de verwijzingen naar communicatieproblemen met de 
ouders, concentreer ik me in de derde paragraaf op de commu nicatiepraktijken van 
het gezin en de betekenis ervan voor de verdere levensloop van de kinderen.

4.1  De sociale positie van het gezin

4.1.1.  De materiële situatie

De gezinnen waaruit de respondenten afkomstig zijn waren weliswaar arm, maar de 
armoede stond niet centraal. Ieder vertelt dat ze het niet breed hadden, maar eigenlijk 
was armoede geen breekpunt. Bij de typering van het gezin gaat de meeste aandacht 
uit naar de ontbrekende en meestal afgebroken opleidingen van de ouders en in som-
mige gevallen naar bijzondere gebeurtenissen die het leven van (een van) hun ouders 
hebben getekend. Waar het expliciet gaat over armoede wordt deze hoofdzakelijk gesi-
tueerd in het verleden van de ouders. Het gaat om verhalen over vooroorlogse situaties 
van soms uitzichtloze armoede, hard werken en opvallend vaak over mislukte een-
mansbedrijven. Daarnaast deden er zich situaties voor waar de opleiding van de vader 
noodgedwongen afgebroken werd omwille van jong gestorven grootouders, faillisse-
menten, werkloosheid van de grootvader, arbeidsmigratie, moeder die ging dienen 
in de grote stad en seksueel misbruikt werd, voorechtelijke kinderen, dronkenschap, 
arbeidsdienst tijdens de oorlog en – later – deelname aan de politionele acties (14_7, 1_113). 
De grootouders waren vaak kleine middenstanders of kleine boeren, ook landarbeiders 
of boerenknechten, zelden industriearbeiders. Hoe dan ook, de echte armoede wordt 
doorgaans in de jeugd van de ouders gesitueerd: 
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maken. Ondanks het veelbetekende verkleinwoordje ‘schoonmaakhuisje’ houdt zij er 
wrange en vernederende herinneringen aan over: 

  Er was een huisje (…) en die mensen waren rijke middenstanders. Ik heb een heel 
duidelijk beeld dat de opdrachtgeefster, de mevrouw, zeg maar, die staat dan te kijken 
– met haar Hush Puppies schoenen – en mijn moeder ligt op haar knieën het parket 
te boenen. Dat is een beeld dat ik nooit vergeten ben, het was heel vernederend om je 
moeder zo te zien. (9_6)

Waar de herinnering over gaat is niet alleen de ervaring van vernedering, maar ook de 
afhankelijkheid van het dubbelzinnige gedrag van de opdrachtgeefster die hen enkel 
voor de lunch in de huiskamer uitnodigt als er geen gasten zijn. Armoede betekent 
dus ook uitsluiting en willekeur. 

Een ander belangrijk facet van de armoede is de woonsituatie. Meerdere respondenten 
zijn geboren in typische stedelijke arbeiderswijken die voor sommigen geborgenheid 
boden, maar voor anderen negatieve herinneringen oproepen. Twee respondenten 
hebben herinneringen aan hun jeugd in een wijk die nu bekend staat als asociaal: 

Ik ben geboren in [plaatsnaam, MM] in een arbeiderswijk (…). Het was een klein huis 
dus we moesten onze kamers delen, ik in het begin zelfs met z’n drieën. (…) Wat vooral 
frappant was, was dat wij van onze ouders niet op straat mochten spelen. Blijkbaar 
vonden ze het niet terecht dat wij in een arbeiderswijk woonden en dat de mensen die 
daar woonden voor ons geen goed voorbeeld waren. (6_7-8)
Deze straat is twintig jaar later op een hele slechte manier in het nieuws gekomen. Er 
woonde een Pakistaans gezin en de buren hebben hun huis in de brand gestoken. (…) Zo 
asociaal is dat daar geworden, dat was niet toen wij er woonden. Objectief gezien heeft 
mijn moeder in zekere zin wel gelijk gehad, denk ik, het was niet veel soeps. (6_32-35)

Er werd ook regelmatig verhuisd naar een betere en ruimere woning. In sommige 
gevallen kwamen de respondenten duidelijk in een betere buurt terecht, maar voor een 
ruimer huis moest in een enkel geval de buurt maar op koop toe genomen worden: 

Ik denk dat vooral mijn moeder nooit in de B.-buurt had willen wonen. Maar ze waren 
ook op zoek naar een goede woning. Dat was de reden waarom we verhuisd zijn. We 
woonden eerst in een driekamerwoning, met vijf mensen. Er was geen cv. In de winter 
stond de schimmel op de muren van de kamer waar wij sliepen. Ik kon daar niet tegen 
en werd daar ziek van. (5_34)

Een van de respondenten – een dochter van een buschauffeur - die op latere leeftijd 
rechten ging studeren – vat de materiële positie van haar ouders kernachtig samen en 
naar mijn idee representeert deze uitspraak vrij aardig de situatie van de meeste van 
de respondenten:

Ik wist dat we niet rijk waren, maar we leefden zeker niet in armoede. (21_58)

Mijn vaders vader werkte (…) bij de NS als schilder, mijn oma ventte met vis. Dat was 
een ongeloofl ijke job, want ze had acht kinderen en stond dan voor dag en dauw op om 
een kar te huren. Dan ging ze naar de visafslag, vis inkopen, dan ventte ze de hele dag 
en dan bracht ze ’s avonds de kar terug. Nadat ze de huurprijs had betaald, hield ze 
geloof ik nog een paar kwartjes over en daarna ging ze naar haar acht kinderen. Mijn 
vader heeft dus een vrij harde jeugd gehad, denk ik. (2_11) 1

Dat wil echter niet zeggen dat de respondenten thuis geen armoede hebben gekend. 
Er zijn getuigenissen dat zowel de dagelijkse beslommeringen als de bijzondere uitga-
ven de nodige zorgen meebrachten: 

Over alles dat we wilden aanschaffen moest eerst worden nagedacht; dat waren hele 
vergaderingen bij wijze van spreken. Daarin werden wij ook gedeeltelijk gekend. Meer 
de details; de hoofdthema’s waar het geld naartoe ging werden door de ouders bespro-
ken. (…) Nou ja, het vakantiegeld dat mijn vader kreeg, dat echt een extraatje was, ging 
op aan de kolenvoorraad voor de nieuwe winter. Er was gewoon nooit geld over. 
(7_19)

Ook de bijzondere uitgaven brachten sores mee, maar niet alleen omwille van het 
materiële effect:

Ik wist dat er ontzettend weinig geld thuis was. Dan had ik uiteindelijk eens een keer 
een nieuwe jas gekregen en dan liep ik langs een prikkeldraad, weet je, en dan kreeg ik 
er een winkelhaak zo in, mijn ouders konden dat heel netjes maken maar het zag er 
niet uit, maar ja dan moest je nog twee jaar met die jas, vreselijk vond ik dat eigenlijk, 
zo waren er een heleboel dingen en ik denk dat dit toch zichtbaar was op de middelbare 
school.
Ja, nog van die dingen: mijn ouders konden geen boeken betalen, toen had je een speci-
aal fonds van de gemeente, daar kon ik dan boeken halen, daar stond dan een soort 
gemeentestempel overal in. Bovendien hadden we altijd oude drukken, je was meestal 
de enige in de klas die altijd aan het zoeken was waar iets stond. Dat was ontzettend 
stom, maar er waren eigenlijk geen andere mogelijkheden. (2_35-36)

Hier gaat het niet zozeer om de armoede zelf, maar om de zichtbaarheid ervan, de 
schaamte en de last die het meebrengt. Achteraf spreken de respondenten wel met 
liefde en bewondering over de vindingrijkheid en de handigheid waarmee de ouders 
het tekort aan fi nanciën in de hand probeerden te houden, maar het is vooral de stigma-
tisering waaraan zij wrange herinneringen hebben overgehouden. Door de armoede 
vielen zij op, en daar viel niets tegen te doen. 
Achteraf gezien lijkt de hierboven geciteerde respondent deze stigmatisering te accep-
teren en – zoals verder zal blijken – om te keren in een positieve kwaliteit. Maar zo 
werkt het niet altijd. Omdat de vader van een respondent overleed toen zij 7 was, 
moest moeder de kost verdienen. Zij had een aantal ‘huisjes’ waar zij ging schoon-

1  Het cijfer vóór de underscore verwijst naar de respondent (zie de bijlage), het cijfer erna naar de 
plaats van het citaat in het MaxQda databestand.
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waren de mensen grof, ze riepen en tierden, praatten plat, en de kinderen waren vies, 
ze hadden snottebellen. Dus ook binnen zo’n arbeidersklasse is er heel veel verschil. Dat 
is zo’n beetje het normenpatroon dat ik van mijn moeder heb meegekregen. (9_10) 

Op die manier werd deze respondent als kind geconfronteerd met tegenstrijdigheden: 
aan de ene kant het beeld van vernedering en afhankelijkheid – gecombineerd met een 
grote creativiteit in het verbloemen ervan – aan de andere kant richtlijnen die trots en 
elitarisme impliceren. De ouders ambiëren hiermee een leefwijze die deze armoede 
overstijgt en realiseren daardoor een fatsoenlijke, niet door armoede gedirigeerde fractie 
van de arbeidersklasse. 
Eigenlijk is de boodschap: onze ouders hoorden qua intelligentie en moraal eigenlijk 
niet bij de klasse waarin ze materieel en sociaal waren terechtgekomen. De erkenning 
van de structurele factoren die deze sociale achteruitgang hebben veroorzaakt hangt 
samen met een culturele opwaarderingsstrategie, waarvan de wortels aan te treffen 
zijn in de gemiste opleidingskansen, de familiegeschiedenis, de lokale sociale en cul-
turele verbanden en in specifi eke werkervaringen van de ouders.

4.1.2.1  Gemiste opleidingskansen en sociale daling
Centraal in de betekenisgeving van het ‘beter zijn dan de anderen’ staat de intelligentie 
van de ouders en het gebrek aan mogelijkheden om die verder te ontwikkelen. De 
belangrijkste factor is de structurele context en vaak wordt daarvoor verwezen naar de 
economische crisis van de jaren dertig en naar de oorlog. Door fi nanciële crisissen en 
faillissementen konden de ouders niet verder leren zodat ze al snel als arbeider aan 
de slag moesten. Maar ook de Tweede Wereldoorlog en de politionele acties aan het 
eind van de jaren veertig belemmerden de vaders tot het volgen van betere opleidingen 
(mulo, ambachtschool en verder). Meerdere vaders waren afkomstig uit gezinnen van 
kleine zelfstandigen en gingen noodgedwongen in loondienst. De gemiste opleiding 
van de vader wordt in het gezin dan een sterk issue: er wordt over gepraat, er wordt 
naar verwezen, het werkt als ervaringswijsheid. 

Maar ook de sociale positie van de moeder speelt een belangrijke rol, zij het dan op een 
tegenovergestelde manier. Waar de vaders afkomstig waren uit een economisch gede-
gradeerd middenklassengezin of een arbeidersgezin, kwamen de meeste moeders uit 
gezinnen die een sociale stijging hadden doorgemaakt. Ook Jan Brands (1992) verwijst 
naar deze ‘gemengde huwelijken’ van een arbeider met een vrouw uit de ‘stijgende’ 
middenklasse. In mijn onderzoek heb ik meerdere van dergelijke situaties kunnen 
vaststellen: waar de vader en/of de moeder een of andere vorm van opleiding had 
doorlopen was dit van grote betekenis voor de aspiraties van de ouders met betrekking 
tot het leren van de kinderen. Waar de ouders geen opleiding (verder dan de lagere 
school) hadden maar waar wel sprake was van een hoger aspiratieniveau voor de kin-
deren wordt dikwijls gewezen op het sociale succes van de familie van de moeder. In 
sommige gezinnen was er sprake van een gecombineerde situatie: én een stimule-
rende vader met een afgebroken opleiding én een moeder met broers die sociaal aan 
het stijgen waren. Een van de respondenten, een arts, brengt zijn stimulerende vader 
expliciet in verband met diens gemiste opleidingskansen: 

Armoede was dichtbij, de respondenten hadden er ervaring mee, maar zij herinneren 
zich vooral de stigmatiserende en vernederende aspecten ervan. De fi nanciële zorgen 
waren er wel, maar deze waren in essentie niet van doorslaggevende betekenis voor de 
beleving van de sociale positie. Veel belangrijker daarin was het aspiratieniveau van de 
ouders dat nauw verband hield met hun meestal niet gerealiseerde opleidingskansen. 

4.1.2  De aspiraties van de ouders

Dat de respondenten bij het fatsoenlijke en betere deel van de arbeidersklasse horen, 
wordt in de verhalen op verschillende manieren geadstrueerd. De centrale gedachte 
achter deze constructie is dat de ouders – en met name de moeder – ook al goed 
konden leren maar geen kansen hebben gehad om een studie te beginnen of af te 
maken. Deze ervaring was een belangrijke stimulans voor het verder studeren van de 
kinderen, maar evenzeer van belang was dat het verlangen naar sociale opwaardering 
die hieruit sprak:

Er was wel een impliciete boodschap: jullie moeten hier uit. Je vader is hier toevallig 
terechtgekomen – dat zei hij zelf ook altijd. Hij had ontzettend de pee in zijn werk: die 
stomme arbeiders, dat was voor ons een duidelijke impliciete boodschap. Wat je ook 
doet, wij zullen je steunen, dat was eigenlijk bijna ontroerend. Dat was een hele krach-
tige boodschap. (20_72-73)

De kinderen waren cruciaal in de sociale opwaarderingstrategie van de ouders. De dis-
tantie die zij zelf niet konden realiseren ten opzichte van hun klasse, realiseerden ze 
voor de kinderen door hen naar betere scholen te sturen en betere manieren te leren. 
Zo is een van de respondenten zich er zeer bewust van dat de ‘betere (lagere) school’ 
waar hij naartoe was gestuurd, eerder een symbolische betekenis had dan een reële 
toegevoegde waarde: 

Mijn moeder(…) stuurde me dus niet naar wat ze noemde de ‘klompenschool’, maar 
naar de [naam, MM.]-school. Meestal ging je naar de dichtstbijzijnde school, maar die 
school was net iets verder weg, 10 minuten lopen in plaats van 2 minuten lopen. Die 
van 10 minuten ver was een betere school, maar achteraf bekeken waren het toch alle-
maal kinderen van vrij eenvoudige komaf die daar naar school gingen. Maar goed, 
vergeleken met mijn buurt was het een keurige nette school. (2_12)

De vernederende ervaring van de moeder die op haar knieën vloeren boent bij rijke 
middenstanders belemmerde haar geenszins om haar kinderen beschaafde omgangs-
normen bij te brengen:

  Ik groeide wel op in een arbeidersbuurt, maar aan de rand van een achterbuurt en mijn 
moeder gaf me wel als norm mee: je mag niet omgaan met de kinderen uit de achter-
buurten. Dus je weet: je bent arbeider, maar daar ga je niet mee om. Die mensen praat-
ten heel plat, ze zagen er niet verzorgd uit. Mijn moeder zorgde er altijd voor dat we er 
netjes uitzagen, dat deed ze ook met zichzelf. We waren arm, we kregen onze kleren van 
de kerk, maar ze maakte er iets van zodat we er weer leuk uitzagen. In achter buurten 
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Ja, met name mijn moeder vond dat we beneden onze stand woonden. Haar ouders 
hadden een slijterij en behoorden tot de middenstand. Ik denk dat ze zich daarmee 
identifi ceerde. Ze wilde ook dat de jongens verder zouden leren, hbs en zo. De jongens 
hebben dat inderdaad gedaan, maar de meisjes niet, die hoefden niet – dat was toen 
gewoon zo – en gingen naar de lhno (huishoudschool). Mijn oudste zus is daar altijd 
boos over geweest en heeft later via allerlei vervolgcursussen hbo gehaald. (6_18)

Wanneer ze afkomstig is uit de middenklasse kan ook de moeder een afgebroken 
opleidingsgeschiedenis achter de rug hebben. Een van mijn respondenten waarvan 
beide ouders afkomstig waren uit de middenklasse vertelt over de middelbareschool-
loopbaan van zijn moeder in de jaren dertig. Die opleiding werd niet voortgezet, 
waarom was niet duidelijk. Van belang echter is dat deze ervaring aan de basis lag 
van de hogere studies van haar zoons, en dat de kennis die zij in het verleden had 
opgedaan, goed van pas kwam om haar zoons – die goed konden leren – actieve hulp 
te bieden bij hun studie: 

Haar niet gerealiseerde ambities waren er de oorzaak van dat zij ons heel sterk stimu-
leerde om goed te leren. Van achter de wastobbe – alles gebeurde met de hand – was ze 
ons aan het overhoren. Dat was hard werken voor haar maar dat beseften wij toen niet. 
(13_13)

Maar de prijs voor deze stimulans werd betaald door de oudste dochter, haar wachtte 
namelijk hetzelfde lot als haar moeder twintig jaar geleden trof: zij moest na de lagere 
middelbare school direct aan het werk:

De oudste was een meisje en de rest waren jongens. Iedereen kreeg de kans om te stude-
ren, met uitzondering van het oudste meisje, zij moest op haar zestiende ophouden met 
leren en moest gaan werken. (…) Door deze extra verdiensten konden de jongens gaan 
studeren. (13_9)

Het waren echter niet altijd middenklassenambities die de moeder stimuleerden. In 
bepaalde arbeiders milieus was men zich in de jaren dertig bewust van de capaciteiten 
van de kinderen, maar dikwijls waren het tragische gebeurtenissen waardoor die niet 
benut konden worden: 

  Mijn moeder (…) heeft lagere school gedaan en één jaar mulo. Zij kwam ook uit 
een arbeidersmilieu; was de oudste van de kinderen. Ze kon goed leren en werd op 
de lagere school gemotiveerd om dat te doen. Haar moeder was overleden. Haar 
vader kreeg een nieuwe vrouw en kinderen; dus werd ze van school gehaald om 
voor broertjes en zusjes te zorgen. [Even pauze omdat de respondent geëmotioneerd 
raakt door het verhaal over haar moeder, MM]. Zo ging dat in die tijd. (14_8)

Het zijn echter niet alleen moeders die culturele aspiraties ontlenen aan hun ‘hogere’ 
afkomst. Een respondent die directeur is geworden van een bedrijf, schrijft zijn sterke 
ambitie toe aan de manier waarop zijn vader, bakker in een broodfabriek, zijn boeren-
afkomst beleefde en uitstraalde. Boeren hebben grond en cultuur, en dat verheft hen 
boven de arbeiders, zo lijkt de boodschap wel:

Ik denk dat mijn vader heel erg het gevoel had dat hij door de Tweede Wereldoorlog geen 
kansen heeft gehad. Hij wilde daarom dat ik die kansen wel kreeg en ze ook zou grijpen. 
Hij had het daarom altijd over ‘je moet je best doen, je moet aan je toekomst denken’. Hij 
spoorde me aldus aan ervoor te zorgen dat ik hogerop zou komen, dat ik het verder zou 
brengen en beter zou hebben dan hij. Een heel legitieme boodschap uiteraard. (10_7)
Mijn vader heeft lts, hij had graag meer gewild, maar kon niet, waarschijnlijk omdat 
hij geld moest verdienen. En toen hij 18 was, begon de oorlog. In de oorlog is hij verplicht 
naar Duitsland geweest om te werken. (10_13)

Tegelijkertijd voelt deze vader – ondanks zijn intelligentie – zich in de hoek gezet door 
de familie van zijn vrouw: 

De broers van mijn moeder waren wel ‘gestegen’: één chef van de Burgerlijke Stand in 
[plaatsnaam, MM], één onderwijzer, één manager , één succesvol kunstenaar (...). Ze 
waren van oorsprong arm (later niet meer, die ene oom van me, die manager die is 
multimiljonair geworden, hij was trouwens ook enorm gierig maar daarom is hij 
natuurlijk ook rijk geworden), maar ze hadden ‘cultuur’, dat maakte hen ‘superieur’, 
dat lieten ze ook blijken, ze hadden iets misprijzends, ze hadden ‘B.-naam [MM] -lip-
pen’, zoals mijn vader altijd zei, pruillippen. Mijn vader was hier heel gevoelig voor. 
(10_17)

Veelbetekenend is dat de sociale afstand hier uitgedrukt wordt in termen van cultuur: 
in de ogen van het arme gezin staat cultuur voor superioriteit en is het de reden voor 
de gevoelde minachting. Maar daarmee representeert cultuur ook een ‘bereikbaar’ 
middel om sociaal te stijgen, want dat kan je verkrijgen via een opleiding. De zoon 
stimuleren om verder te leren is daarom niet alleen een strategische zet in de sym-
bolische strijd met de schoonfamilie maar ook in de sociale stijging van het gezin. 
Kinderen stimuleren om verder te studeren kan dus meerdere gelaagde betekenissen 
hebben.

Een andere respondent, theoloog, vertelt een soortgelijk verhaal. In zijn geval raakte 
de vader, die eerder een garagebedrijf had, door de economische conjunctuur in de 
problemen en ging hij in de staatsmijnen werken. De sociale achteruitgang werd nog 
versterkt door de moeder die afkomstig was uit een bakkersgezin uit een kleine stad. 
Elders zullen we de consequenties daarvan behandelen voor de communicatie in het 
gezin, maar hier illustreert het dat een dochter niet vanzelfsprekend meegenomen 
wordt in een proces van sociale stijging: 

En mijn moeder is kennelijk een beetje tussen wal en schip terecht gekomen (…). Het 
merendeel van het gezin is meer de handelskant opgegaan. Meer in de middenstand 
gebleven, of uitgegroeid tot miljonairs. Mensen die het heel goed hebben gedaan. 
(7_34)

De moeder uit onderstaand citaat trouwde weliswaar onder haar stand, maar daarmee 
gaf ze haar middenklassenaspiraties niet op. De middenklasse bleef haar referentiekader 
voor de studies van de kinderen. Maar dat kader was beperkt, het reikte niet verder dan 
de toekomst van de jongens: 
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In een ander geval was heeroom de directe aanleiding om naar het kleinseminarie te 
gaan. Een heeroom op zich verleende het gezin binnen de katholieke gemeenschap 
een hogere status. Bovendien had heeroom een symbolische betekenis: 

Ik had een oom die pater was, dat was een knappe oom, een leuke oom. Ik was een heel 
zwak en ziekelijke jochie, ik ben bijna de hele lagereschooltijd ziek geweest, ook twee 
keer geopereerd, in november ’57 had ik een maagzweer. Ik was een zenuwachtig type 
zal ik maar zeggen. Maar ik heb de zesde klas afgemaakt en ben toen naar het seminarie 
gegaan. (18_10) 

Een andere respondent had een Friese freule als betovergrootmoeder, die door haar 
huwelijk voor een forse sociale daling had gezorgd. De lotgevallen en het gedrag van 
deze overgrootmoeder waren niet alleen een sterk verhaal geworden, haar culturele 
invloed deed zich nog steeds gelden in de manier waarop deze respondent werd opge-
voed: atypisch voor de tijd en atypisch voor de opvoeding in een arbeidersgezin:

Mijn moeder kwam uit een (…) echt heel rood nest. Zij was een achterkleindochter van 
een Friese freule die er met de veldwachter vandoor was gegaan, halverwege de negen-
tiende eeuw. Hun dochter was als dienstmeisje met Troelstra naar Utrecht gekomen. 
(…) Een heel vooruitstrevend gezin. Ze hebben nooit veel geld gehad. Mijn opa was ook 
rood, die was aannemer; had heel veel opleidingen gedaan, maar kwam niet aan de 
bak, want hij was een socialist. (5_14)

Van groter belang dan de afkomst op zich was de culturele traditie van de freuledochter 
die tot in de volgende generaties haar sporen heeft nagelaten. De moeder van de res-
pondent leerde van haar oma allerlei ideeën over voedselbereiding en hygiëne, maar 
vooral van belang was dat er in het gezin gecommuniceerd werd: 

Dat was eind jaren vijftig eigenlijk heel raar. Alles was bij ons bespreekbaar. Aan tafel 
konden wij drieën net zo goed meepraten als mijn ouders. Ze waren altijd in ons geïn-
teresseerd en hebben ons altijd gestimuleerd om wel door te leren. (5_21-22)

Het gaat hier niet alleen om een bijzonder opvoedings- en afwijkend communicatie-
patroon, maar vooral om de mythische betekenis en het effect van het verhaal. Deze 
mythe verklaart waar de intelligentie en daarbij horende progressiviteit vandaan kwam 
en zorgde daarmee als het ware voor een natuurlijke verbinding met een hogere klasse. 
Verder studeren was daar de vanzelfsprekende vervolgstap in. Hetzelfde gold voor de 
aanwezigheid van religieuzen: ze lieten zien dat het potentieel dat in de familie aan-
wezig was echt gerealiseerd kon worden.

4.1.2.3  De lokale sociaal-culturele context 
Met name in kleinere steden en in een landelijke omgeving leek het soms alsof het 
sociale onderscheid vervaagde en niet van belang is voor de studiekeuze van de kin-
deren. Zo schetst een respondent een beeld van een lokale organische gemeenschap 
die hem als het ware in één beweging in de richting van de universiteit en zijn huidige 
baan heeft voortgestuwd, via de (noodzakelijke) omweg van het grootseminarie. Hij is 

Mijn vader was altijd heel erg trots op zijn boerenafkomst. Veel boeren voelden zich 
altijd een beetje ondergeschoven (...), maar hij gedroeg zich altijd een beetje herenboer-
achtig, alsof hij daaruit voortkwam. Hij praatte ook altijd veel over de hoeveelheid land 
die ze vroeger hadden, en aandelen in de Russische spoorwegen, die ze verloren in 1917. 
(...). Dus hij voelde zich toch altijd wel ‘goed’. Meer dan een gewone timmerman of 
metselaar. (15_29-30)

Meer dan de armoedige leefomgeving spelen in de beleving van mijn respondenten 
de gemiste opleidingskansen van de ouders een belangrijke rol. Dit gemis was een 
belangrijke waarde in het gezin en het heeft zich via diverse vormen getransformeerd 
in ‘hogere’ aspiraties voor de kinderen. De ervaring van deze gemiste kansen slaat ech-
ter niet altijd op de afgebroken of niet gestarte opleiding ten gevolge van ongunstige 
omstandigheden. In veel gevallen is er niet eens sprake geweest van een opleiding, 
maar er was vaak wel een perspectief op een opleiding. Dit perspectief kwam voort uit 
‘goed kunnen leren’ maar werd afgebroken door materiële omstandigheden en – in 
het geval van de moeders bijna altijd – door denkbeelden over de rol van de vrouw. Het 
gaat hier dus vooral om de betekenis die men hechtte aan een opleiding, niet zozeer 
om het feit dat men een opleiding gevolgd had.
Voor sommige vaders en moeders werd de deur naar deze wereld ooit op een kier 
gezet en daarna weer dichtgeklapt, maar de verwachting is gebleven. Maar ook bij 
hen voor wie nooit sprake is geweest van een opleiding was deze verwachting sterk 
aanwezig. Alle ouders hebben vastgesteld dat het niet aan hen lag, ze hadden er wel de 
hersenen voor, maar het waren de economische en maatschappelijke omstandigheden 
die hen tegenhielden. 

4.1.2.2  Familieverhalen
Alle respondenten behoren tot de eerste generatie van universitair afgestudeerden. 
Voor zover bekend is niemand in de familie überhaupt aan een universitaire studie 
begonnen. Daardoor ontbreken in de directe omgeving voorbeelden en rolmodellen 
als stimulans voor een dergelijke studie. Nochtans heb ik verhalen opgetekend over 
voorouders, ooms en tantes die de familie een hoger aanzien gaven en daarom als 
inspiratie golden voor de toekomstkansen van de kinderen. In katholieke gezinnen 
kunnen ooms en tantes die in het klooster of naar het seminarie gegaan zijn een 
aureool van intellectualiteit toevoegen, met als bijkomend voordeel dat intellectuele 
competenties van kinderen makkelijker herkend worden:

Ja, kijk, het kunnen leren had wel een waarde in onze familie. Drie van mijn vaders 
zussen gingen in het klooster en die hebben daar allemaal opleidingen gehad: onderwijzer, 
leraar, verpleegkundige. En van mijn oma – dat gaat ook een beetje over identiteit 
natuurlijk – ging het verhaal rond dat zij zo goed kon leren – ze had tien kinderen, dus 
ze moest altijd thuis zijn – maar ze heeft in een jaar leren lezen en schrijven. Ze is bij 
elkaar een of twee jaar op school geweest en kijk eens… ‘Wij kunnen eigenlijk goed leren’, 
die boodschap was er en dat ik goed kon leren was thuis eigenlijk niet raar, voor mijn 
vader ook niet. (28_29-31)
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den dat niet zo goed en het was ook een vriendelijk milieu. Het was niet, zoals je dat 
nu hoort, dat ze je ruiten ingooiden, zo ver kwam het ook niet. Want mijn vader was 
een aardige man, die ook nog muziekles gaf aan de kinderen. Maar wij maakten geen 
deel uit van de arbeiderscultuur. Wij wilden dat niet, ik was me dat als kind niet echt 
bewust, maar zeker mijn moeder vond het proletarisch allemaal. (20_91)

In een ander geval was het de lokale gemeenschap die afstand nam. Een respondent 
vertelt dat de buren en de lokale afdeling van de vakbond hem in eerste instantie 
ondersteunden, maar: 

Dus toen ik naar de middelbare school ging, waren mijn ouders trots op mij, de buurt 
was trots op mij, want hier was er dan eentje uit het milieu die het ging maken…
(…) Maar toen ik ging studeren veranderde ik geleidelijk aan in een ‘studentje’ en 
hoorde ik bij de andere partij. ‘Maar’, zei ik, ‘luister eens jongens, ik ben nog dezelfde 
hoor!’ Maar nee hoor: ‘jij bent nu een studentje en dat betekent dat jij niet hoeft te werken 
en dat jij ons laat werken, je kan uitslapen en zo… Colleges stellen ook niets voor, je bent 
eigenlijk een beetje klaploper.’ (17_47-49)

In dit citaat vallen twee dingen op: het anti-intellectualisme waarin de afwijzing verpakt 
zit en de grens van de ‘getolereerde’ sociale stijging. Deze grens werd getrokken bij het 
einddiploma van de middelbare school. De boodschap was dubbel: je kunt wel stijgen, 
maar het moet herkenbaar blijven. Deze herkenbaarheid verdween wanneer de stude-
rende de grens overschreed en intellectueel wilde worden, want intellectuelen zijn klap-
lopers, die werken niet. Ook al hing deze gelijkstelling van intellectualiteit met luiheid 
samen met de centrale betekenis van handenarbeid binnen de arbeiderscultuur, er lijkt 
ook sprake van jaloezie. En die was – met name in een dorpse omgeving – soms erg dichtbij: 

  Wij gingen uit ons dorp met z’n zessen naar de hbs. (…) Er waren vrouwen in 
het dorp die tegen mijn moeder zeiden dat ik beter niet naar de universiteit in 
[Plaatsnaam, MM] kon gaan omdat ik dan veel te hard moest leren. (3_22)

Maar ook de concurrentie van de eigen familie – met een middenklassenpositie – 
speelde lokaal een belangrijke rol:

We zaten in de vijfde klas lagere school, en dat was de eerste keer dat er een ranking 
gemaakt werd. Ik eindigde op de derde plaats, en mijn neef op de vijfde of zesde. En toen 
kwam ik bij mijn tante thuis en het eerste wat ze zei was dat ik me toch vooral niet beter 
moest voelen dan mijn neef, want hij had toch voor dat en dat vak een beter cijfer. Dus 
dat werd meteen genivelleerd (…). Dat was bijna een klassenstrijd. (3_28)

Ook al zijn dit soort verhalen en verhoudingen niet alleen in dorpse families schering 
en inslag en al hebben veel respondenten ermee leren omgaan, dat neemt niet weg 
dat ze behoorlijk hinderlijk konden zijn. De jaloerse en concurrentiële opmerkingen 
zadelden zowel de ouders als de kinderen op met de noodzaak zich constant te ver-
dedigen tegen aanvallen van de ‘inner circle’, waardoor het gevoel een buitenbeentje 
te zijn in het eigen milieu nog versterkt werd. En men moest ook sterker op de eigen 
benen kunnen staan om de eigen weg te kunnen gaan. 

nu vakbondsecretaris en denkt in die functie vooral in termen van sociale confl icten. 
Maar daaraan vooraf gaat het verhaal over zijn jeugd waarin de katholieke levenssfeer 
op voorstellingsniveau een automatische verbinding tussen gezin, school en lokale 
gemeenschap organiseerde 2. Hij schetst een beeld van een alom aanwezige katholieke 
sfeer, een voorstelling van een harmonische samenleving waarbij de lokale sociale con-
text, gezinscultuur en het individueel handelen perfect op elkaar lijken aan te sluiten. 
Het zou te makkelijk zijn deze typering te benaderen als louter ‘hineininterpretierung’. 
Zonder twijfel is dit hier aan de orde, maar meer van belang is zijn illustratie van de sti-
mulerende kracht van het zich betrokken voelen bij een gemeenschap, van het gevoel 
dat het allemaal goed in elkaar past en vooral dat men er een actieve rol in kan spelen:

Dat paste allemaal heel goed in elkaar: een trotse arbeider als vader een, hardwerkende 
en stimulerende moeder, een gemengde buurt, vier studerende en slimme kinderen, een 
actieve jeugd beweging en een overal aanwezige katholieke sfeer van grote bewogenheid. 
De pastoor kwam geregeld langs, mijn moeder kon hem trots vertellen hoe goed het er 
bij ons aan toe ging. (13_15)

Vooral de banden met de leiders van deze religieuze gemeenschap lijken hier van 
groot belang en dat is voor arbeidersgezinnen – ook gelovige – dikwijls het probleem. 
Maar ook hier bood de middenklassenafkomst van de ouders een impliciet voordeel: 
de ouders konden de sociale daling recupereren en vader kon extra betekenis geven 
aan zijn bestaan als arbeider. 

De gemeenschap hoeft niet altijd ‘lokaal’ gedefi nieerd te worden. Een respondent 
accentueert het belang van zijn ‘extended family’ – de grootouders en de broers en 
zussen van zijn ouders – voor de vanzelfsprekendheid van zijn universitaire studie. 
Naast de stimulans van zijn moeder, verwees hij naar een levendige ‘familiecultuur’: 

Binnen de ‘extended family’ (…) van mijn moeders kant was ik de oudste kleinzoon, 
van mijn vaders kant een van de tientallen. Op familiefeestjes was ik al ‘de professor’, 
alleen omdat ik op de hbs zat. Dus van die extended family was ik ook de eerste die ging 
studeren. Ik had een hele hoop neven en nichten, wel een stuk of veertig, vijftig. Dus ik 
denk dat dat ook bijna een soort verplichting was of zo. (14_25-27) 

De lokale gemeenschap speelde niet altijd een positieve rol, deze kan ook dubbelzin-
nig of zelfs negatief zijn. In één geval voelde het gezin van de respondent zich superi-
eur en distantieerde het zich duidelijk van de arbeidersbuurt waarin ze wonen. Dat 
gebeurde via de muzikaliteit van de vader, gekoppeld aan de middenklassenafkomst 
van de moeder:

  Als wij ons in de lokale gemeenschap begaven dan was dat met enige arrogantie, als 
dirigent of musicus, als je het dan even cynisch zegt. En dat zette wel eens kwaad bloed, 
want de mensen vonden dat we het hoog in de bol hadden. Dat zeiden ze niet, ze durf-

2  Uit eigen ervaring herken ik dit katholiek Vlaams leefpatroon, maar vanuit de ervaring dat ons 
gezin – ook al waren we katholiek en hadden we een tante non – daar expliciet niet bij hoorde.
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4.2  Opvoedingspraktijken en opvoedingscultuur

In deze paragraaf probeer ik te achterhalen wat de betekenis is geweest van de totale 
opvoedingspraktijk en de waarden die daarbij een rol hebben gespeeld. In de beleving van 
de respondenten was de betekenis van een opleiding een centraal en cruciaal thema in het 
gezin. Achteraf gezien heeft deze opvoedingswaarde succes opgeleverd: iedere respon-
dent heeft zich dermate met deze waarde geïdentifi ceerd dat hij of zij de opleiding met de 
hoogste maatschappelijke status heeft afgemaakt. Wat echter voor hen opgaat, gaat niet 
altijd op. Anderen uit het gezin of de familie hebben geen dergelijke opleiding afgemaakt. 
De vraag is dan: wat hebben ze van huis uit nog meer meegekregen in samenhang met de 
stimulans om verder te studeren? Maar tegelijkertijd hebben ze ook iets niet meegekre-
gen en dat heeft ook effect gehad, want het verwerven van deze maatschappelijke status is 
niet zomaar gelukt, integendeel. Ik heb daarom gekeken naar de expliciete en impliciete 
betekenissen van de opvoedingspraktijk van het gezin. Wat hebben de ouders – vanuit het 
standpunt van mijn respondenten – gedaan en verteld en wat hebben ze als leefmodel uit-
gestraald? Vanuit welke optiek en op welke manier hebben ze hun kinderen gestimuleerd 
om verder te leren? En hoe hebben ‘relevante anderen’ daarbij een rol gespeeld? 

4.2.1  Een paradoxale opvoedingspraktijk

De overheersende reactie op de vraag hoe het er thuis aan toe ging was positief. De 
respondenten herinneren zich in eerste instantie een plezierige jeugd, de meeste spre-
ken over een harmonisch huwelijk, maar er wordt ook gesproken over ruzies, span-
ningen en scheidingen. De ondertoon is echter dat de ouders met hun bezorgdheid 
en toewijding niet altijd te koop liepen en deze kwaliteiten koppelden aan een vrij 
strenge en conservatieve opvoeding. De meeste respondenten memoreren met dank-
bare gevoelens de verdiensten van de ouders, terwijl het voor anderen vooral om een 
paradoxale herinnering gaat: aan de ene kant dankbaar voor de steun en aan de andere 
kant kritisch, met oog voor de beperkingen aan die steun. Onderstaande uitspraak van 
een arts vat deze paradox goed samen: 

Op zich hebben we wel een plezierige jeugd gehad denk ik, mijn vader was van Friese 
afkomst, een beetje koppig, gelijk willen hebben, maar in zijn hart een vreselijk goed 
mens en heel sociaal. Maar het was heel strikt, en het feit dat ik daar uitbrak als meisje 
was heel ongewoon. Ik denk dat hij daar best wel moeite mee heeft gehad. Mijn moeder 
ook wel, want die is uiteindelijk wel heel erg conservatief. (26_56-57)

Verder zal blijken dat het uitbreken uit dit conservatieve kader consequenties had voor 
de communicatie van de moeder met haar volwassen dochter. Niet iedereen blijkt daar 
last van te hebben, en vooral mannen kijken vrij ‘objectief’ naar hun opvoeding, die 
liefde, strengheid en vrijheid combineerde:

  Wel lief. Soms rechtlijnig en principieel. Dus daar liep ik wel eens tegenaan, als ik me 
onheus bejegend voelde, maar dat was maar zelden. Niet overdreven streng zoals ik het 
me herinner. Ik denk dat ik vrij veel vrijheid had. Lezen werd erg als een deugd gezien. 
Je had toen ook niet veel anders natuurlijk. (4_48)

In een stedelijke omgeving dienden zich voldoende kansen aan om de traditionele 
sociaal-culturele status van de arbeidersklasse te overstijgen. In een gezin kwam de 
moeder van een respondent door haar werk als ouvreuse in de stadsschouwburg in 
direct contact met ‘hoge’ cultuur. Dat bracht niet alleen het noodzakelijke ‘geld in 
het laatje’, maar door de nieuwe denkbeelden die de moeder meebracht ging er wat 
veranderen: 

Mijn moeder (…) kwam terug met al die verhalen van artiesten die ze ontmoette. (…) 
Ik ging heel vaak mee. Misschien ook wel noodgedwongen, als er geen oppas was. Ik zat 
dan onder de bar te spelen en tijdens de voorstelling mocht ik op het trapje zitten en 
meekijken. Daar pik je een hoop van mee. Het was vrij ongebruikelijk, raar eigenlijk, 
dat je zo met die schouwburg bezig was. Dat deden je vriendjes niet. Ik denk dat mijn 
ouders er wijzer door geworden zijn. Zeker nadat ze afscheid hadden genomen van de 
kerk (…). In de schouwburg traden er maatschappijkritische mensen op. (4_38)

Deze situatie beïnvloedde naast de status echter ook de sfeer in huis. De tegenstel-
lingen tussen de cultuur op de werkvloer waar de vader dagelijks aan deelnam en de 
meer literaire cultuur van de schouwburg leidden tot confl icten. Het resultaat was 
echter wel dat de ouders vrijer werden in hun opvattingen: 

Dat sfeertje is natuurlijk toch heel anders dan op een fabriek. Mijn vader en moeder 
ruzieden wel eens, maar het was zeker geen slecht huwelijk. Achteraf denk ik dat dat 
ook daarmee te maken heeft gehad. Mijn moeder kwam met ideeën waar mijn vader in 
het begin niet veel van moest hebben. Op een gegeven moment heeft iets hen boos 
gemaakt op de kerk en zijn ze daar uitgegaan, wat ook vrij bijzonder was in die tijd. 
(4_40) 

4.1.2.4  Kortom…
Een aantal specifi eke condities in de gezins- en lokale context waren gunstig voor 
de opleidingsaspiraties en -kansen van de kinderen. Opleidingsgeschiedenis, sociale 
neergang, familiemythes, verwijzingen naar succesvolle familieleden, een baan in de 
culturele sector, een al dan niet succesvolle integratie in de lokale gemeenschap wer-
den geïntegreerd in de opvoedingspraktijken en vertaald in boodschappen voor de 
kinderen. Tegelijkertijd echter maakten deze gezinnen – ondanks dat ze het ook wel 
eens anders wilden – toch deel uit van een lokale arbeidersgemeenschap. De ouders 
leefden en dachten als arbeiders, ze waren ingebed in de arbeiderscultuur en dat 
manifesteerde zich in de dagelijkse leefsituatie en in de opvoedingspraktijken. Hun 
opleidingsaspiraties voor de kinderen waren wel bijzonder, maar deze moesten toch 
de concurrentie aan met hun traditionele leefwijze en de daarbij horende opvattingen 
en waardesystemen. Van belang is dus ook te bekijken wat de kinderen dagelijks hoor-
den, zagen en meemaakten en waar ze zich mee identifi ceerden. 
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wereld van de ouders dat ze hun verantwoordelijkheid overnamen (zie hierna). Een 
andere respondent heeft het ook over zijn zwerftochten in de natuur en de ruimte en 
vrijheid die hij daarbij heeft ervaren. Zijn verhaal hierover situeert hij in de context 
van de verhouding van zijn ouders met de kerk en daarbij maakt hij, misschien wel 
onbedoeld, duidelijk wat zijn ouders hem impliciet hebben meegegeven: 

Toen ik een jaar of 6 was heeft mijn vader de kerk vaarwel gezegd. Zijn schapen liepen 
op een schorre. De [naam van de schorre, MM] was echt honderden hectares groot, er 
kwam springtij en toen zijn er wat schapen verdronken, en dat was voor hem de laatste 
keer dat hij naar de kerk is geweest (…) 
Tijdens mijn lagereschooltijd nam ik vaak vriendjes mee naar de schorre – waar mijn 
vader schaap herder was – daar konden we spelen, onder meer in de schaapskooi. Dat 
was een fantastische tijd, er waren brede geulen waar je in kon vissen… Ik heb daardoor 
denk ik ook wel zelfstandigheid geleerd. We hadden wel regels thuis maar die kende je 
en daarbinnen kon je toch veel doen. (23_8-9)

De ruimte en de vrijheid die deze respondent, een jurist, beschrijft heeft hij niet alleen 
verworven door te zwerven over de schorre waar zijn vader schaapherder was. Hij heeft 
ook goed onthouden hoe zijn vader de vrijheid nam de band de kerk te verbreken.

Het is echter niet alleen de ruimte buiten het gezin die het leven aangenaam en overzich-
telijk maakte. Een respondent, een onderwijskundige, heeft lange tijd een perfect beeld 
gehouden over de harmonie en de sfeer in het gezin. Maar er kwamen barsten in dit beeld: 

Ja. Dat was een van de belangrijkste factoren in een harmonieus gezin, mijn opvoeding 
was vriendelijk, liefdevol, er was veel humor en muziek en ik heb daar mijn hele leven 
van geprofi teerd. Het gekke is, als je met mijn oudere broer en zus zou praten dan hoor 
je een heel ander verhaal. Wel dat harmonieuze, misschien zelfs te weinig confl icten 
heb ik later gedacht, we hebben nooit ruzie leren maken thuis. Mijn broer en zus waren 
meer begaan met het geploeter van onze ouders. Dat heb ik nooit. Ik dacht altijd: wij 
hebben het goed met elkaar. (20_82-83)

Niet alleen de rangorde in het gezin beïnvloedt de percepties van de opvoeding door de 
kinderen, er is waarschijnlijk ook sprake van een ontwikkeling in de opvoedingsprak-
tijk en in de houding van de ouders naar hun kinderen toe naarmate het kinderaantal 
groeit en dus ook hun opvoedingservaring. 

Een respondent wiens ouders uit totaal verschillende milieus kwamen (de moeder uit 
een ‘rood nest’ en de vader uit een klassiek katholiek gezin) spreekt bijna lyrisch over 
de harmonie thuis. Dat dit bijzonder was realiseerde ze zich pas later, tijdens haar 
studie historische pedagogiek: 

  Pas in de loop der tijd ben ik me gaan realiseren hoe gek het eigenlijk was dat het 
allemaal zo harmonieus ging bij ons. Mijn ouders hadden zulke uiteenlopende achter-
gronden. En dat moet ook betrekking hebben gehad op de opvoeding. Als ik kijk hoe het 
er bij mijn vader aan toe ging, en hoe bij mijn moeder, dan is het eigenlijk wonderlijk 
dat ze het zo goed met elkaar konden vinden. (5_19)

Het beeld van de opvoeding dat oplicht uit het interviewmateriaal wijkt behoorlijk 
af van het beeld van de actuele opvoeding. De meeste respondenten zeggen dan ook 
dat ze hun kinderen nu totaal anders opvoeden dan zij zelf opgevoed zijn. Zij maken 
nu werk van de opvoeding. Hun opvoeding was traditioneel en veel minder expliciet, 
maar dat ze daarmee terloops plaatsvond kunnen we ook niet zeggen. Er was duidelijk 
sprake van intensieve interactie met de ouders, die vooral gedragsregels en minder 
opvoedingregels hanteerden. Zij waren voornamelijk bezig met werken, hetzij in het 
huishouden, hetzij als kostwinner en in veel gevallen was dat ook een zaak van de 
kinderen. De kinderen moesten veel zelf uitzoeken, de ouders waren er ook niet al te 
handig in hun sores te verbergen. Hun stemmingen en problemen bepaalden soms 
heel sterk de sfeer in het gezin. Als er sprake was van opvattingen en beelden over de 
toekomst van de kinderen dan waren ze soms star, klassiek en klassengebonden, maar 
uit de verhalen over hetgeen de ouders deden en toelieten komt ook een ander beeld 
naar voren. 

4.2.1.1  Een overzichtelijk en harmonieus leven?
Dat de kinderen het zelf moesten uitzoeken bood gezien de context waarin de opvoe-
ding plaatsvond soms meer mogelijkheden dan problemen. Een van de respondenten, 
een socioloog, gaat dieper in op het strenge en traditioneel karakter van zijn opvoeding 
maar laat daarbij zien dat dit voor- en nadelen had: een overzichtelijk leven, geregeld 
door strenge regels maar met veel ruimte en vrijheid en mogelijkheden tot exploratie. 
Strengheid, hiërarchie en vrijheid leken volgens goede katholieke traditie naadloos op 
elkaar aan te sluiten:

Het was eigenlijk een heel overzichtelijk leven. Je ging naar school; voetbalde en speelde 
veel. Omdat ik uit een klein dorp kwam, hadden wij zeeën van ruimte. Je liep twee 
minuten en je was onder het oog van je ouders uit. (…) Er lagen akkers, weiden, daar 
werd gevoetbald en gespeeld. Voor een kind was dat bijna ideaal. Je ging natuurlijk naar 
de kerk, want je werd voorbereid op de Heilige Communie. Op de kleuterschool leerden 
we bidden. (…) Het was allemaal heel streng en hiërarchisch; je luisterde. (3_6)

De situatie bij deze respondent thuis sloot daar echter minder naadloos op aan. Op de 
vraag hoe hij zijn opvoeding ervaren heeft, antwoordt hij: 

Ik vind dat mijn moeder ons een goede opvoeding heeft gegeven. In sommige opzichten 
wat minder. Mijn ouders hadden een vreselijk huwelijk. Er was 24 uur per dag ruzie of 
de dreiging van ruzie. Maar mijn moeder was wel een lieve vrouw. Die zei toen ik op de 
hbs zat dat ik mocht doen en laten wat ik wilde, als ik de hbs maar afmaakte. Dat was 
heel duidelijk. En ik was denk ik een vrij gemakkelijk kind. Ik was niet ongehoorzaam 
en deed geen dingen die niet mochten. Ik speelde veel, maar op de lagere school was ik 
ijverig. (3_17-18)

Wat in dit citaat opmerkelijk is, is de typering van zichzelf in relatie tot de sfeer in het 
gezin: hij was een makkelijk kind, met andere woorden: hij maakte het zijn ouders 
niet al te moeilijk. Bijna niemand van de respondenten stelde als kind zijn ouders voor 
grote problemen, in sommige gevallen verplaatsten zij zich zodanig in de gevoels-
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te oefenen en de grenzen trok. Want ook al werd vader niet altijd serieus genomen, 
waar het ging over wat mag en wat niet mag, werd zijn gezag ingeroepen – terwijl de 
moeder de opvoeding stevig ter hand nam. Het effect hiervan is dat de respondenten 
– ook de mannelijke – wanneer zij spreken over de opvoeding thuis vooral met de 
ogen van de moeder naar de vader lijken te kijken. Iemand die er mag zijn, die wat te 
vertellen heeft maar er ook vooral niet is. Onderstaand citaat is bijzonder illustratief 
voor de verhoudingen in het gezin en de dubbelzinnige boodschappen die ermee ver-
bonden zijn. Opmerkelijk is dat deze respondent er uitdrukkelijk aan toevoegt dat hij 
zijn ouders niets verwijt:

Mijn vader had een soort calimerocomplex, hij voelde zich heel snel verongelijkt, maar 
hij had wel principes. Mijn moeder daarentegen had de neiging om alles onder het 
vloerkleed te vegen omwille van de goede orde en vooral de lieve vrede in het gezin. (…) 
Het heeft vast ook iets met die katholieke achtergrond te maken.(…) Mijn vader echter 
stond altijd klaar met zijn opgeheven vingertje: hij had principes. Nu moet ik zeggen 
dat hij niet altijd consequent is geweest met die principes, maar de tegenstelling met 
mijn moeder was groot. Mijn moeder zei altijd, als ik iets deed wat niet mocht: ‘zorg dat 
je niet gepakt wordt, zorg dat de buren het niet zien’. Mijn vader begon een betoog over 
principes. Mijn moeder was ook heel erg gericht op het gezin. Ik zeg wel eens: voor haar 
kon ieder buiten de familie doodvallen. Daar kon ze zich heel meedogenloos over uitlaten, 
om dat vervolgens in één zin weer goed te praten (‘ik bedoel het niet zo’). (10_18-19)

Deze respondent schetst hier een scherpe tegenstelling tussen de inconsistente prin-
cipes van de vader en de als manipulatief ervaren houding van de moeder. Al eerder 
heb ik het over deze vader gehad, met name over zijn reactie op het misprijzen van de 
schoonfamilie die in tegenstelling tot hem wel gestegen waren. De zoon heeft lange 
tijd het gevoel gehad dat hij met de principes van de vader moest afrekenen en dat 
was – zoals we later zullen zien – nogal heftig. Deze calvinistische beginselvastheid 
van de vader (die katholiek moest worden om te trouwen) werd emotioneel bezet door 
de strijd met de familie om de sociale positionering. Door zich te beroepen op calvinis-
tische standvastigheid probeerde hij het evenwicht te herstellen tegenover de ‘katho-
lieke’ schijnheiligheid van de moeder en de hogere sociale positie van haar broers. 
Daardoor werd vaders rol als identifi catiemodel voor de zoon problematisch. De vader 
moest het op bijna alle vlakken afl eggen tegen een moeder die sterk was in de com-
municatieve manipulatie, met als resultaat uitsluiting, confl ict en verzwakking van 
zijn vaderlijke en mannelijke positie: 

Wat ook opvallend was, was dat vader alleen naar buiten toe ‘de man’ was, moeder was 
de eigenlijke baas, ze zei altijd: ‘papa is het hoofi e, ik ben het nekkie en als het nekkie 
niet wil staat het hoofi e stil’. Eigenlijk kon ze goed manipuleren. Als we iets uitgevreten 
hadden dan zei ze: ‘denk erom, als papa thuiskomt, zwaait er wat!’ En als hij dan ons 
op de kop gaf, wanneer hij thuisgekomen was, dan ging zij het allemaal weer afzwak-
ken en ging ze ons verdedigen. (10_21_22)

Deze ontegenzeggelijk dubbele boodschappen hebben effect gehad op de zoon. Het 
heeft hem ook veel gekost als adolescent (en later) af te rekenen met deze opvoedings-
boodschappen. In de meeste gezinnen was er sprake van een dominante moeder, maar 

Het bijzondere aan dit verhaal is dat de ouders het blijkbaar volgens ‘het boekje’ deden 
en dat dit in het kader van haar studie pedagogiek als vreemd voor een arbeidersmilieu 
werd geanalyseerd. Of dit bewuste en geïntendeerde opvoedingsgedrag op rekening 
geschreven moet worden van de verreikende invloed van de Friese freule – waar ik het 
al eerder over had – als voorouder laten we in het midden. Wel moet hier opgemerkt 
worden dat de ouders voor het creëren van deze harmonie een bijzonder en voor hun 
tijd en klasse ongewoon recept hadden, er werd, zoals ik al eerder citeerde, namelijk 
gepraat.

Bijzonder was dat zij deze communicatieve vaardigheden ook inzetten om de leer-
krachten van een lagere school in de buurt ervan te overtuigen dat hun dochter meer 
kansen moest krijgen: 

Van deze school ging het merendeel naar de lts en de huishoudschool. Mijn ouders hebben 
daar moeten praten als Brugman, ondanks mijn hoge Cito-toets, dat ik toch naar een 
school ging waar meerdere stromingen zaten. Je ging eigenlijk automatisch naar een 
school met mavo; dat was het maximaal haalbare. (5_22)

Als er ergens met enige bitterheid over gepraat wordt, gaat het over het stilzwijgen van 
de ouders over gevoelens (zie hierna). Slechts deze ene respondent verwijst, om het 
brede kader van haar opvoeding te schetsen, naar een uitgesproken communicatieve 
sfeer. Dit verschil met de anderen is zo uitzonderlijk dat we bijna moeten veronderstellen 
dat de voorouder toch een belangrijke rol heeft gespeeld. 

Gevraagd naar de sfeer waarin de opvoeding plaatsvond zijn er namelijk ook nega-
tieve herinneringen, er zijn meerdere indicaties dat iets essentieels is gemist of dat de 
opvoeding ergens heeft gefaald. Opmerkelijk is dat de respondenten de ouders nauwe-
lijks verwijten maken en dat zij, ondanks de emoties die het vertellen ervan oproept, 
begrip hebben voor dit falen. Dit komt meer bij mannen voor, het zijn vooral de vrou-
welijke respondenten die kritischer zijn – ook al hebben zij allen consideratie met de 
moeilijke opvoedingsomstandigheden. Een belangrijk issue in het opvoedingsklimaat 
is de verhouding en de rolverdeling tussen de ouders. 

4.2.1.2  Vader en moeder: bondgenoten of concurrenten?
Dat de moeder de belangrijkste positie inneemt in de opvoeding is vanuit traditioneel 
oogpunt vrij evident, ook in een arbeidersgezin of misschien wel juist in een arbei-
dersgezin. De rol van de moeder in het gezin wordt meer dan eens als dominant gety-
peerd en de vader als afwezig. Het beeld dat zich opdringt bij het bestuderen van het 
materiaal is dat de vader in huis niet helemaal serieus werd genomen. Daarbij wordt 
zijn afkomst uit een lagere klasse of een ‘minder intelligent’ gezin genoemd die tot 
spanningen en confl icten kon leiden. Soms ontnamen ziekte en een arbeidsongeval 
hem zijn invloed. In meerdere gevallen was er sprake van een ‘vrouwenhuishouding’ 
(de moeder van de moeder was er ook of kwam dagelijks op bezoek) waardoor de 
vader naar de achtergrond geschoven werd. Op die manier ontstond er een beeld van 
een krachtige moeder die haar gezin door moeilijke tijden loodste, aangevuld met een 
beeld van de vader die – niet altijd ondubbelzinnig – het formele gezag probeerde uit 
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In andere gezinnen speelde de ziekte van de vader ook een belangrijke rol, maar met 
minder traumatische kanten, het ging veel meer om een alibi voor zijn afwezigheid bij 
opvoedingskwesties. Opvallend is bovendien de typering van de moeder als drijvende 
kracht en intermediair van de meningen van de vader, en de ietwat cynische toon van 
de respondent verraadt de reële invloed van die ‘meningen over veel dingen’: 

Mijn moeder was de drijvende kracht, mijn vader was veel minder aanwezig. Hij had 
wel over veel dingen een mening en die moest mijn moeder dan meestal aan ons vertel-
len. Naar ouderavonden ging ie meestal niet, dat liet ie ook meestal aan mijn moeder 
over. (…) Als excuus moet ik er wel aan toevoegen dat hij sinds zijn vroegste jeugd een 
gehoorbeschadiging had, waardoor veel dingen langs hem heen gingen. In het huishouden 
bleef hij op de achtergrond, maar nu bedenk ik ook dat toen ik in de puberteit kwam, 
hij een ongeluk kreeg op zijn werk. Hij viel van een dak af, 8 meter hoog en dat bete-
kende ook het eind van zijn schildersloopbaan. Hij verbrijzelde zijn onderbeen, vanaf 
zijn 49ste kwam ie dus in de WAO terecht, daar zat ie enorm mee en hij was heel veel 
met zichzelf bezig. (…) Ik was 12 toen het gebeurde en pas toen ik 16 of 17 was kon ie 
weer een beetje normaal uit de voeten. Dat heeft hem beperkt in zijn optreden als vader. 
Wij liepen in die tijd met lange haren, maar dat zou veel moeizamer zijn gegaan als mijn 
vader gewoon fi t was geweest. Hij vond het niets, maar berustte in de situatie. (12_34)

De ziekte van de vader leverde als neveneffect weliswaar meer vrijheid en experimen-
teerruimte op, maar kon ook afwezigheid van de moeder en afhankelijkheid van maat-
schappelijke hulp met zich meebrengen:

Die ziekte van mijn vader was heel bepalend voor hoe het in mijn jeugd is gegaan. Mijn 
moeder was vooral thuis om mijn vader te verzorgen, en om wat bij te verdienen maakte 
zij huizen schoon. Ik heb niet zo’n standaardjeugd gehad, ik groeide vrij zelfstandig op, 
ik moest het een beetje zelf uitzoeken. Toen ik 4 was is mijn vader uit huis gegaan, zijn 
hersenfuncties werden aangetast. Hij is toen naar een verzorgingshuis gegaan, mijn 
moeder kon toen wat meer werken, ze kreeg toen een beetje geld van de Spoorwegen, dat 
was nog voor de komst van de Algemene Bijstandswet in 1965. We kregen ook wel eens 
wat van de kerk toegestopt, eten en kleren en zo. (9_5)

Deze situatie deed ook de overtuiging postvatten dat het er in het leven vooral om gaat 
te werken, er netjes uit te zien en dat je eigenlijk niet al te veel vragen moet stellen over 
de kwaliteit van je leven: 

Ik heb niet zo heel veel persoonlijke aandacht gekregen. Er werd me wel bijgebracht dat 
je moet werken voor je geld, dat je er netjes uit moet zien. Er was weinig aandacht voor 
hoe het in je leven gesteld is. Daardoor word je heel erg op jezelf teruggeworpen. Ik hield 
van lezen, maar dat was niet gebruikelijk want lezen was niets doen, je was dan lui, dat 
mocht dan pas ’s avonds nadat je meegeholpen had in het huishouden. (9_12) 

Als je dat dan toch vragen gaat stellen over waarom het ‘in het leven zo is gesteld’, kun 
je die achterstand nooit meer inlopen: 

die dominantie is eerder te typeren als ‘zachte dwang’ en leidde zelden tot openlijke 
confrontaties zoals hier.

De ondergeschoven huishoudelijke positie van de vader kan ook te maken hebben met 
de woningnood en traditionele zorgverplichtingen: 

Wij hebben eerst tien jaar ingewoond bij mijn moeders ouders, en toen zijn we zelfstan-
dig gaan wonen in een ander deel van E. Mijn oma is op een gegeven moment weer in 
huis gekomen toen mijn opa dood ging, eigenlijk heb ik mijn hele jeugd twee moeders 
gehad die het huishouden bestierden. (…) Mijn oma was altijd thuis en die liet nie-
mand binnen, ze was heel erg op zichzelf en ik had moeite om vriendjes binnen te 
halen, ik ging altijd de deur uit, organiseerde nooit iets thuis. (16_7-10)

De reactie van de vader was afwezigheid: 

Ja, mijn vader trok zich altijd terug in zijn volière, die had hij achter het huis. Hij trok 
zich terug, de vrouwen bestierden het huishouden. (16_26-28)

Met als consequenties:

Hij heeft zich nooit met de opvoeding bemoeid, behalve de paar keer dat er fl ink gestraft 
moest worden. Zonder woorden, en keer zelfs met slaan – dat heeft hij maar één keer 
gedaan hoor – maar voor de rest was het kwaad worden, schreeuwen en: ‘dit is de straf, 
klaar!’ Mijn moeder was zachtaardiger, verzachtte de straf dan stiekem. (16_29)

Ook in dit huishouden was de vader omwille van het huwelijk een tot het katholi-
cisme bekeerde protestant, maar voor deze ‘overacting’ lijkt me een psychologische 
verklaring meer voor de hand liggen. Het klassieke beeld van de strenge vader versus 
de zachtaardige moeder lijkt alleen in specifi eke situaties opgeroepen te worden. In 
de dagelijkse praktijk was deze vader afwezig en regelden de vrouw(en) de gang van 
zaken. 

4.2.1.3  De pedagogische betekenis van ziekte
Opvallend in de interviews is de aandacht voor ziekte, in de meeste gevallen van de 
vader, maar ook wel van de moeder. In geen enkel gezin was deze aandacht echter zo 
cruciaal als in het gezin waarin de moeder haar relatie met de vader verbeeldde als 
‘het hoofi e’ en ‘het nekkie’ (zie hiervoor). Hier werd de ziekte namelijk ingezet als 
opvoedkundige techniek: 

  In [plaatsnaam, MM] werd mijn vader geopereerd aan een blindedarmontsteking en 
hij kwam uit de narcose met een psychose. Hij is (…) medicamenteus behandeld en het 
is overgegaan. (…) Daarna zei mijn moeder altijd, als we stout waren, niet luisterden, 
een grote mond hadden, of wat dan ook, dat we moesten uitkijken wat we deden omdat 
papa anders weer een zenuwinzinking zou kunnen krijgen. Dat riep extra spanningen 
en schuldgevoel op. (10_20)
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Het ging echter niet altijd om lichamelijke of psychologische ziektes of gebreken, ook de 
persoonlijkheid van de vader had effect. In een ander gezin waar ook de ouders uit elkaar 
gingen, was er sprake van een dominante moeder en een weinig daadkrachtige vader: 

Mijn vader kwam op het laagste niveau in een fabriek terecht. En waar in die zin verder 
ook niets ‘bijzat’, zoals mijn moeder het altijd uitdrukte. Die zich in die zin ook niet 
heeft ontwikkeld. (...) Het was een man waar niet veel bij zat, die niet ambitieus was. 
(1_112-114)

Misschien was het niet alleen de noodzaak tot het harde werken en de sociaaleconomi-
sche context die hen uit elkaar dreef – waar de dochter naar verwijst – maar waarschijnlijk 
ook het ontbreken van woorden en taal om te onderzoeken en te duiden wat er met 
de vader aan de hand was. Er waren geen andere denkkaders en waarschijnlijk bleef 
daarom het aforisme overeind van een vader waar niets in zit, geen echte man, dus.

Een andere respondent spreekt ook over een gezinssituatie die als verlammend werd 
ervaren door de neurotische manier waarop de moeder haar ‘macht’ uitoefende. Dit 
was het gezin waarin de moeder ten gevolge van sociale daling ‘tussen wal en schip’ 
was terechtgekomen (zie hiervoor). De zoon herinnert het zich als een heel nare situ-
atie waarin de moeder ook de ziekte van zijn vader inzette. Op de vraag of dit met de 
sociale daling van de moeder te maken had: 

Absoluut. En zij liet zich ook wel uit in die termen. Mijn vader kwam echt uit het 
laagste van het laagste want zijn vader was een boerenarbeider (...). Mijn moeder had 
er dan een bepaalde aardigheid in om te zeggen dat ze mijn vader uit de goot had 
gehaald. Dat soort termen; heel overdreven. Heel meerwaardig denken over jezelf en je 
partner zo neerdrukken. Dat gaf toch een rare sfeer thuis (…). 
Mijn vader heeft daardoor nooit helemaal uit de verf kunnen komen. Het was ook 
moeilijk voor hem, en hij was ook geen prater, maar zij had altijd wel iets om hem te 
onderdrukken.(…) Mijn vader was maagpatiënt. Dat had hij te danken aan een oor-
logsverleden. (…) De primaire ziektewinst bij hem was dat hij iemand nodig had om 
hem te vertroetelen: dat was mijn moeder. Mijn moeder deed er ook alles aan om hem 
in die rol van patiënt te laten; dat is de secundaire ziektewinst. Een systeem dat zichzelf 
in stand houdt. Communicerende vaten. Als het met mijn vader beter ‘dreigde’ te gaan 
zorgde mijn moeder er wel voor dat het weer slechter met hem ging, want dan had zij 
weer wat om voor te zorgen. (7_39-41)

Deze toch wat wrange beschrijving van de sfeer thuis was dan ook de reden voor deze 
respondent om zo snel mogelijk via reizen en een studie het huis te verlaten, maar 
ook daar probeerde de moeder – niet helemaal zonder succes – haar invloed op uit te 
oefenen. We komen daar later op terug. 

4.2.1.4  Hoe ‘klassiek’ zijn de rolpatronen? 
Slechts 5 van de 32 respondenten hebben het over een baan van hun moeder buitens-
huis: schoonmaakster, ouvreuse, fabrieksarbeidster, winkelierster. Meestal wordt niet 
vermeld of de moeder een baan heeft gehad voor ze trouwde, maar waar dit wel het 

  Ondertussen heb ik ook wel geleerd dat je de aandacht die je als kind niet hebt gehad 
niet kunt inhalen. Ik ga niet ongemerkt van deze aardkloot af, niet omdat ik me per se 
wil neerzetten als directeur of zo, maar als individu, als iemand die er is. (9_72)

Deze respondent, historica en jurist, heeft weinig woorden nodig om de centrale bete-
kenis van identiteit samen te vatten en tegelijkertijd duidelijk te maken wat actieve 
‘aandacht’ tijdens de opvoeding – vooral als deze er niet is – daarvoor betekent. 
Overleven in tijden van ziekte betekent voor de moeder op zoek gaan naar werk bui-
tenshuis en dus minder tijd voor de kinderen. De moeder deed haar best, maar toch 
zag ze niet wat er emotioneel met haar dochter gebeurde, niet omdat zij dat niet zou 
gewild hebben, maar omdat ze er geen tijd voor had. Het resultaat was dat het voor de 
dochter een expliciete opgave was om zichzelf nog op een andere manier te defi niëren 
dan via werk, overleven en erbij horen. 

Maar het kan ook andersom werken. Een van de respondenten vertelt dat haar vader 
haar moeder juist verbood om te gaan werken om het verlies aan inkomen door zijn 
ziekte te compenseren: 

Mijn vader is toen hij 40 was – ik was toen tiener – geopereerd aan zijn hart, dus in de 
bloei van zijn leven, en dat heeft een enorme stempel op het gezin gedrukt tot aan zijn 
overlijden (…). Hij wilde geen stap terugdoen. Mijn moeder wilde gaan werken om wat 
bij te verdienen, maar hij wilde dat in eerste instantie helemaal niet hebben: hij was de 
kostwinner. Een stap terugdoen was een soort gezichtsverlies, dat deed je niet, terwijl 
niemand daar problemen mee had tenzij hijzelf. De laatste jaren is dat wat milder 
geworden, maar het heeft zo’n centrale rol in het gezin en zijn leven gespeeld. Zijn hart 
stond op nummer 1. Hij haalde op een bepaald moment een enorme ziektewinst uit 
zijn hartproblemen. Er zijn maar heel weinig en heel korte perioden geweest dat het 
goed ging. Daardoor hebben wij wel eens minder aandacht gehad dan we nodig hadden. 
(26_60)

Ook depressies bepaalden de sfeer in huis. Maar wat hierbij vooral opvalt is manier 
waarop over deze depressie gecommuniceerd werd in het gezin. Een depressieve 
vader was volgens zijn dochter heel erg bezig met wat de buitenwereld van zijn gezin, 
of eigenlijk van hem, zou denken: 

(…) Vaak ging het om hem. Dingen die wij deden, daar werd hij op aangekeken. 
(29_7) 

Volgens haar heeft dit met minderwaardigheidsgevoelens te maken maar ze weet niet 
waar deze vandaan komen: 

  Ik heb daar nooit met hem over gesproken. Mijn moeder zei altijd, nadat ze uit elkaar 
waren: ‘Hij zegt altijd dat hij minderwaardigheidsgevoelens heeft, en daardoor depres-
sief is geworden, maar hij heeft meerderwaardigheidsgevoelens, want hij stelt zichzelf 
altijd centraal.’ Dat is misschien ook wel iets van iemand met zo’n psychiatrische aan-
doening, dat weet ik niet, het gaat altijd om hem. Wij moesten ons altijd aan hem 
aanpassen. Maar ik denk zeker dat hij minderwaardigheidsgevoelens had. (27_10)
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Hij was echt een trotse arbeider, dus dat is wel iets dat je voorgeleefd wordt. (…) Hoe hij 
is geweest en hoe hij ons voorgeleefd heeft, dat zullen wij toch ook wel geïnternaliseerd 
hebben. (19_52-54)

De moeder past helemaal in het patroon: 

Ja, mijn moeder is daar altijd in meegegaan. Ze is sociaal een goede moeder geweest, 
qua onder steuning, maar intellectueel altijd meer op de achtergrond. Hoewel zij wel 
slim was – al had ze alleen huishoudschool gevolgd – want was ze wel een naar buiten, 
op de maatschappij gerichte vrouw. (19_52-57)

In het ouderlijk gezin van een arts ging het er op het eerste zicht wat minder klas-
siek aan toe. De vrouwen (de moeder en haar moeder) hadden er het hoogste woord, 
de moeder was bijzonder taalvaardig en oma hield haar kleinkinderen progressieve 
analyses voor:

Taalachterstand in arme milieus ging niet op voor ons, want mijn moeder praatte de 
hele dag tegen ons, mijn moeder was van nature een kleuterjuf, bij wijze van spreken. 
Niet dat ze met ons zat te knutselen, maar ze was heel makkelijk, er lag altijd overal 
speelgoed, we hoefden ook nooit op te ruimen, daar deed ze helemaal niet moeilijk over. 
Speelgoed werd ook heel belangrijk gevonden, goed speelgoed kregen we van Sinterklaas. 
Met mijn moeder zaten we dus altijd te lullen en dan kwam mijn oma er nog bij, – die 
woonde dan drie deuren verder, ze was mank, het maximum dat ze kon lopen was drie 
deuren – aardappelen schillen, ze moest iets te doen hebben, en dan zaten ze te praten. 
Over vroeger. (22_53)

Maar ondanks alle progressieve en slimme analyses door de vrouwen in huis, was het 
toch de vader die de toon zette van de reactie op de ‘coming out’ van twee van hun 
zonen als homo: de respondent zelf en zijn broer die dit een jaar eerder deed. Vader 
wist hoe het er in de buitenwereld aan toe ging en accepteerde het zonder meer – en 
met hem de hele familie – zonder er veel woorden aan te besteden: 

  Over gevoelens werd er niet veel gepraat, over mijn coming out werd er eigenlijk ook 
niet gepraat, door mijn vader helemaal niet, het is voor vaders het meest moeilijk, door 
mijn moeder ook niet, zeker niet over hoe dat voelt. Mijn broer is ook homo, en die heeft 
het een jaar eerder verteld, mijn moeder had er geen fl auw idee van wat dat voorstelde, 
mijn vader was wat meer op de harde weg geweest – dat was zijn eigen uitdrukking over 
iemand die iets weet. Het was toen van: als het zo is, dan is het zo en we hoeven het er 
niet meer over te hebben. Het ging dat eerste jaar vooral over kennis vergaren en toen 
zei de familie: we moeten het maar aan [naam van de respondent, MM] vragen want 
die is dokter en die weet er wel wat meer van. (22_54-56)

Deze profetische ondertoon achteraf maakt er een mooi verhaal van, maar kan niet 
verhullen wat de vader en met hem de familie dachten: homoseksualiteit is een ziekte. 
Van belang is hier niet de inhoud van de verklaring, maar het pragmatische effect 
ervan: met een ziekte valt te leven, met perversiteit niet.

geval was, ging het opgeven van die baan niet van harte. De vader was – met uitzon-
dering van het gezin waarin de vader overleden was – de kostwinner, en dat verleende 
hem status. Een juriste vertelt dat het haar moeder door haar ouders verboden werd 
om een door de kerk betaalde opleiding tot kleuterleidster te gaan volgen. Zij ging 
vervolgens als winkelmeisje in een kledingzaak werken en volgde – ook weer tegen de 
wil van haar ouders – een cursus voor coupeuse. Zij had hem zelf betaald, maar toch 
werd dit haar niet in dank afgenomen en als ‘straf’ moest ze in het vervolg alle kleren 
voor het gezin maken en repareren:

Ze was een goede verkoopster. Haar baas vond het jammer dat ze ging trouwen en 
stopte met werken omdat ze haar zakelijke talent zou weggooien. Ze had bedrijfsleid-
ster kunnen worden, maar haar toekomstige man vond het niet goed en in 1953 was de 
vrouw na haar huwelijk ‘wettelijk onbekwaam’. De vrouw werd weer als een kind. 
(24_7)

Waar deze respondente, een juriste, in dit verhaal van haar moeder inspiratie vond om 
als vrouw carrière te maken, geeft een andere respondente een andere interpretatie 
aan het kostwinnerschap van de vader: 

Ik ben ook heel trots op vader en moeder. Na de oorlog waren arbeiders er trots op als de 
vrouwen niet werkten. Moeder wilde wel eens iets extra’s verdienen en dan zei vader: 
‘Als jij gaat werken, blijf ik thuis’. Hij was er trots op dat hij zijn gezin in z’n eentje kon 
onderhouden. In die tijd bleven de vrouwen thuis. In deze tijd is dat raar. (21_98)

Zoals ik al eerder heb beschreven was er niet echt sprake van grote armoede en dat 
komt vooral doordat de vaders doorgaans toch relatief goede banen hadden. De ouders 
moesten wel zorgzaam met geld omgaan en het leven was daarom niet altijd aange-
naam, maar slechts in drie gevallen had de echtgenote – naast haar man – een ‘echte’ 
baan buitenshuis, een als werkster, een als ouvreuse in de stadsschouwburg, een 
andere in de productie bij Phillips, in de tijd dat Phillips actief vrouwen wierf omwille 
van hun ‘vingervlugheid’ (Van Drenth, 1991: 146) – in dit geval voor de productie van 
de eerste computers. 

Naast de evidentie dat het kostwinnerschap bij de man hoort – hetgeen vooral blijkt uit 
het feit dat er niet expliciet over gesproken wordt – zijn er weinig expliciete indicaties 
dat vader zijn vaderlijke macht opeist en uitdraagt, tenzij in de voorbeelden van de 
strengheid, de principes, de meningen en de straffen – maar zoals we al zagen maakte 
hij daarmee zijn positie in het gezin niet altijd sterk. Er zijn echter wel voorbeelden 
van sterke vaders, maar die sterkte wordt dan vooral bepaald door zijn positie buiten 
het gezin. Een vader die als kind goed kon leren maar van zijn moeder niet naar de hbs 
mocht wordt door zijn dochter getypeerd als een trotse arbeider waar ze een voorbeeld 
aan kon nemen: 

  Heel erg fanatiek [lid van de vakbond, MM], ook heel fanatiek in de ARP. En zich heel 
erg bewust van milieuverschillen. [In zijn bedrijf, MM] kregen de arbeiders dan een 
kopje met een scheur erin en dat brak hij dan doormidden om te laten zien dat hij dat 
ook niet pikte. 
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  In ons gezin was het niet normaal dat je ging studeren. Dus ik ging ook niet studeren. 
Bovendien had mijn moeder een heel duidelijk beeld: ‘Meisjes die trouwen toch’. Dus 
het is eigenlijk ook zonde van het geld om daarin te investeren. (1_3)

Maar die boodschap zit echter gevat in een reeks van dubbelzinnige boodschappen, 
want:

Dat is één spoor. Het andere spoor is dat mijn moeder wel heel erg ambitieus was. Dus 
ze heeft er wel voor gezorgd dat ik naar de hbs ging, toen in die tijd (…), maar de rest 
was dan toch weer zonde van het geld. Toen ben ik gaan werken als secretaresse, van 
dat soort kleine baantjes. (…) Het beeld was heel duidelijk; je bent een meisje dus je 
trouwt toch. Wat zou je het jezelf moeilijk maken? Waarom zou je gaan studeren? Je 
krijgt toch een man, en dan ben je onder de pannen. Die zorgt wel voor je. (1_4)

Dit klassieke beeld vermengde zich met een ambitieuze aanzet. De ambitie werd gesti-
muleerd, maar was tegelijkertijd begrensd door waardeoordelen en milieuspecifi eke 
opvattingen over wat een betere toekomst is voor meisjes. Een andere respondente, 
een oogarts, vertelt hoe haar vader de toekomst van zijn goed lerende dochter zag, en 
vooral hoe zij in eerste instantie van dat beeld onder de indruk was:

Ik dacht ook aan operatieassistente, laborante, radiologe… en mijn vader zag het al 
helemaal voor zich: de interne opleiding in het ziekenhuis in Z., een fl atje, een autootje. 
(26_27)

Een farmaceutisch onderzoeker vertelt over zijn vader een soortgelijk verhaal:

Mijn vader zei altijd: neem maar een beroep waar je geen vuile handen van krijgt want 
dat was heel belangrijk,…. Hij had zelf van die vuile klauwen, daar kreeg je het zwart 
op den duur er niet meer van af. Dat vond hij kennelijk heel erg. (…) Voor hem was dan 
het summum dat je analist werd op het laboratorium, want die had een witte jas aan 
en inderdaad schone handen. En dus: op de lagere school wilde ik graag analist worden 
en dus moest ik naar de middelbare school. (2_58)

Bijzonder aan de verhalen van zowel de oogarts als de farmacoloog is dat zij beiden 
de wensen van hun ouders extrapoleerden naar een hoger opleidingsniveau, maar ze 
in eerste instantie wel ernstig genoeg namen om als vertrekpunt van hun ambities te 
dienen. 

Mannelijke respondenten hebben meegemaakt dat over de toekomst van hun zussen 
anders werd gedacht dan over de toekomst van de jongens. Al eerder heb ik beschre-
ven hoe een oudste zus na de lagere middelbare school moest gaan werken met als 
bijkomend voordeel dat de studies van de jongens bekostigd konden worden. Dat heeft 
haar behoorlijk gekwetst, maar eigenlijk had men daar toen geen oog voor:

  Dat (…) zit haar nog steeds heel hoog, af en toe brengt ze dit nog ter sprake. Wij vonden 
dat toen eigenlijk evident, dat zij dat voor ons deed. (13_9)

In het verschil waarmee zonen en dochters benaderd werden heeft zich onder de druk 
van de gebeurtenissen (goed lerende dochters bijvoorbeeld) ook een pragmatische 
wending voorgedaan. Een belangrijk gegeven was dat er sprake was van een gezins-
sfeer waarin de afgebroken opleidingservaringen van de ouders zich konden trans-
formeren in een stimulans voor de kinderen om verder te leren, die zowel de zonen 
als de dochters betrof. Om dit mogelijk te maken moest er zich ook een verandering 
aftekenen in het denken van de ouders over opleidingen en toekomstkansen van hun 
zonen en dochters. Zij werden daarbij met de neus op de feiten gedrukt: ze hadden 
goed lerende dochters en zonen, daar moesten ze wat mee en dat wilden ze ook wel. 
Daarbij zaten hun opvattingen en denkbeelden hun echter behoorlijk in de weg. Deze 
mix van expliciete intentionaliteit en klassieke waardepatronen creëerde een grote 
mate van dubbelzinnigheid. 

4.2.2  Beelden over de toekomst van de kinderen

Hoewel nogal wat respondenten geconfronteerd werden met klassieke aforismen 
zoals ‘wie voor een dubbeltje geboren is…’ en ‘met de hoed in de hand…’ bevat het 
onderzoeksmateriaal dubbelzinnigheden op dat punt. Aan de ene kant was er sprake 
van dit soort aforismen, aan de andere kant waren er ook totaal tegenovergestelde 
boodschappen en dat resulteerde in een paradoxale prestatiemoraal:

  Ik ben opgevoed met aan de ene kant de expliciete maar vooral ook vaak impliciete 
(onuitgesproken) druk om enorm te presteren en aan de andere kant het adagium 
‘als je voor een dubbeltje geboren wordt, dan word je nooit een kwartje’. Dat heeft 
ook veel spanning gegeven. Of: ‘De beste zijn, maar wel altijd eerst aan een ander 
denken’, ook zo’n heerlijke ‘zielbreker’. Maar presteren moest ik, ik had nu eenmaal 
de kans en ik moest hem grijpen. (10_10) 

Vooral meisjes hebben dubbele boodschappen meegekregen. Opmerkelijk is echter 
dat ze daar als volwassene nog steeds mee geconfronteerd worden. Een gepromo-
veerde chirurg zegt over haar moeder: 

Wat ook heel typisch is,is dat zij het liefst had gehad dat hun dochters (ik ben niet 
getrouwd) getrouwd waren met bouwvakkers, want ‘daar hadden ze iets aan gehad’ – 
dat zijn haar letterlijke woorden. Die konden tenminste in huis een klusje opknappen. 
Mijn zwagers hebben goede banen (docent op het CIOS en manager) maar die krijgen 
toch zo’n opmerking te horen. (31_49)

Met deze denkbeelden in het achterhoofd heeft deze moeder, de vrouw van een mid-
denstander maar afkomstig uit een Gronings landarbeidersgezin, haar dochters wens 
om verder te studeren toch begrepen en geïnterpreteerd. Een andere respondente, 
ook gepromoveerd, lector aan een hogeschool en docent aan een universiteit, is pas 
op latere leeftijd gaan studeren. Deze opvatting van haar moeder had daar zeker mee 
te maken: 
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eerst wel gerelativeerd en overstegen worden. Ook andere vaders zadelden hun kinderen 
op met onproductieve boodschappen voor het leven. Een socioloog heeft het in het 
interview over de ambitie en de stimuleringskwaliteiten van zijn moeder, maar voegt 
daar over zijn vader aan toe:

Mijn vader vond het eigenlijk niet goed dat ik ging studeren; dat ik naar de hbs ging. Ik 
kan me de woorden nog goed herinneren, want het was een van de laatste gesprekken die 
ik met hem gehad heb. ‘Een kind van hem kon niet naar de universiteit, want hij was 
maar metselaar’. Een heel ouder wets standenbesef. ‘Ik kom uit die stand, dus jij blijft in 
die stand’; dat had hij heel erg. Maar dat maakte op mij geen enkele indruk. (3_10)

Ook al zegt de zoon dat het op hem geen enkele indruk maakte, hij heeft het wel goed 
onthouden en uit zijn hele verhaal blijkt dat hij met deze denkbeelden heeft moeten 
afrekenen. Een andere respondent heeft een soortgelijke ervaring. In het gezin waar-
uit hij afkomstig is was verder leren en studeren geen enkel probleem – althans niet 
voor de jongens: 

  Leren was geen onderwerp van discussie, het was vanzelfsprekend. Dat was stimu-
lerend. Mijn ouders vertrouwden er ook volkomen op dat het goed zou gaan. Er was 
geen houding van: ‘dat is niets voor ons’. (6_37)

Maar de ‘vanzelfsprekendheid’ en het vertrouwen dat ‘het goed zou gaan’ bevatten een 
dubbele bodem, want de ouders legden de verantwoordelijkheid voor de goede afl oop van 
de studie exclusief bij de kinderen zelf en het excuus is de kracht van hun intelligentie. Dit 
lijkt een extreem voorbeeld van de controversiële werking van het mechanisme ‘wij zijn 
wel intelligent maar hebben geen kansen gekregen’. De gezinssituatie waarvan sprake is 
in onderstaand citaat, laat in ieder geval zien dat de werking van dit mechanisme nauw 
samenhing met de context waarin het vorm kreeg. Deze respondent is zich daar zeer van 
bewust en verwijst ter verklaring naar de levenshouding van de vader waaruit passiviteit, 
een gevoel van miskenning, maar ook agressiviteit sprak. Het gaat om een: 

…soort luiheid, die in ons gezin heel gewoon was. We zijn wel briljant, maar moeten we 
daar voor werken, wat is dat nou? Het komt wel en als het niet komt, nou ja, dan… Met 
dat leren en stampen van woordjes had ik echt moeite. Ik associeer dat met mijn vaders 
levenshouding. Met name aan het eind van zijn leven en in de weekends en ’s avonds 
schilderde hij als hobby en van zichzelf had hij een dunk dat hij een miskende Van 
Gogh was, dat heeft hij nooit gezegd, maar daar leek het wel op – terwijl hij nooit 
moeite deed om teken- of schilderlessen te volgen. Het moest allemaal vanzelf gaan, hij 
heeft altijd gedacht: ‘dat zit in mij’. (6_41)

Ondertussen heeft de zoon gezien hoe het er in andere gezinnen aan toe ging en hij 
ziet helder waar het aan geschort heeft:

  Dat is psychologie, maar toch, als je het hebt over klassenachtergronden, ik denk dat het 
in bepaalde klassen usance is om tegen de kinderen te zeggen: ‘nou ja, kom op, schouders 
eronder, doorwerken’. En dat was bij ons helemaal niet. Ik weet dus niet of dat op conto 
van mijn ouders’ psychologie komt, of van hun eigen luiheid. (6_43)

Een andere respondent, fi losoof, vertelt een soortgelijk verhaal. Ieder kind kon na de 
lagere school verder leren, maar voor de meisjes was de richting niet zo belangrijk en 
ook dat wekte onvrede op: 

Mijn moeder wilde ook dat de jongens verder zouden leren, hbs en zo. De jongens hebben 
dat inderdaad gedaan, maar de meisjes niet, die hoefden niet – dat was toen gewoon zo 
– en gingen naar de lhno (huishoudschool). Mijn oudste zus is daar altijd boos over 
geweest en heeft later via allerlei vervolgcursussen hbo gehaald. (6_19)

Er zijn meerdere indicaties dat deze beelden over het toekomstige beroep van de kin-
deren de behoefte weerspiegelen dat de kinderen – ondanks dat ze goed konden leren 
– herkenbaar blijven, dat ze fi guurlijk ‘niet te ver van huis’ hun weg gaan zoeken en 
zich niet in een ongewisse – dat wil zeggen voor de ouders onbekende en gevaarlijke 
– toekomst storten. Zo ziet een vader zijn dochter die gymnasium heeft gehaald het 
liefst terug als lerares op datzelfde gymnasium (19_114). Een andere respondent, een 
hoogleraar, zegt in dit verband: 

Mijn vader was wel teleurgesteld dat ik scheikunde was geen studeren, ik had rechten 
moeten gaan studeren. Ik zei toen: dan had je me maar naar het gymnasium moeten 
sturen en niet naar de hbs. Daar merk je aan dat ze niet helemaal goed op de hoogte 
zijn. (27_23)

Hier legt deze respondent de vinger op een zere plek, namelijk dat ouders toch liever 
zagen dat hun zoon voor een ‘bekend’ beroep koos en bovendien moeilijk in staat 
waren om zich aan te passen aan de keuze van hun zoon. Daarom is het verwijt dat in 
het antwoord van de respondent doorklinkt niet echt gemeend, want hij voelde zich als 
een vis in het water met de bètavakken van de hbs. De reden van de teleurstelling van 
de ouders was heel eenvoudig: 

Een goede vriend van hem was advocaat. (27_24)

Er is geen reden om te veronderstellen dat de vader meer afweet van het beroep van 
advocaat, dan van het beroep van een scheikundige. Een advocaat geniet weliswaar 
meer publieke status, maar eigenlijk gaat het om de relatieve nabijheid.
Uit de interviews blijkt dat de beelden over de toekomst van de kinderen levendig en 
concreet waren, maar ook stereotiepe en negatieve algemeenheden over de kwaliteit 
van het leven bevatten: 

Mijn vader had altijd zo’n uitspraak van: ach – maar hij bedoelde dat niet op een 
negatieve manier hoor – ach, het leven is werken, eten en slapen, weet je wel. Heel 
berustend, zo van: dat was het dan. (…) Ja, hij heeft wel heel hard gewerkt en als ik dan 
zeg: er is wat er is en het gaat zoals het gaat, dan heb ik niet dat heel sombere gevoel dat 
hij daarbij had, denk ik. (2_128-130)

Deze zoon is er volgens eigen zeggen weliswaar in geslaagd de kwaliteit van deze 
boodschap om te turnen in een voor hem werkbare levensfi losofi e, maar de betekenis 
die de vader aan het leven hechtte en de verwachtingen die eruit spraken moesten 
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ze moeten gaan afl ossen. Zijn weduwe zet dit zelfde beleid voort. Ze leeft van een 
uitkering en van huursubsidie, maar gaat niet werken. Dat argument heb ik nog 
op zijn begrafenis gehoord. Terwijl mijn standpunt is: waarom zou je je schuld aan 
het rijk niet terugbetalen? Ik heb een reden voor die schuld, ik heb geld geleend. 
Waarom zou het rijk dat moeten betalen? Ik snap ook wel dat de maatschappij er 
voordeel aan heeft dat mensen goed opgeleid zijn, maar er zijn natuurlijk grenzen. 
Ik wil van die schuld af, dan kan ik verder. Ik heb over dat soort kwesties confl icten 
gehad! (6_103)

Niet alleen scherpe verontwaardiging en afkeer spreken uit dit citaat, maar ook sterke 
emotie. Tekenend daarvoor is dat hij er – met stemverheffi ng – aan toevoegt dat hij 
daarover confl icten heeft gehad. Die waren blijkbaar hard nodig om af te rekenen met 
het rancuneuze underdogverhaal dat hij van huis uit heeft meegekregen. Hij raakt 
hiermee de kern van waar het volgens hem om gaat, namelijk breken met een zoge-
naamd zelfgekozen afhankelijkheidrelatie, maar ook met de pretentie dat het hier om 
een verzetshouding zou gaan die als een verdienste gepresenteerd wordt. 

Dat mijn respondenten als volwassenen hebben moeten afrekenen met deze (denk)
beelden van de ouders impliceert tegelijkertijd ook dat zij er behoorlijk door beïnvloed 
zijn. Soms waren deze beelden expliciet en effi ciënt, ze verhinderden verder studeren 
na de middelbare school. Dat was met name het geval bij meerdere vrouwelijke res-
pondenten. Bij de laatst geciteerde respondent hebben we gezien dat de levenshou-
ding van de ouders – als men er niet expliciet mee afrekende – op een ‘verschoven’ 
manier in het volwassen leven terugkwam (bij de broer). Maar ook met patronen en 
rollen moest worden afgerekend: opvallend sterk zijn bij sommigen de herinneringen 
aan de verhouding tussen de ouders, aan de ontbrekende ‘kracht’ van de vader als 
identifi catiefi guur. Dit afrekenen en problematiseren bleek nodig te zijn om de ‘belof-
ten’ verbonden met het studeren aan de universiteit te kunnen waarmaken. 
Immers het verkondigen van deze ‘behoudende’ denkbeelden en opvattingen vond 
plaats in een opvoedingscontext waarin de kinderen tegelijkertijd aangespoord werden 
om hun talent voor leren te ontwikkelen. Deze aansporing werd daarmee formalis-
tisch van aard en aldus van doel en inhoud ontdaan: de kinderen moesten wel hogerop 
in het leven, maar omdat de ouders geen idee hadden van hoe het er daar aan toe ging, 
hebben zij daar zelf een voorstelling van gemaakt die paste bij ‘ons soort mensen’. 

4.3  De communicatieve praktijk en zijn consequenties

Uit de gesprekken bleek niet alleen dat bepaalde onderwerpen taboe waren, maar 
vooral dat er over bepaalde onderwerpen gewoon niet gesproken werd. Aan deze 
situatie verbinden we onze defi nitie van ‘communicatieve praktijk’ als de discursieve 
ruimte waarin confrontatie over persoonlijke, sociale, culturele en politieke onderwer-
pen gerealiseerd kan worden. Het gaat dus over de vraag: over welke onderwerpen 
wordt al dan niet gepraat, hoe worden zij aan de orde gesteld of vermeden en wie krijgt 
of eist het laatste woord. En door de vraag te stellen naar waarover niet gepraat wordt, niet gepraat wordt, niet
stellen we ook de vraag naar mogelijke verborgen agenda’s en dubbele bodems. 

Het gaat hier mijns inziens niet zozeer om de vraag of het om luiheid of psychologie 
gaat, van belang is vast te stellen dat het beeld van intelligentie ook contraproductief 
kan zijn en in een bepaalde context juist tot passiviteit kan leiden. Met name als in het 
gezin dubbele boodschappen worden meegegeven:

Mijn moeder zei altijd: ‘als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje’. 
Nu ik volwassen ben, heb ik het idee dat het de moeite loont om dat wel te proberen, 
maar het is ook wel weer zo – en dat heb ik dan later gemerkt – dat het moeilijk is om 
een kwartje te worden. Ik heb voor mezelf het gevoel dat dit wel gelukt is, maar dat er 
nog een heleboel dubbeltjeskanten in me zitten die mij belemmeren. (6_45)

Van belang is dat deze respondent pas als volwassene over deze boodschap kon refl ec-
teren en daardoor relativeren, maar de beelden waarin hij spreekt illustreren op een 
bijzondere manier de specifi eke effectiviteit van de dubbele bodem van de boodschap. 
Hij heeft de invloed van de boodschap met moeite overstegen, maar hij heeft ook 
gewerkt. En dat had niet alleen te maken met de passiviteit en berusting die erin vervat 
zaten, maar vooral met de vijandige visie van de underdog die eruit sprak:

Ja, daarom zou ik het niet berusting willen noemen, eerder agressie naar de buitenwereld. 
‘Wij hebben met jullie niets te maken, jullie zullen ons er niet op betrappen dat wij over 
jullie zitten te roddelen’. Een zelfi ngenomen houding van: wij doen het goed en wij doen 
het op onze manier. Zo moet het en zo zouden anderen het ook moeten doen. (6_105)

Naast vijandigheid en superieure verongelijktheid was er ook beschuldiging: het zijn 
de anderen die ons de resultaten van onze intelligentie afpakken, ons valt niets te ver-
wijten want wij zitten goed. In de verhalen van de respondenten komen veel variaties 
voor van omgang met en perceptie van mensen uit andere klassen, zowel vijandigheid 
als aversie, maar ook vormen van kritisch respect komen voor. Zelden echter neemt 
omgang en perceptie de vorm aan van superieure verongelijktheid en uitgesproken 
vijandigheid. Omdat deze respondent zich op een bepaald moment bewust werd van 
de hierboven beschreven mechanismen en daarom expliciet zijn milieu heeft verlaten, 
is het hem relatief goed gegaan, maar over zijn oudste broer vertelt hij het verhaal van 
een groot, maar mislukt talent:

Mijn oudste broer is zelfs briljant met talen, die spreekt wel vijftien talen vloeiend, dat 
is een taalfreak, maar heeft geen diploma gehaald. Hij is op kantoor blijven hangen. 
Hij had zijn hobby’s en zijn interesses beter kunnen uitwerken. Ik denk dat dit te 
maken heeft met het thema van dit gesprek. (6_22-24)

De vijandigheid en misplaatste underdog-superioriteit van de visie van de ouders op de 
‘anderen’ ziet deze respondent weerspiegeld in het gedrag van zijn broer (een andere 
dan hierboven) met betrekking tot de terugbetaling van de studiebeurs:

  Hij had het tot zijn beleid gemaakt om niet te veel inkomen te hebben, want boven 
een bepaald inkomen was je verplicht om te gaan afbetalen. De gedachte alleen 
al: die hebben zich laten leven door die schuld! Zelfs als hij een vaste baan kreeg 
aangeboden, weigerde hij, want dan zou hij boven die drempel komen en zouden 
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Over het gemis van communicatie herinner ik me een precaire situatie waarin mijn ouders 
niet de vragen stelden die ik toen – achteraf gezien – nodig had. Op mijn achttiende had ik – 
na het kleinseminarie – besloten in te treden in het klooster. Ik kwam terecht in het noviciaat, 
een kleine afgesloten gemeenschap van jonge mannen die onder leiding van de novicemeester 
via een sobere levensstijl begonnen aan de voorbereiding op het priesterschap. Ik leefde in het 
besef dat ik twee jaar lang niet naar huis zou gaan en dat ik mijn ouders en broers en zussen 
zelden zou zien. Mijn ouders kwamen voor het eerst op bezoek na twee en een halve maand. 
De afzondering en vooral de immobiliteit maakten me behoorlijk depressief. Op de dag van 
het bezoek , zag ik mijn ouders al van ver naderen en ik barstte in tranen uit. Toen ze er 
waren had ik mij hersteld, we gaven elkaar een hand – kussen deden we sowieso niet – en 
mijn moeder zag meteen dat er wat aan de hand was en toen ze vroeg hoe het me ging, was 
het antwoord dat ik het goed maakte. Ze vroegen niet door, hadden ze het maar even gedaan, 
had ik wellicht meteen mijn spullen ingepakt en was ik met hen meegegaan. Althans zo zie ik 
het nu, op basis van wat ik nu weet en hoe ik nu in het leven sta. Als ik echter terugdenk aan 
hoe er bij ons in het gezin gecommuniceerd werd, kan ik me niet voorstellen dat het anders 
gegaan zou kunnen zijn dan het toen gegaan is. Ik heb het daarna nog 4 jaar volgehouden 
en er moest heel wat misgaan voor ik de overtuiging kreeg dat het priesterschap niet voor mij 
bestemd was. Lange tijd heb ik deze periode beschouwd als een zwarte periode, ik was rancu-
neus en kwaad. Maar ik heb het mijn ouders nooit kwalijk genomen, dat kon ik niet, ik kon 
het ook niet na lange gesprekken hierover met mijn vrouw. Ik weet nog altijd niet of ik me toen 
in de steek gelaten heb gevoeld, eigenlijk kan het niet anders, maar ik voel het niet zo.

4.3.1.2  Verwijdering
Soms echter heeft het verschoningsmechanisme niet gewerkt, ik heb getuigenissen 
opgetekend waarin er sprake is van expliciete onmacht, woede en afwijzing. In een 
van de gezinnen was de moeder dogmatischer in de hervormde leer dan de vader en 
zij accepteerde alleen op religieuze gronden het gezag van de vader. Zo kon de zoon 
zijn vurige wens om hbs te gaan volgen pas realiseren nadat de hevige ruzies met de 
moeder via een vaderlijke uitspraak beslecht waren. De consequenties voor de com-
municatie in het gezin waren echter desastreus: 

De vrouw onder de man. Daar heeft ze zich bij neergelegd, maar morrend. En dat heeft 
erin geresulteerd dat ze in de vijf jaar waarin ik de hbs heb gedaan nooit heeft gevraagd 
hoe het ging. Totaal geen belangstelling. Als ik er iets over wilde vertellen was het van: 
‘Dat is allemaal onzin. Nieuwerwetserij.’ (7_33)

Het effect was verwijdering:

  Ik ging gewoon mijn eigen gang. Misschien tot overmaat van ramp voor mijn 
ouders; dat weet ik niet zo. Als ik beneden kwam zaten ze Peyton Place te kijken, 
zo’n soapserie. Als ik dan iets wilde vertellen, moest ik wachten tot zo’n programma 
afgelopen was. Dat doe je één keer, een tweede keer maar geen derde keer. Dan 
praat je daar ook niet meer over. Mijn leven speelde zich af op school, op mijn 
kamertje, op de sterrenwacht. Bij de jongens van de zwemclub; dat soort dingen. 
(7_ 55-59)

4.3.1  De communicatieve sfeer

Nee, je praatte niet met je ouders, vanaf je veertiende, vijftiende, nee echt niet. Later wel, 
maar dat graaft niet zo diep. (14_50)

4.3.1.1  Er wordt ‘gewoon’ niet gepraat 
Tijdens de leeftijd waarin ‘goede gesprekken’ met de ouders – althans volgens het 
actuele pedagogisch discours – van groot belang geacht worden voor een gezonde psy-
chische ontwikkeling, wordt er ‘gewoon’ niet gepraat. Eén of twee respondenten uitge-
zonderd kan iedere respondent zich aansluiten bij de geest van deze uitspraak. Omdat 
uit de literatuurstudie bleek dat communicatie een nogal moeizaam proces was, heb ik 
er expliciet naar gevraagd en elke respondent sprak over een of andere vorm van com-
municatiestoornis. Opvallend daarbij is dat hierover eigenlijk niet neutraal gepraat 
kan worden. Het roept altijd emoties op en, ook al is er sprake van een vorm van accep-
tatie, de respondenten hebben er niet altijd vrede mee. De meeste lijken er begrip voor 
te hebben, met argumenten als: ‘het was nu eenmaal de geest van de tijd’, ‘zij hadden 
het niet makkelijk’, en ‘omdat ze geen opleiding hadden, hadden ze ook niet de taal 
om aan onze verwachtingen tegemoet te komen’. Maar toch. 
De weinige woorden die de respondent in bovenstaand citaat nodig had voor dit gevoel, 
impliceren dat zowel ouders als kind deel hadden aan deze non-communicatie. Op 
deze leeftijd verwachtte hij geen diepgaande gesprekken en later, toen hij de daar wel 
behoefte toe kreeg, was er geen adequaat communicatiepatroon gegroeid. De meesten 
realiseerden zich pas later wat ze op dat punt gemist hebben, maar ze blijven loyaal. 
Ondanks loyaliteit en verschoning hebben sommigen er expliciet last van gehad. Maar 
dat er niet gesproken werd over meer diepgravende onderwerpen, liet bijna niemand 
onberoerd. De extra ontkenning in bovenstaand citaat – gevat in de context waarin 
deze uitspraak werd gedaan – laat dit duidelijk zien. Een ander typisch voorbeeld van 
het ontbreken van zowel gesprekspatronen als -onderwerpen, gecombineerd met 
begrip, loyaliteit en verschoning, spreekt uit het volgende citaat. In eerste instantie 
valt op dat deze – mannelijke – respondent wel goed kon praten met zijn moeder – van 
haar zei hij eerder dat ‘van die kant behoorlijk wat intellect vandaan komt’. Maar bijna 
schrijnend in zijn tegenstelling is het onvermogen om een gesprek te voeren met zijn 
vader van wie hij hield en die hij hoog had zitten, juist op een moment dat hij hem 
probeerde te introduceren in zijn eigen interessewereld: 

  De laatste keer: ik was in de veertig, ik had (…) mijn ouders meegenomen op reis naar 
Italië, Florence, Rome, Padua en daar zaten we op een terras met zijn tweeën een biertje 
te drinken – mijn moeder wou even rusten. Ik zat daar met een glas bier voor me en ik 
voelde me hoogst ongemakkelijk en had daar de pest over in. Want ik vond het ook weer 
zo leuk. En ik sloeg hem op zijn schouders van: Pa en daar zitten we dan… en ik kon 
geen onderwerp vinden om het met hem over te hebben. (20_210)

Een soortgelijke situatie treffen we ook aan bij Brands (1992, 216). Ook al neemt men 
de ouders dit gebrek aan woorden niet kwalijk en maakt men dit ondergeschikt aan de 
verdiensten van de ouders, zoals morele steun en stimulans, toch blijft er in de meeste 
gevallen een gevoel van onmacht en gemis, of er kan sprake zijn van verdringing: 
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bijvoorbeeld en ze kwamen erachter, dan mocht ik de hele week niet naar buiten en 
daar viel niet over te praten. (16_24)

Het resultaat was dat de intellectuele en emotionele ontwikkeling van deze respondent 
thuis helemaal geen issue meer was. Hij had wel een tweede thuis gevonden waar hij 
zijn ei kwijt kon, maar de herinnering aan de non-communicatie thuis blijft hangen 
als de herinnering aan een breuk en een gemis: 

Maar ik hield contact met die familie. Dat bleef mijn tweede thuis en dat was in die tijd 
heel belangrijk. Toen ik klaar was, was het eind jaren zestig, en dat was toch de heftige 
tijd. We zagen ons allemaal als hippies, we hadden een hele clan met vrienden en vrien-
dinnen en daar gebeurde natuurlijk van alles. Daarover heb ik nooit kunnen commu-
niceren, (…) over relaties met vriendinnen, ze zagen het wel gebeuren maar zeiden er 
niets over. Ze hadden ook geen reden meer om mij toe te spreken. Op een gegeven 
moment ging het helemaal los. (16_25)

Indrukwekkender dan dat er niet meer gepraat werd, was dat de zoon wel zichtbaar 
maakte waar hij mee bezig was, maar dat de ouders er niet op reageerden. Typisch 
is ook dat hij zich de communicatie in zijn gezin herinnert als een vorm aan van 
‘toespreken’. Ook al heeft het referentiekader van het andere gezin hem geholpen om 
deze eenrichtingscommunicatie als problematisch te interpreteren en er zich van te 
distantiëren, het heeft hem wel geraakt en dat klinkt – later – als een zelfverwijt: 

Achteraf denk ik wel, maar toen niet. Ik was in verzet. Achteraf heb ik wel gedacht dat 
ik ze misschien wel gekwetst had, ik had het misschien toch wel wat communicatiever 
aan moeten pakken, hoewel ik nooit wat terugkreeg, maar ik had er misschien toch 
meer over moeten praten. (16_36)

Het sparen van de ouders komt bij meerdere respondenten voor. Een vrouwelijke 
respondent ging met de fi ets naar school om, zoals ze zei, haar ouders te ontlasten 
(24_31). Door de omstandigheden thuis kreeg ze ook een grote verantwoordelijkheid 
in de opvoeding van haar broers en zussen. Maar dit werd niet gezien, noch erkend, 
integendeel: in plaats van dat hierover gepraat werd, kreeg ze op haar vijftiende van 
haar moeder voor de voeten geworpen: 

  ‘Weet je wat jij moet worden? Directrice!’ Ze had niet in de gaten dat dit te maken 
had met mijn opvoeding en de verantwoordelijkheden die ik had gekregen. Ik was 
gewend om op te komen voor vijf anderen, op school pal voor mijn broertjes en zus-
jes te gaan staan bij de docenten en om met oplossingen te komen (…). Die boos-
heid van mijn moeder over mijn dominantie heeft – denk ik – te maken met het 
feit dat ze in de gaten kreeg dat ik haar voorbijging in een aantal opzichten. Aan 
de ene kant stimuleerde ze dat, aan de andere kant hield ze dat tegen. (24_41)

Het ging hierbij niet enkel om desinteresse maar ook om actieve afwijzing van de inte-
resse van de zoon die in reactie elders een klankbord ging zoeken. Opvallend is ook dat 
de zoon deze communicatieve sfeer in een verband bracht met de sociale daling van de 
moeder – die niet naliet daar de vader de schuld van te geven – en met haar onvermo-
gen tot zelfstandig beslissen – waar haar geloof de vader de bevoegdheid gaf. 
Deze situatie waarin rancune de communicatieve sfeer domineerde, stelt in extreme 
vorm aan de orde wat de ouders ervoeren toen de zoon verder leerde: hij trad binnen 
in een wereld die niet de hunne was, het was een nieuwe en vreemde wereld waarvoor 
zij geen woorden hadden en dus ook geen begrip. Een andere respondent heeft sterk 
ervaren dat het wel kon, praten over wat je beweegt en bezighoudt, maar juist niet in 
zijn gezin. Door zijn vriendschap met een klasgenoot kwam hij in aanraking met een 
andere verbale cultuur: 

Ik ben toen naar het gymnasium gegaan met die vriend en toen begonnen eigenlijk 
hetgeen je noemt de consequenties van in een ander milieu terechtkomen. Want je kon 
thuis niet meer praten over wat je op school leerde. Daar snapten ze niets van, maar ze 
deden ook geen poging om te begrijpen. Ze vonden het wel best, als ik maar goede pun-
ten haalde. Bij die andere familie daarentegen werd daar heel sterk over doorgepraat. 
Daar werd ook overhoord. Dat was een eerste kloof, ook van hun kant uit, ze lieten me 
meer mijn gang gaan, controleerden mij niet, enfi n ze snapten toch niet wat ik deed. 
Het was ook wel eens moeilijk om van hen begrip te vragen voor reisjes met vrienden, ze 
hadden ook weinig geld, ik vond het dus ook moeilijk om geld voor die dingen te vragen. 
(16_19)

Wrang is dat de ouders wel geïnteresseerd waren in de vorm, hun waardering hing 
af van de cijfers, maar waar die cijfers voor stonden, stond te ver af van hun begrips-
vermogen. De zoon ervoer echter dat het ook anders en beter kon. De ouders van een 
vriend waren ‘moderner’ en – ook al waren het geen intellectuelen – praatten intensief 
met hun kinderen over hun reilen en zeilen en onze respondent was er bij. Dit gebrek 
aan communicatie met zijn ouders en de ervaring dat het er ook anders aan toe zou 
kunnen gaan, deed iets met de persoonlijkheid van de zoon. Hij anticipeerde stilzwij-
gend op de verantwoordelijkheid van zijn ouders, liever dan hen voor het dilemma te 
plaatsen dat zijn deelname aan schoolactiviteiten meebracht: 

Als ik het vroeg, dan deden ze het. Daarom moest ik de afweging maken. Dat zat er al 
snel in, denk ik, die andere familie had meer geld, daar was het vanzelfsprekend dat je 
met alles meedeed. Dat was het gevolg van de verantwoordelijkheid die ik vrijwillig op 
me nam om ze niet voor het blok te zetten. (16_23)

Ook al lijkt deze vorm van parentifi catie in weinig op hetgeen gebeurt in problemati-
sche gezinnen (Ghesquière, 1993: 82) toch zien we ook hier schuldgevoel en verwij-
dering ontstaan vooral doordat de ouders geen oog hebben voor de ‘verdiensten’ van 
deze parentifi catie: 

  Dat heeft de hele periode gespeeld, bracht ook steeds meer verwijdering mee van leefwe-
relden. Als ik naar hun zin te veel vrijheden gebruikte, dan werd er ook min of meer 
resoluut gestraft, er werd niet gepraat, er kwam huisarrest. De eerste keer met een meisje 
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maar ook confl icten en verwijten die in een ruzieachtige sfeer verliepen en op een 
doodlopend spoor terechtkwamen. Dezelfde respondente had toen zij geconfronteerd 
werd met het traditionele beeld van haar ouders over haar toekomst, behoefte om het 
met hen te hebben over haar eigen toekomstbeelden:

Het zijn traditionele beelden, voorstellingen en (…) ik vind het heel jammer dat ik daar 
nooit met ze over heb kunnen praten, ik zou dat best gewild hebben maar ik denk dat 
het heel gauw in de verwijtende sfeer terechtkomt, niet openlijk, maar met een onder-
toon. (26_58)

Deze respondent vertelt ook dat zij in het gezin van haar vriend wel het begrip en de 
vragen kreeg waar zij naar op zoek was:

Mijn schoonvader daarentegen die vroeg wel van hoe gaat het, wat doe je, hoe zit dat 
dan met moeilijke staaroperaties, hij vroeg naar mijn beleving. En heel welgemeend. 
(…)Mijn schoonvader heeft weet van de problemen met mijn moeder, want ze wonen in 
hetzelfde dorp en die kon het goed relativeren en dat was heel plezierig, met weinig 
woorden, maar hij was er wel. (26_67-68)

Voor een andere respondent, fi losoof, was hetgeen in zijn toekomstige schoonfamilie 
aan communicatie plaatsvond, ronduit een schokkende ervaring: 

Zij komt uit Limburg en als we een of twee dagen – je hebt dan een heel eind gereisd – 
bij haar thuis waren, waren daar alle kinderen en zij zaten verspreid over de keuken, 
de kamer en kamers en kletsten wat met elkaar af, uren aan een stuk, alleen maar 
kletsen, kletsen. Ik wist niet wat ik zag, mijn ogen vielen uit de kassen. Bij ons: praten? 
Als er zich ooit een gesprek ontwikkelde, zei mijn vader: ‘ander onderwerp’. De gesprek-
ken mochten nergens over gaan, als mijn moeder iets zei over iemand die ze bij de 
supermarkt was tegengekomen, dan was dat roddelen. Er heerste een antihouding tegen 
communicatie. Dat is wat mij met de paplepel is ingegoten: niet praten! Vooral niet 
over andere mensen praten, ook niet over je problemen praten: wie heeft daar wat mee 
te maken? Echt onwaarschijnlijk! Het enige wat telde, was het gezin, een afgesloten 
entiteit. (6_103)

Het gaat hier over de vader die – zoals we al eerder opmerkten – een passief maar vij-
andig wereldbeeld hanteerde (zie 6_105) en we kunnen deze dwang tot non-commu-
nicatie dan ook interpreteren als een logische consequentie van dit wereldbeeld. Ook 
al is dit voorbeeld misschien extreem omwille van de normatieve maskering van het 
onvermogen tot communiceren, er zijn parallellen te trekken met de uitspraken van 
vorige respondenten. Ook al was de vader zich daar niet helemaal van bewust, door 
deze ‘antihouding’ was hij ook verlies van gezag en respect door de verbaliteit van de 
beter geschoolde kinderen aan het compenseren. Eigenlijk zijn er in de meeste inter-
views sporen aan te treffen van licht tot zwaar aangezet compensatiegedrag – in allerlei 
vormen – ten gevolge van reëel of verondersteld autoriteitsverlies, of – zoals sommige 
respondenten veronderstellen – ten gevolge van de gemiste opleidingskansen. 

4.3.2  Autoriteit en communicatie

4.3.2.1  Reacties op autoriteitsverlies
Ook in andere gezinnen speelde bij ouders de angst om door hun kinderen die stude-
ren intellectueel en verbaal overruled te worden. Zo was een respondente langer thuis 
blijven wonen om haar ouders het verdriet te besparen dat ze gezien had toen haar 
oudere zus resoluut had besloten het huis te verlaten. Net als de vorige respondente 
verbond zij de reactie van haar ouders aan de verschuivende machtsverhoudingen in 
het gezin als gevolg van de studie van de drie dochters: 

Ik wilde dus al eerder op kamers maar heb heel lang gecompenseerd voor mijn oudste 
zus, die gek deed. Mijn zus kwam om 7 uur ’s ochtends thuis terwijl ze 17 was. Die deed 
alles wat God verboden had. En ik was braaf. (19_79)

Helemaal in de geest van de jaren zeventig had deze oudste zus gebroken met thuis, 
maar bijzonder is dat de middelste zus zich verantwoordelijk voelde voor haar gedrag 
en haar ouders ging beschermen. De toevoeging ‘ik was braaf’ is betekenisvol omdat 
zij haar beslissing hiermee lijkt te typeren als een vorm van onderwerping aan het 
ouderlijk gezag, maar uit hetgeen zij al eerder had gezegd spreekt eerder consideratie 
en begrip omdat ze scherp aanvoelde wat er toen aan de hand was: 

Kijk, het punt is dat je je ouders intellectueel heel erg boven het hoofd groeit. Zeker bij 
mijn jongste zusje speelde dat, die ons al voor had zien gaan. Die kon gewoon tegen 
mijn vader zeggen dat hij uit z’n nek kletste. Dat is triest voor dat soort ouders, dat je 
verbaal veel sterker wordt dan zij. En zij dat gezag dus niet meer voldoende kunnen 
uitoefenen. Ze hebben ons ook nooit zo willen dwingen. Uiteindelijk heb ik hele tole-
rante ouders. Natuurlijk ook omdat ze intellectueel ook een beetje achterblijven. 
(19_30)

Daarmee brengt ook deze respondent het onvermogen tot communicatie van de 
ouders in verband met de intellectuele kloof die ontstaan is door de studie van de kin-
deren en het daaruit voortvloeiend verlies aan gezag en respect. 
Een andere respondente die later, tijdens haar carrière als oogarts, veel problemen 
heeft gehad met de vragen die haar moeder niet stelde, benoemt dit gebrek aan com-
municatie als een systeem waarin zowel haar ouders als zijzelf participeerden. Achteraf 
en via specifi eke ervaringen werd ze zich hiervan bewust: 

Ik kan me ook herinneren dat ik later naar een voorlichtingsdag van geneeskunde ging 
en daar kwam ik een meisje tegen en die was met haar moeder, we stonden naast elkaar 
in de boeken te kijken en toen dacht ik: ik sta hier alleen en kijk in de boeken, er is nie-
mand aan wie ik het kan vertellen, behalve thuis vertellen hoe leuk het was. Ik ben naar 
alle voorlichtingsdagen alleen geweest en me ook niet afgevraagd waarom ze niet mee-
gingen, ik heb het mijn ouders ook niet gevraagd en ze hebben het ook niet voorgesteld 
om mee te gaan. Volgens mij ging ik gewoon. Het zat niet in het systeem. (26_28-29)

Het ontbreken van gesprekken en communicatie bracht niet alleen eenzaamheid met 
zich mee, het gevoel door de ouders in de steek gelaten te zijn bij cruciale momenten, 
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week echt het schompes werkt en daar niet die waardering voor krijgt. De witte boorden 
(zoals hij het noemde) ofwel het kantoor die de dienst uitmaakten, dan kan ik me voor-
stellen dat hij dat af en toe projecteerde op mij maar niet in de mate dat ik er ook maar 
enige schade door heb opgelopen. (14_90)

Zijn succes als goede leerling kreeg betekenis vanuit de ervaring van de machtsverhou-
dingen op het werk van de vader. De vader associeerde witte boorden met onderwer-
ping en gebrek aan waardering. Dat de zoon de gevoelens van de vader kan relativeren 
heeft onmiskenbaar te maken met warme gevoelens naar zijn ouders – zoals uit het 
interview blijkt – maar zijn begrip voor de projectie door zijn vader zegt ook iets over 
zijn toenmalige beleving van superieuren, hun symbolen en hun gedrag. Het ging 
hier om een positionele en geen persoonlijke confrontatie met leden van een hogere 
klasse. Waar het hier vooral om gaat is dat de vader deze respondent impliciet – en ook 
negatief – identifi ceerde met deze klasse, waardoor de verwijdering nog sterker werd. 

4.3.2.3  Positionele communicatie
Het waren niet alleen de machtsverhoudingen op het werk die de communicatie van de 
ouders met de studerende kinderen van betekenis voorzagen, maar ook hun perceptie 
van de positie van het beroep dat deze kinderen zouden gaan uitoefenen. Een respon-
dent, directrice van een scholengemeenschap, vertelt dat haar ouders het geweldig 
vonden dat ze naar de havo ging, maar tegelijkertijd lieten blijken dat hun dochter hun 
boven het hoofd steeg: 

Dat werd later, zeker toen ik de havo ging doen, steeds meer manifest, toen gingen ze 
mij om raad vragen, en later tijdens mijn PA zeiden ze wel eens van: we willen even 
met je praten, en dan kwam er een opvoedingsprobleem met mijn broertje. Toen heb ik 
wel eens tegen mijn man gezegd: het is net alsof ik hun dochter niet meer ben, ik ben 
een maatschappelijk werker, ze zetten mij op een voetstuk, en daardoor hoorde ik niet 
meer bij het gezin, dat heb ik heel lang gevoeld. (32_40) 

Ook al brengt deze respondent deze houding van haar ouders in verband met hun 
onmacht, toch doet het pijn dat de communicatie gereguleerd werd door haar beroeps-
positie. Maar ook het tegenovergestelde gebeurde. Een respondent, oogarts, vertelt 
over haar moeder, die – zonder rekening te houden met afstand en omstandigheden 
– haar claimde als ‘moeders belangrijkste’ dochter in een zorgelijke situatie: 

… mijn moeder probeert mij ook te claimen, ik ben haar dochter… Op een bepaald 
moment, ik was net terug uit Amerika voor een congres, belt ze om 6.30 u. op, dat er 
iets met mijn vader is. Wij meteen naar huis, en mijn broer is er niet, ik verbaasd en 
dan zegt ze: ik doe dat straks wel, anders worden ze wakker! En wij niet dan? En daar 
zit dan een vriend uit het dorp: die heb ik gebeld want jullie wonen zover weg. Ik ervaar 
dit zo als kwetsend. Dan zeg ik: dit moet je niet doen. Ja maar jij bent mijn dochter! Ik 
was ongeloofl ijk boos. (26_70) 

Op de vraag of de moeder pronkte met haar dochter als dokter: 

4.3.2.2  Discussie in plaats van overleg
In hoofdstuk 2 schreef ik dat, om zich te kunnen bewegen in ‘hogere kringen’, men 
moet beschikken over een polemische instelling en een stijl van opereren waarin het 
er vooral op aankomt jezelf te presenteren. Het gaat om diplomatie, verbale gesle-
penheid, gevoel voor onderliggende signalen en dubbele agenda’s. Dat krijgen, aldus 
Brands, sommige mensen van huis uit mee (Brands, 1992). In het onderzoeksmateri-
aal wordt meerdere malen geïllustreerd dat de opvoedings- en de communicatieprak-
tijk de respondenten niet heeft voorbereid op dit subtiele communicatiespel en de 
daarmee samenhangende noodzaak tot zelfprofi lering.

Een eerste voorwaarde hiervoor lijkt me dat er in de gezinnen op zijn minst een schijn 
van inspraak en overleg nagestreefd wordt – zelfs dat het schijn zou zijn heeft belang, 
want zo kunnen de kinderen de schijn leren ontmaskeren en manipuleren. Maar we 
hebben al gezien dat er weinig overlegd werd in de zin van meningen en gevoelens 
uitwisselen. Een van de respondenten stelde thuis haar studierichting aan de orde:

Mijn moeder vond dat erg hoog gegrepen en dat eindigde altijd in discussie. Nou ja, 
mijn jongste zusje heeft huishoudschool gedaan, mijn oudere zus de mulo, alle kinderen 
hadden ruzie, discussies aan tafel, en dan was het altijd: jij denkt dat je alles weet 
omdat je beter kunt leren. (31_17)

Overleg werd discussie en eindigde in ruzie die vervolgens beslecht werd door een 
ouderlijke uitspraak die de kinderen op hun plaats zette. Ook in andere gezinnen was 
het machtswoord van de ouders vaak doorslaggevend, argumenten en standpunten 
moesten daarvoor wijken. In sommige gezinnen werden kinderen bovendien gecon-
fronteerd met openlijke ruzies en machtstrijd tussen de ouders, zij waren er nogal 
eens de dupe van. Ook al moesten de kinderen studiekeuzes en studie problemen 
vooral zelf zien op te lossen, en ook al namen ze vaak de verantwoordelijkheid van de 
ouders over, ze moesten er niet aan denken zichzelf in het centrum van de belangstel-
ling te plaatsen:

Het was wel altijd zo dat zowel mijn moeder als mijn vader zei: ‘Nou jongen doe nou 
maar normaal, denk nou niet dat je wat bent’. Dat begon al toen ik op de hbs zat en 
daar toch een beetje trots op was. Als ik daar dan een beetje over opschepte werd dat 
meteen de kop ingedrukt. Doe maar normaal. Maak het eerst maar eens af. (15_34)

Argumentatie, overleg en verbaliteit werden ontkend en afgestraft. Het overheersende 
beeld is dat praten met de ouders niet vanzelfsprekend was, dat – als het gebeurde 
– het weinig opleverde, dat pogingen daartoe in discussies ontaardden en dat deze 
beslecht werden door het ‘machtswoord’ van de ouders. Tegelijkertijd ervoeren de res-
pondenten dat hier emoties van onmacht achter schuilgingen. Een van de responden-
ten, een politicus, vertelt over zijn vader: 

  Op de middelbare school zag je dat hij zijn eigen teleurstelling in maatschappelijke zin 
projecteerde op het succes van zijn kinderen. Een vorm van jaloezie. Heel begrijpelijk 
wel; mijn vader was het zesde jongetje thuis. Een eenvoudige man die ik dat ook hele-
maal niet kwalijk neem. Zo was hij gewoon, en dat is ook logisch, als je je zes dagen per 
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het is ouderlijke onmacht die zich vertaalt in communicatie problematiek – maar met de 
impliciete boodschap: ‘ik had daar geen last van’. Een andere respondent, een scheikun-
dige, hoogleraar, vertelt met een zakelijke nuchterheid over hoe hij in discussie ging met 
het gepoch van zijn vader die zich van de ‘blauwe naar de witte boord’ had opgewerkt: 

Dat vond ie mooi, ik ook, maar de verhalen die hij dan kon vertellen waren altijd 
dezelfde verhalen, we hebben daar eigenlijk allemaal een beetje onder geleden. (…) In 
mijn studententijd ben ik daar pas tegenin gegaan. Zo van: realiseer je wel wat je alle-
maal doet? Ik ging in discussie met hem, zo van: hoor eens, dit is de honderdste versie, 
hou nou eens op en probeer eens wat nieuws en wat leuks te vertellen. Dat heb ik wel 
een paar keer gedaan, de eerste keer schrok ie daarvan, maar toen hij met vervroegd 
pensioen ging, dreven die verhalen weg, hij werd de ideale gastheer en hij deed van alles 
om ons en het bezoek naar de zin te maken. (27_54-55)

Ook hier werd door de vader communicatie ingezet om de door de studie van de zoon 
‘gestoorde’ machtsverhoudingen te herstellen, maar niet gehinderd door loyaliteitsge-
voelens reduceert – althans in het verhaal erover – de zoon de verhouding met de vader 
tot genormaliseerde proporties, waardoor hij weer met respect over hem kan praten. 
Opvallend is dat ook iemand uit de alfahoek, een leraar Duits, vertelt over de ‘normale’ 
verbale schermutselingen met de ouders over lange haren, vriendinnen en samenwo-
nen, en over zijn moeder die alles deed opdat er geen blijvende ruzie zou ontstaan, 
maar hier werd ‘gepraat’ – zoals de respondent het noemde. Of dit praten geleid heeft 
tot een praktijk van diepgravende gesprekken tussen ouders en zoon wordt niet ver-
meld, maar wel blijkt dat zowel zoon als ouders heikele punten met beleid en nuchter-
heid aanpakten:

Mijn moeder (…) wilde niet dat dit tot een breuk zou leiden. Je kan er wel een punt van 
maken maar mijn moeder – en mijn vader ook wel – gingen namelijk met hun tijd mee. 
Ze hoorden het ook van andere ouders met kinderen in dezelfde leeftijd. Het huwelijk 
kwam ook ter discussie te staan, het trouwen werd ook een stuk minder populair. Uit-
eindelijk ben ik wel getrouwd maar… Mijn broer had de weg bereid, hij was al het huis 
uit en woonde al samen. Ik hoefde dus geen grenzen te doorbreken. 
En ze hadden ook gezien dat het niet leidde tot gekke toestanden. En: de zoon van de 
dominee woonde ook samen… (12_52-53)

In de beleving van deze respondent vermengden relativeringsvermogen, actualiteits- 
en autoriteits gevoeligheid zich tot een soort nuchterheid waarmee de problemen van 
de volwassenwording van de kinderen aangepakt werden. Op die manier werd in de 
beleving van deze respondent de communicatie niet geproblematiseerd. Dezelfde 
nuchterheid spreekt uit de manier waarop hij als leraar zijn werk invult: op een vwo-
school waar hij zich inzet voor leerlingen uit minderheidsgroepen, in combinatie met 
engagement met de vakbond en medezeggenschapsraad. 

4.3.2.5  Praten over gevoelens en intimiteit
Op de vraag aan de ingenieur die ik hierboven citeerde of hij het gevoel had uit een 
warm gezin te komen, antwoordt hij dat hij dat eigenlijk niet kan zeggen: 

  (even aarzelend) nee, nee, geen pronken, aan de ene kant is ze trots op wat ik doe, aan 
de andere kant moet ik het niet in mijn hoofd halen dat ik bijzonder ben. Het is wel 
eens gebeurd dat ik zei, ja maar ma, dat en dat is aan de hand, ik weet er wat meer 
van, en de reactie was: je moet niet denken dat je beter of meer bent dan ons. (26_72)

Het gemeenschappelijke aan deze reacties is het onvermogen van de ouders om in de 
communicatie onderscheid te maken tussen wie hun dochter is en wat ze doet, tussen 
haar persoon en haar positie. In het ene geval ‘profi teerde’ men van deze positie, in het 
andere geval werd de betekenis ervan ontkend, maar in beide gevallen ging het om de 
positie en voelde de dochter zich als dochter in de steek gelaten. 

4.3.2.4  Communicatie en professionele identiteit
Dat vader en moeder minder te vertellen krijgen lijken de respondenten makkelijker 
te accepteren als een normale gang van zaken dan dat er niet gepraat werd, want dat 
werd vaak ervaren als verlies van affectiviteit en intimiteit. Dat zij dat zo ervoeren heeft 
– zoals we bij de besproken ervaringen hebben kunnen zien – alles te maken met de 
andere, communicatief rijke werelden waarin zij terechtgekomen waren. Een van de 
respondenten zegt het letterlijk: 

Als ik in die wereld was blijven zitten had ik het nooit geweten. Omdat je in een andere 
wereld terechtkomt ga je er anders tegenaan kijken. Dan heb je het erover en dan komt 
het er wel uit. (26_131)

Uit de context van dit citaat blijkt dat in deze andere wereld communicatie over gevoe-
lens en ideeën een normale manier van omgaan met elkaar was, niet alleen in de 
leefwereld, maar ook op het werk. Daarbij speelde ook de manier waarop men zijn 
professionele identiteit invulde een belangrijke rol. Zo valt op dat alle artsen die ik 
ondervraagd heb – en opgegroeid zijn in een weinig communicatief milieu – de com-
municatie met hun patiënten van groot belang achten. 
Daarom zou men kunnen verwachten dat respondenten voor wie communicatie op 
het werk van minder belang is – in typische bètacarrières bijvoorbeeld – de commu-
nicatie met de ouders minder als een probleem ervoeren. Opvallend is inderdaad dat 
bèta-opgeleiden ‘objectiever’ over deze communicatie spreken. Een ingenieur heeft 
naar aanleiding van zijn studie en loopbaan naar eigen zeggen geen fricties ervaren 
met zijn ouders: 

Nee, daar heb ik niets van gevoeld. Ik kan me voorstellen dat die gevoelens wel aan de 
orde zijn als een ouder niet heeft kunnen studeren en daar ontevreden over is. Ons werd 
het gegund. Zeker door mijn moeder, die wel had willen doorleren maar door geldgebrek 
was dat niet mogelijk. Zij ging na de lagere school meteen werken. (11_46)

Opvallend is dat deze respondent weliswaar aangeeft geen echte fricties ervaren te heb-
ben, maar tegelijkertijd toch veronderstelt dat mogelijke fricties met de ontevredenheid 
over de eigen gemiste kansen van de ouders te maken zouden kunnen hebben. In feite 
stelt deze respondent wat minder ingewikkeld dan mensen met een meer complexe 
communicatieachtergrond toch het centrale thema van de communicatie aan de orde: 
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  Toch weer dat onderworpen zijn aan die herenboeren wat naar boven komt. Nederigheid. 
(31_101-102)

Tegelijkertijd zegt ze ook impliciet dat het kader waarmee deze ouders hun dochter 
percipiërden daarvan afgeleid is, of met andere woorden, ze benaderden hun dochter als 
het ware met dezelfde sociale distantie als zij deze herenboeren benaderden. Intimiteit 
is hier ver te zoeken.

Ook mannelijke respondenten hebben deze intimiteit gemist. Een van de respondenten 
vertelt dat er thuis constant gepraat werd, maar:

Er werd bij ons altijd gepraat als we rond de tafel zaten.
(…) Over gevoelens niet zo, maar verhalen, verhalen. Bij andere mensen was het stil 
tijdens het eten, bij ons werd er doorgeluld en we bleven ook nog drie kwartier napraten. 
En dat vond iedereen bij ons gezellig. Het ging zo van: vertel nog eens dat verhaal… 
voor de honderdste keer, dat maakte niet uit. Daar hadden we lol in. (22_51)

Merkwaardig is dat de ‘warmte’ wel ingezet werd als een soort presentatietechniek 
naar de betere klasse toe:

Vriendjes van school die bij ons thuiskomen en mijn moeder die dan ‘u’ tegen mijn 
vriendjes zei, dat kan niet, maar dat gebeurde, nou ja, een Brabander heeft daar 
sowieso al moeite mee… maar dit was pijnlijk. Tegelijkertijd weet ik dat toen ik eindexa-
men deed iedereen van school mijn eindexamenfeestje het leukste vond van allemaal. 
(22_58-60)

Dit onvermogen tot emotionele communicatie en intimiteit drukte zich vaak uit in 
stunteligheid, huiselijke pesterijen en clichés. Een van de respondenten had vanaf 
zijn elfde te maken met een diffuus-amorfe seksdrive maar wist helemaal niet wat er 
aan de hand was:

Ik had summier voorlichting gehad van mijn moeder, over het technische deel. Van de 
emotionele kant wist ik niets. (…) Mijn vader heeft over dit onderwerp nooit iets gezegd. 
Het enige dat hij me meegaf was op mijn zestiende – hij had het idee gekregen dat ik een 
meisje had gezoend (dat was ook zo geloof ik) – en hij sprak de gedenkwaardige woorden: 
‘als je je verantwoordelijkheid maar neemt!’ Wist ik waar hij het over had! (10_27)

Bijna wanhopig was deze man op zoek naar antwoorden via hetero- en homosek-
suele contacten, pornografi e en geëxperimenteer met gevoelens. Op een bepaald 
moment werd hij gepest met een verliefdheid voor een meisje waar hij niets mee had. 
Uiteindelijk: 

  Het had te maken met het milieu waar ik uit voortkom, met hoe het er in ons gezin 
aan toe ging. Al die dubbele boodschappen, dat onvermogen van mijn ouders om nor-
maal met emoties, positieve en negatieve, om te gaan, dat geen sturing geven aan mijn 
seksuele ontwikkeling, het onvermogen daarover normaal te praten, het heeft allemaal 
gemaakt dat ik tot mijn 25ste emotioneel als het ware heb stilgestaan. (10_28-29)

  We kwamen niets te kort, maar het onderlinge contact was niet altijd hecht. We zijn 
geen van allen grote praters … Je merkte dat er dingen binnen werden gehouden of pas 
in een later stadium werden besproken. Enerzijds waren er geen grote confl icten, maar 
anderzijds werden de dingen niet goed uitgesproken; het ging niet diep genoeg. Er was 
geborgenheid, maar geen echt contact. (11-46)

Warmte betekent dus voor hem niet alleen geborgenheid, maar ook actieve openstel-
ling voor elkaar, warmte ontstaat wanneer men ‘de dingen (die spelen) uitspreekt’. 
Eigenlijk wordt er in de meeste gevallen aarzelend of negatief gereageerd op een 
vraag naar intimiteit en warmte in het ouderlijke gezin. Het meest uitgesproken is 
een respondent, socioloog en onderzoeker, met een seminarieverleden. In dat semi-
narie – klein en groot – tussen zijn twaalfde en negentiende levensjaar, heeft hij 
nooit geleerd over zijn gevoelens te praten, maar ook thuis was dat niet het geval: 

  Misschien raak je daar een punt dat in het seminarie zit. We praatten namelijk 
nooit persoonlijk, het ging natuurlijk over allerlei dingen zonder dat je het zei. 
Thuis praatten we nooit persoonlijk. Ten aanzien van mijzelf heeft mijn partner 
mij de ogen geopend. Nog steeds trouwens. Ik stop veel weg (al denk en zeg ik van 
niet)! (18_59)

Een andere respondent reageert eerst aarzelend en antwoordt dan gedecideerd op de 
vraag of ze uit een warm gezin komt:

Nee, het was wel warm in de zin dat als ik ergens mee zat dat ik bij mijn ouders terecht-
kon, uithuilen, maar het zat er in dat men nooit echt eens heeft gevraagd: hoe is het nu 
met je? Goh, vertel eens. Ik kon altijd wel terecht bij mijn moeder, ze luisterde ook 
altijd, ze bracht haar raad en haar ideeën in, dat was er wel. Wel een luisterend oor, 
maar niet: red je het een beetje? Het was in die zin wat oppervlakkiger. (26_66)

Deze respondent, de oogarts waar we het al eerder over hadden, brengt hier in het 
communicatie patroon een onderscheid aan tussen ‘terechtkunnen’ bij je ouders en 
‘gezien worden’ zoals je bent. Dat laatste bepaalt volgens haar de ‘echte’ warmte van 
het gezin. Als ik dit criterium zou toepassen op alle gezinnen waaruit mijn respon-
denten afkomstig zijn, dan zouden weinig gezinnen deze toets kunnen doorstaan. De 
sfeer in de meeste gezinnen werd namelijk in hoge mate bepaald door de eisen van het 
materieel en sociaal overleven, zodat er, in combinatie met de klassieke opvoedings-
methoden, weinig tijd overbleef voor dergelijke aandacht voor de kinderen. Ondanks 
deze omstandigheden en een andere manier van kijken naar kinderen, betekende dit 
niet dat de kinderen geen last hadden van de gevoelde afwezigheid van aandacht en 
interesse. Met name dochters konden daardoor in problemen komen. Een respondent, 
een orthopedisch chirurg en dochter van kleine kruideniers, wier leven volkomen 
gedomineerd werd door hard werken om het hoofd boven water te houden, heeft zich 
behoorlijk gefrustreerd gevoeld door de schijnbare desinteresse van haar ouders voor 
haar studie en carrière. Zij brengt dit onvermogen en gebrek aan vaardigheden om de 
goede vragen te stellen in verband met de voorgeschiedenis van met name haar moeder 
die als dochter van een landarbeider als dienstmeisje bij boeren gewerkt heeft:
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ontbrak vooral de mogelijkheid om kennis te maken en te oefenen met de rijkdom 
van veelzijdige, intuïtieve en subtiele communicatie. Vooral in beroepen en carrières 
waarin men zich alleen maar kan settelen en profi leren via de beheersing van de fi nesses 
van het ‘communicatieve spel’ is dat een probleem. 

Deze situatie van zwijgen en verdonkermanen uit angst voor seksualiteit en intimiteit 
moet in grote trekken herkenbaar zijn voor de grootste groep leeftijdsgenoten van 
deze respondent, ook al zijn ze afkomstig uit andere sociale milieus. Bovendien heeft 
de complexiteit van zijn individuele psycho seksuele ontwikkeling zonder twijfel ook 
te maken met persoonlijke aanleg, versterkt door het (vooralsnog) ontbreken van ade-
quate en praktische opvoedingsrichtlijnen. Het ‘sociale’ probleem was echter het jasje 
waarin deze cultuurarmoede gehuld werd en het wereldbeeld dat erin vervat zat, waar-
door een opgroeiende en intelligente adolescent geen kans kreeg om te refl ecteren 
op wat er precies met hem aan de hand was. Maar omdat de ouders aan de ene kant 
door de vorm van communicatie onbedoeld de emotionele ontwikkeling afremden 
en tegelijkertijd hun kinderen stimuleerden om sociaalpositioneel hogerop te komen, 
ontstond er een ontwikkelingsproces met een dubbele bodem: een (vooral formele) 
intellectuele instelling zonder de adequate emotionele bodems. 

4.4  Conclusie: geen affi niteit voor communicatie

Terugkijkend zien we dat de basis voor een loopbaan in de hogere sociale klasse bestond 
uit een complex geheel dat a. aangestuurd werd door het centraal mechanisme van 
‘wij zijn intelligent maar kregen geen kansen’, b. geïnspireerd werd door dubieuze 
milieugebonden toekomstbeelden, c. gerealiseerd werd via opvoedings- en commu-
nicatiepraktijken waarin de moeder ‘feitelijk’ domineerde over de ‘formele’ autoriteit 
van de vader, waardoor d. een sfeer van communicatiearmoede en vervreemding ont-
stond door e. een impliciete en/of expliciete machtstrijd van ouders die geen verhaal 
meer hadden tegenover hun kinderen die in een andere wereld terechtkwamen. Alle 
respondenten hebben de sterke boodschap meegekregen dat ze intelligent genoeg 
waren om hogerop te komen, aan de andere kant kregen ze net zo goed te horen dat 
ze daar eigenlijk niet hoorden of dat het in die hogere klasse maar niets was. Deze 
afweer, gevoed door negatieve ervaringen en populaire klassenanalyses, maakte van de 
stimulans tot studeren een formalistische boodschap, een boodschap zonder inhoud. 
Daarin werd de grens van wat mag en kan bij nabijheid en herkenbaarheid gelegd en 
als de kinderen deze grens overschreden, konden de ouders niet anders, zo lijkt het 
wel, dan stereotiepe beelden over de ‘andere’ klasse hanteren om met hun kinderen 
te communiceren. Het effect was vervreemding. De meeste respondenten hebben dit 
ervaren en tonen er begrip voor, ze nemen het de ouders niet kwalijk. Sommigen echter 
hebben daar – ondanks begrip en verschoning – behoorlijk last van gehad, omdat zij 
door hun ontwikkeling anders hebben leren kijken en denken. Vooral in gezinssitu-
aties en beroepen waarin de respondenten zich bewegen en handhaven via dialoog, 
uitwisseling van ideeën en indrukken, vragen stellen, luisteren en op elkaars impli-
ciete en expliciete boodschappen reageren. Deze communicatieve rijkdom was thuis 
– ook al werden er verhalen verteld – niet alleen afwezig en onbekend, maar riep ook 
angst en weerstand op: hij hoorde bij een andere wereld en men kon er niet tegenop. 
Enkel door autoritaire middelen in te zetten konden de ouders hun ouderlijke macht 
handhaven tegen de cultuur van communicatie en overleg – die binnen kwam via mon-
dige en verbaal vaardige kinderen. In deze context werd niet alleen geen vocabulaire 
en houding aangeleerd om aandacht te tonen en gevoelens kenbaar te maken, maar 
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Een geslaagde transitie
In dit hoofdstuk bekijk ik hoe de basis die gelegd werd in het gezin van afkomst zich 
via de middelbare school en universitaire studie transformeerde in een startpositie 
voor een loopbaan in een hogere klasse. Dat dit transformatieproces complex was 
hoeft geen betoog, bovendien speelde het zich af tijdens een belangrijke formatieve 
fase van het leven van de respondenten. In dat proces bevond het individu zich op het 
snijpunt van invloeden van diverse sociale en culturele contexten en dit stelde hem 
voor diverse opgaven en dilemma’s. 

5.1  De middelbare school

Tekenend is dat de weg naar de universiteit een overtuigingsproject was: ook al waren 
de respondenten goede tot excellente leerlingen, aan het begin van de middelbare 
school was voor bijna niemand de universiteit een issue. De vanzelfsprekende optie 
van de ouders na de lagere school was de huishoudschool of de ambachtschool en de 
mulo of mavo, maar toch konden mijn respondenten in de meeste gevallen naar de 
beste mogelijke opleiding: hbs-B of gymnasium. Een beperkte groep volgde wel het 
mulo-traject en ging pas later – in het kader van tweedekansonderwijs – naar de uni-
versiteit. Ondanks de goede resultaten van de kinderen op de lagere school moesten 
de ouders overtuigd worden. In sommige gevallen werd het de – gelovige – ouders wat 
makkelijker gemaakt door de nabijheid van een christelijk gymnasium of een katho-
lieke hbs of college. Zelden was er sprake van vanzelfsprekendheid, want het ging om 
een onbekende wereld. Onderstaand citaat geeft deze situatie helder weer:

Mijn ouders wilden heel graag dat ik leerde, we vinden het geweldig, pak je kansen, ga 
leren, ga zover mogelijk, maar ze konden er niet veel mee, want vanaf het moment dat 
ik van de lagere school kwam, hadden ze het gevoel: nou weten wij het ook niet meer. 
Nu wordt ze meer dan wij! (32_38)

Het was echter niet alleen voor de ouders een onbekende stap. Voor de meeste kinderen 
beantwoordde deze doorstroming misschien wel aan diepe en meestal onuitgesproken 
kennis- en toekomstwensen, maar evident was het niet. Zij merkten al snel dat het 
leren in de middelbare school hun niet zo makkelijk afging als het leren op de lagere 
school. En de wereld was er inderdaad onbekend.

5.1.1  Stimuleren blijft nodig

Een van de respondenten voelde heel scherp aan dat hij van heel ver kwam, hij kwam 
terecht in een soort isolement dat door zijn verdere studie alleen maar sterker werd:

  Ja, ik kwam van heel ver. Als ik kijk naar mijn hele buurt, al mijn buurtvriendjes, naar 
mijn… [iets aarzelend, MM] familie helemaal, is er niemand die middelbare school 
heeft gedaan, niemand die is gaan studeren en al helemaal niemand in de verste verte 
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  Aan het begin van het laatste jaar van de lagere school werd er een indeling gemaakt. 
Ik kwam wel in de groep hbs-gymnasium, maar aan het einde van het jaar (…) zei 
die hoofdmeester tegen mijn moeder dat ik te goed voor de mulo maar te slecht voor de 
hbs was. Volgens haar, maar ook volgens andere mensen, kwam dat omdat mijn vader 
‘maar’ metselaar was. Zij heeft toen gezegd: ‘Als hij te goed is voor de mulo gaat hij 
naar de hbs’. (...) Ik heb die hbs in één keer afgemaakt. (3_6)

Discriminatie maakt mensen strijdbaar, maar dat is niet voldoende. Naast overtuiging 
zijn ook moed en taal belangrijk. Ook in een andere situatie was de interventie van 
de ouders nodig om de kinderen naar een hogere vorm van onderwijs te sturen. Deze 
ouders – die ik al eerder beschreef als verassend communicatief in de opvoeding – 
waren verhuisd van een wijk met een hogere naar een wijk met lagere status, omdat 
ze daar een beter huis konden betrekken. Maar de school in de nieuwe wijk was niet 
echt stimulerend en het waren de ouders die de leerkrachten moesten overtuigen van 
de capaciteiten van hun kind (zie 5_22). Dat hun inschatting juist was, werd bewezen 
door het succes van de kinderen op het hogere onderwijstype waar de ouders voor 
pleitten. Niet alleen een goed zicht op de kwaliteiten van hun kinderen, maar ook 
ambitie van de ouders was van belang:

Ik weet nog goed dat mijn vader toen naar school toe is gegaan om te kijken of zijn zoon 
niet wat meer kon dan ulo, en of ik niet naar de hbs zou kunnen. Ik weet nog dat daar 
door het toenmalige hoofd van de school, redelijk verrassend, naar werd gekeken. Hij 
gaf het voordeel van de twijfel en ik werd bij de Franse les gezet (…). Als je naar Franse 
les mocht betekende dat, dat je voorbereid werd om naar het middelbaar onderwijs te 
gaan. (15_3)

Deze vader – die zijn ambities terugleidde tot zijn boerenafkomst – ondernam echter 
nog meer: 

In die tijd was het gebruikelijk een toelatingsexamen te doen voor het middelbaar 
onderwijs, tenminste, ik weet niet of iedereen dat deed, maar ik moest dat wel. Mijn 
vader had mij voor zo’n toelatingsexamen opgegeven bij twee scholen. (15_3)

Niet iedereen ging naar de hbs of het gymnasium. Sommige respondenten zijn begonnen 
met de mulo en bij één van hen, hoogleraar, gingen de ouders hiermee expliciet in 
tegen de uitslag van een schoolpsychologisch onderzoek:

  Het was in die tijd de gewoonte dat de schoolpsycholoog langskwam en dan werd je 
getest, een soort Cito-toets avant la lettre, dus. Ik had van een stukje ijzerdraad in een 
keer een piramide gevouwen, dus ik moest naar de ambachtsschool. Maar dat vonden 
mijn ouders wel erg ver gaan en die hebben mij toen naar de mulo (…) laten gaan. 
Dat heb ik vier jaar gedaan, ik was niet echt een hoogvlieger, maar het was wel zo dat 
de directeur van die school (…) zei: (in deze jongen) zit eigenlijk wel wat meer, u moet 
zich maar eens afvragen of u niet wat verder met hem wil gaan kijken. Dan had je 
twee keuzes: na je mulo-examen kon je verder naar de derde klas van de hbs of je kon 
naar de vierde klas van de hbs maar dan moest je toelatingsexamen doen, scheikunde, 
natuur- en wiskunde. Bij navraag bleek dus dat mijn ouders nog net scheikunde konden 

die gepromoveerd is. Ik kom als een soort eenling uit een enorme groep van mensen… 
(2_31)

Eerder had hij al verteld dat zijn ouders hem naar een betere lagere school hadden 
gestuurd maar dat het niveau van deze school niet echt veel hoger was. Niet alleen 
het leereffect was minimaal, maar er ontbrak ook informatie over verdere opleidings-
mogelijkheden. De overgang en de breuk naar de middelbare school was dermate 
ingrijpend dat hij het eerste jaar moest overdoen ‘omdat hij te jong was’. Althans dat 
werd gezegd, maar zelf gaf het hem de ruimte om een pas op de plaats te maken en 
zijn taalachterstand in te halen: 

  Toen ben ik naar de middelbare school gegaan en dat was voor mij een ontzettende 
overgang. Het eerste jaar ben ik blijven zitten en ze hebben dat toen heel aardig gefor-
muleerd: hij is nog heel jong, laat hem nog maar een jaartje overdoen. Achteraf gezien 
had ik een ontzettende achterstand, je was van minder dingen op de hoogte, je taalge-
bruik was simpeler, sterker nog, toen ik naar de middelbare school ging praatte ik nog 
plat, hartstikke plat, ik heb de eerste jaren van de middelbare school mijn mond bijna 
niet opengedaan. En daarna kwam er een soort beschaafd Nederlands waar het dialect 
waarschijnlijk nog in te horen is. (2_18)

Dat taalachterstand moest worden ingehaald was een vanzelfsprekende consequentie 
van studeren, maar daarmee ook de eerste concreet voelbare opstap naar vervreemding 
en isolement. Pijnlijke situaties waren het gevolg: 

Wat ik vooral jammer heb gevonden, is dat ik op het moment dat ik begon ABN te 
praten, ik de aansluiting met het arbeidersmilieu miste en wat ik heel erg vond in die 
tijd was: mijn ouders konden mij nooit helpen… een formulier invullen voor school, dan 
ben je 11 jaar, of 12 jaar en toen hadden mijn ouders daar al problemen mee. Ik zat 
eindeloos te piekeren over hoe dat moest. Ik was dus al van heel jongs af aan aan het 
piekeren over hoe je de dingen zelf moet zien op te lossen. (2_33)

Toch voelde deze respondent zich in al zijn gepieker niet door zijn ouders in de steek 
gelaten, zij beschikten over andere kwaliteiten. Met name in crisissituaties was de 
houding van de moeder doorslaggevend om de studie door te zetten. Doorzetten 
leverde hem bovendien het besef op dat hij tot meer in staat was dan analist worden 
– een soort leidmotief van zijn studie hem aangereikt door zijn vader. Door een aantal 
tegenslagen vond zijn vader dat hij er maar mee moest ophouden: 

Maar mijn moeder heeft daar een groot punt van gemaakt, denk ik ook, en ik bleef op 
de middelbare school en van toen af aan ging het heel erg goed, dus ik heb een heel goede 
tweede, derde en vierde klasgedraaid. Met een heel goede eindexamenlijst eigenlijk en 
gaande de middelbare school ben ik gaan denken: ik ga geen analist worden en ben dan 
verder gaan kijken wat ik wel kon worden. (2_69)

Ook een andere respondent heeft zijn studie aan de hbs te danken aan een gedeci-
deerde ingreep van zijn moeder:
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en die heb ik dus niet kunnen nemen. Mijn moeder heeft toen zo zitten zeuren bij mijn 
vader: Dat het zo duur was een studie. Dat ik de provincie uit moest; naar Utrecht of 
Amsterdam. Dat was dus allemaal maar niks en ik moest maar gaan werken. Ik had 
nu genoeg gekost (en tot op zekere hoogte was dat ook zo). Het was voor die mensen in 
die tijd echt een rib uit hun lijf. (7_70)

De zoon deed in eerste instantie een halfslachtige sollicitatiepoging en dat maakte 
hem duidelijk dat hij nog niet wilde werken, maar ook dat hij altijd zijn moeder zou 
tegenkomen en daarbij geen steun van zijn vader en anderen te verwachten had. Hij 
stond er alleen voor en vond een soort voorlopige uitweg: 

Ik ben ik naar Israël gegaan om als vrijwilliger in een kibboets te werken. Mijn moeder 
was voor die studiekeuze gaan liggen; dat was me duidelijk. Dus toen heb ik zelf alles 
geregeld; een paspoort, een ticket et cetera en dat heb ik allemaal zelf verdiend. In Israël 
heb ik ruim een half jaar in verschillende kibboetsen gewerkt. Mijn moeder wilde ook 
hier een stokje voor steken, maar ik zei: ‘Nee, ik heb m’n paspoort en m’n ticket en als 
je me wilt zien dan zoek je me maar op’. Het was toen ook hard tegen hard. (7_71)

Ook al ging het er ‘hard tegen hard’ aan toe, de zoon had in principe wel de moge-
lijkheid maar kon toch niet besluiten om te breken met de ouders en in Utrecht of 
Amsterdam een studie aan te vatten. Een confl ict over vrijwilligerswerk in een kib-
boets en een verblijf in een ander continent leek beter beheersbaar dan studeren aan 
de universiteit met bijbehorende breuk. 

Maar het kon ook anders. Een respondent zag haar moeder als de belangrijkste pro-
tagonist voor haar studie, maar haar vader, een fabrieksarbeider, gaf de doorslag voor 
de universiteit. Deze respondent, klinisch psycholoog en therapeute, vertelt dat zij er 
tijdens haar middelbare school zorgvuldig voor had gezorgd dat zij haar ouders niet 
tot fi nanciële last was. En toen:

Ja, en toen – zo in de hogere klassen – kwam dus de vraag wat je dan verder gaat doen. 
Eerst dacht ik: ik word analist want, dat gaat snel. En toen zei mijn vader op een keer: 
zou jij niet naar de univer siteit willen? Nou, dat sloeg bij mij werkelijk in als een bom. 
Ik had dat helemaal niet verwacht, ik liep heel hard weg en ik ging op straat en ik liep 
te huilen, ik werd bijna gek. Ik dacht: wat overkomt mij nu? Dat was dus eigenlijk wat 
ik diep van binnen het allerliefste wou en dat mocht opeens! (28_92)

Door een eenvoudige vraag had deze vader een groot maar heel diep verborgen verlan-
gen geopend. Meerdere keren kon ik in de interviews horen dat – meer nog voor meis-
jes dan voor jongens – de universiteit eigenlijk buiten het bereikbare perspectief lag. 
Juist waar de kinderen zich op een bijzondere manier het lot van de ouders aantrokken 
– en dat deed deze respondente door ervoor te zorgen dat haar middelbare school de 
ouders geen cent kostte – was de reactie van deze ouders van bijzonder belang. Een 
eenvoudige en als het ware terloopse opmerking opende de toekomst die men zich niet 
durfde te denken. Bovendien laat de intensiteit van de reactie van de dochter zien dat zij 
begreep dat haar vader gezien had dat zijn dochter haar verantwoordelijkheid nam.

opbrengen, maar wis- en natuurkunde niet, daar hadden ze ook geen middelen voor. 
En toen is mijn vader mee geweest naar de eerste christelijke hbs, afspraak gemaakt met 
de natuurkundedocent en de wiskundedocent, het probleem uitgelegd en die waren zo 
goed om mij aan te geven welk natuurkundeboek ik zou moeten bestuderen en welk 
wiskundeboek. En dat heb ik mezelf dus bijgebracht. (27_7)

Anderen gingen na de mulo naar de kweekschool. Een respondent brak zijn hbs na 
drie jaar af en ging naar de marine, een andere ging direct na de mulo aan het werk 
en volgde daarbij nog een avondopleiding voor directiesecretaresse. Zij was de slimste 
leerlinge van de klas, maar zij wou niet naar de hbs omdat zij vreesde daar uitgelachen 
te worden en haar ouders steunden haar daarin. 

In twee situaties leerden respondenten verder ondanks de tegenwerking van hun 
ouders. In een van deze situaties zien we de opvattingen van de moeder over de toe-
komst van haar dochter een dubieuze rol spelen. Aan de ene kant was de moeder 
ambitieus en dat resulteerde in een studie aan de hbs, aan de andere kant hoefde de 
dochter niet verder te gaan, want zij was een meisje en dan trouw je toch. Deze moeder 
was daar zeer gedecideerd in: studies voor meisjes leveren hun investering niet op:

Dus ze heeft er wel voor gezorgd dat ik naar de hbs ging, toen in die tijd. Dus ik heb op een 
gegeven moment een hbs–diploma (…) gehaald maar dan de rest was dan toch weer zonde 
van het geld. Toen ben ik gaan werken als secretaresse, van dat soort kleine baantjes. (1_4)

In het ander gezin was er sprake van een felle strijd tussen de vader en de moeder 
over de middelbare studies van de zoon – een strijd die zich herhaalde bij de afsluiting 
ervan. Ik heb het hier over het gezin waarin – volgens de zoon – de moeder nogal wat 
last had van haar sociale daling. Waarom zij haar zoon in die strijd betrok heeft hij 
nooit duidelijk gekregen, het resultaat was dat hij hard moest knokken om naar de 
middelbare school te kunnen. Ondanks een advies voor de hbs was de houding van 
zijn moeder: 

‘Je gaat maar net als je vader naar de ambachtsschool. Je gaat maar een vak leren’. Dat 
soort termen vlogen er over tafel, en dat was ook heel dreigend allemaal. ‘Waag het niet 
om iets anders te willen’. Gelukkig heeft mijn vader zich toen uitgesproken: ‘Ik weet het 
niet, maar J. moet zelf maar zeggen wat hij wil’. Ik zei toen dat ik naar de hbs wilde, 
waarop hij zei:‘Dan ga je naar de hbs’. Daar had ik ontzettend veel geluk bij. Want de 
gezagsverhouding was: mijn moeder was een heel gelovige vrouw, heel star en orthodox, 
maar die schikte zich in die ondergeschikte positie onder haar man. (7_27-29)

Maar deze respondent had niet altijd zo veel geluk. Na deze situatie toonde de moeder 
geen enkele interesse meer voor zijn studievoortgang en bleef zijn vader een onbe-
kende. Toen het besluit genomen moest worden voor een vervolgopleiding, had de 
moeder zich terdege voorbereid: 

  Nou ja, toen kwam ik weer mijn moeder tegen. Ik geloof niet dat ze me echt gefeliciteerd 
heeft met mijn diploma. Maar die had al een advertentie uit de krant geknipt en ik 
moest dus advertenties afgaan en een baan zoeken.(…) Dat was dus de volgende hobbel 
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Dat beide boodschappen – tegen de stroom oproeien en hard werken – effect hadden, 
blijkt uit het levensverhaal van deze historica en juriste, maar ik vermoed dat de moeder 
het allemaal niet had opgebracht als de dochter niet iedere dag had laten zien dat ze 
de boodschap begreep. De meeste respondenten begrepen de boodschap van hard 
werken en daarmee hogerop komen namelijk zeer goed.

Dat de ondersteuning ook zijn beperkingen kende werd duidelijk wanneer het fout 
ging en in de meeste verhalen liep het wel eens fout. Zoals uit voorgaande getuigenissen 
blijkt, moesten meerdere respondenten een jaar overdoen en hierbij was de houding 
van de ouders eigenlijk doorslaggevend. Het was een precaire situatie: als zij niet wil-
den ging het feest niet meer door. Het overkwam een van de respondenten dat hij in 
het voorlaatste jaar van het gymnasium wegens te veel onvoldoendes het laatste jaar 
niet kon aanvangen. Dit had dramatische gevolgen, want hiermee hield alle materiële 
steun van de gemeente op. Hij had zich intensief beziggehouden met de lokale tafel-
tennisvereniging en had daardoor zijn school verwaarloosd. Op het moment dat hij 
geconfronteerd werd met het bericht hoorde hij van zijn ouders dat deze het hadden 
zien aankomen, maar niets hadden durven zeggen:

Ze wisten niet of hun adviezen goed zouden zijn geweest, ze hadden mij wat dit betreft 
al min of meer losgelaten. Wel steunen, maar niet bijsturen. (17_19) 

Deze respondent maakt hier niet alleen een belangrijk onderscheid tussen ondersteu-
nings- en bijsturingcapaciteiten, hij ziet dit als een gevolg van de vervreemding die 
zich langzamerhand voltrokken had. Maar dat was ook weer dubbel want de vader: 

probeerde zo veel mogelijk bij te blijven door mij steeds te overhoren. Hij heeft zelfs het 
Griekse alfabet geleerd om mij de Griekse grammatica te kunnen overhoren en op die 
manier bleef ie bij en was die afstand dus toch heel klein. (17_21)

Dat deze concrete vorm van ‘ondersteuning zonder sturing’ faalde bij crisissen blijkt uit 
het verhaal van deze respondent over zijn voorlaatste jaar waarin hij niet geslaagd was. 
In alle scherpte schetst hij het dilemma waar hij als zeventienjarige voor stond, en het 
gevoel daarbij dat hij het alleen, zonder de hulp van de ouders, moest zien op te lossen:

  Ik schrok me rot, mijn bestaanszekerheid was ermee gemoeid, want kijk ja, als ik ermee 
ophoud, wat moet ik dan doen? Ik heb geen vak geleerd, op die school kon ik best aardig 
mee en ik vond het hartstikke interessant. (…) Het was voor mij toch wel een wereld 
geworden waarin ik gedeeltelijk leefde (…) wat komt er dan voor in de plaats? Ik zou op 
zijn best naar een kantoor kunnen , waarschijnlijk zou ik gewoon moeten gaan werken, 
het was een bijna existentiële shock. Hoe zit het dan met mijn zelfrespect? En er waren 
ook praktische dingen: hoe zit het dan met het boekenfonds? (17_16-17)

Door niet te slagen verdwenen alle kansen, het ging dus om veel meer dan een reeks 
van onvoldoendes waarvoor je kon herkansen. Het vervolg van het verhaal was dat hij 
baantjes nam om zijn studiekosten en tweedehands leerboeken te kunnen betalen en 
zijn jaar overdeed. Maar dat het ook anders had kunnen lopen illustreert het verhaal 
over zijn broer:

5.1.2  Het Griekse alfabet

Deze sfeer van ondersteuning van de ouders nam in sommige gevallen ook zeer tast-
bare vormen aan. Zo stuurde een aantal moeders hun kinderen naar een betere school 
en controleerden de meeste ouders of de kinderen hun huiswerk wel maakten. Al 
wisten zij niet waar het bij dat huiswerk allemaal over ging, ze hadden zo hun eigen 
manieren om hun kinderen te helpen: 

Ze konden niet helpen bij het huiswerk, maar als we er niet uitkwamen gingen ze er 
gewoon bijzitten en zeiden: ‘Nou, vertel het mij dan eens’. Dat was toch vaak worstelen. 
Want er was niemand die je kon helpen. Ook bij de familie en vrienden niet. Nu is dat 
allemaal anders, maar toen was het zo geïsoleerd. Je moest het echt alleen doen. Ze 
keken ook altijd documentaires op tv, en lazen boekjes met ons. Ze probeerden ook dingen 
te vertellen. (5_45)

Ook al kon de hulp van de ouders de isolatie en de eenzaamheid niet helemaal ophef-
fen, de herinneringen aan de misschien wat onbeholpen pogingen van de ouders om 
toch concrete hulp te bieden zijn wel gebleven. Een andere respondente vertelt het 
volgende dilemma waar haar moeder op een bepaald moment voor stond: 

  Toen ik naar de havo ging moesten we schoolboeken kopen, (…) mijn moeder had dat 
geld niet. Ik moest ook een beugel hebben, mijn tanden stonden scheef, en ik mocht kiezen 
of een beugel, of de havo. ‘Ik neem er wel een werkhuisje bij’. (…) Ik heb dus geluk 
gehad, want de vader van mijn vriendin Marian zei dat zij op zaterdag moest gaan 
werken om geld in te brengen. Ik hoefde niet bij te werken. Dat is klasse, hè? (9_17)

Deze houding van ‘we stellen onze kinderen vrij van werk’ treffen we in meerdere 
gezinnen aan, maar het kan dus ook – zoals in het voorbeeld van de vriendin – een extra 
uitdaging vormen om er extra tegenaan te gaan. Deze moeder offerde zich in zekere zin 
op, maar verwachtte dat daar wat tegenover stond. Als kinderen geen bijbaantjes hoef-
den te nemen was dat vooral bedoeld om hun tijd voor studeren te gunnen. De bood-
schap was duidelijk: het komt niet vanzelf, voor alles moet je werken en alleen werken 
levert je wat op. Soms ging dat gepaard met een expliciete opvoedingsboodschap:

Mijn ouders hebben trouwens altijd, zowel op de lagere als op de middelbare school, 
gestimuleerd dat we op onze tenen liepen. Tegenwoordig is dat uit; op je tenen lopen. 
Maar mijn ouders zeiden altijd dat het niet erg was om op je tenen te lopen. En het heeft 
me heel veel moeite gekost om het gymnasium te halen. Gewoon qua leren. Ik heb me 
de blubbers geleerd. (19_18)

Niet alleen op je tenen lopen, maar ook tegen de stroom oproeien:

  Ik had ook nog een oom, dat was een broer van mijn eerste vader (…) en toen ik daar ver-
telde dat ik naar het atheneum ging, ik was 14, 15 jaar, toen deed hij deze uitspraak: je moet 
soms tegen de stroom oproeien, en dat moet jij gaan doen. Zo’n uitspraak blijft hangen. 
Iedereen ging werken, in mijn milieu werd het belachelijk gevonden dat je ging studeren, en 
toch zo’n uitspraak. Nou daar was ik mee bezig. Ik heb echt moeten vechten. (9_25)
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  Ik ben bovenaan begonnen op het gymnasium en na drie jaar had ik zulke lage cijfers 
voor Grieks en Latijn dat ik eraf moest en toen ben ik naar atheneum 4B gegaan en in 
atheneum 5B had ik zulke lage cijfers voor biologie en scheikunde dat ik nog eens een 
overstap gemaakt heb naar atheneum 6A. Wiskunde heb ik wel tot het laatst gehouden. 
Maar volgens een bepaalde norm ben ik wel achteruitgeboerd. (…) Met dat leren en 
stampen van woordjes had ik echt moeite. (6_39)

Er zijn meerdere voorbeelden van zittenblijvers, maar ook van mensen die het alle-
maal in één keer haalden en van mensen die ‘goed meekonden’, terwijl ouders en 
leerkrachten er niet veel van verwacht hadden:

  Maar dat is allemaal niet gebeurd (lacht). De stimulans kreeg ik wel, ik kon gewoon 
goed meekomen, maar vooral in de alfavakken, moet ik zeggen, in de onderbouw ging 
het nog heel goed, natuurkunde, scheikunde, wiskunde ook, daardoor ben ik – dat vind 
ik achteraf – een beetje op het verkeerde been gezet – als ik zie hoe goed leerlingen nu 
begeleid worden naar hun keuze, hoe goed de voorlichting is, meeloopdagen en noem 
maar op – ik haalde goede cijfers en een conrectrix vertelde mij: je moet vooral bèta 
doen. Eigenlijk had het duidelijk moeten zijn dat ik dat veel minder vond.
Ik kwam in de vierde in de bèta-afdeling en toen bleek al snel dat die schei- en natuur-
kunde veel te hoog gegrepen waren, na drie maanden werd gezegd: doe een stap terug, 
maar hou het zo open mogelijk, hou wiskunde 1, want dan heb je daarna ook meer 
mogelijkheden. Achteraf gezien had ik daar toch wel wat meer begeleiding bij nodig 
gehad. (12_13)

Deze leraar met veel ervaring in het voortgezet onderwijs ziet – vanuit eigen ervaring 
– helder wat er toen schortte aan de sturing en begeleiding van het individuele leer- en
keuzeproces. Ook al is het niet helemaal terecht om deze situaties te vergelijken, van 
belang is dat er in zijn verhaal een beeld ontstaat van onwetendheid en daarmee 
afhankelijkheid van niet al te sterk onderbouwde adviezen. Deze gang van zaken laat 
bovendien ook zien welke kant men toen goede leerlingen op stuurde, de bètakant, 
en dat de persoonlijke voorkeur daarbij eigenlijk van ondergeschikt belang leek. Deze 
combinatie van onwetendheid en afhankelijkheid komt nog scherper naar voren in het 
volgende voorbeeld: 

  Ik ging naar de brugklas en daarna naar het vwo, de leraren zeiden dat, dus ik deed 
dat. (…) In het begin had ik wat moeite met de stof – maar voor de rest: ik hobbelde 
mee. Wel heb ik mijn eindexamen over moeten doen, deels omdat ik veel met sport bezig 
was. Ik ben namelijk zeer sportminded. Wat ik me wel heel goed herinner en wat ik 
heel erg vond is dat, als er keuzes gemaakt moesten worden – A- of B-richting of vak-
kenpakket – ik dat alleen moest doen. Mijn vriendinnen namen het A-pakket, terwijl ik 
goed was in wiskunde, bijvoorbeeld. Dat is ook zo’n belangrijke stap in je leven en toen 
koos ik voor de A. Toen zeiden de leraren: waarom doe je dat? Toen ben ik B gaan doen 
maar mijn ouders konden me daar niet bij helpen. (31_12-13)

Door het ontbreken van adequate referentiekaders en ondersteuning werd men op 
zichzelf terug geworpen. Dat het dan toch nog goed is gekomen, is te danken aan het 
doorzettingsvermogen en vooral aan hulp van anderen die wel adequaat was. Voor ik 

  De steun van de vader werkte wel. Ze stonden er voor de volle honderd procent achter en 
ze zeiden: die jongen heeft er de talenten voor en het is onze plicht als ouders om ervoor 
te zorgen dat het mogelijk wordt. Die houding hebben ze ook voor de andere kinderen 
ingenomen, die hebben het wel niet zo ver geschopt, die wilden veel meer dat werken, 
een jongere broer van mij heeft nog drie jaar lyceum gedaan, maar is er toen mee 
gestopt en, nou ja, hij had een aantal vrienden met een boot in [plaatsnaam, MM], die 
vrienden werkten en ’s avonds gingen ze aan die boot knutselen en die zeiden: [naam, 
MM]., je komt toch en als hij zei, ja maar ik moet huiswerk maken, dan was het ant-
woord: wat een fl auwekul en hij zwichtte, waarschijnlijk omdat dat hem zo vertrouwd 
en bekend was en dat andere, dat nieuwe via de school niet. (17_14)

Deze respondent schetst hier impliciet de termen van het dilemma waar kinderen uit 
het arbeidersmilieu mee te maken hadden: studeren versus werken. Als je het niet 
redde met de studie kon je nog altijd gaan werken. Maar het werkte niet helemaal zo. 
Bij deze respondent had de studie hem ‘geraakt’ en dat werd hem pas echt duidelijk 
in een crisis en ‘werken’ was geen optie meer. Hij kon voor zijn gevoel dus niet meer 
terug. Zijn broer had – volgens de respondent althans – meer feeling voor werken en 
‘knutselen’ dan voor studeren, en kon daardoor zijn studie makkelijker opgeven. Wat 
hij hier over zijn broer zegt is minder van belang dan wat hij impliciet over zichzelf 
vertelt, namelijk dat zijn arbeidersomgeving hem wel, maar zijn eigen gevoel hem 
geen andere uitweg bood dan door te gaan. Voor die innerlijke drive hadden noch 
ouders, noch omgeving een sturingsmodel te bieden.

Een persoonlijke herinnering aan een dergelijke situatie stelt dit dilemma scherp aan de orde. 
In het kleinseminarie – een gymnasium – waren er in het eerste jaar meerdere arbeidersjongens, 
maar sommige hadden meer ‘roeping’ dan talent. Een van die jongens hield het na een jaar 
voor gezien. Een paar jaar later liep ik met een paar studiegenoten bij het station van G. en 
zag een groepje arbeiders het station verlaten. Bij hen liep deze jongen. Dit voortsjokkend 
groepje van vermoeide arbeiders is me altijd bijgebleven en vooral, de jongen, 15 misschien, 
star en beschaamd voor zich uit kijkend. Daarmee wist ik dat hij ons gezien had. Toen wist 
ik meteen wat mijn achterland was en ook: daar wil ik nooit meer naar terug.

5.1.3  Wat doet men er zelf aan?

Overduidelijk in vele uitspraken en getuigenissen is dat een combinatie van goed 
leren en hard kunnen werken de aanleiding was voor ouders en relevante anderen 
(zie hierna) om het kind te vertrouwen en te ondersteunen. Het kind haalde makkelijk 
de toelatingsproef voor de hbs, presteerde goed, leerde goed Nederlands en zette door 
– ook na crisissen, die meestal veroorzaakt werden door slechte cijfers. Meerdere res-
pondenten geven aan dat ze de lagere school zonder enige moeite konden halen, maar 
dat het fout ging omdat zij op de middelbare school toch echt moesten werken. Zij 
moesten nu leren ‘stampen’ en als je van huis uit meegekregen hebt dat je ‘briljant’ 
bent – zie ook het vorige hoofdstuk – kan zich dat tegen je keren:
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wegging bij de lagere school, moest je apart bij hem komen en toen zei hij iets tegen je: 
‘Ik zie jou terug als dokter’. Hij had het in de gaten blijkbaar. (31_10)

Deze respondente heeft de boodschap opgeslagen en is – weliswaar via omwegen die 
duidelijk met haar afkomst te maken hadden – chirurg geworden. Wat bij haar opvalt 
– en ook bij meerdere andere respondenten – is dat zij zeer sensibel is voor de beteke-
nis van ‘anderen’. Met grote waardering spreken deze respondenten over de betekenis 
van sommige hoogleraren voor hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Later 
komen we daar nog op terug, maar hier is van belang dat deze ‘blik’ van de ander 
zelfvertrouwen en zelfwaardering genereerde. Dat blijkt uit het verdere verhaal van 
deze chirurg:

Toen ben ik coschappen gaan lopen in [Plaats, MM]. Daar heb ik veel steun gehad aan 
de chirurg waar ik mee samenwerkte. 
Tijdens mijn coschappen dacht ik: ik kan toch nooit van mijn leven chirurg worden, 
want ik ben toch niet handig, maar omdat [deze chirurg, MM] op een positieve manier 
de dingen die ik deed bekrachtigde, ging ik verder. Dan krijg je een bevestiging van dingen 
die je wel goed doet en dat is heel belangrijk in het leven denk ik.
Achteraf gezien is hij misschien ook wel een soort vaderfi guur geweest. Ik heb nog steeds 
contact met hem. (31_51)

De essentiële betekenis van de ander kan ook op het concrete vlak liggen. Bij een van de 
respondenten kwam de hoofdonderwijzer thuis vertellen wat er van de vader verwacht 
werd in verband met de studie van zijn zoon. Opvallend is de onontkoombaarheid van 
de boodschap: 

En toen kwam die hoofdonderwijzer bij ons thuis vertellen dat hij vond dat ik naar de 
hbs moest. Want het zou doodzonde zijn als we dit niet zouden proberen, volgens hem 
kon ik dat best aan. En ja, dat was wel even slikken voor mijn vader en mijn moeder, 
want ze wisten niet hoe ze daar mee om moesten gaan. (17_9) 

De ouders pruttelden tegen met praktische en fi nanciële bezwaren, maar die werden 
kundig gepareerd onder verwijzing naar de voorzieningen die de plaatselijke christelijke 
hbs getroffen had voor min vermogende kinderen:

Hij zei: denk eraan, [de achternaam van de vader, MM], ik zeg het maar een keer, als 
jij dit niet geeft, zul je de rest van je leven wroeging hebben dat je dit kind de kans niet 
hebt gegeven. Nou ja, toen was het pleit beslecht, hè. (17_9)

Dat het nog minder subtiel maar even effectief kon demonstreert het volgende verhaal 
over meerdere leerkrachten op een hbs in het katholieke zuiden op het moment dat – 
in de bewoordingen van deze respondent – de grote instroom van de ‘onderliggende’ 
klassen begon. Sommige leerkrachten hadden daar blijkbaar moeite mee. Zo was ver-
nederen de specialiteit van de leraar Nederlands:

  Ik had een leraar Nederlands, als je wist dat je die ‘s ochtends had, had je al pijn in je 
buik. Je werd heel erg vernederd. In de derde klas heb ik meegemaakt dat een jongen in 

echter de betekenis van deze ‘relevante anderen’ behandel, besteed ik aandacht aan de 
oorspronkelijke weigering van een respondent – die later nog een rechtenstudie heeft 
afgemaakt – naar het gymnasium te gaan:

Aan het einde van de zesde klas (…) kwam er uit [een test, MM] gerold dat ik naar het 
gymnasium, lyceum of desnoods hbs kon gaan. Bij mijn hartsvriendin was dat exact 
hetzelfde; zij was een dochter van een elektricien. Maar wij dachten: wij gaan niet naar 
die school. We hadden geen zin om ons te laten vernederen door die omhooggevallen 
dokterszoontjes of die onderwijzersdochters. We wisten dat het zo was, want we hadden 
het van anderen gehoord.
We zeiden: we gaan lekker naar de mulo en we kijken wel verder. (21_8-13)

Dat de ouders het allemaal wel best vonden lijkt – in het licht van hetgeen we tot nu 
toe beschreven – misschien wel vreemd, maar voor het doorsnee arbeidersgezin van 
die tijd was dat waarschijnlijk niet zo. Wel opvallend is de schijnbaar luchtige toon 
waarmee men zijn toekomst ondergeschikt maakte aan de mogelijkheid van verne-
deringen. Op het eerste zicht lijkt dit een mooi bedacht excuus door konkelfoezende 
meiden van 12, maar de kans dat het ook zou gebeuren was niet ondenkbeeldig. Dat 
andere respondenten mij geen expliciete verhalen vertelden over (dit soort) vernede-
ringen, wil waarschijnlijk niet zeggen dat deze er niet waren, maar wel dat de herin-
nering eraan er minder toe is gaan doen. 

5.1.4  Betekenisvolle anderen

In geen enkel interview ontbreekt in de een of andere vorm een verwijzing naar een of 
meer personen die van essentiële betekenis waren voor zowel het aanvatten en/of het 
volhouden van de studie als voor de competenties die daarvoor nodig waren. Meestal 
ging het om personen die de belangstelling en het talent van de respondent ‘zagen’ en 
dat op de een of andere manier expliciet stimuleerden en/of hielpen uitbouwen. Maar 
het kon ook gaan om goede leerkrachten die door hun enthousiasme en deskundig-
heid het goede voorbeeld gaven. Daarnaast hebben we ook al gezien dat er zich in het 
blikveld andere gezinnen aandienden waar men datgene vond wat men thuis niet had 
gekregen: warmte en communicatie. Al deze mensen waren belangrijke identifi catie-
fi guren en hebben een meer of minder intensieve rol gespeeld in het toegenomen 
zelfvertrouwen dat men nodig had om te kunnen studeren. Maar soms doken er in 
de context van het verhaal fi guren op die – soms zonder dat zij zich daarvan bewust 
waren – iets hebben betekend voor de verdere studie. 

5.1.4.1  Onderwijzers, leerkrachten en hoogleraren
Goede onderwijzers hebben oog voor het talent van het kind en ondersteunen dat door 
extra lessen, extra lesmateriaal en ook wel eens door de opdracht andere kinderen te 
helpen. Maar vooral door de juiste dingen te zeggen: 

  Ik had een hele goede leraar op de lagere school. Dat was een oudere man en aan hem 
heb ik heel veel gehad. Hij gaf me boekjes, hij liet me de leerlingen helpen en toen ik 
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Een andere respondent:

  (…) Soms lachten mijn medeleerlingen om mijn accent, maar een leraar Nederlands 
heeft me dikwijls geholpen om het Nederlands juist uit te spreken, heel netjes en achteraf, 
niet in de klas. Ik was een heel kwetsbaar meisje en je kon me eigenlijk zo wegvegen, ik 
heb dus geluk gehad dat ik dit soort mensen om me heen heb gehad. Zij hebben me wel 
gestuurd en me heel serieus genomen. (9_16)

De houding van deze leerkracht staat mijlenver af van de autoritaire benadering van de 
leerkracht natuurkunde, maar in beide gevallen zagen zij wat er aan de hand was en 
was hun uitgangspunt een houding van respect en de leerling serieus nemen. En juist 
dat was voor deze kinderen ongewoon. 
Daarnaast spreekt bijna iedereen – net zoals dat bij alle goede leerlingen het geval is – 
over leraren die hun de liefde voor een vak hebben bijgebracht: literatuur, Duitse taal, 
geschiedenis, scheikunde (vaak bètavakken), maar ook gevoeligheid voor sociale en 
politieke onderwerpen. Een respondent ging Duits studeren – ondanks zijn goede cij-
fers voor de bètavakken – omwille van een inspirerende en ‘meesterlijke’ leraar Duits, 
maar ook omdat die leraar hem kritische vragen stelde over de toekomstmogelijkheden 
van deze keuze:

  Op een gegeven moment gaf ik aan om Duitse Taal- en Letterkunde te gaan studeren, 
hij heeft me dan kritische vragen gesteld: weet je het wel zeker, je loopt vaak vast in het 
onderwijs… Dat viel wel in goede aarde, laten we maar zeggen. Duits was toen niet een 
beladen vak en de manier waarop het gegeven werd, hij was gewoon een meesterlijke 
docent, zowel op zijn vakgebied als in zijn omgang met de leerlingen. Zo zie je dat je 
als docent een sterke voorbeeldfunctie kunt hebben en mensen kunt beïnvloeden in hun 
uiteindelijke keuze. (12_21) 

De betekenis van stimulerende anderen hield niet op na de middelbare school. We 
spraken al over de chirurg die niet alleen een groot voorbeeld was voor een van onze 
respondenten, maar ook van essentiële betekenis voor diens introductie in de professio-
nele wereld. Een andere respondent vertelt een soortgelijk verhaal over de hoogleraar 
chirurgie, die bekend stond als ‘bullebak’. Hij had geregeld opgetreden als strategisch 
woordvoerder en confl ictbemiddelaar tussen deze hoogleraar en zijn collega’s coassi-
stenten en hij vond hem een bekwaam chirurg. Toen het artsenexamen in zicht kwam 
had deze hoogleraar hem mondeling een baan beloofd op zijn afdeling en zijn jaarge-
noten vonden dit vreemd:

  Ja, hou toch op, fl auwekul, dat moet je zwart op wit vragen, dan telt het pas, je moet 
hem daar aan houden dat het zo is. Ik zei: ik geloof niet dat het een man is bij wie je 
met dit soort dingen moet aankomen, hij is veel meer van ‘een man een man, een woord 
een woord’. (17_74)

Het vertrouwen in het ‘gegeven’ woord doet misschien gedateerd aan, maar deze res-
pondent is ervan overtuigd dat hij zonder deze hoogleraar – tot wiens ‘school’ hij zich 
rekende – nooit in de wereld van de chirurgie terechtgekomen was. Op de afgesproken 
datum meldde hij zich:

de klas begon te huilen, omdat je zo aangesproken, vernederd werd. Die jongen kwam 
uit een dorp in de buurt. Dan kreeg je hele verhalen over de kranten die voor de ramen 
hingen; dat soort zaken. ‘Haal nou eindelijk eens die kranten bij jou thuis voor de 
ramen vandaan’. Op die manier. (3_51)

Ook al lijkt de didactische aanpak van de natuurkundeleraar op dezelfde school niet 
echt leerlinggericht – volgens onze huidige normen althans – toch riep hij bij deze 
respondent positieve reacties op:

Hij was natuurkundeleraar en (…) was iemand die mij heel erg sterk het idee gaf dat 
ik kon leren. Ik weet nog heel goed: ik zat in de tweede klas en het ging over kracht en 
druk, en hij had iemand voor het bord gehaald, en dat ging van geen kanten. Toen wees 
hij mij aan, en stelde me wat vragen. Toen zei hij: ‘Met jou kan ik zaken doen’. Dat gaf 
mij een enorme drive. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ik heb hem drie jaar 
gehad, en ik vond het heel stimulerend om van hem les te hebben. (…) Het was een hele 
grote vent, en als de les afgelopen was liep hij naar de deur en met die lange benen 
schopte hij de deur open. (3_55-56)

Het onorthodoxe bravouregedrag van deze leraar moet voor arbeiderskinderen zeer 
herkenbaar en vertrouwd geweest zijn, maar het was – omwille van de positieve 
bekrachtiging waarmee het gepaard ging – als stimulans bijzonder effectief. Maar 
zelfs de leraar Nederlands bleek anders te zijn dan hij zich voordeed:

Die leraar Nederlands, waar ik zo’n hekel aan had, heeft me wel veel geleerd. (…) Ik 
heb het er later nog eens met een vriend over gehad, die deze leraar ook in de hogere 
klassen heeft gehad. (…) Wat wij toen ontdekten was, dat ‘Duppie’, want zo noemden 
we hem, dat eigenlijk deed omdat hij uit dezelfde klasse kwam, en hij wilde ons op die 
manier stimuleren. Hij wilde dat wij leerden. In de vierde en vijfde veranderde hij. Toen 
was het eigenlijk een hele aardige man. Maar hij wilde die arbeiderskinderen een schop 
onder de kont geven. ‘Leer nou!!!’ Terwijl wij echt bang voor hem waren. (3_59-61)

Of deze leraar – zoals de andere leraar deed – veel heeft bijgedragen aan het versterken 
van het zelfbewustzijn van deze respondent is niet meteen op te maken uit zijn woorden, 
wel zegt hij dat hij ten minste de Nederlandse grammatica beheerst – en dat is iets wat 
voor zijn kinderen niet geldt. Van groot belang is dat er in zo’n school altijd wel een 
of meer leerkrachten rondliepen die deze kinderen ‘zagen’ en ze op hun eigen soms 
onbehouwen manier aanpakten. 
Andere leraren waren tactischer en sommige maakten er ook echt werk van om de 
kinderen uit de arbeidersklasse bij te spijkeren, met name op het gebied van taal:

  Mijn leraar Nederlands trok het zich persoonlijk aan dat een van zijn leerlingen zo erg 
dialect sprak (…) en ik ben toen drie maanden lang elke maandagmiddag bij hem thuis 
geweest. (…) Dat deed ie op eigen initiatief en daar hoefde je niets voor te betalen. Het 
loon was voor hem dat ik zonder dialect zou praten. En op een gegeven moment zei hij: 
nou, zo is het wel genoeg. Het is prima, zei hij. (17_9-12)
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  Het was er heel plezierig, ongedwongen en ook daar gingen wel eens dingen niet goed. 
Het had iets van: er waren boeken, er werd gelezen en er vonden discussies plaats, over 
van alles en nog wat, politiek, na het eten zaten we nog uren te natafelen, dat was heer-
lijk. Bij ons thuis hadden we dat niet, alhoewel we ook wel eens natafelden. Bij mijn 
schoonfamilie was het een gewone vraag: wat ben je nu aan het lezen?(26_97)

Ook deze respondent heeft later behoorlijk moeten laveren om deze tegengestelde 
belevingen voor zichzelf en voor haar ouders hanteerbaar te maken. Met het voorbeeld 
van haar schoonfamilie probeerde zij daar werk van te maken, maar is daar – voor haar 
gevoel – niet echt in geslaagd, de communicatie met haar ouders bleef – zoals we ook 
eerder zagen – problematisch en vooral positioneel:

Mijn ouders hebben me dat wel eens verweten, dat ik meer bij mijn schoonouders kwam. 
Dat was ook zo. Als ik dan zei wat er speelde en hoe ik het vond, dan drong dat niet 
door. Daar heb ik wel heel veel problemen mee gehad. Daarbij kwam nog dat ouders en 
schoonouders in het zelfde dorp woonden en ik moest het niet wagen bij mijn schoon-
ouders langs te gaan en niet bij mijn ouders. Omgekeerd was dat geen enkel probleem. 
(26_68)

De confrontatie met andere culturele waarden kon ook plaatsvinden in vriendengroepen. 
Een van de respondenten trok met zijn vrienden de binnenstad in en daar namen ze 
deel aan de popmuziekscene die door studerenden en intellectuelen werd gefrequen-
teerd en dat had een stimulerend, maar ook egaliserend effect:

Mijn vriendschappen waren meestal buiten de klas, en zelfs voor een groot deel ook 
buiten de school en als ik daar nu aan terugdenk waren dat allemaal kinderen uit 
arbeidersgezinnen. Ook in het weekend trok ik daar mee op.
(…) dat ging gepaard met belangstelling voor muziek, jeugdcultuur, ik hield van rock, 
Deep Purple, Led Zeppelin, dat was een bepaalde stroming, je kleedde je op die manier, 
net zoals je dat de dag van vandaag ook doet. De mensen die ik daaromheen ontmoette 
in de (…) binnenstad, dat werden mijn vrienden en die heb ik vandaag de dag nog. Die 
zijn gebleven. Ik heb vier jaar geleden een reünie gehad van mijn oude school. Dat was 
echt leuk, maar daar is nooit iets blijvends uit ontstaan. In die subcultuur maakte het 
niet uit, uit welke klasse ze kwamen. (12_23-25)

Deze belangstelling zette zich voort aan de universiteit en hier deed zich dan een 
belangrijke breuk voor met de ‘arbeiderscultuur’ die vooral zichtbaar was in de uit-
gaans- en muziekcultuur:

  Aan de universiteit had je gelijkgestemden, die hadden alle platen van Frank Zappa. 
We zaten bij elkaar te luisteren, maar je had ook andere dingen. Het was eigenlijk wat 
dat betreft een heel gezellige tijd. Muziek was een enorme bindende factor, en het klinkt 
een beetje gek, maar je dacht: als die van die muziek houdt kan hij al niet onaardig 
zijn. En je had in die tijd een discotheek, [naam van discotheek, MM] een soultent, daar 
kwamen de terlenka broeken en zo. Je had wel sterk die tweedeling binnen de jeugd, er 
was een hoop vooroordeel, die soulgasten vielen bij voorbaat al af. Daartegenover zat 
een andere tent voor de werkende jeugd, en in mijn middelbare schooltijd kwam ik elke 

  bij de secretaresse met ‘ja, ik heb destijds een gesprek gehad met professor (…).’ ‘Ja ja ja, 
het is allemaal bekend, daar is uw jas, meldt u zich maar bij dokter… die zal het verder 
wel regelen met u. Ik was stupéfait, ik dacht: ik heb hem door die man, ik begrijp hem 
ook en ik heb hem nog hoog zitten ook. (…) En tot op de dag van vandaag ben ik er nog 
zeer verbaasd over dat ik op deze manier de opleiding chirurgie ben binnengekomen. 
Want juist die chirurgie, dat is een discipline binnen de geneeskunde waar heel veel 
corpsmentaliteit is… Vandaag de dag zou ik daar vrijwel zeker niet zijn binnengekomen. 
(17_74)

Eigenlijk, zo zegt hij, moet een prominent lid die je verdiensten ‘ziet’ en waardeert 
je uitnodigen om deel uit te gaan maken van deze superieure academische wereld – 
anders kom je er niet in. Hier gaat het blijkbaar om een vorm van geslaagde coöptatie 
waarbij de kandidaat – naast de inzet van zijn diplomatieke kwaliteiten – ook de juiste 
inschatting maakte van de heersende mores in deze wereld. Naast een affi niteit op het 
vlak van de religie (die pas bleek uit het gesprek waarin de baan hem beloofd werd) was 
er ook een andere affi niteit: als arbeiderszoon kon hij makkelijker afstand nemen van 
het belang van een schriftelijke toezegging en kon hij leven met de gedeelde waarde 
van ‘een man een man, een woord een woord’. Dat zijn actieve diplomatie daarbij 
eveneens van betekenis geweest was neemt niet weg dat hij – in zijn beleving – zonder 
deze waardering nooit chirurg zou zijn geworden. 

5.1.4.2  Ontmoeting met andere leefculturen
In twee gevallen troffen respondenten in bevriende gezinnen een open communica-
tieve sfeer aan waar ze zich aan konden optrekken. Een respondent ging zich thuis 
voelen in het progressieve gezin van een vriendje op de lagere en middelbare school. 
Dat gezin nam in Brabant actief deel aan het ontkerkelingsproces van de jaren zestig. 
Deze respondent, een psycholoog, maakte er kennis met een cultuur die sterk afweek 
van de cultuur bij hem thuis, en die hem enorm aansprak:

  Het was uitdagender, intellectueel uitdagender, dat sprak me aan. Het was toen al 
dat ik de keuze van die familie meer waardeerde dan de keuzes van mijn ouders, wat 
cultuur betreft. Uitdagender, nieuwer, ik kwam daar in aanraking met jazzmuziek 
bijvoorbeeld, popmuziek, rock, dat werd door de ouders gestimuleerd, dat was op zich 
voor die tijd wel bijzonder (…).
Dat heb ik hoofdzakelijk aan de ouders van dat vriendje te danken, de nieuwe dingen, 
niet alleen de muziek, maar ook de boeken. Thuis werd niet gelezen, want dat was 
slecht voor je, slecht voor je ogen. (16_11-13)

Deze respondent heeft de mogelijkheden van deze opstap volledig benut, maar de grote 
intellectuele kloof met het eigen gezin heeft er echter – zoals we al eerder zagen – ook 
voor gezorgd dat hij een schuldgevoel naar zijn ouders heeft moeten verwerken. 

In een ander geval ging het – volgens de respondent – om kennismaking met andere 
waarden, maar vooral om de geborgenheid en interesse die haar – tijdens haar middel-
bareschooltijd – daar ten deel viel. Dit gezin was een middenklassengezin waar naast 
een leescultuur, ook sprake was van warmte en interesse: 
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het zijn de aardigste bekakte kerels die ik ken. De mensen waren wel ontzettend aardig 
en het grappige is wel dat ikzelf altijd ervaren heb dat als mensen in wat hogere milieus 
zitten, ik daar heel weinig last van heb, die zijn ook heel echt zichzelf. Terwijl die hele 
groep van middenklassers, daar voel ik me altijd een beetje unheimisch, je weet nooit 
precies wat er aan de hand is of hoe dingen spelen. (2_77)

5.1.4.3  Anderen
Een van de respondenten, lector aan een hogeschool, maakte pas echt werk van haar 
tweedekansstudie toen een bekende als het ware toevallig datgene zei wat ze juist in 
deze omstandigheden als eyeopener nodig had:

Het was een winter waarin de kinderen allemaal ziek werden. En toen kwam ik in die 
routine van kinderen naar school brengen, van school halen; een soort moeder zijn. Ik 
was het op een gegeven moment zo zat om alleen maar die verhalen over de bof of de 
rode hond te horen. Dat viel samen met dat een vriendinnetje tegen me zei: ‘Maar je 
kan toch nog gewoon gaan studeren?’ Dat was zo’n kritisch incident. Daar was ik zelf 
niet opgekomen. Ik dacht toen: ‘OK, dat kan dus kennelijk’. Toen ben ik inlichtingen 
gaan inwinnen en gaan studeren. (…) Ik heb toen inderdaad de stap genomen. Het 
was een verlangen dat sluimerend wel aanwezig was, maar waarvan ik toen besloot dat 
ik het ook maar moest gaan doen. (1_44)

Deze respondente had dus blijkbaar dat extra zetje nodig om haar routine te doorbreken 
en haar diepste verlangen te kunnen ervaren en verwoorden. De jongen die zijn klank-
bord in het gezin van een vriendje zocht, was voor de middelbare school nog altijd 
afhankelijk van de beslissing van zijn ouders. Inspiratie en steun kwamen uit een 
onverwachte hoek:

  Volgens het advies van het hoofd van de lagere school zou ik eigenlijk naar de hbs kun-
nen, maar wij hadden een tandarts in M., dat was een heel eind rijden, het was de 
familietandarts, daar gingen ze al generaties naartoe en die hoorde dat en zei: hij kan 
veel meer, hij moet naar het gymnasium. (…) Maar van de hbs konden ze zich nog 
iets voorstellen, van het gymnasium helemaal niets, ze hebben toch het advies van de 
tandarts opgevolgd. (16_11)

Zowel de hint als zijn zichtbare sociale status van de ‘verre’ tandarts waren voor de 
ouders van groter belang dan het oordeel van de ouders van het vriendje van om de 
hoek om de onbereikbare status van het gymnasium dichterbij te brengen. 

Twee respondenten die pas later rechten gingen studeren, spiegelden zich aan univer-
sitair afgestudeerde collega’s met een functie waarvan zij het idee hadden dat zij dit ook 
wel konden vervullen. Een van hen, directeur van de Raad voor de Kinderbescherming, 
vermeldt de uitgesproken stimulans en de morele en concrete steun van zijn collega’s:

  Ik kreeg met twee unithoofden te maken in die tijd. En ik dacht op een gegeven moment: 
wat die mensen kunnen dat kan ik ook. Dat klinkt misschien overdreven, maar ik had 
daar een goed gevoel over. De unithoofden waren leuke mensen, vrij jong, ze waren net 

week in (…) een tent voor scholieren, op vrijdagavond had je Underground en alterna-
tieven, op zaterdag kwamen de werkende jongeren (…) en dat was een totaal andere 
sfeer. (…) Dan was er een echte biercultuur, daar werd plat gesproken, daar voelde ik 
me niet thuis. (12_55)

Voor deze arbeiderszoon leverde de popmuziek het model om zich te identifi ceren 
met de intellectuele klasse en zich tegelijkertijd te onderscheiden van de jongeren van 
zijn eigen klasse. Ook bij een andere respondent, een politicus, was de muziek- en 
jeugdcultuur het middel waarlangs het onderscheid met de vriendjes uit de arbeiders-
klasse duidelijk werd en zich voltrok: 

  Ik had misschien ook wel een beetje een dubbelleven. Op de middelbare school, als je 
dan terugkwam van vakantie sprak je weer plat, en na drie, vier weken was dat weer 
wat afgezakt. Want op die middelbare school zaten ook kinderen uit de middenklasse. 
(…) Maar ik voelde me tegelijkertijd wel aangetrokken tot de kinderen uit die wat 
hogere milieus die in de jaren zestig juist zo op zoektocht waren naar de alternatieve 
dingen; seks, drugs en rock-’n-roll. Daar hoorde ik ook helemaal bij. Dus ik had echt 
aan de ene kant die ‘buikschuiver’(…) en aan de andere kant ook die Puch.(14_32-35)

Voor een andere respondent, een farmacoloog, verliep de positieve ervaring met de 
leefwereld van de hogere klasse via een alpinistenvereniging en dat was zo’n intensief 
gebeuren dat zijn studie erdoor in gevaar kwam. Door deze contacten kreeg hij meer 
affi niteit met de hogere dan met de middenklasse, waaruit het merendeel van zijn 
medestudenten afkomstig was. Maar het belangrijkste is dat hij de fundamentele erva-
ring van het bergbeklimmen in verband brengt met hetgeen hij elders de belangrijkste 
verworvenheid van zijn arbeidersafkomst noemt: 

Maar wat veel belangrijker in die periode was, ik kwam toen in contact – dat was ook 
iets heel raars – met de (…) Studenten Alpenclub en (...) ben ik een heel fanatieke klim-
mer geworden (…) en ik bleek een talent te zijn. (…) Achteraf heb ik me gerealiseerd: 
klimmen is een bezigheid die zich heel erg in het nu afspeelt, want als je dat niet doet, 
donder je een heel stuk naar beneden en dat is vrij onprettig. Dus je moet dat op het 
moment zelf doen en ik denk dat dit ook te maken heeft met: er is wat er is. Daar heb 
ik heel goede ervaringen gehad en ook ik heb er ook heel goede herinneringen aan. (…)
Ik heb daar heel goede vriendschappen aan over gehouden. (2_73)

Deze respondent van wie de oma nog vis ventte in een volkswijk en die in tegenstelling 
tot de meeste anderen nog echte armoede heeft gekend, had van zijn ouders geleerd 
te accepteren wat er was en daar zonder bitterheid mee te leven. Op die manier kon 
hij relatief onbevangen naar hoogst gesitueerde maatschappelijke groepen kijken en 
zich daarin gemakkelijk bewegen, in tegenstelling tot de middengroepen, juist omdat 
ook deze hogere groepen ‘zichzelf’ kunnen zijn. De bergsport betekende dan ook zijn 
introductie via coöptatie in de hogere sociale klasse:

  Dat waren daar heel rijke mensen. En ik weet nog dat een goede vriend van mij waar 
ik veel mee klom, (…) een ouderejaarsstudent – dat was zo’n heel keurige (…) jongen, 
die zei: de mensen van de KNAV, dat zijn bijna allemaal bekakte kerels daar – maar 
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De gevoelige snaar die deze pastoor wist te raken betrof niet zozeer zijn arrogante 
waarschuwing aan het adres van de dochter, maar vooral zijn impliciete verwijt aan 
de ouders van een onverantwoorde beslissing. Daar hadden zij geen verweer tegen 
en juist dat raakte haar in het bijzonder, haar studie was voor haar een uitweg uit die 
weerloosheid en deze gebeurtenis maakte voor het eerst duidelijk dat zij dit niet met 
haar ouders kon gaan delen. 

5.1.5  Het seminarie en de kweekschool

De rol van de vertegenwoordigers van de kerk(en) was niet altijd negatief – integendeel 
zelfs. We hebben al gezien dat geloof – ook in zijn institutionele vorm – een krachtige 
stimulans kan zijn om verder te leren (zie hoofdstuk 2). In het verhaal van de chirurg 
die door zijn hoogleraar geïntroduceerd werd in de chirurgie was het Lutherse geloof 
een belangrijk punt van affi niteit en herkenning. Tot in de jaren vijftig en zestig – vóór 
de secularisatie – was het seminarie juist een geprivilegieerd traject voor kinderen 
uit arbeiders- en boerengezinnen om via het priesterschap maatschappelijke status 
te verwerven. Voor kinderen uit protestantse gezinnen vervulde de kweekschool een 
soortgelijke functie, maar dit traject was minder ingrijpend, men hoefde het huis niet 
uit en de keuze hoefde pas genomen te worden na de mulo. Probleem was dat na 
de kweekschool slechts een beperkte keuze van studierichtingen mogelijk was. Een 
kleinseminarie daarentegen haalde jongens uit hun natuurlijk milieu en bracht ze 
samen in een minutieus geritualiseerde omgeving die helemaal gefocust was op het 
priesterschap. Het voordeel was dat het seminarie doorgaans een gymnasium was en 
dus een ruimere studiekeuze mogelijk maakte. Daarvoor moest men echter besluiten 
zijn opleiding als priester af te breken en dat ging ook niet vanzelf. Dit verhaal van een 
respondent is exemplarisch voor arme slimme arbeiderskinderen uit de jaren vijftig: 

  Op zekere dag kregen we bezoek van een, zou ik haast zeggen, roepingjager van de 
[naam van een religieuze orde, MM]. Het was namelijk zo dat er verschillende ordes 
waren die een roepingjager in dienst hadden, die naar de pastoors van de dorpen ging 
en daar keek naar de leerlingen die bekwaam waren om Grieks en Latijn te volgen. En 
in ruil voor gratis onderwijs die leerlingen naar de school lokte. En zo ben ik naar die 
school gegaan. (…) Ik was eerlijk gezegd zeer onthecht van mijn huis. Ik treurde niet. 
Ik werkte daar blijkbaar hard. Ik haalde goede resultaten. Het was dus een missiesemi-
narie. (…) Er waren altijd paters uit die missies in onze school die daar verbleven en 
vertelden over de missies. En zo hebben we eigenlijk een zeer mondiale vorming gehad 
‘avant la lettre’. Er was ook een museum op onze school. (…) Met speren en allerlei 
messen en toestanden van die primitieve stam. We zagen ook foto’s en fi lmmateriaal uit 
die periode. Het was een logische zaak dat we missionaris werden. Van mijn klas zijn 
er, ik zat in een klas van achttien, een stuk of tien naar het noviciaat gegaan. (25_7)

Ook al was hier duidelijk sprake van een ‘organisatiebelang’, het effect was dat vele 
jongeren verder konden leren en een statusperspectief aangeboden kregen. Bovendien 
kregen ze een soort mondiale vorming. Een andere respondent had geen kleinseminarie 
gevolgd en besloot na zijn laatste jaar gymnasium missionaris te worden en nam daar-
voor deel aan oriënteringsactiviteiten:

klaar met hun rechtenstudie, en die zeiden ook: dat is wat voor jou joh, maar: ik heb 
geen diploma’s, niks, colloquium doen! (…) Mijn oudste dochter ging toen net van de 
basisschool naar het vwo. In een tijdsbestek van een jaar heb ik haar boeken Franse, 
Engelse en Duitse grammatica enzovoort gelezen en een boek over wereldgeschiedenis.
Daarnaast heb ik toen tig buitenlandse kranten gelezen, ik heb toen colloquium gedaan, 
dat ging in drie keer… (23_24)

Een stafjurist bij een rechtbank, die via een tweedekanstraject rechten ging studeren, 
had ervaring opgedaan met langdurige rechtsprocedures en advocaten tijdens een 
zaak tegen een vennoot van haar man:

Ik had al vrij snel in de gaten dat dit soort zaken mij beter lag dan mijn man (…) en 
ik onderhield de contacten met de advocatuur. In [plaatsnaam, MM] ben ik vrijwillig-
ster geworden bij het vluchtelingenwerk en ben ik de juridische begeleiding gaan doen 
van asielzoekers. Ik kreeg veel complimenten van de advocaten met wie ik te maken 
had. Een van hen vloekte toen hij hoorde dat ik rechten ging studeren: Waarom heb je 
dat niet eerder gedaan, dan had ik je onmiddellijk aangenomen als stagiaire. Nu rea-
geerde ik niet zozeer op dat compliment, als wel op de reactie, want ik ben heel lang 
onzeker gebleven over mijzelf. Die advocaat zag wel wat ik kon, ik niet. Over de rech-
tenstudie was ik onzeker of ik dat wel aankon. Ik keek huizenhoog op tegen mensen met 
een universitaire studie. Maar ik wilde het toch proberen; niet geschoten is altijd mis. 
(24_37-38)

Na een carrière als ‘vrouw van’, alternatieve opleidingen en vrijwilligerswerk was er 
een specifi eke ervaring nodig om een universitaire ‘bestemming’ te bereiken. Ook hier 
waren het anderen die – desnoods met krasse uitspraken – daartoe de aanzet gaven 
door uit te spreken wat men zelf niet kon of durfde te denken. 

Ten slotte zijn er de voorbeelden van diegenen die op een negatieve manier in het 
geheugen zijn blijven hangen. Het gaat om leerkrachten die geen oog hadden voor de 
typische omstandigheden van deze leerlingen ofwel om leerkrachten die gewoon niet 
deskundig genoeg waren. In één geval bemoeide de pastoor zich ermee:

  In de eerste klas deed de pastoor zijn ronde bij de gezinnen in het dorp en toen mijn moe-
der vertelde dat ik op het lyceum zat, had ie mijn moeder gevraagd: heeft ze ook Latijn? 
Ja, dat heeft ze. Toen werd ik binnengeroepen en moest ik mijn Latijn boek gaan halen 
en ging hij mij overhoren, woordjes overhoren, die wist ik allemaal en toen kwam ie bij 
het woordje ‘gehoorzamen’ en dat wist ik ook, ja, zei hij, daar gaat het allemaal om (…). 
Toen het klaar was, klapte hij het boek dicht met die opmerking over dat gehoorzamen 
en keek ie mij heel boos aan en toen ging ie weg. En toen dacht ik: dat is dus niet de 
bedoeling, dat een meisje van mijn milieu Latijn leert. Dat was zo duidelijk, het was ook 
wel een beetje een arrogante pastoor, die deftig praatte en zo. Aan de ene kant ga je door 
de grond en aan de andere kant werd ik boos en dat is altijd gebleven – op die katholieke 
kerk. Het volk moest dom gehouden worden, mijn moeder was daar een beetje het voor-
beeld van, hoe mijn ouders überhaupt behandeld werden altijd, dat heeft mij altijd wel 
heel veel pijn gedaan. Dat is nu een soort loyaliteitsconfl ict. (28_68-69) 
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  Dat ik dat allemaal bereikt heb komt omdat ik een luizenleven heb gehad, waarmee 
ik bedoel dat ik veel mogelijkheden heb gekregen door dat seminarie, zo voel ik dat. In 
combinatie met heel hard zwoegen heeft dat opgeleverd wat ik nu heb. Die kansen, dat 
noem ik wel eens een luizenleven. Als je die niet hebt, dan helpt zwoegen ook niets. Wel 
hard te werken, door een enorm door zettings- en concentratievermogen. Er stond wel 
een trein klaar waar ik in kon stappen. (18_38)

De term ‘luizenleven’ moet dus met een korrel zout genomen worden, want deze 
respondent heeft daar altijd hard gewerkt. Hij verwijst eerder naar de context van het 
harde werken, de trein die klaar staat in de richting van maatschappelijke stijging: je 
verwerft status en de egards die erbij horen, maar je oefent ook in eenzaamheid en 
verveling: 

Oh ja, dat had ik eerst niet zo goed in de gaten, maar toch wel, want toen ik thuis 
kwam in de vakantie kreeg ik de beste kamer, en in de vakantie waren alleen maar alle 
dingen voor jou. Wel zat ik altijd alleen, want mijn oude klasgenoten – voor zover ik ze 
nog zag – waren meestal op de ambachtschool en als ze wat anders deden, had ik nau-
welijks meer contact met hen. Tijdens de grote vakanties zat ik daar mooi alleen. Wat 
ik gedaan heb weet ik niet, maar ik moet toch door iedereen beschouwd zijn als een 
bijzonder iets: ‘hij wordt pater en dat is nogal wat!’ In het seminarie speelde het eigen-
lijk nauwelijks meer een rol, je zit tussen gelijkgezinden, je praat er niet steeds over dat 
je pater wilde worden, waar we over praatten was of je met je chocoladerepen rond kon 
komen en of je meekwam met voetballen. Verder verveelden we ons te barsten omdat die 
lessen en de geestelijke lezingen boven de hoofden heen gingen. (18_13)

De tegenstelling tussen de status die thuis toegekend werd en de alledaagsheid, de 
verveling en de geestelijke lezingen als de context van discipline en hard werken heeft 
niet alleen sporen in de herinnering achtergelaten, maar ook in het gedrag als student 
en professional. Om ergens te komen, zo was de boodschap, moest je hard en gedisci-
plineerd kunnen werken en daarbij alledaagsheid, verveling en frustraties op de koop 
toe nemen want anders miste je de trein.

5.1.6  Tot zover

Als het pad naar de universiteit niet vanzelfsprekend was, dan was een goed stel her-
sens niet voldoende om zo ver te komen. Men moest de omstandigheden mee hebben 
en steun ondervinden. Deze steun kwam in de eerste plaats van de ouders, en was 
cruciaal maar tegelijkertijd dubieus, want eigenlijk wilden de ouders hun kinderen 
liever niet kwijt aan een vreemde wereld. Ze gunden hun van harte een studie en 
een beter leven, maar toch het liefst herkenbaar en beheersbaar. Het ging echter niet 
alleen om leren, het ging om de introductie in een andere cultuur en daar hield het 
voor de ouders grotendeels op. Dit dilemma beheerste het handelen en het voelen 
van de ouders. Of er sprake was van een geslaagde introductie in deze andere cultu-
rele en intellectuele wereld, hing in belangrijke mate af van betekenisvolle anderen. 
Belangrijk was dat deze kinderen op gezag van deze anderen bevestigd werden in wat 
ze konden en daardoor zelfvertrouwen kregen. Deze ‘respectvolle autoriteiten’ waren 

  We werden daar enthousiast ontvangen en in de grote vakantie (…) organiseerden 
de paters een fi etstocht voor ons langs alle kloosters van het land waar een grote groep 
geïnteresseerde jongeren aan deelnam. Overal was de ontvangst hartelijk: een grote 
groep joviale gasten die bij wijze van spreken al ravottend een speelse manier van leven 
demonstreerden. Deze sfeer was overweldigend. Sporen hiervan trof ik veel later aan in 
het boek van Brigitte Raskin 1 over haar oom pater Scheutist, missionaris in China. 
Ik had helemaal geen zin om pastoor te worden, dat was saai, missionaris, dat was het, 
de missie trok ons aan, de joviale wereld die we aantroffen was een afspiegeling van de 
grote wereld waar we naartoe zouden gaan. Of ze er over nagedacht hadden weet ik 
niet, maar het was de perfecte reclametechniek, hij sloot naadloos aan bij de toenmalig 
katholieke sociaal bewogen tijdsgeest. Aan het eind van de jaren zestig was die helemaal 
weg, in twee jaar tijd. (13_21)

In deze sfeer, die mij doet denken aan de EO-jongeren- en -gezinsdagen, kwamen 
barsten, en dat verstoorde het idealisme. Na het noviciaat volgden twee jaar fi losofi e 
in het moederhuis:

  Daar kwamen de eerste barsten in het idealisme, we werden geconfronteerd met de oude 
en zieke paters die na een leven in de missies daar hun laatste levensjaren uitzaten, zij 
zaten daar passief binnen de muren en niet in beweging te krijgen. (13_22)

Een andere respondent die uit bewondering voor zijn heeroom na het kleinseminarie 
intrad in het grootseminarie omschreef de sfeer daar als uitermate saai: 

  Ik sloot het gymnasium af op mijn zeventiende. (…) Ik was apetrots, dat was toch wel 
een intellectuele status. Toen ben ik naar het noviciaat gegaan, een tussenfase tussen 
klein- en grootseminarie, daar kreeg ik een toog aan, dat was ook een geweldige gebeur-
tenis. Toen ik daar zat vond ik het op een bepaald moment zo vreselijk saai. Je zat daar, 
we werden verzorgd als prinsen, in een hopeloos gat (…). Je hoefde niets te doen tenzij 
je wens kenbaar te maken en het werd voor je gedaan en het hele jaar kon je zitten 
nadenken over je leven en van alles en nog wat. Ik vond het zo saai, ik dacht toen: wil 
ik dat wel? (18_19)

Ook al was het saai, het seminarie had wel degelijk wat opgeleverd. We hadden het al 
over de mondiale en interculturele oriëntatie – weliswaar niet gedefi nieerd zoals wij 
dat nu zouden doen – die deze jongens uit hun milieu kon halen. Zoals uit het eerste 
citaat blijkt was er ook sprake van een zeker escapisme, van een verwachting van een 
beter en idealistisch leven waar een hogere status mee verbonden was. Men had er ook 
niets anders te doen dan zich bezig te houden met zich voorbereiden op het priester-
schap, daar werkte men hard en gedisciplineerd aan, niet afgeleid door enige verlei-
ding uit de buitenwereld, een soort luizenleven, zoals een respondent zegt: 

1  Deze respondent verwijst naar: Brigitte Raskin, 1994, De eeuw van de ekster: een Belgisch levensverhaal. 
Leuven: Kritak. Scheut is de naam van een plaats bij Brussel waar deze congregatie gesticht werd. 
Een Nederlandse dependance bevond zich tot voor kort in Vught.
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– dat een dergelijk keuzetraject tegenwoordig systematisch ter hand wordt genomen. 
Ook ouders, leerkrachten en deskundigen zijn daarbij betrokken. Voor niemand van 
mijn respondenten was een systematisch keuzeproces de regel, en daarom is de manier 
waarop dit nu met hun kinderen gaat een regelrechte confrontatie met hun eigen ante-
cedenten. Het volgende citaat is bijzonder illustratief voor en het verschil met de actuele 
situatie van de kinderen en de manier waarop het er vroeger aan toe ging:

  Als ik dat vergelijk met hoe tegenwoordig mijn kinderen nadenken over wat ze gaan 
doen, welke beroepsperspectieven dat met zich meebrengt, hoe dat afgewogen wordt, wij 
waren vroeger zo naïef in onze keuzes. Wij gingen vroeger studeren, het huis uit, het 
leven in, je werd gewoon student, en, psychologie ja, ik had een paar boeken gelezen, 
wetenschappelijke boeken en ik vond psychologische experimenten wel interessant, met 
name zoals dat ging in de richting functieleer, ik was ook geïnteresseerd in statistiek, 
methodeleer, de harde kant van de psychologie, de onderzoekskant, zeg maar. Maar 
dat wist ik toen nog maar een beetje voorlopig hoor, in mijn oriëntatie trok me dat het 
meest, meer dan de klinische kant. Ik denk ook wel dat dit de keuze was van minder 
direct met mensen en meer met onderzoek, cijfers, objecten. (16_41)

Achteraf kan men de diepere motieven proberen te achterhalen die meegespeeld heb-
ben in zo’n keuzeproces. Op het eerste zicht leek het meer op ‘natte vingerwerk’, maar 
vooral valt op dat het element ‘keuze’ eerder van ondergeschikte betekenis was. Naast 
de behoefte om het ouderlijk huis te verlaten bleek het vooral om vragen te gaan als: 
kan ik deze studie wel aan, durf ik naar de universiteit, is dit een praktisch beroep 
waarmee ik mijn brood kan verdienen? Maar het ging ook over het realiseren van 
‘gewekte’ interesses en grotere idealen, heel dikwijls geïnspireerd door een vakkun-
dige leraar. 

5.2.1.1  Automatisme, een ander leven en zekerheid
Van alle verhalen uit dit onderzoek over studiekeuzes is het verhaal van een burgerlijk 
ingenieur het meest nuchtere en minst complexe. Het is een verhaal over het bijna 
automatisch voortzetten van een richting die nu eenmaal op de middelbare school 
was ingeslagen en – na enige twijfel door gebrek aan informatie – aan de technische 
universiteit gecompleteerd werd:

  Ik wist wel zo’n beetje welke richting ik op wilde gaan, maar heb tot in de vijfde klas 
getwijfeld omdat ik geen duidelijk beeld had. Je had in die tijd geen beroepsvoorlichting 
of studiebegeleiding en je had minder keuze in studierichtingen. Uiteindelijk vond ik 
het het beste om verder te studeren en koos ik voor de TU. Je had als voordeel dat je je 
keuze voor de richting in de eerste klas moest maken, en niet vooraf. (11_29)

Dit automatisme treffen we niet alleen aan bij bèta’s. Een respondente die na het 
gymnasium voor Engels koos, is zich aan de ene kant sterk bewust van het gebrek aan 
refl ectie waarmee deze keuze gepaard ging, maar door te verwijzen naar het gedrag 
van haar oudere zus in dat verband, laat ze zien dat er ook andere onbewuste motieven 
speelden. Zij is de respondent die haar ouders in bescherming nam tegen haar oudere 
zus die een ‘wild’ leven leidde:

doorgaans welwillende leraren die zagen wat het kind in zijn mars had en iets extra’s 
deden opdat het kind zich zou kunnen ontwikkelen. Maar het kon ook gaan om vrien-
den die iets te betekenen hadden, subculturen waarin andere waarden beleefd werden, 
aardige mensen in de werkkring of zelfs passanten die als het ware toevallig een rol 
vervulden. Het waren vaak ‘aardige’ mensen die het belangeloos deden, zo leven ze in 
de herinnering voort. Op die manier kwamen de meeste respondenten voor de poor-
ten van de universiteit terecht.

5.2  De academische wereld

Niet voor iedereen kwam de kennismaking met de universiteit direct na de middel-
bare school. Enkele afgestudeerden zijn er via een tweedekanstraject gekomen. Voor 
sommigen van hen vergde dat veel inspanning en volharding. Kenmerkend voor deze 
groep was dat zij na de lagere school met een studie begonnen die geen directe toe-
gang tot de universiteit verschafte. Anderen hadden na de middelbare school – die wel 
adequaat voorbereidde – eerst een andere studie aan een hbo-instelling, het grootsemi-
narie of de universiteit geprobeerd en/of afgerond en waren daarna pas op het spoor 
terechtgekomen waarin ze zijn afgestudeerd. Nog anderen (met een adequate voor-
opleiding) hadden eerst wat ‘rondgezworven’ of hadden een tijdlang gewerkt (in een 
baan en/of het huishouden) en waren pas later begonnen met een universitaire studie. 
De meesten echter waren na de hbs, het gymnasium of (in sommige gevallen al) het 
vwo direct naar de universiteit gegaan. Ik zal in deze paragraaf dit onderscheid zo veel 
mogelijk hanteren en bekijken hoe deze diversiteit in trajecten zich verhield tot spe-
cifi eke en gemeenschappelijke sociale achtergrondkenmerken. Dit traject had name-
lijk ook consequenties voor de manier waarop men zich aan de universiteit bewogen 
heeft. In ieder geval was naar de universiteit gaan – ook al leek het voor sommigen op 
het eerste zicht niet zo – geen vanzelfsprekendheid.
Met name zij die direct naar de universiteit gingen, waren eigenlijk verbaasd dat zij zo 
ver waren gekomen. Zij hadden de boodschap en/of het gevoel van ‘de universiteit is 
eigenlijk niet voor ons’ weliswaar overwonnen, maar nog niet helemaal geïntegreerd. 
Bovendien stond de keuze voor de universiteit ook nog voor andere (levens)keuzes en 
dat kwam al tot uiting in de keuze voor een studierichting. Studeren aan een univer-
siteit was niet alleen een kwestie van hard studeren, maar het was ook een levensstijl 
waartoe men zich moest zien te verhouden. Het was vooral een uitdaging waar men 
zichzelf tegenkwam.

5.2.1  Een studierichting kiezen

Met het kiezen van een studierichting was men doorgaans al langer bezig, en zoals 
blijkt uit meerdere getuigenissen was men daar het eerste jaar aan de universiteit (en 
zelfs volgende jaren) nog niet helemaal uit. Voor de meesten was de keuze van een 
studierichting geen traject van weloverwogen keuzes op basis van adequate informatie, 
soms leek het zelfs op een proces van proberen en zich vergissen. Sommige responden-
ten wijzen erop – naar aanleiding van hoe het nu met hun kinderen of leerlingen gaat 
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Dit wat lange citaat is bijzonder illustratief voor de onbekendheid en onzekerheid 
waarmee de keuze voor de studierichting voor meerdere mensen verliep. De afweging 
een toekomst te kiezen op basis van de vakken waarin men goed is werd onderge-
schikt gemaakt aan de vraag via welk beroep men het best zijn toekomst voorbereidt. 
Het moest een echt klassiek beroep zijn, herkenbaar voor jezelf en voor de ouders en 
vooral niet vaag. In het afwegingsproces stak de sociaalwetenschappelijke belangstel-
ling van de respondent nog even de kop op in de vorm van interesse voor de psychiatrie, 
maar daarvoor moest je eerst medicijnen studeren. Bovendien speelde hier de status-
druk van de moeder een belangrijke rol, zij vroeg advies aan de psychiater die de vader 
behandelde en zijn mening gaf de doorslag. Niet zijn mening over de inhoud van de 
studie en het beroep maar over de zwaarte van de studie. Het was nu alleen nog een 
kwestie van de studie aankunnen, verder waren alle vragen opgelost. De contacten met 
studenten uit alfastudierichtingen openden andere perspectieven voor hemzelf, maar 
er was een crisis nodig om tot een ander besluit te komen (zie ook hierna): 

Ik liep stage; ik zat in m’n vijfde jaar. Ik had vier weken op de longafdeling gelopen en 
toen moest ik twee weken polikliniek draaien. En toen moest ik iets uit gaan zoeken over 
reuma, en toen dacht ik: ‘Ja, maar ik ben toch niet gek!’ Het interesseert me werkelijk 
helemaal niets! Ik merkte dat ik eigenlijk heel erg theoretisch aangelegd was. Ik wil iets 
weten, en als ik het weet is het goed. Volgende. De vraag wat ik ermee kan heb ik me 
eigenlijk nooit gesteld. Bij medicijnen moet je gaan toepassen. En dat interesseerde me 
werkelijk helemaal niets. (3_88)

Eerder zagen we al dat sommige respondenten de beelden van hun ouders als het ware 
symbolisch extrapoleerden door apotheker te worden in plaats van analist, en arts in 
plaats van verpleegkundige. Zij zelf beleefden het op dat moment anders en hadden 
– op bewust niveau – hun eigen motieven. De respondent die farmacie ging studeren 
motiveert het als volgt: 

  Ik wilde zo veel dingen en de farmacie had van alles wat, scheikunde, wat natuur-
kunde, biologie en dat leek me heel leuk om te doen en er zat ook veel praktisch werk in 
en dat vond ik ook leuk om te doen

  V.: En het idee dat je dan na je studie een praktijk moest zien te vinden, speelde dat ook 
mee?

  A.: Dat wilde ik niet, dat wist ik al van tevoren. Ik dacht: ik ga absoluut niet in zo’n 
winkel staan, daar heb ik geen trek in, nee. Heb ik ook nooit gedaan. En dat maakte 
me wel een beetje een zonderling, want iedereen in die tijd wilde gewoon een apotheek 
hebben, mensen kwamen uit apothekersfamilies. (2_71-73)

Ook hier speelde het argument dat het een praktische studie was waar je meerdere 
studie-interesses in kwijt kon een belangrijke rol. Dat hij geen apotheker wilde worden 
met een eigen zaak moest hem doen uitzien naar een ander perspectief. Hij kwam als 
onderzoeker en docent terecht aan de universiteit. De oogarts die niet tevreden was 
met het perspectief van haar vader (‘interne opleiding, een fl atje, een autootje’) was na 
haar eindexamen desondanks nog helemaal niet uit wat ze wilde gaan studeren. In 
eerste instantie dacht ze niet aan de universiteit en overwoog ze een studie die voort-
borduurde op haar vrijwilligerswerk in een jeugdsociëteit: 

  Mijn oudste zus is Sociale Academie gaan doen, want die zat in de tijd van ‘je doet 
niks’. En schreef sociale als sosjale; die tijd. Dus zij had een carrière voor ogen van 
druiven plukken en maar zien. Uiteindelijk (…) heeft ze het ver geschopt en allerlei 
managementfuncties gehad. En eeuwige spijt dat ze niet gestudeerd heeft. (19_24) 

Het resultaat was dat zij in de stad waar zij en haar ouders wonen, in tegenstelling tot 
haar zus, een ‘echte’ studie wilde beginnen, maar welke dat zou zijn leek eerder het 
resultaat van afstrepen dan van een systematische aanpak:

Ja. Dat was ook de reden waarom ik ging studeren. Met gymnasium ga je nu eenmaal 
niet niet studeren. Ik koos voor Engels omdat ik daar iets beter in was; het was geen hele 
bewuste keuze. Als je nu ziet dat kinderen al in de vijfde klas naar allerlei voorlichtings-
dagen van de universiteit gaan… Ik schreef me ergens in en had het geluk dat ik ingeloot 
werd, want er was toen nog een loting. (19_26) 

Een respondent voelt zich op en top socioloog maar voor hij die keuze met volle over-
tuiging maakte, had hij er al een halve studie geneeskunde op zitten. De wijze waarop 
hij eerst voor een studie in de medicijnen koos was exemplarisch voor hoe dat kon 
gaan in een arbeidersmilieu. In eerste instantie was het allerminst duidelijk wat hij 
zou kunnen en willen studeren:

  Ik had (…) helemaal geen fl auw idee wat ik nu eigenlijk moest worden. Tot de derde 
klas wilde ik in het leger. Toen draaide ik helemaal om: ‘Dat nooit’. Terugdenkend lag 
mijn interesse toen al bij het onderwerp waar ik later bij sociologie ook op ben afgestu-
deerd. Dat was milieuspecifi eke selectie in het onderwijs. Maar dat had ik helemaal niet 
in de gaten. Ik kan me nog herinneren dat dit bij een geschiedenisproefwerk aan bod 
kwam, met een open vraag. De docent zei dat hij het niet met me eens was, maar ik 
kreeg voor de manier waarop ik de vraag beantwoord had een 9. Maar omdat ik op de 
hbs-B zat, dacht ik niet aan geschiedenis of sociologie, aan alfa. 

  De vraag naar welke mijn toekomst zou zijn, stelde ik me niet eens. Daar kwam ik niet 
eens aan toe. Dan denk je al heel snel aan medicijnen, wat achteraf gezien een foute 
keuze was. Biologie, beetje scheikunde, psychiatrie. Achteraf gezien lag mijn interesse bij 
psychiatrie, waar heel veel sociologie en fi losofi e in zit. Maar dat had ik helemaal niet in 
de gaten. Of ik dacht dat ik helemaal via de weg van medicijnen bij dat soort onderwerpen 
terecht moest komen. Wat natuurlijk fl auwekul was, maar wie vertelde mij dat? 

  Ook met leraren kon ik er niet over praten. Mijn vader was toen in behandeling bij een 
bekende psychiater. Daar praatte mijn moeder wel eens mee, en die zei dat de studie 
medicijnen wel zwaar maar niet moeilijk was. Dat is een groot verschil. Je tastte meer 
af of je iets aankon. Niet wat het inhield of wat je ging doen. De vraag die ik mij stelde 
was of ik het aankon. Niet zozeer de inhoud. En toen ben ik dus medicijnen gaan stu-
deren.(3_70-75)

  (…) Het is een heel duidelijk beroep. Je hebt een beeld van de huisarts. Wist ik veel wat 
een socioloog deed. Je had toen van die boekjes om je te begeleiden bij je studiekeuze, 
maar wat een socioloog deed… beleid… het was allemaal ver weg. Je dacht aan de klas-
sieke beroepen. (3_83-84)
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vader meegekregen, dus daarom ben ik naar de hts gegaan. (4_64-66)

Deze studie was behoorlijk pittig, omwille van de abstracte wiskunde en kwantum-
mechanica – in zijn ogen was medicijnen studeren makkelijker – maar op het moment 
dat het leuk zou moeten worden, verdween de uitdaging:

  Van de vier jaar was het derde jaar een stagejaar. Dan ga je drie maanden daar, vier 
maanden daar en drie maanden daar werken. Een stage was ontzettend leuk. Toen ben 
ik drie of vier maanden gaan varen met een vrachtboot (…). Want een schip heeft ook 
elektrotechniek. Met de bedoeling natuurlijk om een leuke tijd te hebben. Rond die tijd 
ben ik gaan twijfelen. Ik vond het allemaal heel eenzijdig worden. Toen begon het me 
een beetje te irriteren om alleen maar over transistors, schakelingen en apparatuur te 
praten. Ik wilde het breder. Ik wilde met die techniek iets met een groter belang doen; 
iets wat ik interessanter vond. Ik wist toen niet precies wat, maar ik ben toen in het laatste 
van die vier jaar langzamerhand naar medicijnen gaan neigen, maar ook niet om 
arts te worden. Ik wilde medisch wetenschappelijk onderzoek doen. Daar had ik toen 
hele foute ideeën over, blijkt achteraf. (…) Dus mijn plan was om tot mijn kandidaats 
medicijnen te doen, en dan onderzoeker te worden. Maar ik wilde die drie jaar doen 
om meer in die medische wereld thuis te zijn, om mee te kunnen praten; volwaardiger 
te zijn. Dat was mijn idee. Zo ben ik aan medicijnen begonnen. (4_75)

Het verband tussen deze overwegingen en zijn huidige professionele activiteiten lijkt hier 
redelijk ver te zoeken. Tijdens zijn studie medicijnen heeft deze technische invalshoek 
plaatsgemaakt voor een professionele artsenidentiteit en maatschappelijke interesse:

Gaandeweg heb ik de gedachte van dat technische laten varen. (…) Bovendien was ik 
gewoon gepakt door het dokter worden. Je komt in een andere cultuur terecht, en ieder-
een gaat die kant op. Ik vond psychiatrie toen heel boeiend en leuk. Ook in die tijds-
geest. Die enorme acties tegen biologische psychiatrie. Volgens mij moest dat ook 
allemaal anders. Met die dingen houd je je dan ook bezig. (4_87)

Tegenover dit studiekeuzetraject, dat evolueerde van het concrete naar het abstracte en 
waarin we sporen van de praktische levenshouding van thuis denken aan te treffen, 
waren er tegenovergestelde ervaringen waarin van meet af aan gekozen werd voor een 
alfa- en/of gammarichting. In één geval had de inspiratie voor de studie fi losofi e te 
maken met de tijdgeest van de jaren zestig, in een ander geval zien we een – in eerste 
instantie – aarzelende ‘theoretische ontwikkeling’ op het vlak van de sociale weten-
schappen na het seminarie. De studie fi losofi e van de ene respondent was gewekt door 
deel te nemen aan leesgroepjes georganiseerd door zijn broer, een ‘hippie’: 

  Die zat op een lerarenopleiding, had allerlei pretenties, las Sartre. Die was heel erg in, 
existentialisme en zo. We zaten samen in leesgroepjes, met een man of vier, daar deed 
mijn vriend dan ook weer aan mee. We lazen anarchisten, en Marx en dergelijke. Het 
was niet echt fi losofi e, maar daar heb ik leren begrijpen dat ik het leuk vond om te theo-
retiseren, om afstand te nemen van de echte dingen; van de empirie. Daarin ligt de kern 
van mijn interesse in fi losofi e, de empirie vind ik maar lastig. Ik ben meer geïnteresseerd 
in concepten, ideologieën, ‘hoe denken we over dingen?’ (6_80)

  Ik heb me opgegeven voor de hbo-j. Uiteindelijk vroeg ik me af of dat wel iets voor mij 
was. Ik zou toch ook kunnen studeren, naar een universiteit toe, in plaats van een 
hbo-opleiding? En wat zou ik dan studeren op die universiteit? Geneeskunde is ooit 
wel eens door mijn gedachten gegaan, zij het heel zwak. Ik weet, in mijn examenjaar 
was er iemand die daar heel stellig in was: ik ga voor geneeskunde! En dat vond ik zo 
ongeloofl ijk knap, want voor mijn gevoel stond dat zo ver weg, zo ergens bovenaan, dan 
moet je toch wel heel goed zijn. (26_27)

Duidelijker kan een uitspraak over de ‘ontoegankelijkheid’ van de universiteit niet zijn. 
De combinatie van faalangst en onbekendheid verhinderde deze respondent echter 
niet de voorlichtingsdagen aan de universiteit te bezoeken en dat resulteerde in het 
‘compromis’ van een studie pedagogiek. Al snel moest ze vaststellen dat dit geen studie 
voor haar was, maar tegelijkertijd kreeg ze wel een goed beeld van wat haar wel lag:

Fantastisch vond ik statistiek, de rest kon me minder boeien. Er zat ook iets van kinder-
neurologie in en dat werd gegeven door een kinderneuroloog, nou, die colleges, die vond ik 
fantastisch. Toen ontstond de twijfel van wat doe ik hier? Op een gegeven moment moest 
ik bij klinische pedagogiek een kind nadoen (enorme zucht), op je handen en knieën met 
een autootje door de kamer rennen, toen wist ik het: dit kan ik niet, dit wil ik niet, dit is 
niet voor mij weggelegd. Toen ik daarna in de stadsbus zat, toen wist ik het: ik ga voor 
geneeskunde, ik ga loten En toen dacht ik: hoe ga ik ze dat thuis vertellen?(26_32)

Vooral die laatste verzuchting zegt heel veel over de betekenis van de ouders in de 
keuze voor een studierichting: de opluchting van de zekerheid moest nog de toets van 
de ouders kunnen doorstaan. Je kunt vraagtekens stellen bij de didactische betekenis 
van het nadoen van een kind, maar van groter belang is de symbolisch betekenis van 
deze gebeurtenis voor haar ‘bewustwordingsproces’ in combinatie met haar voorliefde 
voor statistiek en neurologie. Vervolgens werd zij drie keer uitgeloot voor medicijnen 
en pas na haar protest bij de minister kon zij haar studie medicijnen aanvangen. Met 
een minder sterke motivatie en ambitie had ze het waarschijnlijk allang opgegeven. 

5.2.1.2  Een omweg
Dat de voorkeur voor een praktisch beroep en voor duidelijke en concrete studieonder-
delen in de gezinscultuur kon wortelen, wordt treffend geadstrueerd door het verhaal 
van een cardioloog. Ondanks de invloed van de moeder die als ouvreuse bij de schouw-
burg het gezin in aanraking had gebracht met ‘cultuur’ opteerde hij in eerste instantie 
voor een studie voor technisch ingenieur:

  Dat was in de traditie van mijn vader. (…) Ik knutselde heel veel. Dat was een van 
mijn hobby’s, daar was ik veel tijd aan kwijt. Mijn vader nam van zijn werk altijd 
leuke dingen mee: oude telefoontoestellen, onderdelen uit een alarmcentrale. En ik had 
een hele buurtcentrale gemaakt. Daar was ik veel tijd aan kwijt. Aan knutselen, en 
schema’s tekenen, en ingewikkelde schakelingen maken. Ja, ik had een telefooncentrale 
gemaakt voor vijf jongens in de buurt. (…) Maar dat moet me ook heel veel tijd gekost 
hebben. Van alles wat ik bouwde maakte ik ook elektrische schema’s; ik zat eerst uit te 
pluizen hoe dat moest. Ik had een enorme technische interesse, ongetwijfeld van mijn 
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De frustratie over het niveau van de sociologie in de sociale academie had in ieder 
geval duidelijk gemaakt dat hij de universiteit intellectueel aankon. Maar het had hem, 
die er trots op was het gymnasium af te ronden in de daarvoor gestelde zes jaren, 
behoorlijk wat studievertraging gekost. Niet alleen de angst voor de ‘onbekende’ uni-
versiteit moest overwonnen worden, maar ook de onzekerheid en twijfel aan het eigen 
kunnen. Bovendien had hij zich, door de reactie van de vader, niet vrij genoeg gevoeld 
om angst en onzekerheid opzij te zetten en gewoon te ‘proberen’. 

5.2.1.3  En weer: loskomen van de ouders
In dit proces van de keuze voor een studierichting kwam de invloed van de ouders en 
het milieu op de een of andere manier steeds weer om de hoek kijken. De twee laat-
ste voorbeelden laten zien dat ze er impliciet waren. Soms echter bemoeiden ze zich 
expliciet met de studiekeuze, zodat een ‘echt beroep’ gekozen werd. Soms hadden de 
kinderen het gevoel dat zij hun ouders niet in de steek konden laten, dat zij hun keuze 
uiteindelijk bij hen moesten verantwoorden en dat zij op zeker moesten spelen. In 
twee gevallen had de moeder zo veel macht dat zij haar kinderen ook bij hun studie-
keuze goed in de greep had. In het ene geval betreft het de respondent die al tegen 
de zin van de moeder naar de hbs was gegaan, in het andere geval een dochter die bij 
gebrek aan ondersteuning na anderhalf jaar ophield met haar universitaire studie. 
Zoals ik al eerder beschreef was de eerste respondent, een theoloog, na zijn middel-
bare studies in een kibboets gaan werken:

Het jaar daarop kwam ik in de zomer terug. Ik wilde niet in Israël blijven. Ik heb er 
een hele fi jne tijd gehad maar dacht:’Hier kom ik niet verder (…)’. En ik wil iets inter-
nationaals. Landbouw of medicijnen. Nou dat laatste dat kon niet dus dan wordt dat 
verpleging. Het werd dat laatste. (7_71)

Ondanks de ‘vlucht’ bleef de druk van de moeder effectief: geen medicijnen, maar 
ook geen landbouw, überhaupt geen universiteit, maar de interne opleiding voor de 
verpleging, zodat er meteen een inkomen was. 

  Ik ben toen (…) ik twee maanden terug was in Nederland, hier (…) begonnen. Daar 
heb ik ook mijn vrouw ontmoet. We hebben hier de zogenaamde A-opleiding gedaan. 
Daarna ben ik verder gegaan in [plaatsnaam, MM] daar heb ik mijn Zwarte kruis 
gehaald, psychiatrie. Dat is de B-verpleging. Het Gele kruis was A en het Zwarte B. 
(…) Daarna ben ik samen met mijn vrouw vier maanden door Zuid-Amerika getrok-
ken. Dat was bijvoorbeeld ook iets dat mijn moeder helemaal niet wilde of zag zitten. 
Dat was allemaal eng en vreemd. Wij waren inmiddels getrouwd, dus we hadden daar 
weinig boodschap aan. Het ging meer als mededeling: dan gaan we weg en dan zijn we 
terug. (7_73)

De manier waarop hij terechtkwam in de verpleging maakt ook veel duidelijk over de 
pragmatische overwegingen die aan de basis van zo’n studiekeuze konden liggen: 

  Ik had in Den Haag gesolliciteerd en hier. Ik kon in Den Haag komen, maar daar had-
den ze een probleem met huisvesting, en ik dus ook. Ze konden me daar niets garanderen, 

Het ‘afstand nemen van de empirie’ was echter niet meteen duidelijk, om daar achter 
te komen was een omweg nodig:

Na mijn middelbare school ben ik eerst psychologie gaan studeren in T. Na een half jaar 
strandde ik volkomen, het was heel erg gedragstherapie, behaviorisme, en die ‘operante 
conditionering’ kon me echt gestolen worden. Later dacht ik steeds meer dat die keuze 
voor psychologie wel gepast was, want ook binnen de fi losofi e heb ik een heel duidelijke 
hang naar de psychologie, de psychologische fundering van de fi losofi e. (…) Wat ik goed 
heb gedaan, is dat ik besefte niet op de juiste weg te zitten. Mijn broers hebben doorge-
kwakkeld, maar ik zette er een punt achter. Ik ging op kamers wonen en na drie jaar 
her en der gewerkt te hebben, (…) heb ik dan gekozen voor fi losofi e. Toen was ik ook echt 
gemotiveerd en ben ik naar [plaatsnaam, MM] verhuisd. Daar heb ik als een beer 
gewerkt en haalde ik allemaal achten. En dat is zo gebleven. (6_81)

Om afstand te kunnen nemen van het empirische was eerst een ‘uitsluitingproces’ nodig 
en dat proces – zo blijkt uit de context van dit interview – had diepere wortels en had alles 
te maken met het achter zich laten van zijn oude milieu om verder te kunnen met zijn 
leven. Een studie fi losofi e stond op die manier als het ware symbool voor een radicale 
breuk met het concrete en het praktische – en symbolisch met het arbeidersmilieu. 

De andere respondent, afgestudeerd en gepromoveerd in de sociologie, verliet het 
groot seminarie omdat er geen enkele uitdaging meer voor hem inzat. De universiteit 
was in eerste instantie geen optie:

  Ik kwam thuis en de droom viel helemaal in duigen, maar ik kon alleen maar zeggen: 
ik kan het niet en ik weet niet wat ik wel wil. Mijn moeder suggereerde mij de kweek-
school, een goede baan, maar dit leek me ook vreselijk saai, de universiteit durfde ik 
niet, ik heb wel gym maar ik ben toch maar een lulletje, aan de universiteit daar zitten 
geleerden. Ik heb nog brieven geschreven naar de paters (…), ik nam toch ook afscheid 
van hen. Een pater waar ik goed contact mee had, schreef ik dat ik eigenlijk niet durfde, 
dat is toch niet voor mensen zoals ik, ik zou het misschien wel willen, maar… Terwijl ik 
een boekenwurmpje was, toch? 

  De redding was dat er op het werk van mijn vader (…) een maatschappelijk werkster was 
waar mijn vader mee was gaan praten, hij was namelijk in de problemen gekomen, hij 
was psychisch niet sterk, en was in elkaar geklapt want men had daar stukloon ingevoerd, 
en hij had ook problemen met mij. Zij hebben krom moeten liggen voor mij, ze hebben 
fi nancieel alles voor me over moeten hebben en dan komt ie terug… Wat dan? (18_20)

Loskomen van de angst voor de universiteit is niet de makkelijkste opgave wanneer 
je vader is ingestort door onder meer jouw keuze. Op advies van de maatschappelijk 
werkster ging de ex-seminarist naar de sociale academie en pas daar ontstond duide-
lijkheid over wat hij verder wilde:

  Maar ik vond het daar zo armoedig… Alle jochies en meisjes zaten Van Doorn en Lammers 
te lezen, schitterend boekje, goede defi nities en daarna wilde ik wel weer een ander 
boekje lezen, maar al die anderen niet. Toen dacht ik: wat zitten we hier nou te doen? 
En toen ik klaar was, dacht ik: en nu ga ik gelijk naar [de universiteit, MM] toe! (18_42)
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Naast deze seksespecifi eke vooroordelen speelde – aldus de dochter – ook de eigen 
frustratie van de moeder een belangrijke rol. Daarna ging ze werken als secretaresse, 
trouwde, volgde haar man naar het buitenland, kreeg drie kinderen en besloot toen – na 
de hint van een vriendin – voor een studie theologie en later godsdienstpsychologie. 

Voor een van de respondenten was zijn interesse voor de kunstacademie thuis onbe-
spreekbaar, net zoals kunstgeschiedenis, en daarmee werd het geschiedenis. Hij had 
het kleinseminarie afgerond en had besloten geen priester te worden:

Ik was nog braaf (…) en volgzaam en vriendelijk, doen wat papa en mama zeggen. 
Hun argument was dat er geen geld mee te verdienen was. Dat ik doodarm zou worden. 
En zij waren zelf doodarm, dus zij wilden niet dat wij ook zo werden. Wij begrepen dat 
(…). Er moest op zeker gespeeld worden. Ik wou kunstgeschiedenis doen, maar je kon 
daar dus nergens mee aan de bak komen. Je kon nergens als kunsthistoricus lesgeven of 
zo. (…) Dus koos ik maar geschiedenis. (25_14-23)

Dit op zeker spelen overvleugelde de individuele voorkeur dermate dat de verschui-
ving van kunst academie via kunstgeschiedenis naar geschiedenis eerder op een termi-
nologische exercitie dan op een weloverwogen keuzeproces lijkt. Maar opvallend is dat 
dit niet via een reële dialoog met de ouders gebeurde, maar zich vooral in zijn hoofd 
leek af te spelen. Later dreigde zijn broer hetzelfde lot te ondergaan, maar toen had 
mijn respondent de positie om in te grijpen: 

  Hij is begonnen met rechten. (…) Maar ook omdat ik mijn artistieke roeping verraden 
had, heb ik gezegd: je mag niet doen wat ik gedaan heb, je moet je intuïtie volgen en het 
zal lukken. Als het niet loopt, zal ik je helpen. Het is niet nodig geweest en het is door 
mijn toedoen dat hij na zijn twee jaar rechten terug naar de muziekschool is gegaan, 
dan ingangsexamen gedaan heeft voor conservatorium en dan via een lange lijdensweg 
– ik denk dat hij tien jaar gewerkt heeft voor hij zijn eerste prijs voor compositie. (…) 
Hij is nu een soort onderdirecteur van het conservatorium, hij was bijna rector. Maar 
dat is mislukt omdat hij geen lid van de Loge was. (25_145-147)

Die laatste opmerking lijkt op het eerste gezicht typisch voor Vlaanderen en of ze klopt 
is moeilijk na te gaan, maar ze zegt wel iets over de beleving dat je als arbeiderskind 
bij voorbaat uitgesloten bent van belangrijke informele circuits die over je carrière 
gaan. In het volgende hoofdstuk zullen we zien dat ook Nederlandse respondenten 
dergelijke ervaringen hebben.

Voor een van de respondenten was de keuze voor de Universiteit van Amsterdam 
een keuze tegen het gereformeerde geloof van zijn ouders. Deze keuze vond plaats 
nog voor de grote secularisatiegolf en bracht nogal wat complicaties mee. Hij was de 
zoon van een binnenschipper in loondienst, na de lagere school was hij begonnen met 
de mulo, daarna overgestapt op de kweekschool en had een paar jaar gewerkt in het 
gewone en speciaal onderwijs:

  Toen besloot ik naar de universiteit te gaan, ik wilde naar de GU. Mijn ouders waren 
geschrokken, ze hadden, hoe arm ze ook waren, steeds weer wat geld in de groene 

en ik was toen hier geweest voor een gesprek, en aangenomen, en hier bleek een personeels-
fl at ter beschikking te staan. Toen dacht ik: 1+1=2; ik wil als de donder weg uit dat huis van 
mijn ouders; ik houd het daar niet. Ik was een tijd in Israël geweest, en weer even terug, 
maar het was zo verstikkend. Ik dacht: ‘Laat ik in T. beginnen en ik zie wel’. Opleiding, 
dak boven je hoofd, eten en drinken: wat wil je nog meer? Heel pragmatisch. (7_91)

Maar echt uitdagend was deze studie niet:

Theoretisch haalde ik het op mijn sloffen. Het was heel erg leuk om te doen maar heel 
erg uitdagend was het in die zin niet. Het werken met zieke, doodzieke mensen was wel 
weer een uitdaging. (7_93)

Als verpleegkundige kreeg hij snel een leidinggevende functie, ook weer tegen de zin 
van de moeder: 

  Mijn vader vond dat op zich allemaal wel leuk, maar die werd helemaal overheerst 
door mijn moeder. Na Zuid-Amerika ben ik in een bejaardenhuis (…) gaan werken, 
als leidinggevende (…). Dat heb ik vier jaar gedaan. Rond mijn dertigste ging het bloed 
kruipen waar het niet gaan kon, en heb ik allerlei studiegidsen aangevraagd. Het ging 
toen op een gegeven moment tussen psychologie en verplegingswetenschappen, het laat-
ste logisch omdat dat in het verlengde lag van mijn beroepsopleidingen. Psychologie 
natuurlijk omdat ik daar heel veel mee te maken had in de psychiatrie. Ik bekeek de studie-
informatie van beide opleidingen en vond ik het heel beperkend, op de een of andere 
manier. Toen dacht ik: ‘Bij welke studie ligt nu eigenlijk mijn hart?’ (…) Ik zag niet zo 
goed wat ik met die kennis zou willen. Toen kwam toch die orthodoxe prikkel van mijn 
moeder voorbij; niet zozeer dat orthodoxe, maar wel religie; godsdienst. (7_75-79) 

Deze observatie over de orthodoxie van zijn moeder deed hij achteraf, tijdens het inter-
view, maar op het moment ‘dat het bloed ging kruipen…’ speelden vooral andere mani-
festaties van religie een belangrijke rol: 

  Nou, voor mij is dat bewust begonnen in Israël. Het samenkomen van jodendom, christen-
dom en islam. (…) Dat fascineerde me toch wel: wat hebben ze gemeen, wat hebben ze 
als bijzonderheid, waarin zijn ze helemaal niet overeenkomstig? Dat zou dus uiteinde-
lijk de trend zetten voor mijn studiekeuze. Uiteindelijk werd het theologie. (7-81)

De respondent die uiteindelijk koos voor een studie godsdienstpsychologie had in eerste 
instantie de invloed van haar moeder – die vond dat een studie voor meisjes een ver-
keerde investering was – overstegen en ging Frans studeren:

  Ik heb eerst een jaar Frans gestudeerd in G. En ik denk dat daar het milieu wel in mee-
speelde; dat het gewoon niet lukte. Ik kon mijn draai niet vinden. Ik was niet vertrouwd 
met een studentenvereniging. Ik voelde me eigenlijk ongelukkig. Ik had ook een vriendje 
in de stad waar ik toen woonde, dus was gespleten in de zin dat ik thuis probeerde te 
raken in G. maar ook nog thuis probeerde te zijn in E. Het was denk ik ook wel een beetje 
de impliciete druk van mijn moeder: ‘Je hebt dat vriendje, dus is dat studeren ook eigen-
lijk onzin’. Dus daar ben ik na een jaar mee opgehouden en ik ben gaan werken. (1_6)
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5.2.2.1  Vervreemdende studie-ervaringen
De respondent die begon met medicijnen en later de switch naar sociologie maakte, 
werd in het eerste jaar constant geconfronteerd met sprekende verschillen met zijn 
medestudenten:

Wat ik heel snel merkte, was dat je bij ons mensen had die al in het eerste jaar tijdens 
de pauze van een snijzaalsessie hun witte jas aanhielden. Ik snapte dat helemaal niet. 
Ik heb bijvoorbeeld ook nooit een snijzaalset gekocht. Die leende ik van vrienden die 
diergeneeskunde deden. Ik kocht ook geen medische encyclopedie. Ik was heel mini-
maal. We hadden practica medische psychologie, en ik deed m’n mond niet open. Ik 
snapte het ook niet. Het eerste jaar hadden we iets over autisme, en we moesten heel snel 
onze mening geven. Hoe kon ik nu mijn mening geven over iets waarvan ik niet eens 
wist wat het was? (3_99)

Het verschil zat niet alleen in de fi nanciële mogelijkheden, maar ook in de verba-
zing over de betekenis van statussymbolen en de weigering om zich deze eigen te 
maken, zowel in de vorm van materiële attributen als in de communicatievormen. 
Als Limburger had hij geen enkele affi niteit met de ‘Hollandse’ gewoonte om via een 
strategisch antwoord van zijn aanwezigheid blijk te geven. In zijn beleving zag hij het 
echter wat scherper:

  Een vriend van mij zegt altijd: ‘Wat is een intellectueel? Dat is een Hollander met 
een grote bek’. Zo keken wij als Limburgers daar tegenaan. Hollanders doen gewoon 
ongegeneerd over alles hun mond open. Niet gehinderd door enig inzicht. Als je maar 
iets zegt. Dat hadden wij als Limburgers niet. Ook omdat we van zo’n strenge school 
kwamen. Alleen als je iets gevraagd wordt, en als je iets te melden hebt. Het eerste jaar 
heb ik helemaal verpest. Het tweede jaar kon ik mee. Maar ik dacht wel: ‘Er wordt toch 
een hoop afgeouwehoerd hier’. (3_101)

Ook nadat hij besloten had sociologie te gaan studeren (hij moest helemaal opnieuw 
beginnen) kwam hij in een vreemde wereld terecht. Ondertussen had hij zijn verbale 
achterstand ingehaald; 

  Op de studentenfl at praatte ik veel met andere studenten. Daar heb ik de vaardigheid te 
praten ontwikkeld. Ik leerde m’n mond open te doen. Ik las heel veel en merkte dat ik me 
in een discussie wel overeind kon houden. Ik studeerde ook heel hard. Bij medicijnen deed 
ik wat ik moest doen. Bij sociologie deed ik bij wijze van spreken drie keer te veel. (3_119)

Bij de sociologen werd hij op een totaal andere manier geconfronteerd met zijn arbei-
dersafkomst:

  In het derde jaar heb ik [naam van een bijvak, MM] gedaan, maar daar ben ik met 
ruzie weggegaan, want ik werd er helemaal niet goed. Kijk, ik ben arbeiderskind. En 
daar zaten bijna allemaal middenstandskinderen die zich bijna allemaal geneerden 
voor wat hun ouders deden met die arbeiders. Zij kwamen dan die arbeiders helpen. 
Maar naar mijn idee deden ze precies hetzelfde als hun ouders: de arbeiders vertellen 
hoe ze zich moeten gedragen en wat ze moeten doen. Voor mij was daar geen onder-

VU-collectebus gestopt. Mijn vader riep uit: aan die rooie universiteit? De commu-
nicatie hierover was dus nihil. Ik nam persoonlijk contact op met de decaan van het 
Pedagogisch Didactisch Instituut om mij te oriënteren op pedagogiek en deze advi-
seerde mij contact op te nemen met de hoogleraar orthopedagogiek S. (30_12-15)

Dat een potentiële student ter oriëntatie contact opneemt met de decaan van een faculteit 
klinkt in onze moderne oren vreemd, maar in die tijd was het PDI kleinschalig en 
informeel 2. Bovendien was deze respondent, die later medewerker werd aan dit insti-
tuut, ondanks zijn arbeidersafkomst niet erg autoriteitsgevoelig: 

Ik heb daar helemaal geen moeite mee, op de mensen afstappen. Ik heb nooit angst 
gehad voor gezag, ik schiet iedereen aan, ik heb eigenlijk geen angst voor autoriteiten. 
Tegen echte academici kijk ik wel op, ik heb er bewondering voor. (30_14)

Als je in die tijd informatie wilde, moest je die dus zelf gaan zoeken en als je karakter 
en instelling je meezaten, kon je toch een heel eind komen. Maar verder zullen we 
zien dat ondanks fl air en gevoel voor exploratie, afkomst toch een belangrijke rol bleef 
spelen. 

Het proces van de studiekeuze was vaak ingewikkeld en omslachtig en de invloed van 
de afkomst deed zich hier vooral gelden in de voorstelling van de ‘onbereikbaarheid’ 
van de universiteit en de omwegen die men daarom moest maken om zijn ‘bestem-
ming’ te bereiken. In eerste instantie speelde men op zeker en betekende ‘goed zijn’ in 
een of meer schoolvakken een indicatie, maar geen fase in een keuzeproces. Als men 
zich wilde informeren, was men vooral op zichzelf aangewezen. In de meeste geval-
len stond de keuze van de studierichting in het teken van een vaste baan (als leraar 
bijvoorbeeld) of een bekend en klassiek beroep (zoals arts). Een artistieke en sociale 
richting kwam pas later. 

5.2.2  Leven en studeren

Studeren aan een universiteit was niet alleen studeren, maar ook kennismaken met 
een andere manier van leven. Juist omdat men een omweg moest maken om er te 
komen, namen de meesten de studie zeer serieus. Slechts een enkeling gooide zich in 
het studentenleven of gebruikte die tijd om een muziekcarrière op te bouwen. Maar de 
meesten gingen hard studeren en kwamen daarbij zichzelf en de anderen tegen. Het 
eerste waar men tegenaan liep was dat men een buitenbeentje was op verschillende 
vlakken.

2  Op een weblog formuleert een ex-collega van deze respondent het als volgt: ‘Het instituut was 
klein en overzichtelijk en de professor hechtte eraan een band op te bouwen en te houden met 
haar medewerkers en studenten. Zo werden alle eerstejaars in kleine groepjes uitgenodigd op de 
thee in haar huis in B.’.
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  En toen zat daar echt zo’n ontzettende felle feministe (…) en dat mens was helemaal 
weg van Virginia Woolf. (…) Er kwam iets in voor over het feit dat de mannen zich 
terug konden trekken in de studeerkamer, en dat vrouwen geen eigen ruimte hadden. 
(…) Voor haar was dat blijkbaar heel normaal geweest. (…) En ik had zoiets van: 
‘Snotverdomme, wij woonden met z’n vijven in drie kamers!’ Ik sliep met m’n zusjes op 
één kamer. We hadden een chambre-en-suite, en m’n ouders sliepen in het ene deel en 
het andere deel was de woonkamer. Hoe wil je daar nu in godsnaam voor iedereen nog 
een eigen ruimte creëren? Dat snapte ze helemaal niet. Ze ging er niet op in. Ze zat zo 
in haar eigen referentiekader, dat ze zich niet voor kon stellen dat er grote delen van de 
samenleving waren, ook begin jaren tachtig, die dat gewoon niet hadden. (5_61)

5.2.2.2  Een normaal traject?
Deze vervreemdende ervaringen zijn de respondenten die een bèta- of medische studie 
deden grotendeels gespaard gebleven. Zo was de respondent die eerste hts gedaan 
had en daarbij een nogal losbandig leven had geleid, helemaal om door zijn studie 
medicijnen:

  Ja. Ik ben heel serieus begonnen en haalde echt briljante cijfers, in het begin. (…) Dat 
eindeloos drinken en uitgaan was nog maar incidenteel; je zat natuurlijk wel in het stu-
dentenleven. Ik wilde die studie ook echt heel graag doen; liep college als een bezetene. 
Achteraf hoorde je dat anderen dat bijna niet deden, of incidenteel. Ik liep alle colleges 
en werkgroepen af. Ik studeerde heel hard; maakte of kocht uittreksels. Ik had het gevoel 
dat ik ouder en wijzer was. ‘Ik ga ervoor en nou geen gezeur’. Die studie heb ik heel 
serieus gedaan. (4_87)

Om alle mogelijkheden van de studie te benutten was een omweg niet altijd nodig. 
Ook aan de universiteit zelf kon je in een adequate omgeving terechtkomen. De res-
pondent en hoogleraar scheikunde schetst een beeld van een intrigerende studie- en 
promotieomgeving vol nieuwe uitdagingen en steun van docenten en andere promo-
vendi. Op zijn manier kreeg hij alle kansen voor een individueel en uitdagend traject 
dat als het ware vanzelfsprekend uitmondde in een universitaire carrière:

  Toen deed ik tijdens mijn doctoraalperiode het hoofdvak analytische chemie bij een 
vreselijke aardige docent, maar toen ontmoette ik iemand die vaste stoffen chemie deed 
en deze […] chemie werd toen gedaan op het [naam, MM]-instituut, daar had ik mijn 
eigen studeerkamer met een collega. Ik vond dat zo intrigerend dat ik mijn analytische 
docent vertelde dat ik van zijn vak bijvak zou maken en van de vaste stoffen het hoofd-
vak. Dat was een heel moeilijke richting, het was heel uitdagend, gelukkig studeerde ik 
af bij een promovendus, die geduldig was, die me veel leerde van alles, goede metingen 
doen. (27_30)

Deze respondent had het gevoel dat hij helemaal op zijn plek terechtkwam, maar 
voelde zich – zoals we verder zullen zien – niet helemaal thuis in het studentenmilieu. 
Ook de leraar Duits had overwegend positieve herinneringen aan zijn studietijd, hij 
hield, gemeten naar de normen van die tijd, een redelijk strak studieschema aan en 
daarin was hij wel bijzonder:

scheid. Ik ben wel eens meegegaan naar een vergadering, en dan kreeg ik ruzie over hoe 
ik erbij zat. (…) Zo’n middenklassenkind kwam mij dan vertellen hoe ik mij tussen die 
arbeiders moest gedragen. Ik heb er bijna iemand voor z’n bek geslagen. Poppenkast. 
(…) Ze gedroegen zich als missionarissen. Zij schreven de arbeiders voor hoe ze zich in 
die vakbond moesten gedragen! (…) Dat was een ‘actieonderzoek’. (3_119)

Daarna is hij overgestapt op een andere afstudeerrichting en vond daar wel zijn intel-
lectuele bestemming: hier kreeg hij de kans een theoretische uitdaging te combineren 
met ‘trouw’ aan zijn afkomst:

Toen heb ik (…) dus socialisatie gedaan. En bij sociale fi losofi e hield ik me bezig met 
Foucault; macht en socialisatietheorieën. En vanuit die socialisatietheorieën ben ik 
afgestudeerd op het onderwerp ‘onderwijs en milieuspecifi eke selectie’. Het idee was: is 
het begrip ‘ongelijke kansen’ wel zo’n goed begrip? Wat gaat erachter schuil? Wat wil je 
ermee? (3_119)

De socioloog die na het seminarie en zijn studie aan de sociale academie zelfvertrouwen 
en liefde voor de sociologische theorie had opgedaan, kwam naar zijn gevoel in een 
bizarre wereld terecht:

  Dat was het dieptepunt van het dieptepunt, ik was vijf jaar ouder dan de eerstejaars, 
ik had wel wat langer haar, ik was niet gecharmeerd van de KEN of van Mao, ik was 
tamelijk rechts in hun ogen, en ouder. Het was een totaal armoedig klimaat, in werk-
groepen moesten we elkaar beoordelen, naast mij zat een meisje (…) te breien, en toen 
ik haar wat vroeg – omdat ze geen woord inbracht – zei ze: ‘ik ben toch bezig’. Je kreeg 
altijd een 7 van iedereen. En als je van een werkstuk zei dat het onder de maat was, 
kon je gelijk de deur uit… Ik ben al heel snel opgehouden met het normale curriculum. 
Met twee vrienden heb ik een heel eigen studiepatroon gevolgd, wij deden wat we zelf 
wilden en deden net of dat paste in de opgave en niemand van de staf die daar iets van 
durfde te zeggen. Een werkstuk moest klaar zijn binnen zes weken en wij kwamen na 
zes maanden aanzetten met zo’n pak en dat was dan het werkstuk voor socialisatie. 
Die jongen wist niet dat wij überhaupt nog met dat vak bezig waren, zoiets lezen was 
toch ook idioot en wij hadden al bij voorbaat een 8. En dit was het gevolg: een specifi eke 
en duidelijk omschreven opdracht uitvoeren kon ik niet! Een onderwerp nemen, afba-
kenen, stap voor stap uitwerken, ik moest dat na mijn afstuderen nog leren toen ik op 
[mijn latere werk, MM] kwam. (18_42)

Omdat deze studenten de studie erg serieus namen, ze hadden er immers een lange 
weg voor moeten afl eggen, konden ze niet anders dan een eigen uitweg zoeken. Dat 
kon dan in een eigen ritme en volgens eigen inzicht, maar daarmee werd men niet 
voorbereid op een confrontatie met de werkelijkheid van het werk waar men zijn inte-
resse moest inpassen in vastgestelde kaders. Nu zijn dit tijdgebonden beelden met 
hun kansen en beperkingen, maar het is wel afhankelijk van de werkkracht en creati-
viteit van het individu of je de kansen kunt benutten en de beperkingen overstijgen. 
In dat verband was de kennismaking van een andere respondent met de feministische 
invalshoek in de studie een dermate vervreemdende en beperkende ervaring dat zij 
ermee ophield. Zij studeerde pedagogiek en ging als bijvak vrouwenstudies volgen:
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om zijn weg te vinden en dat ze ‘de’ studentencultuur zouden representeren. Men kon 
er niet bij horen en men wilde er niet bij horen. 
Er waren echter alternatieven. Een van de respondenten was lid geworden van een 
‘linkse’ studentenvereniging:

  Ze bestaat niet meer, ik vind het ook niet zo’n goede vereniging, maar goed, ik was 
ook weer meegenomen door een ander die dan zei: daar moeten we heen en die me 
meenam, maar toen puntje bij paaltje kwam, haakt hij af en zat ik erin. Het was echt 
zo’n vereniging die doorgeslagen was naar de andere kant, men vond dat studenten 
maatschappelijk betrokken moesten zijn en blijven en niet zoals in corpsverband dat 
je buiten de samenleving stond. Je maakte deel uit van die samenleving, dat sprak 
me wel aan, maar na een tijd bleek dat ze reactionair de andere kant uit waren. Als 
ik bijvoorbeeld een college had gelopen en ik had een jasje aan en ik ging zo naar de 
sociëteit, dan kreeg ik van alle kanten te horen of ik niet beter naar het corps kon gaan, 
want hier hoorde je een trui te hebben.(…) Het was toch een beetje een vereniging 
van salon socialisten met relaties naar die Franse kliek zal ik maar zeggen, een beetje 
Sartre. Ik heb nooit zo de pest gekregen aan dat soort existentialisme als toen. Het was 
onwaarachtig, niet doorleefd, intellec tualistisch en het deugde gewoon niet, dat voelde je. 
(17_31-33)

Helemaal in de geest van de tijd was deze vereniging solidair met de arbeiders, maar 
ook dat vond weinig genade in de ogen van mijn respondent. Juist omdat hij uit een 
arbeidersmilieu kwam, was hij bijzonder gevoelig voor de dubbelzinnigheid die met 
deze solidariteit gepaard ging: 

  Ze hadden hun mond vol over arbeidersbeweging en zo, de een had een vader die was 
hoog leraar, de ander zat in een orkest... Arbeidersbeweging? Wat een geklets allemaal, 
ik ben de enige die wist wat het inhield, dus ja… (…) Op een gegeven moment zijn ze 
gefuseerd met iets van werkende jongeren en toen was het al snel over. Het was niet echt 
een goede studenten vereniging, maar goed ik zat daar met nog drie medicijnenstudenten 
en met zijn drieën hadden we wel een goede band. (17_35)

Het was niet alleen de onechtheid van de solidariteit dat hem stoorde, ook de macho-
achtige cultuur van ‘wij jongens onder elkaar’ stond hem tegen:

  Soms moest ik achter de bar gaan staan, dan zat er die fi guur (…) die was ook lid (…). 
Die deed aan boksen en ik vond het helemaal niet leuk zoals hij deed, hij ging een beetje 
feuten, hè. Dat vond ik niet leuk. Ik hoorde daar eigenlijk toch niet echt thuis… Het 
fi jnst vond ik toch ’s avonds op de fi ets naar een jaargenoot te gaan op de kamer en daar 
gewoon een kop koffi e te drinken en een beetje bij te praten, daar voelde ik me wel weer 
thuis. (17_44)

Een andere respondent werd in zijn vereniging naar eigen zeggen een ‘obscure fi guur’ 
omdat hij geweigerd had om in de zomer aardappels te gaan rooien voor de sociëteit, 
waarna hij zich afgemeld heeft. Een andere respondent had er een vriendinnengroep, 
het lidmaatschap leverde een reisje en een vriendje op, maar betekende eigenlijk niet 
veel: 

  Ja, ik heb drie jaar over mijn kandidaats gedaan, dat was de tijd die er voor stond, ook   Ja, ik heb drie jaar over mijn kandidaats gedaan, dat was de tijd die er voor stond, ook   
drie jaar voor mijn doctoraal met theaterwetenschappen en fi losofi e als bijvakken. Voor 
mijn scriptie kreeg ik een prima docent (…) als begeleider, hij zat niet echt achter je 
broek aan, je kon in je eigen tempo je scriptie schrijven, ik had het laatste jaar misschien 
iets sneller kunnen zijn. (12_57)

Als deze respondenten eenmaal hun weg gevonden hadden met studeren, ontpopten 
zij zich doorgaans als gedisciplineerde, hardwerkende en autonoom opererende stu-
denten die erop gericht waren de mogelijkheden van hun studie te benutten. Dit wil 
echter niet zeggen dat ze andere facetten van het studentenleven veronachtzaamden.

5.2.2.3  Een studentenvereniging
Opvallend is dat bijna alle respondenten een nogal moeilijke verhouding hadden met 
studenten verenigingen. In de tijd dat zij aan hun studie begonnen werd het steeds 
minder evident dat een student lid werd van een studentenvereniging, of zoals een van 
de respondenten het verwoordt met betrekking tot het corps:

Het corps was ook niet populair, en dat komt omdat er ineens zo’n grote toestroom van 
studenten was die de weg niet kenden en die zeiden: bekijk het maar, we gaan onze 
eigen gang. (12_45)

In deze uitspraak kan men een aankondiging zien van de vervanging van de elitaire 
circuits door het individualisme dat de nieuwe klassen door hun gebrek aan sociale net-
werken meebrachten. Maar in andere uitspraken lijkt het eerder te gaan om koudwater-
vrees of een vorm van afkeer al dan niet geuit als een vorm van klassenvijandigheid. 
Voor de meeste respondenten kwam de vraag of ze lid van een studentenvereniging 
zouden worden of niet namelijk überhaupt niet ter sprake. Lid worden van het elitaire 
studentencorps was sowieso geen issue. Er speelden wel overwegingen om eventueel 
een andere vereniging op te zoeken, maar de voorkeur ging uit naar andere mogelijk-
heden om in het studentenleven te integreren:

  Wat je zag als student was de tweedeling tussen corpsstudenten en anderen en die was 
heel diep. (…) We zijn omdat we onze weg moesten zien te vinden in het studentenle-
ven, korte tijd lid geweest van [naam van vereniging, MM]. (…) Het verenigingsleven 
op zich sprak ons niet aan. We hadden ons eigen subcultuurtje met popmuziek, ik 
maakte zelf muziek, en dan kwam je bij [naam van vereniging, MM] en het had toch 
het stempel van: kérel…! Die cultuur van dat soort studenten sprak me helemaal niet 
aan, maar ik voelde me wel student. Wij organiseerden onze eigen avondjes thuis, we 
haalden een paar kratten bier en als we dan al eens naar de kroeg gingen, gingen we 
naar de journalistenkroeg in de oude stationswijk, die er toen nog was. Die vonden we 
veel leuker, dat was links, en al die studentenverenigingen waren rechts, vonden wij. 
(16_66)

Deze uitspraak illustreert de aankondiging van het nieuwe type student voor wie de 
introductie in het ‘old boys network’ geen optie meer was. Twee evidenties over stu-
dentenverenigingen worden hier weerlegd, namelijk dat men ze nodig zou hebben 



184 Doorzetters 185Een geslaagde transitie

gaan zitten, of ik had in therapie moeten gaan, of een training moeten krijgen om 
daarmee te kunnen omgaan. Ik zat het daar allemaal zelf te doen en dat werd steeds 
heviger, ik heb daar slapeloze nachten door gehad. (20_101-102)

Hoe ‘sociale angst’ deze respondent ook tijdens zijn beroepsloopbaan parten is blijven 
spelen – en met name de vraag waarom hij het zo belangrijk vond om bestuurlijke 
taken op zich te nemen – zal ik in hoofdstuk 8 behandelen. Ook een andere respon-
dent werd lid van de faculteitsraad en maakte daarmee een begin aan zijn bestuurlijke 
en politieke carrière. Bij hem treffen we geen sporen aan van sociale angst: 

  Ik kwam op de universiteit tijdens de naweeën van de grote revolte, in 1972. Er was toen 
nog een schaduwprogramma door een aantal studenten en docenten op marxistisch-
leninistische basis. Taalbeheersing en taalkunde vanuit [deze visie, MM]….
Dat heb ik één jaar meegemaakt, maar ik ben heel snel in het bestuur terechtgekomen. 
Ik was op de middelbare school al bij de schoolkrant en de leerlingenraad betrokken, en 
eigenlijk heb ik dat op de universiteit doorgezet. Dus je had de Wet Universitaire 
Bestuursvorming, die was toen op zijn toppunt. (14_19-20)

In deze functie kreeg hij al snel te maken met de dilemma’s die horen bij bestuur-
lijke verantwoordelijkheid. Hij werd afgesneden van zijn achterban en tegelijkertijd 
moest hij vaststellen dat zijn collega’s bestuurders, hoogleraren en docenten, hem als 
bestuurder niet serieus namen: 

  Dus ik zat (…) daar als lid van het faculteitsbestuur. (…) Toen had je de hervormings-
voorstellen van Ger Klein, de toenmalige staatssecretaris, die dwong de studies terug te 
gaan in duur. Dat voerden wij uit. Toen stond ik dus helemaal tegenover de vakgroep. 
Er kwam een studentenbezetting, en dan kon ik met zo’n baard en lang haar uitleggen 
dat het wel in vijf jaar kon. (…) En dat ze een actieve verantwoordelijkheid hadden 
om dat in die periode te doen, en niet zo vrijblijvend en los van de maatschappij hun 
idealen koesteren en er dan eindeloos over doen. Ik was dus ook heel erg gemotiveerd 
om dat uit te dragen. Nou, dan merk je dat je denkt dat je meedoet, maar als het erop 
aankomt niet echt. Dus op het moment dat het faculteitsbureau bezet was en de politie 
erop werd losgelaten, werd ik even niet geïnformeerd. (14_21)

Opvallend is dat zijn persoonlijke motivatie om als bestuurlid het overheidsbeleid te 
verdedigen niet alleen zijn politieke overtuiging weerspiegelde maar ook geïnspireerd 
lijkt door zijn sociale positie als zoon van een arbeider. Maar hij had ook een sociale 
positie als student en vooral dat speelde een rol voor zijn medebestuurders en dat was 
een frustrerende ervaring :

(…) als je me vraagt: ‘Wat heeft je gebutst?’, dan is dat meer die bestuurlijke ervaring. 
Dat je wel als vertegenwoordiger in een bestuursorgaan zit en verantwoordelijkheid 
draagt, maar als ’t puntje bij ’t paaltje komt toch niet serieus genomen wordt. (14_48)

Maar deze gebeurtenis had geen radicaliserend effect, want tot de marxistische activisten 
voelde hij zich niet aangetrokken:

  Het sprak me niet zo aan, eigenlijk. Nee, ik weet het eigenlijk niet … (aarzelt) daar heb 
ik eigenlijk niet zo veel over nagedacht, achteraf gezien, ik denk dat ik er niet zo veel 
aan vond. Ik heb na het eerste jaar nog wel een studiereis van drie weken gemaakt (…). 
Ik heb toen ook nog wel mijn eerste of tweede vriendje opgelopen. (28_109) 

Eigenlijk is dat de ondertoon van ieder die ooit lid is geweest van een studentenvereni-
ging: ik vond er niet zo veel aan, eigenlijk had ik ze niet nodig, soms leverde het wel 
iets op maar als het om vertier ging was het elders beter. Het belangrijkste in echter 
dat er een cultuur heerste die hun niet lag. 

5.2.2.4  Studentenactivisme
Slechts één respondent heeft bijna fulltime deelgenomen aan het studentenactivisme 
van de jaren zestig en zeventig. Het gaat hier om de respondent die eerst missionaris 
wilde worden en zich daarna ontwikkelde – via de uit Frankrijk afkomstige idee van de 
priester-arbeider – in de richting van het marxisme-leninisme en later in de vakbond 
ging werken. Achteraf ziet hij hierin een duidelijke rode lijn en die heeft minder te 
maken met zijn arbeidersafkomst dan met de katholieke levenssfeer waarin hij was 
opgegroeid:

  Het lag ook helemaal in de lijn van het voorgaande dat ik studentactivist werd. Zo 
kwam ik in contact met de maoïstische [naam van beweging, MM]. Deze beweging 
werd voornamelijk gedragen door ex-seminaristen en studenten afkomstig uit de katho-
lieke elitaire colleges. Hun ideeën spraken mij aan, de parallellen met de missionaire 
gedachte waren overduidelijk, de bezieling was gelijkaardig, alleen de taal en de poli-
tieke analyse was anders. De studie hoefde er niet onder te lijden. Ik was drie kwart jaar 
bezig met actie voeren, dan ging ik twee tot drie maanden heel had studeren en examens 
afl eggen, ik haalde dat en daarna ging ik twee maanden geld verdienen om mijn studies 
te betalen. (…) Tegen het eind van mijn studie heb ik afscheid genomen van [naam 
van de beweging, MM], ik liep aan tegen de autoritaire structuur en de paternalistische 
dominantie ervan. Ik had bovendien ondertussen kennis gemaakt met andere interpre-
taties van het marxisme, onder meer via de colleges van [naam, MM] die het marxisme 
plaatste in de hele fi losofi sche traditie van de laatste eeuwen. (13_26-27)

Er waren ook minder activistische vormen van participatie aan de studentenbeweging, 
namelijk door zitting te nemen in de inspraakorganen. Een van de respondenten rolde 
er als het ware vanzelfsprekend in en dat was geen onverdeeld prettige ervaring:

  Voor je ’t wist zat je daar dus in. Toen moest er een dagelijks bestuur aangesteld worden 
en men vond het belangrijk dat er een student in zat en toen werd ik gevraagd, ik werd 
dus lid van het dagelijks bestuur, toen werd de faculteit gevormd, er kwam een facul-
teitsraad, daar ging ik in en die faculteitsraad had een dagelijks bestuur en daar zat ik 
ook in. Voor ik het wist zat ik in allerlei besturen en ik scheet in mijn broek, ik durfde 
nauwelijks te praten. Ik kwam bij mensen thuis, van die regenten, (…) we gingen bij 
hen thuis vergaderen en ik liep daar verloren. (…) Ik zat toen als lid van het bestuur 
in de Raad en toen moest ik het woord voeren, het water liep me over de rug. Dus die 
sociale angst – die was eigenlijk heel opvallend. Ik had er, achteraf gezien niet in moeten 
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  Dat was een moeilijke positie, want ik durfde in die kringen niet hardop te zeggen van 
dit kunnen jullie niet maken, ik weet waar ik het over heb, want ik kom uit zo’n milieu. 
Ik zat daar dus altijd heel onecht te zijn. [De respondent zucht, MM] Dat was echt wel 
moeilijk, ja. (28_125-130) 

Ook al was deze respondente het in grote lijnen wel eens met de sociologische analyse 
van de positie van de vader, zij ervoer de verkondiging van de achterliggende visie als 
opdringerig en beperkend voor haarzelf en als vernederend voor haar vader. Maar het 
was vooral gênant dat haar vader ermee geconfronteerd werd. Of de vader het zelf 
zo scherp heeft aangevoeld is van minder belang dan de beleving van de dochter. Zij 
stoorde zich zowel aan de ontkenning van de gevoelens en de intelligentie van haar 
vader als aan de onmogelijkheid om hem en zijn klasse te verdedigen en te zeggen 
waar het volgens haar echt om ging. Het feminisme had op deze respondente een veel 
uitgesprokener positieve invloed, maar dat ging over haarzelf en haar persoonlijke 
leven, het werd bovendien geen object van haar studie: 

Ja, dat kwam bijna meteen na het begin van die linkse beweging. Hier was ik wat fana-
tieker. Ik las Simone de Beauvoir, dat sloeg op mijn 21ste in als een bom. Dat was 
eigenlijk het allerbelangrijkste dat ik in die tijd gelezen heb. Wat ik daar verder alle-
maal in deed, weet ik niet, eigenlijk niet zoveel. (28_139)

Twee belangrijke sporen om te participeren aan studentenactiviteiten – het vereni-
gingsleven en het studentenactivisme – waren omstreden opties. In beide activiteiten 
overheerste in hun ogen een cultuur waar ze niet bij wilden horen. Zij moesten zelf 
hun weg zien te vinden buiten deze opdringerige kaders om. En dat individuele traject 
was geen makkelijke opgave.

5.2.3  Studievertraging en crisis

Dankzij inzet en hard werken hebben de meeste respondenten hun studie binnen een 
redelijke termijn afgemaakt. Er stond een belangrijke stok achter de deur: elke studie-
vertraging had fi nanciële consequenties: ofwel een beurs terugbetalen ofwel voor een 
nog langere tijd de last van een studielening met zich dragen. Desondanks bood deze 
stok niet altijd een sluitende garantie voor een vlotte studie. Het leven als student, het 
studeren zelf, de wereldvreemdheid van de stof die men moest bestuderen, kon voor 
de nodige vertraging zorgen. Maar ook de kans om volop te experimenteren met een 
ander soort leven, leverde ‘bekoringen’ op:

Er is zelfs nog een periode tijdens mijn studie geweest dat ik er aan dacht om ermee op 
te houden, ik voelde me niet zo lekker, ik besteedde veel tijd aan dat klimmen, maar 
ach, het is ook leuk om op die leeftijd onverantwoordelijk bezig te zijn. Dat moet ook. 
Ik had een vriend, die was een beetje ouder en die zei: je moet het gewoon afmaken. 
Hou op met dat gezeik, maak het gewoon af, want later loop je je anders voortdurend 
af te vragen: had ik het toch niet af moeten maken. (…) Ik had nog een serie tentamens, 
daar zag ik wat tegenop, die heb ik gewoon domweg gemaakt en gehaald. (2_90)

  Nou ja, misschien wel tot sommige van de opvattingen, maar niet tot de mensen die 
daar achteraan liepen. Dat was mijn klasse niet. (…) Mijn vriendjes zaten op voetbal, 
want ik bleef in [plaatsnaam, MM] voetballen, en mijn vriendjes van de straat hadden 
daar helemaal niets mee. Dat was voor hun iets exotisch, buitenissigs, ver van hun bed. 
Zij waren uiteindelijk mijn referentiekader. (14_65-69)

De tegenstelling tussen de levende en de theoretische arbeidersklasse kan niet helder-
der geformuleerd worden. Dat was eigenlijk de grondhouding van iedere respondent 
die zich geconfronteerd wist met de ideeën van de studentenbeweging van die tijd: het 
gaat over ons maar wij herkennen ons daar niet in, het is eigenlijk niet onze klasse 
die spreekt. Dit komt veel dichterbij dan het gebral van sommige leden van het stu-
dentencorps.

De belangrijkste confrontatie met de opvattingen van het studentenactivisme vond 
plaats tijdens de colleges. Hier was men bijzonder gevoelig voor de tegenstellingen 
die de ideeën over de betekenis van de arbeidersklasse opriepen. Al eerder hadden 
we het over de ergernis over een specifi eke lezing van Virginia Woolf en de afkeer 
voor het paternalisme van een linkse vakgroep. Ook hier was de kritiek dat de realiteit 
van het leven en de reële economische betekenis van de arbeiders in alle discussies 
buiten beschouwing bleef. Over een heftige discussie met een linkse docente zegt een 
respondent, socioloog:

  Daar hadden we ook hele discussies over met haar. Zij vond dat allemaal heel erg 
belangrijk, en toen zei ik tegen haar: ‘Wie pakt straks jouw sigaretten in als iedereen 
naar de universiteit gaat?’ Dan werd ze boos. We provoceerden wel, maar er moeten 
toch ook mensen zijn die ‘de sigaretten inpakken’. (3_121)

Achteraf is er nog verontwaardiging over de druk om mee te doen, de onmogelijkheid 
eraan te ontsnappen, en het schuldgevoel dat je erdoor kreeg. Op een bepaald moment 
kwam het voor een respondent, een psychologe, erg dichtbij: 

  Ja, dat was gewoon verplicht, dat begon meteen na het kandidaats en toen werd het 
hele onderwijs stilgelegd en toen mocht je alleen maar lezen wat de linkse beweging 
voorschreef, Habermas en Adorno, arbeidersbeweging…

  Nou ja, het ging dus over mijn vader. In theorie vond ik het wel leuk, ik heb een keer 
geprobeerd om er met mijn vader thuis over te praten. Ja, zei ie, ze stonden bij de 
fabriek ook al pamfl etten uit te delen, die studenten, op een manier dat het gênant 
voor hem was. En toen dacht ik: dat is het toch, dat die kakstudenten de arbeiders even 
komen vertellen dat ze onderdrukt worden, dat kan gewoon niet.

  Ik heb nooit actief meegedaan, maar we moesten al die dingen lezen. Je kreeg gewoon 
geen ander onderwijs, een tijdlang. (…) Ik vond ook wel dat de klasse van mijn ouders 
onderdrukt werd, maar dat kan je zo niet doen, aan de fabriek gaan staan met pamfl etten 
want dan behandel je ze inderdaad zoals je dat niet moet doen, als mensen die zelf niets 
kunnen bedenken, zonder te vragen wat ze er zelf van denken en zelf mee willen. Mijn 
vader was een intelligente man, al had ie niet gestudeerd. Hij snapte dat heus wel. 
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collegezaal en vroeg ik me af: wie ben ik en waarom zit ik hier? Soms met een nerveus 
en onbestendig gevoel en dat is eigenlijk in mijn hele studietijd zo gebleven. En dat heeft, 
denk ik, toch wel te maken met het feit dat ik nimmer een inhoudelijke stimulans heb 
gekregen ten opzichte van de opleiding zelf. Mijn vader was wel stimulerend om dingen 
te regelen. Na de hbs vond mijn moeder het wel welletjes, ik moest eigenlijk geld gaan 
verdienen, maar mijn vader zei: laten we hem de kans geven. Als ik was gestopt en 
was gaan werken, had mijn moeder daar vrede mee gehad, maar ze heeft zich ook wel 
meteen neergelegd bij het besluit van mijn vader. (27_29)

Hoewel hij zich geïntegreerd voelde en weinig last had van het klassenverschil, zoals 
hij bij de inleiding van dit fragment had gezegd, was het toch een typisch tekort – het 
gebrek aan inhoudelijke stimulering waar ik het in het vorige hoofdstuk uitgebreid 
over had – dat hem het ongemakkelijke gevoel bezorgde. Een andere respondent was 
als student medicijnen – op den duur – goed geïntegreerd, onder meer door vanuit 
zijn lidmaatschap van een studentenvereniging intensief te participeren in overleg-
organen van de medische faculteit en daarbij horende rituelen. Maar voor hij zo ver 
was, had hij meerdere crisissen beleefd. Het minste was dat zijn medestudenten hem 
de juiste tafelmanieren moesten leren, dat hij het ‘verkeerde’ colbertje droeg en dat hij 
terechtgewezen werd omdat hij wegliep van een receptie zonder de gastvrouw en -heer 
te gaan groeten. Het ergste was dat hij zich voelde wegglijden van thuis en zijn oude 
arbeidersbuurt, daar werd hij langzamerhand aangesproken als ‘studentje’ en dat was 
niet positief bedoeld. Dat afscheid ging gepaard met een zware persoonlijke crisis: 

  Het echte crisisjaar was het tweede jaar. Toen (…) moest ik wel allerlei belangrijke 
beslissingen nemen. Dat ik er thuis uitgegroeid was, dat was zo klaar als een klontje. In 
het eerste jaar ging ik nog elke weekend naar huis en mijn moeder deed dan de was, ik 
nam de was mee, ze had ook wat extra dingen ingeslagen, een paar blikjes leverpastei, 
en dat soort zaken, en dan kon ik weer terug, ik kon er dan een week tegen. Zo ging 
dat eerste jaar voorbij, maar het tweede jaar werd dat anders, dan bleef ik weekenden 
over en kwam ik soms een maand niet meer thuis. En toen ben ik eigenlijk wel – zoals 
Heidegger dat zei – in een soort ‘Seinsvergessenheit’ terechtgekomen. Dat heb ik echt 
zo gevoeld hoor, een ‘Seinsvergessenheit’: wie ben ik nou eigenlijk en waar hoor ik nou 
eigenlijk thuis. Identiteitscrisis, dat kan je wel zeggen. Dingen van thuis moest ik loslaten. 
(…) Intussen had ik ook nog verkering gekregen (…), met een heel aardig meisje, maar 
dat hield geen stand natuurlijk, zij maakte het op een gegeven moment uit want ik 
kwam te weinig. Dan krijg je al van dat soort dingen, en dan krijg je ook een aantal 
lichamelijke verschijnselen. Ik schrok op een moment heel erg, mijn urine was wit en 
troebel, ik schrok me dood, ik ben ermee naar de studentenarts gegaan en die moest 
een beetje lachen en die zei, ja dat is fosfaat en zo, maar dat komt eigenlijk omdat je 
je veel te druk maakt. Hij gaf me pillen, ik weet bij god niet wat, maar het hielp, het 
ging over. Ik heb me er later rot naar gezocht, heb stage gelopen bij urologie, in de hele 
geneeskunde en mijn verdere carrière, maar ik kan het nog steeds niet thuisbrengen. 
Maar die studentenarts herkende het, gek hè? (17_40)

Deze identiteitscrisis is duidelijk een interpretatie achteraf, want op het moment zelf 
liet hij zich grondig lichamelijk onderzoeken. De huisarts kon hem geruststellen, 
althans wat een veronderstelde hartkwaal betrof: en verder kreeg hij een kalmerings-

Deze twee thema’s – ik voelde me niet lekker en ik had de leeftijd om onverantwoor-
delijk bezig te zijn – zijn weliswaar typisch voor een adolescentiecrisis, maar hoeven 
niet per se te leiden tot de overweging met de studie op te houden. Een respondent 
vond het – om zich los te kunnen maken van thuis – hard nodig om ‘onverantwoord 
bezig te zijn’:

Ik moest die spanning uitleven die te maken had met de enorme overgang van die 
opvoeding die me helemaal niet toegerust had om te integreren in de gewone samenle-
ving. Dit gebrek aan sturing van emoties, samen met het enorme superego dat mijn 
ouders in mij hadden ‘geplant’ (bij wijze van spreken), dit veel te strenge normbesef 
moest ik omzetten in bandeloosheid en drugsgebruik. Ik moest af van de innerlijke 
spanning en een lijntje coke hiep me daarbij, ik heb ook een enorme hoop xtc-pillen 
geslikt om me maar goed te kunnen voelen. Drinken wilde ik niet. (10_44)

Een andere respondent had problemen met de inhoud van de studie psychologie waar-
van hij het maatschappelijk belang niet inzag en dat leidde tot studievertraging: 

  Ik heb mijn kandidaats in vier jaar gehaald, maar daarna heb ik de rem erop gegooid. 
Dat kwam eigenlijk door die ontwikkeling van mensen die al gingen werken, die hun 
studie niet afmaakten. Ik zat in een studentenhuis met een hele hoop journalisten, ik 
vond dat heel interessant en ik dacht toen: moet ik die studie wel afmaken? Ik had mijn 
kandidaats en ben toen Functieleer gaan doen, die waarnemingskant boeide me wel, 
maar op een gegeven moment werd dat zo gedetailleerd, zo los van de werkelijkheid. 
(…) Het was de tijd waarin men vond dat je toch iets maatschappelijk relevants moest 
gaan doen, niet dat geneuzel met die cijfertjes. Ik werd dus een beetje losgemaakt van 
die studie. Ik kreeg er steeds meer moeite mee. Ik heb het wel volgehouden, maar ik heb 
er lang over gedaan, zes jaar over het doctoraal. Ik deed af en toe eens wat als ik per se 
wat moest of wanneer de punten zouden gaan verlopen. Een beurs had ik al niet meer, 
ik werkte erbij, dat maakte ook uit: als je al aan het werk bent en je moet dan terug naar 
je onderzoekjes en methoden. (16_46)

Op een bepaald moment ging hij solliciteren en daar wilde men zijn bul zien. Deze 
ervaring voerde hem terug naar zijn scriptiebegeleider:

  ‘Ken je me nog?’ ‘Onkruid vergaat niet’, zei hij, en toen was het in een paar maanden gere-
geld, ik had mijn onderzoek gedaan, ik moest alleen nog het rapport schrijven. (16_49)

Zo eenvoudig lijkt het soms om een eind te maken aan een onbevredigende studie. 
Hierbij valt op dat deze psycholoog – net als de farmaceut die de studie dreigde op te 
geven voor een hobby – een pragmatische uitweg koos om de studie af te maken. Bij 
een andere respondent, hoogleraar scheikunde, was er sprake van een soort unhei-
misch gevoel dat hem zijn hele studie vergezelde. Naar aanleiding van zijn lidmaat-
schap van een studentenvereniging – waar hij later was opgestapt, zoals we al eerder 
zagen – vertelt hij: 

  Daar waren wel medicijnstudenten die uit een heel goed milieu kwamen. Ik was er wel 
geïntegreerd, maar ik voelde me daar niet helemaal op mijn gemak. Soms zat ik in een 
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Door psychiatrische herkeuring aan te vragen werd hij uiteindelijk ontslagen van mili-
taire dienstplicht maar voor het zo ver was bleef deze dreiging als een zwaard van 
Damocles boven zijn hoofd hangen. 

De reacties van de studentenarts die een snelle diagnose maakte en een vreemd mid-
deltje voorschreef doet vermoeden dat crisissen bij studenten een bekend verschijnsel 
waren. Ook de druk van de militaire dienst was in die tijd een bekend fenomeen en tal-
loze studenten hebben zich in die tijd via een psychiatrisch rapport laten afkeuren (ook 
andere respondenten hadden dit gedaan). Voor deze respondenten echter was er sprake 
van urgentie die te maken had met de vraag: ‘waar moet ik anders heen’? Het antwoord 
op die vraag naar het vervolgperspectief hing mede af van de vraag hoe zij materieel 
moesten zien te overleven. De studiebeurs was daarbij van essentieel belang.

5.2.4  Beurzen en baantjes

Deze crisissen laten overduidelijk zien dat de fi nanciële voorwaarden waaronder men 
kon studeren precair waren. Niemand van mijn respondenten kreeg geld van huis. De 
ouderen kregen een studietoelage, waar ze – als ze goede cijfers haalden – niets van 
terug hoefden te betalen, de jongere generatie beschikte over studieleningen, die som-
migen op het moment van het interview nog aan het afbetalen waren. Maar voor allen 
gold dat zij zich eigenlijk geen crisissen, vertragingen en studie switch konden permit-
teren en dat, als het toch voorkwam, de eerste prangende vraag was: kan ik nu nog wel 
verder studeren? Ik heb alleen die mensen gesproken die het gelukt was de crisis door 
te komen, maar meerdere respondenten kenden mensen die dat niet gelukt was. 

De respondent die zich naar aanleiding van een psychologische crisis realiseerde dat 
hij beter sociologie kon gaan studeren dan zijn studie medicijnen afronden, raakte 
daarmee zijn studiebeurs kwijt: 

Ik heb daarna vijf jaar lang een lening gehad, die ik nog steeds terugbetaal. Ik heb ook 
vrienden waarvan de ouders de studie betaalden. Ik betaal nog tot in lengte van dagen 
terug. Daar dacht ik toen ook nog helemaal niet bij na. Ik had ook niemand. Mijn 
moeder kende dit milieu ook niet, en daar had ik ook weinig contact mee in die tijd. Ik 
deed in die zin maar wat. (3_117)

Ook al verwijt deze respondent zichzelf onwetendheid en onnadenkendheid, hij stond 
er wel alleen voor en in zijn nabije omgeving waren geen vanzelfsprekende ‘hulpbron-
nen’ voorradig. Ook informatie over hoe een afl ossing je kon achtervolgen en hoe je 
dat in de hand kon houden ontbrak. Na zijn besluit om te switchen was hij aangewezen 
op een baan en als vanzelfsprekend ging hij op zoek naar handenarbeid, het bloed 
bleef kruipen waar het niet gaan kon:

  Toen heb ik een jaar gewerkt; (…) allemaal ongeschoolde arbeid. Daar zocht ik het 
nog in. Toen merkte ik dat ik een arbeiderskind was, want ik werkte met wat jongere 
ongeschoolde arbeiders. Ruige kerels. Die wilden niet geloven dat ik een student was. Zo 
goed kon ik met hen omgaan en werken. (3_92-93)

middel dat wel werkte maar niets oploste (17_51). De ‘echte’ therapie moest hij zelf 
ontwikkelen:

Maar ik ben dat jaar toch wel teruggevallen op dat basale overlevingsinstinct: denk 
eraan, laat dat maar, die dingen. Wanneer is het volgende tentamen? Daar gaat het 
om. Daar heb ik [de studentenvereniging, MM] niet voor nodig, daar heb ik Luminal 
niet voor nodig, daar heb ik de vakbond niet voor nodig, daar heb ik alleen maar mijn 
boeken voor nodig. Meer niet. En het gekke is, (…) er kwam er een rust over me… 
(17_60)

Een andere crisis werd veroorzaakt door de militaire dienst en ook hier was het kantje 
boord of de studie voortgezet kon worden – maar nu om een meer pragmatische 
reden. Als student medicijnen moest je in die tijd, tijdens je studie, een speciaal tra-
ject volgen om legerarts te worden. Als arts was je per defi nitie offi cier, maar je moest 
wel een basisopleiding doen, waarin je de beginselen van het oorlog voeren werden 
bijgebracht:

  In het begin deed ik gewoon mee, maar dat ging me steeds meer tegenstaan, totdat ik 
op een gegeven moment gedwongen was om met het bajonetvechten mee te doen. Ik was 
helemaal vervuld van ‘eerbied voor het leven’ (…) en daar stond een sergeant, die stond 
daar te schreeuwen hoe ik de vijand zijn hartkleppen moest dichtnaaien, dat soort 
geschreeuw. Vreselijk vond ik dat. En op een gegeven moment (…) gooide ik de bajonet 
in het zand en zei: ik doe het niet meer. Toen moest ik meteen de gevangenis in en dan 
wordt er op je ingepraat, nu eens door die en dan weer eens door die. (17_61)

Deze actie dateert duidelijk van voor de tijd dat gewetensbezwaren serieus genomen 
werden en door de leiding van de opleiding werden alle middelen ingezet om hem op 
andere gedachten te brengen:

Ja, ja, zeiden ze toen: heb jij een studietoelage? Weet je wel dat dit ophoudt als je niet 
meer gewoon meedoet? Nou ja, ik wist het allemaal niet (…). Na een dag of drie, vier 
kon ik er weer uit, voornamelijk omdat ik bang was dat ik mijn studietoelage kwijt zou 
raken, want dan kon ik alles vergeten. (17-61)

Het resultaat was dat hij niet geschikt werd bevonden als offi cier, uit de medische rege-
ling werd gegooid en zich na twee maanden moest melden voor de normale militaire 
dienstplicht: 

  Dat was aan het begin van het tweede jaar. (…) Toen heb ik samen met een paar juri-
dische vriendjes het ene na het andere bezwaarschrift gestuurd, naar het ministerie, 
naar het kabinet van de Koningin. Maar dat hielp allemaal niets, want je krijgt een 
keurige bevestiging van ontvangst en de mededeling dat ze het doorgestuurd hebben 
naar het ministerie. (…) Nou ja, alles gemobiliseerd wat maar kon, uiteindelijk kwam 
het bericht dat ik kon doorgaan met mijn studie tot aan mijn kandidaats en dat ik dan 
moest komen, defi nitief. Nou, dat was een hele opluchting, maar het heeft wel een paar 
maanden geduurd. (17_61)
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Een andere respondent, een bedrijfsleider, had een behoorlijke beurs maar ging er nog 
bij werken om zijn ouders zeker niet tot last te zijn: 

Ik had ook een beurs, geen volledige, maar toch wel een behoorlijke beurs. (…) In m’n 
derde of vierde jaar, ben ik erbij gaan werken als barkeeper en dat was altijd op vrijdag 
van acht uur tot een uur of drie, vier. En zaterdag ging ik er ’s middags om een uur of 
drie weer naartoe, en werkte weer tot zondag drie, vier uur. (…)Van het geld dat ik in 
het weekend verdiende kon ik precies doordeweeks eten kopen (…). Ik probeerde daar-
mee de fi nanciële last voor mijn ouders te beperken. (15_11)

Bij het zoeken naar een bijbaan, en met name naar handenarbeid, speelden soms ook 
idealistische motieven mee. Geïnspireerd door de beweging van de ‘priester-arbeiders’ 
ging de latere vakbondssecretaris aan het eind van zijn seminarietijd – voorafgaand 
aan zijn studie pedagogiek en psychologie – in een conservenfabriek werken. Ook 
tijdens zijn studie zelf deed hij zware handenarbeid en hierbij vermengden zich de 
idealistische met fi nanciële motieven:

Ik werkte onder andere aan de aanleg van een autoweg (…), een week twaalf uur over-
dag, de volgende week twaalf uur ’s nachts en zo verder, totdat ik in oktober weer van 
vooraf aan kon beginnen met lessen volgen en actie voeren. (13_26)

De meesten konden zonder al te veel moeite rondkomen met een studiebeurs en/
of -lening en hadden ook niet al te veel problemen met een eventuele terugbetaling. 
De respondent die met zijn broer ruzie kreeg omdat deze welbewust te weinig ver-
diende om de studielening niet te hoeven afl ossen, had zijn studiebeurs in drie jaar 
tijd afbetaald. Een van de respondenten echter had een enorme studieschuldenlast 
opgebouwd, maar dat kwam vooral omdat hij – uit behoefte aan zelf bevestiging – tijdens 
zijn studie medicijnen aan zijn muziekcarrière had gewerkt:

  Op een bepaald moment had ik de status van de leider van de beste band van 
[Plaatsnaam, M] bereikt (…). Ik kreeg een enorme bevestiging hierdoor, maar het was 
het compenseren van een gemis uit minderwaardigheidsgevoelens. Ik was ondertussen 
acht jaar achter, ik was opgehouden met mijn senior-coschappen om muziek te kunnen 
spelen. De markt van artsen was ondertussen ook volgelopen. Die studie heb ik na drie 
jaar weer opgepakt, maar ondertussen stond ik fi nancieel op een enorme achterstand, 
ik had ƒ 65.000. studieschuld. Als kind uit een arbeidersmilieu had ik mijn beurs ver-
speeld, het was omgezet in een renteloos voorschot, en opgelopen. (10_43)

Opvallende verwijzingen betreffen de emotionele en psychologische aspecten van de 
studiebeurzen. Ik heb al gewezen op het stigmatiserend effect van de verouderde uit-
gaven van studieboeken die de gemeente uitleende (waardoor de leerling niet makkelijk 
kon vinden waar het allemaal stond). Maar meestal werden beurzen als een uitkomst 
ervaren, omdat men het gevoel kreeg zijn ouders niet te moeten belasten:

  Maar we hadden beurzen. De kweekschool was nog gewoon onderwijs, dat viel offi cieel 
onder de lagere onderwijswet. Je had de kinderbijslag, de boeken waren goedkoop of 
je kreeg ze van school. Daar konden ze het dan net van rooien. …Op de kweekschool 

Een studiebeurs krijgen of houden kon afhankelijk zijn van veranderende omstan-
digheden waardoor de studie in gevaar kwam. De zus van een van de respondenten is 
op die manier met haar studie opgehouden. Op mijn vraag of zij met een beurs had 
gestudeerd, bleek dat het bedrijf waar haar vader werkte, ook beurzen verschafte aan 
de studerende kinderen van hun werknemers. Zij had een beurs

  …van de overheid. Niet van Philips. Die was aanvullend; als je geen beurs van de 
overheid kreeg, sprong Philips bij. Of als je te weinig kreeg; toen was het nog heel erg 
afhankelijk van wat je ouders verdienden. Ik heb wel altijd een volledige beurs gehad, 
maar de zus die na mij komt heeft daar last van gehad. Die begon te studeren toen ik 
ook nog studeerde, en mijn moeder inmiddels weer was gaan werken. Toen kregen we 
allebei nog een volledige beurs, maar toen ik afstudeerde kelderde het bij haar. Toen kon 
zij het niet meer bolwerken. Ze moest er bij gaan werken. Ze studeerde farmacie, en 
dat kon gewoon niet. Dat was een veel te zware studie om er zo veel bij te werken dat je 
ervan kon rondkomen. (5_73)

Voor een beurs van de overheid was het gezinsinkomen belangrijk, maar als dat veran-
derde kon je in de problemen komen, zodat je het risico liep met je studie te moeten 
ophouden. Een andere respondent had wel een beurs van dit bedrijf:

  Het Philips van der Willigenfonds heette dat. Ik ben ervoor getest, dat was de enige voor-
waarde, je moest ook bepaalde cijfers hebben. Het gymnasium had trouwens ook een 
entree-examen, en op basis van die cijfers werd je getest voor die beurs. Eerst kreeg je een 
volledige beurs en later een aanvulling op wat je van het Rijk kreeg. Dat was echt een beurs, 
geen voorschot. Die heb ik een jaar of vier gehad, geloof ik, vóór mijn kandidaats. (16_39)

Ondanks het gebrek aan familiale hulpbronnen voelde een van de respondenten – die 
tijdens zijn letterenstudie bestuurstaken op zich nam – zich rijk, onder andere doordat 
hij baantjes en beurs goed kon combineren. Maar dat was in zijn ogen niet de enige 
reden:

  En de rijkdom; vroeger was je rijk als je eens in de zoveel tijd een plaatje kon kopen uit 
de top 40, of je kon een biertje nemen bij het uitgaan; dat kostte natuurlijk allemaal 
relatief geen cent. Ik heb wel altijd hard gewerkt. Vanaf mijn twaalfde iedere vakantie, 
eerst bij de (…) boer, later in de tuin (…).

  Dat deed ik voor de extra’s. Op de middelbare school voor de dingen die je leuk vond 
en die je niet van je ouders kon verwachten. Ik had al heel snel een fi nancieel besef. 
Vijf kinderen van wie ik de oudste was; dan krijg je dat al snel. Toen ik ging studeren 
had je toen nog die geweldige beurs. Die kinderen uit de goede klassen moesten het met 
driehonderd gulden in de maand doen en ik had zeshonderd gulden in de maand! In 
1972; daar kon je ruim je kamer van betalen. 

  Ik moest die beurs gedeeltelijk terugbetalen, maar dat was een fl uitje van een cent. 
Renteloos, en dan mocht je er nog eindeloos over doen. Ik heb dat toen in de tachtiger 
jaren in één klap gedaan… Ik was natuurlijk ook betrekkelijk snel studentenassistent, 
als bestuurder kon je genoegen nemen met een lagere beurs, dus dat ging allemaal wel 
gemakkelijk. De fi nanciële uitdagingen waren wel kleiner dan nu; dat is eigenlijk het 
punt dat ik wil maken. (14_117-121)



194 Doorzetters 195Een geslaagde transitie

Het ondertekenen van een aanvraag voor een studiebeurs zorgde in een ander gezin 
voor grote consternatie en vormde een soort dreiging:

Mijn ouders konden een beroep doen op dat studietoelagesysteem en dat bestond uit een 
renteloos voorschot dat kon omgezet worden in een beurs die je niet terug hoefde te 
betalen als je resultaten goed waren (…). Maar: ik was 19, niet meerderjarig, dus toen 
ik die toelage had aangevraagd, kwam er een keurige brief thuis met een schuldbekentenis 
– in koeienletters erboven – en mijn vader moest dus tekenen dat hij, als ik mijn ver-
plichtingen niet zou nakomen of om de een of andere reden zou afhaken voor mijn 21ste 
garant zou staan voor de terugbetaling van het geleende bedrag. Dat kon ie niet, hij 
verdiende 70 gulden per week, dat was het: 70 gulden. Zijn reactie was: hoe kan ik dit 
nou doen? En, dat is letterlijk hoor, ik zie het nog voor mijn ogen: hij heeft een week niet 
geslapen, want hij moest die schuldbekentenis tekenen dat hij zou moeten terugbetalen 
als ik in gebreke bleef. En ik denk toch dat dat vingertje van die hoofdonderwijzer weer 
gewerkt heeft. Op een gegeven moment zei hij: ik weet ook niet hoe het moet, ik denk 
maar aan Luther die daar ook stond tegenover Keizer Karel V en die zei: hier sta ik, ik 
kan niet anders en zo helpe mij God. Zo is het met mij ook, ik kan het niet terugbetalen, 
dan ga ik maar de gevangenis in. (17_26)

De reminiscentie aan Luther klinkt misschien wat pathetisch maar illustreert per-
fect het psychologisch effect van de inbreuk van een dergelijke schuld op de met veel 
moeite in balans gehouden gezinshuishouding. Zich op deze manier schikken in het 
onvermijdelijke vereiste generositeit en moed, maar ook vertrouwen dat de zoon hem 
niet zal teleurstellen. Gelukkig is het goed afgelopen voor de vader, de zoon is chirurg 
geworden maar moest tijdens zijn studie – nog voor zijn 21ste – toch een paar zware 
crisissen overwinnen. Een studiebeurs opende perspectieven en mogelijkheden voor 
zowel ouders als kinderen, maar kon ook een grote last betekenen.

In België – ik studeerde in de jaren zestig in Leuven – hoefden de studiebeurzen niet terug-
betaald worden. Omdat mijn vader geen belastingen betaalde had ik de maximumbeurs, 
37.500 Bfr per jaar – toentertijd ongeveer fl . 2.000 (Nederlandse leeftijdgenoten kregen onge-
veer evenveel). Ik kon er alles mee betalen, maar mijn moeder deed de boekhouding. In januari 
arriveerde op het postkantoor in mijn geboortedorp een postcheque met het totale bedrag en 
ik was de enige die het kon incasseren. Dat hele bedrag werd vervolgens door mijn moeder 
ingenomen, zonder enige mogelijkheid tot inspraak. Zij deed hetzelfde bij mijn broers en zussen 
– die minder hadden omdat zij, al studerend – nog thuis woonden. Al dat geld werd in een 
virtuele pot gestopt en daarmee werden alle studies van de kinderen betaald.

5.3  De studie afsluiten en verder

Op een bepaald moment begonnen de respondenten na te denken over de beroeps-
keuze na de studie. In dit proces vormde de specialisatie tijdens het doctoraal een eerste 
keuzemoment, voor artsen kwam dat moment als zij assistentschappen moesten gaan 
lopen. De vraag is of en in hoeverre dit een weloverwogen keuze genoemd kan worden 

kregen we al beurs, een paar honderd gulden per jaar. 
Aan de universiteit (…) moest je bepaalde resultaten halen (…). Als je gemiddeld een 7 
had, was het een volledig beurs en hoefde je niet terug te betalen. Maar ik heb bijna altijd 
een beurs gehad en had maar weinig schuld aan het eind van mijn studie. (20_35-37)

Door goed op de hoogte te blijven van mogelijke toeslagen en ondersteuning kon je 
ook een heel eind komen, maar je moest wel bij de pinken blijven. Voor een van de 
respondenten was het inkomen geen probleem: 

En niet vanwege het geld hoor, want ik had al vanaf mijn zestiende gezorgd dat ik 
allerlei toeslagen kreeg voor het allerlaagste niveau. Later was ik een rijke student, ik 
had een volledige beurs. (28_94)

In haar beleving was de studiebeurs een manier om onafhankelijk te zijn van de 
ouders en schuld gevoelens onder controle te krijgen – maar hier moesten de effecten 
van de stigmatisering op de koop toe genomen worden: 

  Welnu, als ik niet in elke fase wist dat ik mijn ouders totaal niet fi nancieel belastte, 
was ik misschien nooit zo ver gekomen. Ten eerste bleek er op het lyceum een regeling 
te bestaan voor het vergoeden van boeken voor kinderen van minvermogende ouders. Ik 
was wel altijd de enige in de klas, althans dat dacht ik, en voelde schaamte als ik weer 
met een boekenlijst naar het kantoortje van de rector moest, met mijn vaders belasting-
aangifteformulier, om dit aan te vragen. Het was weer het gevoel als een klein meisje 
met gescheurde jurk te moeten bedelen. Maar ik deed het natuurlijk toch. Rond mijn 
zestiende vond ik uit, hoe weet ik niet, dat er toeslagen voor ouders van schoolgaande 
kinderen mogelijk waren. Dat ging ik meteen aanvragen. Hiervan betaalde ik al mijn 
kleding en andere uitgaven, zodat mijn ouders alleen nog mijn eten hoefden te betalen, 
wat niet veel was want mijn opa, die bij ons woonde, verbouwde alle groentes in de tuin 
en hield ook varkens. Ook rond die leeftijd zag ik een krantenkop die ongeveer luidde: 
‘Regering wil dat ook arbeiderskinderen naar de universiteit gaan’. Ik begreep dat dat 
dus ook voor mij gold. Als de regering het wilde, dan mocht het en kon het dus fi nanci-
eel. Dit was bijna even belangrijk voor mijn besluit naar de universiteit te gaan als mijn 
vaders toestemming. (28_240)

De toestemming van de vader kon alleen maar geëffectueerd worden als de staat zijn 
beloofde bijdrage leverde. Maar men had ook de vader nodig om de studiebeurs über-
haupt te verkrijgen. Omdat men toen op zijn achttiende nog minderjarig was, had 
men de handtekening van vader nodig, en dat was voor de vader van een van de res-
pondenten een uitgelezen kans om zijn plannen met de toekomst van zijn dochter 
opnieuw te berde te brengen: 

  Mijn vader vond het indertijd niets dat ik ging studeren. Ik had de handtekening van 
mijn ouders nodig (ik was nog geen 21) om te kunnen inschrijven en dat heeft heel veel 
discussies gegeven. Mijn vader vond dat ik naar de interne opleiding van het ziekenhuis 
moest (…), dan kreeg ik een autootje weet je, dan was ik al heel wat. Niemand in de 
familie studeerde. (…) Toen had ik een studiebeurs nodig, maar het idee dat ik een lening 
aan zou gaan, dat was uit den boze, dat deed je niet, hij vond het vreselijk. (26_49)
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mee aan de slag. Je leerde welke componenten te gebruiken, hoe je moest programmeren, 
hoe je schakelingen moest maken, et cetera. Het was heel leerzaam. Die baan was geen 
bewuste keuze, het was noodzaak om snel wat voor baan dan ook te vinden. (...) Als 
je klaar bent met je studie houdt je toelage op. Ik moest trouwens eerst nog in militaire 
dienst. Daar scheurde ik na drie weken mijn kniebanden, heb een jaar gesukkeld met gips 
en krukken. Je moest genezen verklaard zijn om het leger uit te kunnen. (11_39-40)

5.3.2  De waarde op de arbeidsmarkt

De overgang tussen de laatste fase van de studie en de arbeidsloopbaan is echter niet 
voor iedereen vlot gegaan. Dat had in de jaren zeventig en tachtig te maken met de 
situatie van de arbeidsmarkt, maar ook met het gevoel door de studie niet goed voor-
bereid te zijn op een loopbaan. Dat gevoel had te maken ofwel met het angst verkeerde 
keuzes gemaakt te hebben, ofwel met ontevredenheid over het niveau van de studie, 
ofwel dat men pas klaar was voor het werk als men eerst nog specifi eke ervaringen 
ging opdoen.

Een van de respondenten was afgestudeerd in de pedagogiek op een kunsthistorisch 
onderwerp. Dat zij voor deze richting koos in plaats van de meer ‘praktische’ richting 
orthopedagogiek had volgens haar te maken met angst geen afstand te kunnen houden 
van probleemsituaties:

Ik heb bewust voor die richting gekozen omdat ik bang was, en dat klopte achteraf ook 
wel, dat als ik orthopedagogiek had gedaan, om kinderen te helpen, wat ik het liefste 
had gedaan, dat ik het dan niet los zou kunnen laten en mee naar huis zou nemen. 
Dat zou niet goed voor mij zijn geweest, maar ook niet voor de kinderen. (5_76-79)

In de keuze was er niet alleen sprake van het onvermogen tot psychologische distantie, 
maar ook van een voorkeur voor abstractheid ten koste van het concrete object van de 
pedagogiek. Dat had consequenties voor haar positie op de arbeidsmarkt. Na haar studie 
heeft ze op basis van haar specifi eke deskundigheid geprobeerd een baan te krijgen in 
de educatieve dienst van een museum, maar hierbij zaten, naar haar inschatting, haar 
studie en houding niet mee:

  Maar in de jaren tachtig werden de geldkraantjes dichtgedraaid, en het eerste wat eraf 
ging waren zulke dingen. Het behoud van de collectie was al heel wat voor een museum, 
en ongeveer in diezelfde periode is er (…) een opleiding voor hoger museumpersoneel 
opgericht. (…). Ik ben (…) ook altijd een rare vogel geweest. Op de middelbare school 
liep iedereen in een spijkerbroek, maar ik niet. Ik wilde me kleden zoals ik zelf wilde: 
‘Als jullie dat niet accepteren is dat jullie probleem’. Tijdens mijn studie ook. Ik ben 
daarin eigenlijk altijd een eigenwijze vogel geweest. (5_94-97)

Of deze uitspraak een conclusie was naar aanleiding van meerdere sollicitaties is me 
uit de context van het interview niet helemaal duidelijk geworden, maar haar uitspraken 
over haar ‘eigenwijze’ houding maakten wel duidelijk welke betekenis zij hechtte aan 
haar positie als sollicitante. 

in de zin dat men zich welbewust afvroeg: waar wil ik en kan ik later terechtkomen en 
wat moet ik daar nu voor doen? Ook is het de vraag welke beroeps- en inkomenper-
spectieven hierbij hebben meegespeeld.

5.3.1  Zijn interesse volgen

Voor respondenten die een bètastudie volgden was de interesse een belangrijke indi-
cator, en naarmate zij zich meer specialiseren, dachten ze eerder aan een carrière aan 
de universiteit dan in het bedrijfsleven. Een van de respondenten, een bioloog, was 
begonnen als leraar en werd via een bestuurlijke omweg, bedrijfsleider in een onder-
neming. Maar zijn eerste ambitie was wetenschappelijk onderzoeker worden. Voor de 
uiteindelijke keuze van zijn eerste beroep speelden ook pragmatische argumenten een 
belangrijke rol:

  Vervolgens heb ik een maand of drie wat tijdelijk onderzoek gedaan, en in die drie 
maanden ben ik aan het solliciteren gegaan. Ik had toen de ambitie om wetenschap-
pelijk onderzoeker te worden, maar daar was ik schijnbaar toch niet goed genoeg voor. Je 
rolde daar niet zomaar in. Toen dacht ik dat ik maar in het onderwijs moest gaan, want 
de arbeidsmarkt was ook weer niet zo groot natuurlijk (…). Ik kon toen twee banen 
krijgen. Een in T. op de lerarenopleiding, of in M. als leraar biologie op een middelbare 
school. Ik heb toen gekozen voor M., louter en alleen omdat toen ik daar solliciteerde, 
ze volgens mij zo blij waren dat ze iemand hadden, dat ze gelijk ook een huis voor me 
geregeld hadden. En in T. zeiden ze dat ik zelf maar woonruimte moest zoeken. (15-11)

Een andere respondent, een farmacoloog, onderscheidde zich van zijn medestudenten 
doordat hij er niet aan dacht later een apotheek te beginnen. Hij had na een studiever-
traging zijn studie snel en pragmatisch afgemaakt, maar hij kon daarna aan de slag bij 
de faculteit en toen bleek dat een bepaalde specialisatie hem wel degelijk lag:

  Ja, dat ging eigenlijk erg leuk, binnen de universiteit was een vakgebied en dat ging over   Ja, dat ging eigenlijk erg leuk, binnen de universiteit was een vakgebied en dat ging over   
geneeskundige planten en stoffen daarin en hoe die ontwikkeld werden enzovoort. Dat 
was het stuk dat mij in de farmacie heel erg aansprak, dat vond ik heel erg leuk en toen 
kwam ik bij die vakgroep, ja, zo rond mijn afstuderen kwam daar toevallig een baan 
vrij als wetenschappelijk medewerker (…). Toen was daar een mogelijkheid om een 
promotie te gaan doen en dat ben ik toen gaan doen, daar heb ik iets van viereneenhalf 
jaar over gedaan. (2_92-94)

Een andere respondent die chemie studeerde maakte van zijn bijvak het hoofdvak 
omdat het een grotere uitdaging betekende, en op die manier kwam hij als het ware 
automatisch in een promotietraject terecht. Ook voor de ingenieur was de overgang 
van studeren naar werken weinig problematisch. 

  Ik wilde graag iets doen in de productontwikkeling en kwam terecht in een telefoonbedrijf. 
Het bedrijf had twee poten: beveiligingskant en de telefoniekant. Ik heb daar ongeveer vier 
jaar gewerkt en heb geleerd mijn technische studie naar de praktische kant te vertalen. 
Net in die tijd maakte microprocessing opgang in het bedrijfsleven en we konden er direct 
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geen werk in het onderwijs. En ik twijfelde ook wel of ik dat kon. Deze twijfels waren 
vooral vakinhoudelijk. Mijn studie Engels (…) is ook niet zo goed geweest. De huidige 
aankomende studenten vergelijken universiteiten; waar ze het beste kunnen halen. Ik 
niet. Het scheelt misschien ook als je ouders hebt die tegen je zeggen dat je eens wat rond 
moet kijken. Mijn ouders waren allang blij dat ik [in plaatsnaam, MM] wilde blijven. 
(19-72-75)

Dat zij in haar geboortestad bleef om te studeren had – zoals ik al eerder liet zien – 
niet te maken met een ‘vergelijkend warenonderzoek’ of met het ontbreken van de 
behoefte een andere luchtje op te snuiven, maar met haar plaatsvervangend schuld-
gevoel voor haar zus die naar een andere stad was vertokken. Zij voelde zich na haar 
studie niet vakkundig als lerares, ook al had ze een didactische aantekening gehaald. 
Het onderwerp van haar specialisatie in de scriptiefase was vooral theoretisch geïnspi-
reerd en niet door een mogelijk perspectief op de arbeidsmarkt. Zij wist niet of ze wel 
het onderwijs in wilde, maar een ander beroepsperspectief dat eventueel aansloot op 
het onderwerp van haar scriptie werd niet genoemd. Impliciet brengt zij de waarde die 
zij aan haar afstudeerscriptie hechtte wel ter sprake:

  Ik ben afgestudeerd op vrouwenliteratuur. Vijf Engelse en Amerikaanse vrouwenboeken 
(…) heb ik geanalyseerd.(…). Of het onderscheid überhaupt te maken was, of vrouwen-
literatuur anders was dan mannenliteratuur. Ik denk achteraf dat het een beetje vlak 
is geweest, ik zou het eens na moeten lezen. Als ik nu terugkijk denk ik: ‘Nou…’, maar 
goed. (…) Ik heb het in de kast gezet en er nooit meer naar gekeken. (19_66-69) 

De symboliek spreekt voor zichzelf: een mogelijk beroepsperspectief dat ingezet was 
door haar specialisatie werd afgesloten. De focus op een onderwijsbaan zette een 
stempel op het begin van haar loopbaan:

  Het heeft heel lang geduurd voor ik een baan kreeg. Ik heb wat Engels gegeven op een 
vormingscentrum (…). Allemaal klusjes zeg maar. Tussendoor ben ik ook het vertaal-
werk ingerold. Mijn zus werkte toen inmiddels bij [naam organisatie, MM] en daar 
werden wat artikelen uit het Engels vertaald. En ik heb allerlei leuke werkloosheidscur-
sussen gedaan. Fietsen repareren, een loodgietercursus en timmeren en zo. (19_80-81)

Voor een van de respondenten was de arbeidsmarktsituatie zo slecht dat zij na haar 
afstuderen in geschiedenis nog een studie rechten heeft afgemaakt: 

  Nou, geschiedenis gedaan, op kamers gegaan, een heel goede tijd gehad, mezelf heel 
goed ont wikkeld, dingen ontdekt bij mezelf waar ik heel blij mee was, zelf aan ballet 
gedaan, naar balletvoorstellingen gegaan, theater, de wereld ontdekken, culturele dingen. 
Geschiedenis redelijk goed afgesloten. Het lullige was dat ik aan het begin van de jaren 
tachtig afstudeerde, een heel slechte tijd, kortom niemand van de afgestudeerden vond 
een baan. Ik zat in een vriendenclub, allemaal afkomstig uit gegoede arbeidersklasse of 
lagere middenklasse, een enkeling hoger. Een vriend van mij ging rechten studeren, ik 
wilde naar de dansacademie, ik wilde danslerares worden, allemaal oplossingen voor 
die werkloosheid. Mijn zus pestte me met: je hebt gestudeerd en wat heb je nu bereikt? 
Zout in de wonde, dus. Mijn zus speelde wel een belangrijke rol, ze had altijd gezegd: 

  Ik was mezelf. Ik kleedde me netjes, zorgde dat ik er verzorgd uitzag. Maar mensen 
moeten me maar accepteren zoals ik ben. Ik was niet van plan daar eindeloos veel 
concessies aan te doen. Ik had al zo ontzettend moeten veranderen, dat ik dacht dat als 
ik nog meer zou veranderen, ik mezelf niet meer zou zijn. (…) Ik heb me altijd op plek-
ken en onder mensen moeten begeven die anders waren en deden dan ik. Je moet wel 
contact blijven houden met je achterban. Ik had een veilig nest; ouders die ontzettend 
veel van ons hielden, die alles voor ons over hadden. En ik heb altijd geprobeerd die link 
te behouden. Ik heb ook wel mensen meegemaakt die dat helemaal verbroken hadden, 
en hun ouders nog een keer met kerstmis zagen of zo. Die waren overgestapt naar die 
andere wereld, en ik had zoiets van: ‘Never!’ (5_98-101)

Het was voor haar van groter belang haar ‘trouw aan zichzelf en haar wereld’ uit te 
drukken via haar uiterlijke presentatie dan zich te conformeren aan informele kleding-
voorschriften om een ingang te kunnen vinden in een overvolle arbeidsmarkt. 

De respondent die in de in-service opleiding verpleging ging volgen omdat hij thuis 
weg moest, heeft zich eerst verder geprofessionaliseerd door een voortgezette oplei-
ding verpleegkunde te gaan volgen. Pas daarna ging hij aan de universiteit theologie 
studeren en is, na twaalf jaar deeltijdstudie, in 2004 afgestudeerd in de godsdienst-
wetenschappen: 

  Na de aanslagen in New York (…) is er een enorme berg informatie, om niet te zeggen 
diarree, over ons gekomen over hoe slecht islam is en hoe fundamentalistisch en noem 
maar op. Dat stukje kennen we allemaal, want dat is recent, maar ik wilde eigenlijk 
weten hoe het daarvoor zat. Wanneer is de islam nu precies naar Nederland gekomen? 
Hoe is dat gegaan? Ik wilde dat uit de krant lezen, want we praten dan over 1947; toen 
(…) zetten de eerste zendelingen van moslimzijde al voet aan Nederlandse wal, om 
hier de boel te komen bekeren. Dat is een verhaal dat heel weinig mensen kennen. Daar 
heb ik me in verdiept. Ik heb een mediaonderzoek gedaan aan de hand van [naam van 
een dagblad, MM] en alle artikelen die in 45 jaar in dat dagblad over dit onderwerp 
verschenen zijn doorgelicht. Daar heb ik een soort beschrijving van gemaakt, dus het 
is eigenlijk meer een sociologisch verhaal geworden. Het is niet zozeer een theologisch 
verhaal. (7_86-89) 

Met deze specialisatie kan hij als zelfstandige – in een piepklein bedrijfje – lezingen 
geven en een dialoog organiseren tussen mensen met diverse religieuze achtergron-
den, hij kan ook vanuit zijn theologische professionaliteit in de verpleging andere 
accenten aanbrengen, maar blijft voor zijn inkomen aangewezen op zijn werk als ver-
pleegkundige. 

De respondente die Engels studeerde – en dat later niet in een baan heeft kunnen 
verzilveren – vertraagde bewust haar afstuderen:

  Ik ben later in mijn studie gaan vertragen omdat de arbeidsmarkt slecht was. En ik niet 
wist wat ik wilde. Ik had wel mijn didactische aantekening gehaald, maar wist niet of 
ik wel in het onderwijs wilde. Onder andere daarom ben ik ook zo laat afgestudeerd. Ik 
ben toen wel gaan solliciteren op banen in het onderwijs. Dat wilde niet, want er was 
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  Daarna ben ik in de bouw gaan werken. Dat kwam doordat ik mij wilde oriënteren 
op de arbeidersbeweging voor jongeren. Ondertussen waren daar de banen voor univer-
sitair afgestudeerden onder vuur komen te liggen. Men wilde die liever niet, ze waren 
te links, zetten vraagtekens bij de relatie met de vakbond en kenden de wereld van de 
arbeiders niet. Althans dat was wat ik te horen kreeg. Er waren er al een paar aan 
de deur gezet. Dat waren allemaal mensen die ik kende (van de universiteit, van het 
seminarie), ik hoorde tot hun netwerk, en ik was het met hen eens. In [plaatsnaam, 
MM] was er echter een aalmoezenier die mij een kans wilde geven op voorwaarde dat 
ik eerst twee jaar ging werken. (…) Ik werd hulpkracht in de bouw. Ik heb dat twee jaar 
gedaan. (…) Ondertussen werkte ik als vrijwilliger bij de jongerenvakbond. Als gewoon 
‘lid’ ging ik naar [landelijke, MM] bijeenkomsten. (13_29-30)

Hij was het in principe eens met de intellectuelen die het door hun radicale en theo-
retische opstelling voor hem daar verknald hadden, maar opteerde voor een meer rea-
listische ‘gang door de instituties’ en accepteerde daarom deze proefperiode als een 
kans. Na twee jaar leverde hem dat een baan op in deze sector, maar hij moest nog 
afstuderen en in dat kader wilde hij theoretisch refl ecteren over zijn ervaringen met 
het vakbondsvormingswerk: 

  Ik heb dit werk viereneenhalf jaar gedaan en ben daarna vier maanden op reis geweest 
naar Midden-Amerika. Toen ik terugkwam heb ik in mijn scriptie geschreven, een ver-
gelijkende studie van vakbondsvormingswerk. (…) Na de theoretische verkenning heb 
ik (…) verantwoordelijke vormingswerkers in een confessionele en socialistische bond 
geïnterviewd en heb ik deelgenomen aan verschillende meerdaagse vormingscursussen 
(via participatieve observatie) in beide bonden. Nadat mijn begeleider het theoretisch 
gedeelte van mijn thesis gelezen had vond hij dit meer dan voldoende. Alle interviews en 
verslagen van de vormingscursussen hoefde ik niet meer te verwerken. Thesis voortijdig 
klaar dus. (13_33)

Voor een student in de geneeskunde diende zich bij zijn afstuderen een heel ander-
soortig probleem aan, en uit de oplossing die hij koos sprak ook een vorm van trouw 
aan zijn afkomst. Na een paar negatieve ervaringen met specialisten wilde hij niet in 
een ziekenhuis gaan werken:

Dus ik had al heel snel: ik wil niet in een ziekenhuis werken en dan maar lullen over 
hypotheken, auto’s, ze zaten ook allemaal bij Rotary, dat vonden ze interessant. 
(22_33)

Over deze specifi eke ervaringen zal ik het in een later hoofdstuk nog hebben, maar 
zijn afkeer voor de aldaar heersende sfeer was – zoals we later zullen zien – duidelijk 
geïnspireerd door zijn afkomst. Toen is hij zich gaan specialiseren als jeugdarts, en 
hoewel hij zijn beroep nu uitoefent in een achterstandswijk, was zijn oorspronkelijk 
besluit zeer pragmatisch genomen: 

  Nou ja, besloten… Ik studeerde af in ’82, dat was nog net in de periode dat de huisartsen 
nog altijd hun vrouw als achterwacht moesten hebben, dat was dus voor mij niet weg-
gelegd. Dat kon dus niet, en een ziekenhuis dat wou ik niet, dus er bleef niet veel anders 

je bent dom, je kan niets. Maar op een gegeven moment had ik het besluit genomen: ik 
ga knokken, dus ook knokken tegen mijn zus. Het was dus heel pijnlijk dat ik inder-
daad geen baan had, het lag aan mij dat ik werkloos was, dus dat was fl inke tegenwind. 
Ik ben toen rechten gaan studeren in de avonduren, samen met een vriend, die kreeg op 
een gegeven moment een baan in het onderwijs, ik had baantjes als telefonist-receptio-
niste, deed vrijwilligerswerk en gaf taalles aan vluchtelingen. (9_28)

Opvallend is dat zij door de werkloosheid een soort openheid ervaart waarin ruimte 
ontstaat voor culturele en artistieke interesses. De druk van haar milieu, in de persoon 
van een niet studerende zus, zadelt haar echter op met een schuldgevoel, waardoor ze 
toch weer een academisch pad kiest om zich verder te bewijzen. 

5.3.3  De afkomst als inspiratiebron voor werk

Een respondent liet haar afkomst in de onderwerpskeuze van haar afstuderen letterlijk 
meespelen: 

  Mijn scriptie heb ik trouwens over arbeidersmeisjes gedaan. Ik heb toen meisjes uit de 
stad geïnterviewd en dat waren toch meisjes uit een hele andere cultuur dan waar ik 
vandaan kwam. Die arbeidersmeisjes daar en hun toekomstperspectief. Dat is toch een 
heel ander verhaal. In een dorp is dat toch heel anders. (29_97-99)

In haar oriëntatie op de arbeidsmarkt speelde vooral haar ongenoegen met de opvoe-
dingscultuur thuis een grote rol. Al eerder had zij in het kader van haar studie pedago-
giek voorlichting- en trainingsprojecten opgezet voor meisjes uit het arbeidersmilieu 
en die waren heel duidelijk geïnspireerd door de geslotenheid van haar gezin met 
betrekking tot seksualiteit: 

  Ik ben tijdens mijn studie voorlichting gaan geven over relaties en seksualiteit; ik ben toen 
bij de [naam van organisatie, MM] terechtgekomen. Ik kwam in een soort stuurgroep 
(…) van een project, en dan gaf ik ook trainingen, dus dat ben ik tijdens mijn studie gaan 
ontwikkelen. Het was denk ik ook een reactie op vroeger thuis, waar helemaal nooit over 
seks werd gepraat. Helemaal niks.(…) Als reactie daarop ben ik daar zelf dingen mee 
gaan doen. Ik interesseerde me gewoon heel breed in alles wat daarmee te maken had. Ik 
gaf ook trainingen aan leraren op middelbare scholen, en toen ben ik ook een beetje die 
kant op werk gaan zoeken. Maar het was een moeilijke tijd, (…) er was veel werkloosheid. 
Ik heb toen ook artikelen geschreven, ook rond Aidsvoorlichting en dat soort dingen, en 
uiteindelijk ben ik terechtgekomen (…) bij een project met straatprostituees, als beleids-
medewerker. Dat was mijn eerste baan, zo’n anderhalf jaar na mijn afstuderen. (29_112)

De vakbondsecretaris was wel klaar met al zijn tentamens, maar ging aan het werk 
zonder zijn scriptie af te maken. Hij wilde als pedagoog het vakbondvormingswerk 
in en vond dat hij zich alleen maar adequaat kon voorbereiden door zelf een tijd als 
arbeider te gaan werken – ook al had hij geen boodschap meer aan de radicale studen-
tenbeweging van die tijd die had verordonneerd dat studenten hun koffers moesten 
pakken en de fabrieken in moesten als ‘rode’ missionarissen:
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  Omdat ik kweekschool had gedaan, dat was heel pragmatisch. Sommige dingen vond 
ik achteraf gezien wel interessant. Toen moest ik gaan nadenken, ik zag een advertentie, 
dat ging over die compensatieprogramma’s – daar was ik trouwens als student ook 
altijd mee bezig geweest – dat sprak me aan, want dat was mijn metier en toen vroeg 
het (…) team iemand. Ik ben gaan solliciteren maar werd niet aangenomen. Dat was 
logisch, ik had daar eigenlijk geen affi niteit mee. Toen zag ik een advertentie aan de 
universiteit (…), ik schreef een sollicitatiebrief, ik werd uitgenodigd en werd aange-
nomen, bij de propedeuse pedagogiek. Men kende mij daar nog als student-assistent. 
[Naam, MM] zei: ‘Dat is een goede jongen’. Ik werd wetenschappelijk medewerker en ik 
vond dat geweldig. (20_107-113)

Voor studenten medicijnen deed het probleem zich enigszins anders voor. Het kwam 
er niet op aan – als voorbereiding voor later – eigen accenten aan te brengen in de studie, 
maar wel als assistent in het specialisme terecht te komen waar men een voorkeur 
voor had. Maar een voorkeur hebben voor en er ook effectief terechtkomen zijn twee 
verschillende dingen. Het is niet alleen een kwestie van afwegen en solliciteren, maar 
men moet daarvoor in zichzelf eerst een soort knop omzetten, zich duidelijk bewust 
worden van wat men eigenlijk wilde. De respondent chirurg kwam na het artsenexamen 
in een soort leegte terecht, ondanks dat hij diep van binnen wel wist waar hij heen 
wilde. Eigenlijk had hij daarvoor een bevestiging van een ander voor nodig:

Intussen liep ik mijn coschappen en dat liep allemaal goed, ik zat op dat moment in de 
rush hoor. En dan herhaalt het zich en dan komt het artsexamen in zicht. En: wat dan 
hè? Dus: elke keer hetzelfde, en: wat dan? In die tijd kon je met het artsexamen gewoon 
huisarts worden, maar je kon ook gaan specialiseren en ik had eigenlijk al een zwak 
voor de chirurgie. Dat kwam doordat ik er bij mijn coschappen nogal diepgaand bij 
betrokken was. Ik was namelijk chef van de co’s bij [naam, MM], hoogleraar chirurgie 
die erom bekend stond dat hij een bullebak zou zijn, een vreselijke fi guur. (17_72)

Toen hij de gebruiksaanwijzing voor deze ‘bullebak’ eenmaal onder de knie had, deed 
zich bij deze bullebak een soort gedaantewisseling ten goede voor, en dat leverde hem 
het assistentschap bij chirurgie op. Hoe dat in zijn werk is gegaan heb ik al besproken 
bij het belang van ‘relevante anderen’. Van belang is hier dat deze respondent aangeeft 
dat het hem als coassistent goed ging, maar dat deze voorspoedige gang van zaken 
zijn onzekerheid over ‘wat dan’ niet weggenomen had: hij moest ook nog ‘gezien’ 
worden. 

Een oogarts ontbrak het niet aan ambitie en zelfvertrouwen, maar zij werd na haar 
examen als basisarts bij haar sollicitatie voor een assistentschap toch geconfronteerd 
met een afwijzing, waarbij sprake was van nauwelijks verholen discriminatie: 

  Ik was basisarts en ik wilde heel graag neurochirurgie doen, maar er zijn er heel weinig 
in het land waarvan slechts twee vrouwen. Ik wilde dat als vrouw ook gaan doen. Het 
is niet gelukt, helaas. Je loopt tegen heel wat grenzen aan. Eerst denken ze dat je van 9 
tot 5 wil gaan werken, onzin, dan was ik geen dokter geworden. Dan denken ze dat je 
alleen maar in deeltijd wil gaan werken, als vrouw, en als ik dan zeg dat ik geen gezin 
en een goed thuisfront heb, blijven ze toch bij hun afwijzing. Misschien hadden ze wel 

over dan sociale geneeskunde. En dan was voor mij jeugdarts het leukste dat er was. 
Toen ben ik gaan solliciteren en het eerste wat ik kreeg was een vervanging op consulta-
tiebureaus en zo ben ik daar ingerold. Daarvoor heb ik wel eens gezegd dat me dit een 
makkelijk baantje leek, schoolarts, maar dat zou ik nu niet meer durven zeggen. Het 
is ontzettend leuk werk, je volgt kinderen in hun groei, ik vind kinderen leuk, er zit iets 
onderwijsachtigs in want je moet ook heel veel kennis overdragen. Mijn broers zijn ook 
allemaal in het onderwijs terechtgekomen, dus dat zit er op de een of andere manier ook 
van huis uit een beetje in. (22_36)

De ‘vrouw als achterwacht’ was voor een homo die uit de kast was gekomen zeker 
geen optie, maar om de uiteindelijke keuze voor de sociale geneeskunde te begrijpen 
is vooral zijn verwijzing naar het thuisfront verhelderend. In het vorig hoofdstuk ver-
geleek hij het pedagogische optreden van zijn moeder met een kleuterjuf (22-58) en 
blijkbaar was dit voor hem en zijn broers een belangrijker identifi catiemodel dan de 
voetbaldiscipline van de vader. Maar waar het ook vandaan mag komen, van belang is 
dat hij zijn beroep educatief defi nieert en daarvoor naar zijn afkomst verwijst.

5.3.4  De keuze voor een academische en medische specialisatie

Een respondent die later bij een pedagogische faculteit ging werken, kreeg pas echt 
interesse in studeren toen hij in zijn kweekschooltijd meer wetenschappelijke vakken 
onderwezen kreeg:

Vanaf het derde jaar kwam er een totale omslag. Toen stonden psychologie, Nederlands, 
maatschappelijke vakken op het programma. En dat vond ik hartstikke interessant en 
ik begon toen voor het eerst echt te leren. Ik sloot de kweekschool af met negens en achten 
(cum laude). Ik wilde gaan studeren. (30_10)

En deze theoretische interesse werkte door in zijn loopbaan als student en zijn afstu-
deren:

  Ik werd snel student-assistent en kandidaatsassistent en studeerde binnen vijf jaar (bij-
zonder voor die tijd) af op een fi losofi sche scriptie over de Wiener Kreis, het Popperiaanse 
denken sprak mij aan. Mijn scriptie werd voorgelegd aan een fi losofi eprofessor die haar 
voor een niet-fi losoof erg aardig vond en me daarvoor een 8 gaf. Ondertussen was ook 
mijn interesse in de orthopedagogiek afgenomen, ik ging de richting van jeugdbeleid uit 
en na mijn afstuderen solliciteerde ik direct bij het ministerie van WVC. Ik werd niet 
aangenomen, maar ondertussen had mijn scriptie zijn werk gedaan en werd ik aange-
nomen als wetenschappelijk medewerker bij Pedagogiek. (30_20)

Een andere pedagoog, ook docent geworden aan een universiteit, had in eerste instantie 
helemaal niets met dit vak en dat zat hem bij het solliciteren in de weg. Op de vraag 
waarom hij dan pedagogiek was gaan studeren, vertelde hij dat er omwille van zijn 
kweekschoolverleden weinig andere mogelijkheden waren:
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de ervaring om zich zorgen te maken. Op een gegeven moment ben ik dan gaan werken 
(…) als arts, niet in opleiding zijnde, en heb er heel veel geleerd. (26_78-79)

Garanties voor grote inzetbaarheid op basis van haar leefstijl en sterke motivatie hadden 
blijkbaar geen effect. Opvallend is echter haar begrip voor deze beslissing omdat deze 
specialisten ervaringen hadden met vrouwelijke assistenten die niet in haar voordeel 
uitvielen. Als men al zelfvertrouwen en een duidelijke voorkeur heeft, blijkt het vrouw-
zijn een complicerende factor om dat doel te bereiken.

5.3.5  Ten slotte

Op een bepaald moment werd de transitieperiode afgesloten en traden de responden-
ten – niet altijd makkelijk en vaak met vallen en opstaan – het beroepsleven binnen. 
Sommige respondenten hadden de indruk dat zij goed waren voorbereid, en via de 
studie en het studentenleven een indruk hadden gekregen van waar zij terecht zouden 
komen. Sommigen vonden dat zij nog iets anders moesten gaan doen. En sommigen 
konden helemaal niet aan de slag omdat de arbeidsmarkt het niet toeliet. De intrede 
aan de universiteit was niet altijd meteen vanzelfsprekend, er ging voor velen een fase 
aan vooraf waarin zij als het ware door derden overtuigd moest worden van hun eigen 
kunnen. Ook de studiekeuze was een moeizaam proces en het blijft de vraag in hoe-
verre hier sprake was van een ‘keuze’. In ieder geval was een systematisch keuzeproces 
waarbij men intellectuele kwaliteiten, studie-interesses en toekomstmogelijkheden 
met elkaar vergeleek om tot een uitgesproken voorkeur te komen, volledig onbekend. 
Opmerkelijk is dat sommigen pas gingen nadenken over de eigen manier van kiezen 
op het moment dat zij geconfronteerd werden met de uitgebreide ondersteuning van 
hun kinderen. Als zij snel op een goed spoor terecht waren gekomen was dat te danken 
aan een uitgesproken interesse in een vak, maar meestal moest deze interesse – als die 
al uitgesproken was – de strijd aan met de eigen onwetendheid en die van de ouders. 
Deze onwetendheid werd in zekere zin gestuurd door beroeps- en statusbeelden van 
lokale universitair afgestudeerden en dat zorgde voor sommigen voor fi kse omwegen. 
Niet alleen de toegang tot de universiteit was moeilijk, maar het viel ook niet mee om 
daar zijn spoor te vinden. Dat betrof zowel de studierichting, het leven als student, als 
het kiezen van een specialisme. Het overheersende gevoel was dat het universitaire 
leven vreemd was, eigenlijk niet voor ‘ons soort mensen’. Dat men het gehaald heeft, 
heeft te maken met het vermogen zich aan te passen, met ambitie en strategie, maar 
ook met de hulp van anderen. In bepaalde gevallen ging men pas op latere leeftijd 
studeren, en dan kwam integratie in het studentenleven al helemaal niet ter sprake. 
Maar los van ruimere kansen op het werk, veranderde er soms niet veel in het leef- en 
carrièrepatroon. Of er daarbij sprake was van een succesvolle voorbereiding en/of ver-
andering moet zich nu gaan bewijzen. 

Voor de meesten echter is de grote vraag die zich nu aandient: hoe kan ik mijn bul, 
mijn kennis, omzetten in een succesvol(le) leven en loopbaan? Hoe kan ik de vruchten 
van mijn studie gaan plukken? 
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Leven en loopbaan

6.1  Inleiding: niet factoren maar betekenissen

In dit hoofdstuk gaat onze aandacht uit naar de ervaringen en de beleving van de res-
pondenten met het karakter en de kenmerken van hun loopbaan. De vraag is of, hoe 
en in hoeverre zij hun klassenachtergrond aan het werk zien in hetgeen gebeurd is, in 
beslissingen die zij al dan niet genomen hebben. Daarbij gaat het om hun ambities, 
hun opvattingen en verlangens, maar ook om hun perceptie van en omgang met supe-
rieuren en ondergeschikten, met hun collega’s en anderen. Indachtig de doelstelling 
van het onderzoek gaat het er niet om te achterhalen welke ‘factoren’ succes en mis-
lukken van de loopbaan en levensloop hebben bepaald, gezien de arbeidersafkomst. 
In plaats daarvan gaat het om de betekenis die hun afkomst speelt in het interpreteren 
van hun ervaringen en opvattingen met betrekking tot hun loopbaan. 

Verhalen over het leven en de loopbaan hebben de neiging om verhalen over succes 
en mislukking te worden. Ook ik heb zelf – om de respondenten op een systematische 
wijze te kunnen selecteren – maatschappelijk succes als criterium gehanteerd en een 
onderscheid gemaakt tussen succesvolle, standaard en niet succesvolle loopbanen. 
Daarbij ben ik pragmatisch te werk gegaan en heb mij zonder waardeoordeel uit te 
spreken, gebaseerd op positionele kenmerken van de loopbaan. Succesvol zijn zij die 
de hoogst mogelijke positie bereikt hebben gezien hun opleiding, beroep en context. 
In een standaard loopbaan is men blijven doen waarvoor men opgeleid is en niet suc-
cesvolle loopbanen betreffen banen in een lager segment dan waarvoor men opgeleid 
is, of die na een tweedekansstudie niet veranderd zijn. Los van dit selectiecriterium 
is het van groot belang welke opvatting respondenten zelf hebben over het succes en 
mislukking van hun loopbaan en dat zij dat ergens aan toeschrijven. Het gaat om de 
subjectieve positionering van die loopbaan, maar onvermijdelijk is de objectieve posi-
tionering een belangrijk criterium voor deze beleving. De meesten hebben carrière 
gemaakt en met soms onverholen trots doen zij daar verslag van. Anderen hebben 
moeite met hun loopbaan die niet heeft gebracht wat zij beloofde. Maar dat wil niet 
altijd zeggen dat ze er spijt van hebben. Zoals ik al aangaf, gaat het in dit hoofdstuk niet 
om de klassenspecifi eke oorzaken van succes en mislukking, maar om de subjectieve 
ervaring ervan en in dat kader worden zowel succes als mislukking geïnterpreteerd 
vanuit de context van gebeurtenissen en relevante denkkaders. Op dat niveau maakt 
succesvol, standaard of niet succesvol wel degelijk uit, en men heeft er een duidelijke 
mening over. Maar we zullen zien dat de beleving ervan dubbel en tegenstrijdig is en 
relatief los staat van groepen die via deze ‘objectieve’ criteria te onderscheiden zijn. 

Sommige loopbanen ontwikkelen zich vrij lineair, anderen volgen omwegen en zij-
paden en om de betekenis van beide mogelijkheden te laten zien, groeperen we de 
onderzoeksgegevens weliswaar volgens thema’s maar blijven we daarbij soms langer 
stilstaan bij welke betekenis deze thema’s in het leven van een specifi eke respondent 
hebben. Op die manier krijgen we tegelijkertijd, in grote lijnen, een beeld van het 
verloop van soms exemplarische carrières.
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De ambitie is er wel, maar het doel ervan moet je zelf defi niëren aan de hand van het-
geen zich aandient. Van haar opvoeding heeft ze wel de houding meegekregen meer 
te willen dan er zich aandient maar niet dat je dat ook kan plannen voor de langere 
termijn. 

Een ambitie nastreven is de manier waarop ze de opvoedingsboodschap van haar moeder 
zowel negeert – de studie van meisjes is een verkeerde investering – als bevestigt: 
ambitie moet inhoud hebben. Met andere woorden: er moet werk tegenover staan. En 
hier ziet een van de andere respondenten een belangrijk klassenverschil. Tijdens zijn 
studie pedagogiek had hij een relatie met een medestudente:

Ik zie haar nog wel, zij heeft hoge bestuursfuncties waargenomen [voorzitster van het 
College van Bestuur van een hogeschool, MM]. Wat mij achteraf gezien frappeerde, 
was dat zij veel minder gedreven was dan ik waar het op de academische kennis aan-
kwam. Mijn drang om te lezen (opgedaan in de kweekschool) ging verder; ik verslond 
wetenschappelijke literatuur, zij was vooral geïnteresseerd in haar toekomst, maar niet 
in de kennis die ze daarvoor nodig had – daar had ze mij voor – dat was in haar ogen 
niet cruciaal. Achteraf beschouwd, kon je toen al zien dat ze een goed bestuurder zou 
worden, zij vond mijn fascinatie wel interessant, maar niet essentieel. (30_19) 

Het gaat om de tegenstelling tussen vorm en inhoud, tussen persoonlijke strategie en 
de zaak waar het inhoudelijk om gaat; de een vindt dit laatste essentieel, voor de ander 
is het een middel om ergens te komen. 

De combinatie van carrière, ambitie en werk is voor een van de respondenten alles-
behalve vanzelfsprekend. Men kan hard werken, maar zonder ambitie:

  Tot m’n 30ste las ik veel boeken, studeerde hard en dronk hard. Dat was veilig, klein, 
heel beperkt. Je hoeft ook geen aanspraak te doen op allerlei vaardigheden die je bij som-
mige beroepen nodig hebt. Soms vragen ze wel eens hoe het komt dat ik altijd geweigerd 
heb carrière te maken. Ik denk dat ik het nooit expliciet geweigerd heb vanuit een linkse 
ideologie of zo. Ik was er niet mee bezig, was er onbewust een beetje bang voor:‘Kan ik 
dat wel?’ (3_117)

Na zijn afstuderen als socioloog kwam hij terecht in een onderzoeksbaan en ging daar 
na een half jaar weg omdat hij het gevoel had dat hij zich daar niet kon handhaven 
vanuit de optiek: ‘ik kan het niet, dus ga ik weg’ (3_131). Na tweeënhalf jaar kwam hij 
terecht bij een vertaalbureau: 

Vertalen gaf me zekerheid, geld, status. En ‘vertaler’ vond ik wel interessant staan. Het 
was ook nog een intellectuele bezigheid. Het was wel verantwoord. (3_162)

Later ging hij werken als leraar. Daarbij is vooral van belang wat hij zegt over zijn 
referentiekader: 

  Ik ben wat dat betreft een arbeider gebleven. Ik kom uit een klasse die lichamelijke 
arbeid verricht. En zeker in de bouw is het zwaar fysiek. (…) Ik heb wel dingen moeten 

6.2  Carrière, ambitie en hard werken

6.2.1  Worstelen met ambitie

Een van de respondenten, lector aan een hogeschool, had de hbs afgerond, gewerkt 
als secretaresse, en daarna een poging gedaan om Frans te studeren. Zij is getrouwd, 
heeft drie kinderen gekregen en is vervolgens haar man naar het buitenland gevolgd. 
Later is zij godsdienstpsychologie gaan studeren. Ze noemt zichzelf ambitieus, maar 
op de vraag hoe zij haar ambitie in verband met haar afkomst brengt, antwoordt zij:

  Ik zie het als een worsteling. Ik heb ook heel lang geroepen, nu niet meer, dat ik wilde 
dat ik vijftig tot honderd jaar eerder geboren was, dan had ik niet zo’n last van die 
ambitie gehad. Dan had ik ‘gewoon’ moeder kunnen zijn. Dat vond ik ook leuk name-
lijk. Maar dat kon voor mijn gevoel niet. Het was een innerlijke strijd. Aan de ene kant 
opgelegd door mijn moeder; ik denk dat zij heel bepalend was voor het feit dat het zich 
tot zo’n ambitie heeft kunnen ontwikkelen, dus die ambitie zit er. Maar ik ben ook 
gewoon een moederdier. Dat heb ik wel lastig gevonden. Nog wel. En dat tegelijkertijd 
ook wel weer heel leuk vind. (1_75)

Haar ambitie roept tegenstrijdige gevoelens en rolconfl icten op en daarvoor verwijst 
zij naar de ambitie van haar moeder,:

Niet per se genoegen nemen met wat er is. Achteraf zie je dat dat dominante en ambi-
tieuze van haar ook wel zijn goede kanten heeft gehad. Als zij mij niet die hbs opge-
duwd had, hadden allerlei dingen niet binnen mijn bereik gelegen. (1_56)

Deze negatief geformuleerde basishouding om mee uit het milieu te komen, heeft zich 
niet meteen vertaald in een proactieve carrièreplanning in de richting van een gewenst 
doel. Zij defi nieert het zelf eerder als de kansen benutten in wat zich aandient:

Dat is wel heel bepalend voor mijn carrière, als je dat zo zou kunnen noemen: er heeft zich 
steeds iets aangediend. En daar heb ik op gereageerd. En als ik dat vergelijk met studenten 
die ik nu tegenkom, die echt stappen zetten omdat die handig zijn, dan kwam er bij mij 
altijd iets langs en daar heb ik op gereageerd, en dan pakte het goed uit of niet. (1_79)

Het gaat dus expliciet niet om carrièrebewustzijn en handigheid in het plannen van 
een loopbaan en daar systematisch en afgewogen stappen in zetten. Bij haar speelt 
een ander soort ambitie: zien welke kansen zich aandienen en die aangrijpen. Dat zij, 
na de omweg die zij gemaakt heeft en als moeder van drie kinderen, opnieuw is gaan 
studeren en nog een promotietraject is gaan doen, is daar het levend bewijs van. Maar 
van planning was eigenlijk geen sprake: 

  En dat heeft misschien wel te maken met het feit dat ik uit zo’n milieu kom. Ik heb van 
huis uit niet meegekregen hoe je dat zou kunnen plannen. Geen idee daarvan. En dat 
is natuurlijk weer anders voor onze kinderen. Ik zie dat zij daarmee geconfronteerd 
worden en als zij dat ter sprake brengen, kan ik daarin meegaan, want ik ken het nu. 
Ik had geen klankbord. (1_81-83)
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Een van de respondenten is expliciet in de weigering om de ‘top’ te bereiken, ook in 
zijn vak. Hij heeft medicijnen gestudeerd en zich verder gespecialiseerd in verzekerings-
geneeskunde en arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Hij schreef een boek over hiv/aids 
en gaf hierover lezingen, maar zijn ervaringen daarmee waren niet erg positief: 

  Heel erg bepalend in mijn leven is altijd geweest dat ik ermee stop als ik een toppunt 
had bereikt. Op dat moment vliegt het me aan, dan krijg ik te maken met types die zich 
er tegenaan gaan bemoeien, het allemaal zogenaamd beter weten dan ik, die zich via 
mij menen te moeten bewijzen, aantonen dat ze net zo goed zijn als ik. Daar kan ik 
niet tegen, dan haak ik af. Dat gebeurde met mijn muziek en dat gebeurde toen ik een 
boek over aids had geschreven. (…) Ik had veel publieke optredens, maar al snel werd 
ik paranoïde en kapte alles af. Ik hou er niet van om in de schijnwerpers te staan. Wat 
mij ontzettend tegenstond, is dat ik tijdens lezingen die ik hield iets heel bijzonders te 
vertellen had, maar dat er altijd van die ontzettende ouwehoeren waren die het dachten 
beter te weten. Hetzelfde met managers, die deden altijd alsof ze heel belangrijk waren, 
maar ze bakten eigenlijk alleen maar lucht. Ik zie het ook op tv; het is allemaal vorm, 
het gaat helemaal niet om de inhoud. Ik ben van de inhoud en op dat vlak vind ik het 
niet snel goed. (10_52-53)

Zijn paranoia voor schijnwerpers brengt hij – in dit interview – in verband met rand-
verschijnselen zoals pseudodeskundigen en andere ‘ouwehoeren’, niet met de eigen 
angsten (om met de billen bloot te gaan, bijvoorbeeld). Hierdoor krijgen mensen die 
in zijn ogen eigenlijk niets te betekenen hebben toch een cruciale rol toebedeeld op het 
moment dat hij succes heeft en een belangrijke stap kan zetten in zijn carrière. Deze 
afkeer voor ‘schijnbelangrijkheid’ sluit aan bij de marginaliteit van zijn patiënten:

Dat is een populatie waar ik me nou bij thuis voel: leipo’s, zonderlingen, verslaafden, 
kampers, hoeren die er mee gestopt zijn, lui die net uit de bajes komen, Hells Angels, 
jongeren met enorme adolescentieproblemen, je kan het zo gek niet bedenken of ik krijg 
het in de spreekkamer of ik ga er bij op bezoek. Allemaal van die lui waar de meeste van 
mijn collega’s graag met een grote boog omheen lopen. En dan kan ik heel gelukkig zijn 
met mezelf, zo van: ‘Gelukkig dat er ook nog artsen als ik zijn’.(10_55) 

Of er een samenhang is tussen zijn voorkeur voor deze doelgroep en zijn eigen gevecht 
om (onder meer via drugsgebruik) af te rekenen met de emotionele spanning (10_44, 
zie vorig hoofdstuk) van zijn arbeidersopvoeding, is hier geen object van onderzoek. 
Wel is van betekenis dat hij een duidelijk onderscheid maakt tussen echte en pseudo-
professionaliteit en dat zijn professionaliteit een specifi eke sociale component bevat 
die hij bij zijn collega’s niet aantreft. 

6.2.2  Het heilige moeten

Het reageren op de mogelijkheden en het aangaan van uitdagingen die zich telkens 
opnieuw aandienen in de context – zonder planning en uitgesproken ambitie – is ook 
de rode draad van de bestuurlijke en politieke loopbaan van een van de respondenten 
die op het moment van het interview lid is van de Tweede Kamer. Na zijn afstuderen in 

organiseren. Ik vind dat niet leuk, maar ik kan het. Maar voor mij is dat bijna geen 
werk. Als het niet fysiek zwaar is, is het geen werk. Op de school waar ik lang heb 
gewerkt (…) moest ik roosters maken. Van de ene kant vond ik het dom werk; het was 
niet theoretisch. Het was wel werk, dat weet ik, maar het gaf me weinig bevrediging. Ik 
zit er altijd tussenin: aan de ene kant ben ik een arbeider, en aan de andere kant ben ik 
iemand die geïnteresseerd is in theoretische vraagstukken. Een goede plek daar tussenin 
heb ik nooit gevonden. (3_155) 

Werk is pas werk als het lastig is, als het inspanning vereist en een carrière is pas 
een carrière als er hard voor gewerkt moet worden. In die zin lijken handenarbeid en 
intellectueel werk op elkaar, maar een organisatie draaiend houden is geneuzel, niet 
uitdagend, geen werk dus. Een hoogleraar met een internationale carrière schrijft zijn 
succes toe aan zijn werkkracht en de dingen die op hem afkwamen. Ondanks zijn 
succes hecht hij groot belang aan het handwerk op de universiteit: onderwijs geven en 
promovendi opleiden:

Maar ik wil ook goed onderwijs geven, ik vind het verantwoord cabaret, ze moeten echt 
allemaal op de eerste rij willen zitten (…). Er zijn wel eens periodes dat ik te weinig tijd 
heb om studenten en promovendi te begeleiden, maar daar heb je ook je drie stafl eden 
voor. Ik heb zo langzamerhand alle colleges opzij geschoven met de boodschap: jongens, 
jullie moeten nu carrière maken. Wat ik nu nog zou kunnen worden, is rector maar je 
bent volkomen geschift als je daar ‘ja’ op zou zeggen, want dat is echt een hondenbaan, 
ik liet het me eens ontvallen bij de rector zelf, ik zei sorry, maar hij zei: ‘[naam respon-
dent], je hebt gelijk.’ (27_75) 

Deze respondent scoort hoog op wetenschappelijk niveau maar heeft duidelijk niet de 
ambitie een bestuurlijke en leidinggevende topbaan te vervullen. De boodschap aan 
zijn medewerkers, op basis van zijn eigen loopbaan, is: een carrière hoort bij je vak, is 
het resultaat van hard werken en het goed kunnen inschatten en gedegen aanpakken 
van de dingen die daarbij op je afkomen. Een soortgelijk verhaal horen we van een 
cardioloog die naar aanleiding van de geschiedenis van een vriend die directeur van 
een ziekenhuis is geworden, zegt:

 Ik ben zelf zó dokter geworden dat je na verloop van tijd niet meer kunt begrijpen dat 
iemand dat zo als een jas kan uittrekken. 
De ambitie zit echt in je werk zelf. Ik heb nu niet meer het idee om nog andere dingen te 
gaan doen. Ik ben nu zo op m’n plek en zo in m’n rol bezig. Je kent zoveel mensen, zoveel 
patiënten. Daar bouw je een hele nauwe relatie mee op. Niet zo nauw als een huisarts; 
wij zien die mensen veel minder, maar je maakt wel hele heftige dingen mee, en dat 
herinneren mensen zich. Dat kost je jaren, voordat je een band hebt opgebouwd. Ook 
met de mensen van het ziekenhuis. Ik ken eigenlijk iedereen minstens van gezicht, en ik 
ken er een hele hoop van naam. Van de schoonmaaksters tot de managers. (4_152-154)

Zowel bij deze cardioloog als bij de hoogleraar betekent het vak niet alleen de inhoud 
ervan, maar ook de mensen die erbij horen: de studenten, de medewerkers, de patiënten, 
schoonmakers en de managers. Als het gaat om de ‘top’ slaat dat op het vak en niet op 
een toppositie als leidinggevende. 
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Weten wat je kan, gevoel hebben voor nieuwe uitdagingen, verantwoordelijkheidszin 
hebben en op het goede moment beschikbaar zijn; daar gaat het om, en niet om ten 
koste van alles via de gemeentelijke in de landelijke politiek te willen belanden. Dat hij 
daar uiteindelijk toch in terechtkwam, was opnieuw een moment van toeval en refl ectie. 
Als we het hebben over zijn verdere plannen dan vindt hij het wel leuk om nog eens 
burgemeester te worden van de stad waar hij in de volksbuurten is opgegroeid en hij 
is ervan overtuigd dat zijn arbeidersafkomst hem hier voordelen biedt:

… waardoor je dingen veel gemakkelijker aanvoelt en begrijpt en ziet. Ook hoe je mensen 
tegemoet treedt. Je realiseert je veel beter wat het effect is van hoe je dat doet dan wan-
neer je die sensibiliteit niet hebt. (14_105-107)

Deze politieke drive en feeling voor hoe je mensen tegemoet treden moet, is volgens 
deze respondent in tegenspraak met ‘ambitie’ en dat is zowel een verdienste van zijn 
afkomst, alsook een belemmering: 

Als ik vanuit mijn milieu misschien een belemmering heb dan is dat het gebrek aan 
ambitie. Als je het van een afstand bekijkt, zou je kunnen zeggen: met die talenten en 
mogelijkheden had je ook nog wel minister moeten worden of dit of dat – er zijn er zat 
die dat zeggen. Maar ik ben nooit zo streberig geweest. (14_135) 

Door zijn loopbaan als gemeentelijk en landelijk politicus kwam hij wel terecht in de 
wereld van de strebers en dat is een ambivalente ervaring: 

  Ik ben nu, en dat past ook mij als een jas, en misschien ook weer niet [noemt een hoge 
functie, bij de eredivisie voetbalclub van de stad, MM]. Het past bij me omdat het mijn 
jeugd is. Een combinatie van iets van de mensen voor wie het naast hun werk hun levens-
vervulling is en aan de andere kant de dure sponsors en relaties. Daar kan ik heel goed een 
brugfunctie voor vervullen, maar voor een deel kom ik weer in aanraking met een wereld 
die ik wat minder goed ken, die van het vastgoed en projectontwikkelaars. Ik vraag me wel 
af of ik dat nu lang moet willen. Ja, het is wel een beetje een rare wereld… (14_136)

Door zijn positie daar te interpreteren als brugfunctie kan hij de ‘rare wereld’ daar wel 
aan, maar het stelt hem voor nieuwe dilemma’s. Als legitimatie voor zijn hoge functie 
bij deze club verwijst hij naar zijn jeugd en de publieke betekenis van het voetbal. Het 
lijkt echter niet voldoende om zich in de wereld van projectontwikkelaars en vastgoed-
mensen op zijn gemak te voelen. 

Deze onwennigheid in de omgang met ambitie en de wereld die deze kan meebrengen 
is een andere respondent totaal vreemd. Hij is directeur van een evenementenbedrijf 
geworden en dat is het resultaat van de ‘grenzeloze ambitie’ die hij van huis uit mee-
gekregen heeft. Zijn vader was bakker in een broodfabriek en die schreef zijn eigen 
ambitie toe aan zijn boerenafkomst. Daarom kan mijn respondent over zijn eigen 
ambitie zeggen: 

  Ik denk dat me dat met de paplepel ingegoten is. Met hard werken red je het allemaal 
wel. (15_16)

de linguïstiek solliciteerde hij op een baan als ambtenaar bij een provincie. Ondanks 
zijn uiterlijk – baard, lange haren – werd hij aangenomen. Tegelijkertijd werd hij politiek 
actief in zijn geboortestad, als lid van de PvdA. Hij kwam terecht in een wijkafdeling: 

Dus dan zat je daar met een man of veertig in een tot kantoortje omgebouwde beneden-
woning (…). Daar zat je politiek te maken. Dat heeft gemaakt dat ik geïnteresseerd 
raakte in de gemeenteraadspolitiek en in het [stedelijk, MM] bestuur van de PvdA 
kwam, en dat is in combinatie met die ambtelijke baan bij de provincie, denk ik, erg 
vormend geweest. Het is eigenlijk heel smooth, heel vanzelfsprekend gegaan. Een van de 
dingen die wel met mijn achtergrond te maken heeft, is dat ik altijd alles rustig aan heb 
gedaan. Ik ben nooit zo ambitieus geweest. Het is me allemaal eerder aan komen 
waaien dan dat ik daarvoor ben gegaan. (14_74-75) 

Het is het verhaal van ‘van het een kwam het ander’; erin rollen, niet uit sterke ambitie 
maar omdat het kwam aanwaaien. Het ging om de juiste persoon op de juiste plaats op het 
juiste moment of om de behoefte te willen weten hoe het eraan toe ging in de politiek:

  Dus ik dacht niet: ik ga een politieke loopbaan uitstippelen of een ambtelijke.
 V.: Maar je had wel plannen?
 A.: Nee!
 V.: Maar je wilde er wel komen?
  A.: Ja, maar dat was niet op basis van een strategie over waar ik wilde eindigen. 

Als je nou zegt: ‘Waar ligt het verschil tussen klassen’, nou dan is dat – en dat gaat niet 
helemaal op want er zijn ook uitzonderingen – maar dan is dat ambitie. 
V: Je hebt niet zozeer het ‘heilige moeten’? 
A.:Nee. Ik heb in de ogen van mijn referentiekader al heel veel bereikt, terwijl je in de 
ogen van andere referentiekaders pas meetelt als je een miljoen mee naar huis brengt. 
Nou ja, dat heb ik niet. Of dat je een heel geweldige positie verwerft die in de buurt komt 
van die van je ouders, dat heb ik niet. Desalniettemin zijn er in mijn milieu ook kinderen 
die wel heel ambitieus zijn want het kan zich ook omgekeerd voordoen. (14_76-86)

Ook kinderen uit de arbeidersklasse kunnen ambitieus zijn, maar eigenlijk hebben ze 
niet zozeer dat ‘heilige moeten’ waarmee je topposities en -salarissen nastreeft. Het is 
een ander soort ambitie en daarmee onderscheiden ze zichzelf van de anderen waar-
mee ze samenwerken, maar ook van het oude milieu waarin ook bepaalde normen 
bestaan over hoe het te maken. Tegenover het carrièrisme stelt de respondent dan 
ook verantwoordelijkheidsgevoel, vakkundigheid en vooral de kunst om situaties te 
kunnen inschatten. Maar dat neemt niet weg dat hij over het wethouderschap in zijn 
geboortestad zegt: 

   Toen keek ik om me heen wie dan wethouder zou kunnen worden, en toen vond ik 
mezelf de beste van diegenen, dus toen ben ik daarvoor gegaan. Dat was ook vanuit 
een soort verantwoordelijkheidsgevoel. Dat klinkt heel raar maar zo is het wel. Wie 
moet nou die PvdA (…) vertegenwoordigen. Je hebt die beschikbaar, die beschikbaar, 
en ik ben beschikbaar. Nou, dan kan ik dat het beste, klaar. Die rol als wethouder, dat 
is eigenlijk de zwaarste bestuurlijke rol die ik tot nu toe heb gehad. En dan ga je er ook 
voor. It’s lonely at the top; dat geldt ook wel een beetje dan. (14_137)
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ook deels omdat er minder effi ciënt gewerkt wordt in zo’n ziekenhuis. (…) Ik heb een 
businessplan, de zorgverzekeraars willen een langjarig contract aanbieden, en mijn 
ambities blijven dus doorgaan. 

  (…) Ik vind mezelf helemaal geen ondernemer, ik ben ook niet zakelijk. Dat komt dan 
ook weer door die onzekerheid, die gedachte ‘kan ik dat wel, waar begin ik toch aan?’ 
Dat heb ik heel vaak, dat hebben anderen misschien ook wel. (…) Maar ik vind het wel 
allemaal leuk. En als je je verhaal gedaan hebt en je krijgt goede reacties, dan streelt dat 
natuurlijk. Ik ben wel een beetje ijdel natuurlijk [lachend, MM]. (31_74-76)

Dat ondernemen en risico’s nemen gepaard gaat met zowel onzekerheid en positieve 
feedback is vrij vanzelfsprekend, maar het blijft opvallend dat daar waar sprake is van 
letterlijk ondernemen er op de een of andere manier een middenklassenachtergrond 
meespeelt. Maar wat ook opvalt, is de persoonlijke onzekerheid over de ambitie.

6.2.3  Samenloop van omstandigheden

Een respondent, een psycholoog van wie de beide ouders uit de arbeidersklasse afkom-
stig zijn, had na zijn afstuderen een minimale ambitie en kwam terecht in een pro-
ject dat onderzoek deed naar onderwijsstimulering voor kinderen uit lagere sociale 
milieus:

Bij mijn afstuderen was mijn ambitie onderzoeker worden, en verder keek ik niet. Wel: 
onderzoeker van maatschappelijk relevante vraagstukken. (…). Het tijdsbeeld was toen 
dat het heel moeilijk was om aan vaste banen te komen, dat heb ik ook gemerkt. Die 
onderzoeksbanen waren allemaal projectaanstellingen. Dat was dus heel zwaar, want 
tijdens dat onderzoek dat je dan deed moest je weer voor het volgende onderzoek gaan 
zorgen. Je moest dan steun hebben van het onderzoeksbureau waar je zat. Dat (…) 
werd op een gegeven moment opgeheven. (16_70-71)

Zo kwam hij als docent terecht bij de lerarenopleiding van een universiteit. Op een 
bepaald moment werd hij geconfronteerd met de mogelijkheid om te promoveren:

  Nee, ik vond het wel een eer, maar toen ik zag welke mensen gingen promoveren met 
welke motivatie, toen dacht ik: daar hoor ik niet bij. Die motivatie was dik doen in het 
wetenschappelijk wereldje, je zag daar van die clubjes mensen die als er een publicatie 
was er met zijn vijven op gingen staan. Hup, kassa! Om hogerop te komen op die uni-
versitaire ladder, om straks hoogleraar te worden, moest je publiceren: publiceren om 
het publiceren. (16_73) 

Promoveren zou een logische carrièrestap geweest kunnen zijn na een aantal aanstel-
lingen bij opeenvolgende onderzoeksprojecten. Hij zag echter geen toekomst in een 
opportunistische carrièreplanning zonder aandacht voor relevante maatschappelijke 
output. Hij verliet de universiteit en ging onderwijsmateriaal ontwikkelen ten behoeve 
van kinderen uit lagere sociale milieus: 

Hij legt hier een direct verband tussen ambitie en hard werken en dat deed de vorige 
respondent niet. Bij hem ging het ook om hard werken, maar dat was volgens hem iets 
anders dan ambitie hebben. De ambitie van deze directeur heeft een meer zakelijke 
component en berust op een no-nonsensehouding; het moet leuk zijn, anders houd 
je ermee op: 

Terugkijkend was er die push van mijn ouders; ambitie, doorzetten en geen gezeik. En 
die grenzeloze ambitie is mijn hele leven blijven hangen, tot nu toe. Die heb ik heel 
duidelijk vanuit thuis meegekregen. Op school wilde ik steeds minder lesgeven en steeds 
meer managementtaken gaan doen. Ik heb toen meegedaan aan conrectorverkiezingen. 
Toen ik in het waterschap kwam, kwam ik ook vrij snel in het dagelijks bestuur. Daar 
moest je ook een deel van je tijd aan besteden. Dus (...) heb ik eigenlijk drie baantjes 
naast elkaar gehad. Voor een deel was ik leraar, een of twee dagen. Dat ging op de auto-
matische piloot. Ik was bestuurslid van het waterschap (…), wat een parttime functie 
was, en ik was parttime directeur van [een museum, MM]. (…) Na dat een jaar of zes 
gedaan te hebben, vroegen ze me of ik hier directeur wilde worden. Toen was het hier 
bijna failliet en ben ik hier directeur geworden. Dat doe ik nu een jaar of zeven. (…)
Mijn karakter kenmerkt zich door veel ambitie, veel doorzetten, veel energie erin steken, 
nooit opgeven. Altijd bereiken wat je wil. Waar een wil is, is een weg. (15_12-14)

Het gaat hier duidelijk om een combinatie van persoonlijke aanleg – elders spreekt 
hij over een ‘biologische component’ want ook zijn broer en zus zijn ambitieus – en 
een ‘push uit het milieu’, die hem er constant toe aanzetten om de leiding te nemen. 
Een eventueel gedwongen vertrek of de nadering van zijn pensioen houden hem daar 
niet van af:

 Dan zou ik een eigen bedrijf gaan starten, en geen management consultancy bureautje 
zoals zoveel mensen. Allemaal mensen die vroeg met pensioen zijn gegaan en wat bij 
willen schnabbelen om weer op honderd procent te komen. Dan zou ik toch weer risico’s 
willen lopen. Ik heb een sterke drang tot ondernemerschap. Nu kan ik risicoloos onder-
nemer zijn, want er zit geen eigen geld in. Dat heeft misschien toch weer met vroeger te 
maken, met mijn vader, tenminste: zijn milieu. Een boer is toch ook een ondernemer. 
Mijn vader is ooit een winkeltje begonnen, maar dat is failliet gegaan en toen is hij naar 
die broodfabriek gegaan. (15_70) 

Opvallend is dat hij zowel voor zijn ambitie als voor zijn ondernemerszin annex risi-
co’s nemen, teruggrijpt naar de boerenafkomst van zijn vader en het ondernemer-
schap dat daarbij hoort. De enige andere respondent die plannen heeft voor een echte 
eigen onderneming (enkele respondenten hebben wel een bedrijfje naast hun vaste 
baan of er was sprake van via de derde geldstroom opgezette ontwikkelbedrijven aan 
de universiteit) was een orthopedisch chirurg van wie de ouders een franchise kruide-
nierswinkel hadden:

  Ik heb nog wel een ambitie, en daar ben ik mee bezig. Ik loop erover te denken om een 
privé-sportkliniek te beginnen hier in de buurt. Dan word je medisch directeur van zo’n 
kliniek [een beetje terughoudend verteld, MM]. Ik zit enorm in die sportwereld en het 
frustreert me dat ik een vrij lange wachtlijst heb, deels omdat ik bekendheid heb, maar 
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In deze carrière, die duidelijk in het teken staat van ‘insluiting’, zit een herkenbare lijn, 
lijken de overgangen logisch, blijft de respondent trouw aan zijn oorspronkelijk ideaal 
waaruit bovendien trouw aan zijn afkomst spreekt, maar nergens spreekt hij van een 
doelgerichte loopbaan. Er is eerder sprake van het beeld dat hij weet wat hij wel en 
niet wil, waar hij iets mee wilde doen, dat het hem ook gelukt is en dat hij steeds een 
logische stap vooruit gezet heeft, ook al had hij het eigenlijk niet gepland en waren het 
vooral de omstandigheden die uiteindelijk meezaten. 

6.2.4  Perfectionisme, handwerk en ambitie

De respondent die eerst aan het klein en daarna aan het groot seminarie begon, ver-
volgens aan de sociale academie terecht kwam en daarna sociologie is gaan studeren 
en later ook gepromoveerd is, is op het moment van het interview al meer dan twintig 
jaar als onderzoeker in dienst van een ministerie. In het vorige hoofdstuk zagen we 
dat hij van zichzelf vindt dat hij veel geluk heeft gehad in zijn leven (hij typeert het als 
‘een luizenleven’), dat er voor hem een trein klaar stond waar hij maar op hoefde te 
springen. De manier waarop hij in zijn werk staat en hoe collega’s hem percipiëren, is 
het gevolg van zwoegen en een specifi ek ‘sociaal gedrag’: 

In combinatie met heel hard zwoegen heeft dat opgeleverd wat ik nu heb. (…) Door 
hard te werken, door een enorm doorzettings- en concentratievermogen.(…) Ik heb wel 
een soort sociaal gedrag, heel direct, verbaal en in mijn lichaamstaal (niet in mijn 
emoties) geloof ik, maar vrij eerlijk. Mensen vinden het niet altijd even mooi, maar ze 
weten wel wat ze aan mij hebben, integer tot de pest, ‘eigenlijk kun je wat met hem’. 
Daar sluiten veel mensen op aan – althans, zo kijk ik met de ogen van anderen naar 
mijzelf. (18_38)

Het begin van zijn loopbaan was echter bescheiden, na verloop van tijd kwam hij 
terecht bij het onderzoekscentrum van een ministerie: 

  Ik werd afgewezen maar men vond mij wel een interessant fi guur. Toen moesten de 
wetswinkels geëvalueerd worden en toen dacht de directeur (…) aan die gekke socioloog 
die hem had verteld dat hij nog eens wat had gedaan voor een [iets soortgelijks, MM]. 
Dat onderzoek moest in negen maanden klaar zijn, het heeft me drie jaar gekost en 
toen ben ik daar blijven hangen. Ik was de enige die iets deed met wetswinkels en zo 
ben ik langzaam maar zeker de specialist geworden, er gewoon in gerold en met mijn 
sociologische belangstelling (…) ben je daar al snel de empiricus. En met mijn drive en 
karakter heb ik alles opzij geschoven, steeds door, door, door… ik heb ook steeds mijn eigen 
agenda bepaald, ik bleef bij het zelfde onderwerp, deed steeds weer nieuwe ervaring op en 
holde maar door. Ik was constant de enige die naar de beleidsdirectie liep en zei: ‘Zouden 
we dat niet eens doen?’ En dat kwam altijd voort uit een vorig onderzoek, of je stootte 
ergens tegen of mensen werden ergens boos over en toen zeiden we: ‘We kunnen dat toch 
eens gaan bekijken?’ Ik kwam geregeld bij die directie en zij vonden dat echt wel leuk. Nu 
is het allemaal zo geregeld en gepland… nu moet er een nota komen… (18_87)

  We hadden bijvoorbeeld een methode voor de kinderopvang om anderstalige kinderen 
taalvaardiger te maken, toen daar helemaal nog niet over gedacht werd, want het was 
toen not done om in de kinderopvang educatief bezig te zijn. We hadden een aan-
gepaste methode voor het jeugdwerk, meidenwerk en jongerenwerk voor hoe ze met 
migrantenkinderen om moesten gaan, ontwikkeld met migrantenorganisaties zelf. Dat 
vond ik boeiend omdat daar iets bruikbaars en praktisch uitkwam. (16_74)

Hij werd directeur van een stichting die in opdracht van de vier grote steden werkte 
in het kader van het grotestedenbeleid en dat had volgens hem niets te maken met 
‘directeur willen worden’: 

Nee, nee, dat ik directeur werd, was een puur technisch verhaal, ik moest de projecten 
veilig stellen, de subsidiënten konden geen personen subsidiëren, ze moesten een rechts-
persoon hebben. Dat heeft zeven jaar geduurd, toen ben ik naar de gemeente [plaats-
naam, MM] gegaan en ben ik – zoals ik dat zeg – verveld, want beleidswerk is helemaal 
anders in een gemeentelijke sector. (16_76)

Toen dit interstedelijke project opgeheven werd, wilde alleen deze gemeente verder 
met achterstandbeleid en zo kwam hij als ambtenaar uiteindelijk terecht bij de Dienst 
Onderwijs van deze gemeente. Op deze manier kwam hij van ontwikkelwerk in het 
beleidswerk terecht. Door alle ontwikkelingen en omslagen heen blijft hij wel trouw 
aan zijn oude ambitie: 

  Ja, hoofdzakelijk wel, ik heb steeds met migranten te maken gehad en onderdelen van 
het gemeentelijk beleid die gericht zijn op onderwijs en achterstandsbeleid, vooral gericht 
op taligheid van migranten (…) Ik heb alle omslagen in het beleid meegemaakt. Ik 
vond de overgang van onderzoekswerk naar productontwikkelwerk heel positief, want 
je zag iets gebeuren met je werk (en bij onderzoek was dat natuurlijk steeds de vraag), 
en de overgang naar beleidswerk was ook in die zin positief, ik kon invloed uitoefenen 
op hoe instellingen in de wijk bijvoorbeeld werken, dus je kon ze sturen via subsidies. 
(16_78)

Ook al schetst hij een soort logica en is er sprake van trouw aan een oorspronkelijke 
missie, toch neemt deze schets het karakter aan van een samenloop van omstandig-
heden en inspelen op gegeven omstandigheden. Door zijn werk op het snijvlak van 
migranten en onderwijs is hij nu terechtgekomen in een internationaal circuit: 

  In die dienst heb ik me eerst bemoeid met migrantenorganisaties, en later ben ik steeds 
meer internationale projecten gaan doen en werd het internationale steeds meer de 
kapstok waar ik mee bezig ben. Nu ben ik coördinator internationale zaken van de 
dienst die nu [naam van de dienst, MM] heet. Het domein van de dienst is dus enorm 
verbreed: jeugdbeleid, welzijnsbeleid, integratie, participatie, en ook internationale pro-
jecten en internationale netwerken. Ik onderhoud allerlei netwerken, [naam van het 
netwerk, MM] waar 130 Europese steden lid van zijn, en dat gaat over grotestadsproble-
matiek in de breedte. Daar ben ik sinds drie jaar voorzitter van de werkgroep onderwijs. 
(16_59)
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niet in een acceptatie van hoe het er in de wereld van onderzoek en universiteiten 
nogal eens aan toe gaat. Consequent in streven naar kwaliteit, moet een hogere positie 
en status verdiend worden:

  [Ik heb mijn kinderen] geleerd dat je niet in termen van hoog laag moet denken, ik 
spreek ook ieder met ‘je’ aan… Soms zegt men [met bewondering in zijn stem, MM]: 
‘Hij is hoogleraar!’ So what, laat hij maar zien wat hij doet. Mijn vrouw zegt dan: jij 
zet je altijd af tegen hoger… en dat heb ik wel uit mijn klasse: ik zal nooit ofte nimmer 
rang als uitgangspunt nemen voor iets… en misschien, diep in mijn hart, doe ik het wel 
en weiger ik het te erkennen. Als je goed bent, ben je goed!
Ik denk er wel aan, ik hoor het mezelf zeggen (…) Bij ons zijn er mensen die voor een 
dag bijzonder hoogleraar worden, nou fi jn, een computer op een kamertje, voor een dag, 
ik zou het ook graag worden, als ik mensen bij me had en ik kon werken aan een pro-
gramma, dan zou ik het dolgraag doen. Ik zou mijn werk (…) nooit willen opgeven. 
Het hoogleraarschap geeft een zekere status en ik zou doen wat er bij hoort, want ik zou 
zeggen dat ik het dik verdiend heb, maar het is niet iets van ‘potverdikke’. Ik vind het 
ook niet vervelend dat ik het niet ben. (18_68-70)

Ook al probeert hij het onderscheid tussen hoog en laag in zijn denken en handelen te 
overstijgen door zijn waardering fundamenteel te richten op wat hij doet, hij is er zich 
van bewust dat diep in zijn hart hoog en laag wel degelijk een rol spelen. Hij vindt ook 
dat hij – op basis van zijn kwaliteit als onderzoeker – een bijzonder hoogleraarschap 
verdient, maar weet net zo goed dat hij bepaalde kwaliteiten niet heeft en ook niet wil 
hebben, waardoor het lastig is om die positie te verkrijgen. Hij weigert te sjoemelen en 
te slijmen en valt mensen aan als hij hun benoeming onterecht vindt: 

Daardoor heb ik kansen verspeeld, ik had het niet moeten doen. Ik heb ettelijke ruzies 
gehad, ik heb mensen die benoemd zijn ook aangevallen en gezegd dat ik hun benoe-
ming bij gebrek aan procedure erg vervelend vond, bij gebrek aan tegenkandidaten, dat 
zou ik niet willen. Ze mogen, als er geen tegenkandidaten zijn, wel zeggen: ‘We willen 
jou en jou alleen.’ (18_76) 

Zijn beroep op procedures is hier een beroep op kwaliteitsgarantie, maar in een andere 
situatie ziet hij procedures als contraproductief en daarom zal hij ze, waar hij dat 
nodig acht, proberen te omzeilen: 

  Soms moet ik offertes aanvragen voor een onderzoek en daarbij weet ik dan dat er 
maar een instelling is die dat goed kan doen, dat weet ik, dan ga ik niet een vraag om 
een offerte het land insturen naar drie instanties… dan schijf ik een notitie en men zegt 
dan: ‘Daar krijgen we last mee.’ En ik zeg dan dat ik dat onzin vind. ‘Maar,’ zegt men 
dan, ‘dat is overtreding van de regels.’ Dan zeg ik: ‘En welke regels overtreed je niet als je 
mensen een onderzoeksplan laat schrijven terwijl je weet dat ze het niet gaan krijgen?’.
(…) Dat vindt iedereen eigenwijs, dat is het ook en ik zie niet in waar de fout ligt. De 
regels zijn: als de mensen gelijk zijn, moet je ze kansen geven, maar als je situaties hebt 
waar het onzin is, wees dan recht door zee. (18_76)

De ambitie van deze onderzoeker is gedegen onderzoek doen en voor hem bepaalt de 
dynamiek van het onderzoek zelf de agenda. Aan uitgebreide planning en structuur-
nota’s heeft hij niet zo’n boodschap; onderzoek moet spannend zijn en op de vraag of 
hij hierin een reactie op de saaiheid van het seminarie ziet, antwoordt hij: 

Ja, misschien. Ik vind mezelf niet zo exceptioneel, veel mensen zeggen tegen mij: ‘Nie-
mand zou dat doen behalve jij’. Het kost mij enorm veel energie en ik heb er ook meestal 
enorm plezier in, aan de buitenkant gezien is er helemaal niets bijzonders aan, maar 
het is enorm spannend om iets goed te doen, iedere keer weer iets goed te doen. En te 
denken van: dat heb ik de vorige keer fout gedaan en dat ga ik nu opnieuw doen en 
beter… als er een fout in een boek staat van mij, haal ik hem eruit, dat is leuk om te 
doen, maar anderen vinden dat helemaal niet leuk, dat is spannend, maar het is ook 
gewoon… (…) ik wil het zo graag nog beter doen en (...) als arbeiders jochie zat je toch 
altijd in de min… je hoort er toch niet echt bij. (18_40)

Dit streven naar perfectionisme en originaliteit ziet hij eerder als een reactie op de 
saaiheid van het seminarie dan als een symbolisch overstijgen van zijn afkomst uit het 
arbeidersmilieu. Dat resulteert in het hanteren van hoge kwaliteitsstandaarden, voor 
anderen maar ook voor zichzelf: 

Mijn [promotor, MM] presteerde het, toen ik hoofdstukken schreef (ik doel hier op mijn 
proefschrift), een kruis op een hele bladzijde te zetten, hele hoofdstukken… hij zei van: 
het is best aardig, maar zo kan het natuurlijk niet en hij zei: ‘Begin eens opnieuw.’ Ik 
heb daar ook om zitten huilen, ik was al 40 of 42. (…)
V.: Dus je zegt: ik geniet van iemand die me frustreert als ik maar weet waarom dat zo is…
A.: Ja, inderdaad en als je dat doet, als je tegen iemand zegt: ‘Haal die onzin weg, 
maak van het goede een sterk punt.’ Je kan dat ook pedagogisch op een nette manier 
doen, maar je moet de durf hebben. Dat moet je dan hebben: het steeds willen dat je bij 
de beste hoort… (18_44-47)

Het gaat er dus om, om bij de besten van het vak te horen en daarvoor moet je – naast 
hard werken en kwaliteit leveren – kunnen incasseren. Vanuit deze houding wijst hij ook 
collega’s terecht. Dat is, wat ze er ook van mogen vinden, de consequentie van zijn streven 
naar kwaliteit. Zijn werk goed doen, is een ernstige zaak en dat dit zo veel belangrijker 
is voor hem dan voor anderen, heeft volgens hem te maken met de boodschap van zijn 
opvoeding dat het allemaal niet vanzelf komt, dat er hard voor gewerkt moet worden: 

  De mensen zeggen altijd tegen me: ‘Wat ben jij serieus.’ En dat is ook weer die elegantie 
en die zwier, als je geleerd hebt dat het leven zoveel dimensies heeft, dan kan je veel beter 
intuïtief relativeren. Dat kan ik niet! In ons gezin was er geen meervoud, het was zo 
en niet anders, de geloofsleer was zo, je seksleven was zo; alles was eendimensionaal en 
je moet er hard voor werken. Mijn moeder heeft niets anders gedaan. (…) Je moet er 
keihard voor werken en je moet er elk moment voor beschikbaar zijn. (18_72) 

In een latere paragraaf zullen we zien hoe hij het beeld van de schaatser gebruikt om 
zijn zwoegende werkstijl te vergelijken met de elegante leef- en werkstijl van collega’s 
uit de hogere klassen. Zijn met verbazing vermengde bewondering resulteert echter 
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Dat hij vier maanden werkloos was, was gezien de tijd en de omstandigheden eigenlijk 
kort, zeker als je van mening bent dat je geen concessies moet doen aan wat je vanuit 
professioneel oogpunt van belang vindt: 

Ik was enorm gedreven. Ik vond het een deceptie; ik was klaar en ik wilde aan de bak, 
in ieder geval met iets wat ik leuk scheen te vinden, en toen kwam ik naast jan en alle-
man te zitten – niet dat ik me iets verbeeld, totaal niet – je werd onder een noemer 
gebracht met iedereen die op dat moment geen baan had. Je moest met je inkomens-
briefje komen – of je soms nog iets bijverdiend had – en dan kreeg je bij Gods gratie 700 
gulden. Ik woonde samen en ik had met een beurs gestudeerd (…) Ik heb alles tot op de 
laatste cent moeten terugbetalen, en dat vond ik niet erg want ik had het geleend, het 
was gemeenschapsgeld. Maar toen zag ik mensen studeren met een bijstandsuitkering 
en dat kon toen ook allemaal. (12_77)

Werkloosheid brengt, naast de fi nanciële druk, ook de vernedering van statusreductie 
mee; je hand te moeten ophouden en het gevoel je te moeten verantwoorden voor alles 
wat je doet. Alles wat je bereikt hebt door te studeren, je deskundigheid en je zelfbe-
wustzijn, wordt hier weer afgebroken. 

Op een bepaald moment kwam ik na meerdere sollicitatiegesprekken in [een gymna-
sium in een grote stad, MM.) terecht. Ik was geregeld wel verder gekomen maar als er 
een keuze gemaakt moest worden, namen ze toch altijd weer die met de betere geloofs-
brieven dan iemand die daar toch een beetje vaag over was. Want hun zorg was natuur-
lijk: wat gaat ie de leerlingen vertellen? Het ging nog niet eens over onderwijs: ik moest 
op een bepaald moment voor een commissie van twaalf wijzen verschijnen die tegen de 
zestig liepen, en die je dan met hun sigaren in de mond ondervroegen over geloofszaken 
en niet over hoe je de leerlingen op een didactisch verantwoorde manier Duits dacht bij 
te gaan brengen. Ik ben wat verder gaan kijken, kwam op het Stedelijk Gymnasium in 
(plaatsnaam, MM] terecht (…) Ik ben daar blijven hangen eigenlijk. Ik ben daar als 
gewoon docent begonnen en heb er allerlei taken bij gekregen. (12_83-85) 

Anderen was het lot minder gunstig gezind. Een van de respondenten kwam met een 
uitkering van de sociale dienst in een ‘werkervaringsproject’ terecht. Voordien had zij 
haar aandacht gericht op de educatieve diensten van musea maar ze moest vaststellen 
dat zij die door de museumwereld zelf waren opgeleid voorrang kregen. 

  Iedereen van een bepaalde leeftijd moest [voor het werkervaringsproject, MM] een for-
mulier invullen, en tot mijn stomme verbazing werd ik toen gebeld. Of ik wilde komen 
want ze hadden misschien iets voor mij. Ik was eerst weer niet zeker of ik het wel kon. 
Het was zo iets anders. Maar het was een werkervaringsplaats. Het was ervoor om 
dingen uit te proberen, (…) dus ben ik dat gaan doen. Dat was ook echt een keerpunt. 
Toen ontdekte ik dat ik een hele hoop dingen kon waarvan ik niet wist dat ik ze kon. 
Dat tijdens mijn studie de hoofdmoot dan wel pedagogiek was geweest, maar dat je 
intussen ook een hele hoop andere vaardigheden leert die je ook op een andere manier 
kunt toepassen. En dat ik dat coördineren en organiseren toch wel heel erg leuk vond. 
Tijdens dat jaar heb ik geprobeerd daar echt werk in te vinden. (…) Het project liep na 
dertien maanden af. Dan mocht iemand anders weer. (5_115)

Als je een functie wil met meer status dan moet je dit vooral niet doen. Recht door zee 
zijn, roept andere gevoelens op dan respect voor integriteit, integendeel:

Dat soort kleine dingen, daar kunnen ze me om villen. En eerlijk: als ik in de stoel van 
de ander zou zitten en ik had iemand als ik voor me, ik denk ook dat ik boos zou wor-
den… maar zo is de situatie nu. (…) Ik zal dingen nooit toedekken om carrière te 
maken, ik vind dit zelf zo vervelend, ik kan er niet mee leven als ze mij dwars zitten 
terwijl ik het niet weet. Dan voel ik me behoorlijk bedonderd… en zal ik dan zelf dat 
spelletje mee gaan doen? Dat doe ik niet, nou ja, tot nu toe heb ik het niet gedaan. De 
kans is wel klein [lachend, MM]. (18_76).

Ondanks dit relativeren van zichzelf en in het volle bewustzijn van de valkuilen van 
zijn eigen perfectio nisme, gaat het hem om het echte ‘handwerk’ en blijft hij planning 
van werk en carrière afwijzen. Op de vraag of hij ooit een planning voor zijn ambitie 
heeft uitgewerkt, is zijn antwoord:

Och God, ik ontken het, maar ik ben natuurlijk zo ambitieus als de pest. Maar ik heb 
nooit gepland, er is niets wat ik plan! Tot ramp van velen om me heen natuurlijk. (…) 
Dat is in zekere zin totaal verkeerd en zeker in een ambtelijke omgeving hebben mensen 
daar last van en anderen die van mij afhankelijk zijn, ook. Ik vind dat ze gelijk hebben, 
maar emotioneel kan ik het helemaal niet opbrengen, ik doe mijn best… en ik vraag: 
‘Help me daarbij.’ Maar ik ga toch door. En ik denk soms: dat is dom, maar toch zegt 
men soms: ‘Het is maar goed dat je het zo gedaan hebt, het is wel mooi geworden.’ 
Gebrek aan planning is een centraal punt in mijn leven. (18_74)

Ook bij deze respondent overlappen werk en ambitie elkaar heel sterk en door daar 
consistent naar te handelen, creëert hij een chaotische loopbaan waar bureaucratische 
structuren geen vat op krijgen en waarin, via hard werken en professionaliteit, het 
leveren van kwaliteit richtinggevend is. 

6.2.5  Aan de zijlijn

Respondenten die in het begin van de jaren tachtig afstudeerden, hadden nogal eens 
problemen met het vinden van een baan. Voor de een was dat een reden om nog een 
andere studie op te pakken, voor een ander om tegen beter weten in toch maar door 
te gaan met solliciteren. Een van de respondenten, die Duits had gestudeerd, had de 
mogelijkheid om te promoveren niet aangegrepen omdat er volgens hem teveel onzeker-
heden mee verbonden waren. Hij wilde leraar worden, want dat leverde status, zeker-
heid en een vaste aanstelling op: 

  Toen was een docent nog altijd iemand. Je was ambtenaar, met bepaalde rechten en 
verworvenheden, je werd lid van het Nederlands Genootschap voor Leraren, niet van 
de ABOP [Algemene Bond voor Onderwijzend Personeel, MM], je dacht: dat klinkt 
niet slecht. En als je kijkt naar het begin van de jaren tachtig, toen was er een enorme 
jeugdwerkloosheid, ook voor afgestudeerden. (…) Ik ben toen zeventig sollicitatiebrieven 
gaan schrijven. (12_73) 
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Ze voelde zich behoorlijk wanhopig, maar de tijdgeest was er niet naar dat zij door 
haar directe omgeving aangespoord werd om een passende baan te zoeken: 

Welke kant moest ik uit? Wat moest ik gaan doen? Heel onzeker. Wat moest ik met 
mijn leven? Het was toen ook net uit met mijn vriend. Er was ook niet vreselijk veel 
arbeidsmoraal, ook niet in mijn omgeving. Ik was in een woongroep gaan wonen, met 
mensen die ook allemaal op die manier bezig waren, maar niet met werk of verdienen. 
Toen was het nog zo dat je je bul kreeg en regelrecht naar de sociale dienst liep om een 
uitkering aan te vragen. Financieel was er ook geen stimulans om het eerste het beste 
aan te pakken. En ‘dat deed je ook niet’. Je nam wel iets aan wat van jouw niveau was. 
Je ging niet in een fabriek werken.(19_83)

De arbeidsmarkt uit balans, gekoppeld aan een leefcultuur waarin men vooral met 
zichzelf en elkaar bezig was, in een omgeving met een lage arbeidsmoraal waarin de 
fi nanciële noodzaak om te werken niet erg groot was. Dat was, achteraf gezien, geen 
gunstige context voor het stimuleren van een carrière. Maar eigenlijk bevredigde deze 
situatie haar niet, op den duur werd het een probleem:

  Daarom ben ik later ook allerlei vertaalcursussen gaan doen omdat ik dacht dat ik dan 
maar een vertaalbureau moest beginnen. Dan dat maar. Dat heeft toen een tijd gesud-
derd en vlak voordat ik die stap echt ging zetten – want dan moet je zelfstandige worden 
en dat heeft ook allerlei haken en ogen, en daar ben ik ook helemaal het type niet naar 
– zei mijn jongste zus, die net een baan had gekregen, dat ze iemand zochten die een 
dagje wilde typen. Dus het is puur toeval dat ik secretaresse ben geworden. Dat is voor 
mij heel lang tijdelijk geweest, want ik kon niet zonder te kleuren zeggen dat ik secreta-
resse was, ik kon het woord niet uit m’n mond krijgen. Want dan speelt toch die ambitie 
mee dat je gestudeerd hebt en niks bent als je alleen maar dat doet. (19_85-87)

Ondanks de schaamte voor de positie vond ze het werk van secretaresse leuk en had ze 
een start gemaakt met een werkend leven:

  Ik vond (...) het feit dat ik überhaupt toch een bepaald aanzien had omdat ik werk had, 
dat ik ’s ochtends op tijd opstond en met al die mensen op tijd naar mijn werk ging, en 
achter zo’n bureau zat, wel heel bevredigend. (…) Ik weet nog: voordat ik vast werk had 
fi etste ik wel eens langs het (...) kantoor en dan dacht ik: daar zitten allemaal mensen 
achter hun bureau, die hebben werk, die zijn wat. Die hebben een positie. Dat kan ik 
me nog heel goed herinneren, dat dat zich heel erg begon op te dringen. (19_89-92) 

Na een tijd van werkloosheid zijn het verwerven van een sociale positie en werkcontacten 
belangrijker uitgangspunten dan een baan die bij de bul hoort. En als de baan leuk is 
en uitdagend, dan blijf je, je neemt er initiatief in en wordt ondernemend: 

  Ja, je zou het ook bemoeizuchtig kunnen noemen. Het is maar net hoe je het bekijkt. 
Maar dat is uiteindelijk wel wat het je geeft; gymnasium, studeren, titel, arbeiderskind. 
Dat is voor mij heel duidelijk geweest. Ik was niet gelukkig op het gymnasium maar 
zou het iedereen aanraden; ik heb er heel veel aan gehad. Ik heb er heel veel geestelijke 
bagage meegekregen, en daarmee veel meer zekerheid. (19_94-96)

Haar deelname aan het project achtte zij geslaagd omdat zij nieuwe kwaliteiten van 
zichzelf ontdekte: coördineren en organiseren. Vervolgens diende zich het dilemma 
aan hetzij een baan te zoeken als pedagoog, hetzij met de nieuw ontdekte vaardig-
heden de arbeidsmarkt op te gaan – maar dan zonder de vereiste papieren. Uit nood 
heeft ze voor dat laatste gekozen en ze begon aan een lange loopbaan als secretaresse, 
later offi cemanager in diverse organisaties, en kwam op die manier terecht bij een 
organisatie in de pleegzorg. Uiteindelijk keerde ze terug bij haar vak, maar niet zoals 
bedoeld; de combinatie van ooit verworven pedagogische vakkennis en haar actuele 
managementondersteunende functie is in haar werk zowel een bron van acceptatie 
als van confl icten: 

Bij mij in de sector vinden ze het nog redelijk normaal dat ze een pleegkind waarmee 
het niet zo goed gaat in een gezin, dan maar overplaatsen. Ik denk dan: dat kind heeft 
al zo’n ‘rugzak’, heeft al hechtingsproblemen. Dat maak je alleen maar erger door het 
ergens anders neer te zetten. Dan kan het wel zijn dat het misschien niet het meest 
optimale pleeggezin is geweest, maar zet er dan hulp bij. Ondersteun die pleegouders. 
(…) Met preventie zou je zoveel ellende kunnen voorkomen, maar het scoort niet. 
(5_127) 

Naar aanleiding van zo’n deskundigheidsbetoog – afkomstig van de offi cemanager – is 
de volgende vraag vrij evident: 

V.: Heb je nooit de behoefte gehad je daarin te profi leren en een baan te zoeken waarin 
je daar iets mee zou kunnen? 
A.: Nee, dat kan niet. Je wordt in hokjes geduwd. Ik zou wel eens willen dat ik steviger 
in mijn schoenen had gestaan, en daar meer mee had kunnen doen. Ik heb het voor een 
groot deel overwonnen, maar ergens op de achtergrond zit nog steeds dat kleine, verle-
gen meisje. Ik kan niet goed discussiëren. Ik blijf altijd verre van zulke dingen. In mijn 
hoofd heb ik hele goede argumenten en ik zou het ook op papier kunnen zetten, maar 
naar andere mensen toe kan ik er niks mee. Ik kom daar niet uit. (5_127-129)

Hier zegt deze respondent in zekere zin dat zij het als relatieve buitenstaander wel, 
maar als professional niet aankan of niet aandurft te zeggen wat er op professioneel 
vlak zou moeten gebeuren. Zij heeft een duidelijke professionele mening, maar verle-
genheid en angst voor discussie zouden haar belemmeren als professional daar voor 
uit te komen. Door te verwijzen naar ‘het verlegen kleine meisje’ verwoordt ze eigen-
lijk een bekend gevoel bij beginnende professionals (zie hoofdstuk 2). De vraag is echter 
of zij door haar moeizame start de kans niet heeft gehad deze angst te overwinnen of 
dat het deze angst is geweest die haar verhinderd heeft om een baan als opgeleid pro-
fessional te ambiëren. Hier komen we later op terug. 

Ook voor een andere respondent, afgestudeerd in Engels, nam het nogal wat tijd in 
beslag voor ze een baan vond. De cursussen voor werklozen waren niet zo’n uitda-
ging:

  En ik heb allerlei leuke werkloosheidscursussen gedaan. Fietsen repareren, en loodgieter 
en timmeren en zo. (19-81)
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zult bewijzen. Dat zit totaal niet in me. Op een lager niveau wil ik me wel bewijzen, 
maar niet op een hoger niveau. Nooit op een academisch niveau, ik kan het me niet 
voorstellen. Qua papieren zou ik het kunnen. Dat is ook het rare. (19_126-132) 

Het gaat om de verantwoordelijkheid die angst en onzekerheid inboezemt en ze brengt 
dat in verband met een kwaliteit van haar vader, die als vakbondsman een leven van 
verzet heeft geleid en dat op haar heeft overgedragen. In haar voorstelling is verzet 
tegen de baas makkelijker dan verantwoordelijkheid nemen en dragen. Opmerkelijk is 
dat haar ergernis over dit onvermogen groter is dan haar comfortabele verzetshouding. 

Voor deze respondent is het een thema van refl ectie en enige verbazing, een andere 
respondent echter weigert een baan met leidinggevende verantwoordelijkheid te 
accepteren. Na de lagere school had ze geweigerd naar het gymnasium te gaan omdat 
zij geen zin had in de spot van haar rijke medeleerlingen, zij was vijftien jaar toen zij 
van de mulo afkwam: 

En de maand erop werd ik 16. Toen ben ik op kantoor gaan werken en heb inderdaad al 
die avondcursussen gedaan. Stapje voor stapje werd ik in vier jaar directiesecretaresse. 
(21_16)

Na de geboorte van haar zoon is ze thuis gebleven. Na zeven jaar vond ze deze situatie 
onbevredigd worden en omdat haar oude baas op latere leeftijd nog rechten was gaan 
studeren, dacht zij, net als een andere respondent (zie 23_24), ‘wat hij kan, kan ik ook’ 
en is zo ook rechten gaan studeren. Toen zij op haar 41ste afstudeerde, zat de econo-
mie in een dip en dat beperkte haar kansen op de arbeidsmarkt. Zij solliciteerde als 
ambtelijk secretaris:

(…) assistente van de directie, (...) Veelal voor functies als ambtelijk secretaris. Dan 
was je verantwoordelijk voor de verslaglegging. Ik vond dat een mooie combinatie van 
secretaresseopleiding en rechtenstudie. (21_68-70)

Opvallend is dat haar bul haar perspectieven niet verruimde, haar ambitie bleef eigen-
lijk gelijk en gericht op een ondergeschikte en ondersteunende functie. De combinatie 
van de fi nanciële last van de studie, de advocatuur die geen optie was, de wens om een 
deeltijdbaan te hebben vanwege de thuissituatie en haar leeftijd, beperkten de moge-
lijkheden Ze werd na jaren solliciteren coördinator van een Bureau Slachtofferhulp: 

  Ik zag voltijdbanen niet zo zitten in combinatie met mijn huishouden. Uiteindelijk ben 
ik – ook vanwege mijn titel – aangenomen als coördinator bij Bureau Slachtofferhulp 
(...), een deeltijdfunctie van twintig uur. In dat werk had ik aan mijn titel helemaal 
niets. Ik was gewoon baas van het bureau en verder niets. Dat heb ik vier jaar gedaan. 
Ik vond het geen leuk werk en na vier jaar kreeg ik last van een burn-out. (29_24)

De omstandigheden voor het maken van carrière waren niet gunstig, want zowel de 
positie van het bureau als haar eigen positie waren niet goed geregeld:

  

De onzekerheid van de niet ingeloste beloftes wordt gecompenseerd door de ‘geeste-
lijke bagage’ van het gymnasium, de opleiding en een titel, en op die manier kun je als 
arbeiderskind ook groeien in een secretaressebaan:

Ik ben er ook wel in gegroeid. Ik heb tijdens een project een eigen secretariaat gehad, en 
daarna ben ik doorgeschoven naar een afdelingssecretariaat (...) en nu ben ik directie-
secretaresse, en dat is ook een hele zelfstandige functie. En sinds een aantal jaren, en dat 
was op eigen initiatief, zorg ik voor de correctie van alle Engelse teksten. Het feit dat ik 
directiesecretaresse geworden ben, is ook ingegeven door een laat soort ambitie. Zo van: 
‘Ik kan toch niet eeuwig [secretaresse, MM] blijven, en moet toch minimaal directiese-
cretaresse worden’. Terwijl het minder interessant is. Als gewone secretaresse heb je veel 
meer met inhoud te maken. Directiesecretaresse zijn, betekent veel meer organisatie en 
andere dingen doen. (19_101) 

Hierbij dringt zich de vraag op naar haar ambitie.

Ik had het niet, maar ook uit onzekerheid, dat ik het niet zou kunnen. Dat is iets dat 
ik heel duidelijk terugvoer op mijn milieu.
V: Dus, je hebt nooit iets gehad van ‘Ik ga voor die baan’, bijna agressief bij wijze van 
spreken?
A.: Helemaal niet. (...). Mijn vader had wel heel graag gezien dat ik docent was geworden 
aan het Christelijk Gymnasium. Dat heeft hij heel vaak gezegd.
I: Maar dat heb je dus niet gedaan. Waarom?
A.: (...) ik dacht ook weer dat ik het niet kon. Dat niet kunnen speelt nog steeds. Op 
mijn werk heb ik nu ook altijd met allerlei academici te maken. En iedereen denkt dat 
hij of zij Engels kan. Dus in het begin kreeg je non-stop discussie als je ze een tekst gecor-
rigeerd teruggaf. Daarin heb ik geleerd me staande te houden, maar dat is pas in de loop 
der jaren gebeurd. Ik begin nu pas, 52 ben ik, iets zekerder te worden. Dat is een hele 
lange periode geweest en dat wijt ik toch wel aan waar ik vandaan kom. (19_112-116)

In eerste instantie valt op dat zij haar gebrek aan ambitie toeschrijft aan haar onzeker-
heid, haar gevoel een academisch beroep niet aan te kunnen. Maar nog opvallender is 
dat zij de wens om lerares te worden aan het gymnasium niet aan zichzelf maar aan 
haar vader toeschrijft. Net als bij de vorige respondent is het voor haar makkelijker om 
haar professionaliteit vanaf de zijlijn in te zetten en op die manier zekerder te worden 
van zichzelf. Gezien de bul, de drive, de opgedane kennis en toegenomen zekerheid, 
zou een directeurschap misschien een volgende stap kunnen zijn:

  Ik heb heel veel bewondering voor mensen die hun potentie waarmaken. Die afstuderen 
en dan wel op hun niveau in een baan terechtkomen. En zeker vrouwen. Dat vind ik 
ongelofelijk, dat je zoveel zekerheid kunt hebben, en zoveel in huis hebt. Dat je dat 
kunt en aandurft. Ik schrik van verantwoordelijkheid. Enorm. Mijn oudste zus is nu 
weer directeur van een kleinere organisatie, en die heeft ook geprobeerd iets anders te 
worden maar dat lukte niet. Die zit ook altijd tegen die verantwoordelijkheid aan te 
hikken. (...) Kijk, het is natuurlijk gemakkelijker om tegen dingen aan te schoppen. 
Mijn vader heeft ook zijn hele leven tegen dingen aangeschopt. Wij als kinderen doen 
dat ook allemaal. Dat is gemakkelijker dan te zeggen dat je het beter kunt, en dat je dat 
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Deze houding vertoont een parallel met de houding van de vorige respondenten: des-
kundigheid vanaf de zijlijn. Maar het verschil is dat zij een uitweg vindt in solidariteit 
met haar collega’s op de werkvloer en in dat kader elke verdergaande verantwoordelijk-
heid dan ‘wij hebben gedaan wat moest’, afwijst. 

6.2.6  Carrières van vrouwen

6.2.6.1 De balans tussen emotionaliteit en intellectualiteit
Dat een werkervaringsproject na het afsluiten van de studie niet per se een slechte 
start hoeft te betekenen, illustreert de levensloop van een andere respondent. Zij stu-
deerde af in geschiedenis en begon bij gebrek aan een baan een studie rechten. 

  Op bepaald moment waren er projecten gekomen voor werkloze studenten; ik kwam 
terecht bij [een hogeschool, MM] waar ik een leercentrum voor afgestudeerden moest 
gaan opzetten. En ik bleef ondertussen rechten studeren. (...) Ik ben daar blijven hangen, 
stagecoördinator geworden en op een gegeven moment kwam er een baantje vrij als 
docent recht (...). Ik moest gezondheidsrecht geven en ’s avonds moest ik nog naar de 
universiteit. Ik liep een les voor, maar de studenten hadden het goed bij mij, zij vonden 
het ook niet erg als ik het af en toe niet wist. Maar men zei: ‘Het lukt je wel.’ Dat geloof 
in mij, het was heel belangrijk dat mensen dat ook zeiden. (9_31)

Omdat ze serieus genomen en gerespecteerd werd door collega’s en studenten, was 
haar ambitie gewekt: 

  Ik was eager, ik wilde me ook bewijzen, op een gegeven moment ging dat fout. Ik maakte 
mijn scriptie voor rechten af (een achtenhalf en goede cijfers) en toen overleed een goeie 
oom van mij, een broer van mijn tweede vader, heel plat maar heel erg achter mij, iemand 
die in mij geloofde. Dat zijn mensen die je nodig hebt in je omgeving, ik ben heel blij dat 
ik ze heb gehad. Op een gegeven moment merkte ik dat ik heel erg moe werd, ik had die 
managementtaken erbij… op een bepaald moment kreeg ik tijdens de kerstvakantie – want 
ik werkte altijd door – van de vakgroepcoördinator via de telefoon te horen dat het rooster 
niet klopte. Ik heb de hoorn neergelegd en ben ontzettend gaan huilen en kon niet meer 
aan het werk, ik had dus een fl inke burn-out. De bedrijfsarts zei: ‘Die vrouwen van tegen-
woordig willen maar werken en werken’… Dit vond ik dus geen gezonde situatie. (9_36)

Dat was het moment waarop het nieuwe diploma kon worden ingezet:

  Ik ben parttime gaan werken en in (...) terechtgekomen, als onteigeningsjurist. Ik had 
rechten gedaan en ik kon me nu gaan specialiseren, de sfeer beviel me niet, ik kreeg 
te maken met collega’s met de hete aardappel in de mond… jongens in donkerblauwe 
blazer en beige broeken, dat was dus echt nieuw. (...) Dit was nu de confrontatie met 
mensen uit een ander milieu. (...) Het was ook een slangenkuil, wie het best met de 
baas overweg kon. Ik merkte dat dit dingen zijn waar ik niet mee overweg kan, dat ligt 
me niet, klaar. (9_36-38)

Door deze ‘klassenervaring’ besloot ze er weg te gaan. De volgende stap die ze zette 
was van groot belang voor haar zelfvertrouwen; ze ging op reis:

  Plaatsen met een bepaald aantal inwoners waren verplicht om een Bureau 
Slachtofferhulp te hebben, maar men wist niet goed hoe ermee om te gaan. Ze vroegen 
zich af: ‘Waar blijven we nu met die coördinator? Waar moet die werken? Werkt die 
bij maatschappelijk werk? Werkt die bij de Sociale Dienst?’ Ik zat in een kantoortje bij 
maatschappelijk werk, maar ik zat ook regelmatig op het politiebureau. Ik vergaderde 
meer dan dat ik werkte. Ik zat ook wel eens bij de burgemeester; ik had zoveel bazen en 
zag door de bomen het bos niet meer. (21-31)

Opvallend is het onderscheid tussen vergaderen en werken. Ook al zijn er geen aan-
wijzingen dat in haar ogen vergaderen geen werk zou zijn, toch impliceert deze uit-
spraak dat zij een onderscheid maakt tussen ‘eigenlijk’ en ‘oneigenlijk’ werk. In ieder 
geval maakte haar positie als coördinator iets duidelijk: 

Ik kwam erachter dat ik eigenlijk geen leiding kon geven; dat zat niet in me. Ik had dat 
niet geleerd. Mijn karakter is nogal individualistisch en ik moest met vrijwilligers wer-
ken. Die moest je motiveren en pluimen geven en dat deed ik wel, maar als er bepaalde 
rapporten gemaakt moesten worden, betrok ik hen daar niet in. (21_32) 

Uiteindelijk trok ze voor zichzelf de conclusie:

  Toen was ik inmiddels 45 jaar en heb toen gezegd: dan maar geen carrière. Hier heb ik 
geen zin in. Ik heb nu een laag baantje als telemarketingmedewerker bij een software-
bedrijf. (21_23-26)

Een duidelijk keuze voor een uitvoerende baan. Dat bevalt haar, want er zijn zowel 
praktische als sociale voordelen aan verbonden:

  Ik heb zoveel leuke collega’s, we doen de deur dicht en trekken ons plan wel. Plezier in 
het werk is belangrijker dan carrière maken. Mijn andere collega’s hebben ook meer in 
hun mars als nodig is voor het werk. Er zijn vrouwen met nog schoolgaande kinderen 
en de baas vindt het prima dat ze in de schoolvakanties thuis blijven. We hebben de 
vrijheid en hoeven pas om 10.45 uur te beginnen. ’s Morgens moet ik eerst mijn man 
helpen omdat hij gehandicapt is. Als je eens een keer te laat komt, kun je dat op een 
ander moment compenseren, dan blijf je wat langer. (21_76)

Toch blijft er een herinnering aan de beloften die er ooit waren, want ze blijft het idee 
houden dat ze het beter kan dan de leidinggevenden en carrièristen: 

  Ik werk nu met een offi cemanager waarvan ik zeker weet dat ik meer capaciteiten heb 
(...). In het begin had ik een collega – zo’n irritante vrouw – en die sprong er altijd 
meteen bovenop; we hadden steeds ruzie. Ze is weggegaan. Daarna heb ik me nooit 
meer bemoeid met het werk van anderen en we hebben het heerlijk. Deze collega wilde 
de mensen op hun verantwoordelijkheid wijzen en als ze merkte dat bijvoorbeeld geen 
offerte was uitgebracht werd ze vreselijk kwaad. Dat vond ze zonde van haar werk, 
maar wij dachten: ‘Wij hebben gedaan wat we moesten doen en verder zoeken ze het 
maar uit.’ (21_70-74)
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– dat moet nog steeds uitkomen, want het is gaan rommelen op de hogeschool. Het liep 
allemaal niet heel erg soepel, ik zou ook gaan promoveren, er waren promotieplaatsen, 
we hadden een lector (...) Dat is echter nooit gebeurd. Dat doet wel zeer. Verbaal ben ik 
sterk, schriftelijk niet, dat is dus een echte worstelpartij geweest. Uiteindelijk was ik best 
tevreden over wat ik geschreven had. (9_47)

De zorg voor de moeder wordt urgent vanwege de overspannenheid van de zus – die 
niet gestudeerd heeft – en door de belofte aan haar vader. Opmerkelijk is dat een toe-
komst als ondernemer van minder belang is wanneer de solidariteit verplichtingen 
stelt. Maar de nieuwe intellectuele en organisatorische uitdaging loopt vast, ze kiest 
voor een andere baan en daarmee ook voor een omslag in de balans die zij teveel in de 
richting van intellectuele ontwikkeling vond doorgeslagen. En op de vraag of ze zich 
ambitieus voelt, is haar antwoord: 

Ja, ik voel me ambitieus. Ik heb heel erg behoefte om een stempel te drukken, ik wil niet 
vergeten worden, iets achterlaten, dat is een. En het andere is: ik ben een allesvreter, ik 
heb een ontzettende honger naar kennis, verbanden leggen, enzovoorts…(9_54)

6.2.6.2  Carrière en moederschap
Ook een andere respondente begon, omdat ze niet direct een baan vond, nog aan een 
andere studie, maar daar ging enige tijd van zoeken overheen. Tijdens haar studie was 
de toekomst nooit een issue geweest: 

En ik heb nooit een advertentie bekeken tijdens de hele studie. Ik heb me daar echt voor 
afgesloten. Eigenlijk heel raar, helemaal niet reëel om er niet mee bezig te zijn dat je er 
ook een keer je geld mee moet verdienen. Daar was ik helemaal niet mee bezig. Totaal 
niet, daar ging het me ook niet om, later ook niet zo, hoor.(28_170)

Zo kwam het dat de vraag ‘hoe nu verder?’ als het ware existentiële proporties kon aan-
nemen. Bovendien was de arbeidsmarkt voor psychologen slecht. Los daarvan wist ze 
helemaal niet hoe het aan te pakken. Zij legde de vraag voor aan een docent:

Hij gaf daar een mooi woord aan: het probleem met identiteit van de afgestudeerde, een 
mooi woord gaf ie daaraan. ‘Ga maar eens met die en die praten, een psychotherapeut.’ 
Daar ben ik een keer geweest, daar dorst ik niet nog een keer heen te gaan. Toen ben ik 
een heel jaar werkloos geweest. Ik deed een beetje alternatieve dingen, je kreeg ook een 
soort uitkering en toen kreeg ik een baan die speciaal gecreëerd was voor werkloze afge-
studeerden bij [een vakgroep aan de universiteit, MM]. (28_142)

Ook zij besloot – als een soort uitstel van executie – een studie fi losofi e te doen aan een 
andere universiteit, maar de vraag bleef: 

  Ik woonde toen ook in (plaatsnaam, MM), ik was meer bij de feministische beweging, 
om vrouwenstudies daar te krijgen, maar eigenlijk bleef ik de weg kwijt van wat wil ik 
nou worden: psycholoog of fi losoof? (28_142)

  Zuidoost-Azië, ik had het heel zwaar, maar wilde na drie maanden toch niet meer 
naar huis. Het was een heel belangrijke stap in de zin van zelfvertrouwen krijgen, ik 
kan het in mijn eentje ook aan. (9_41)

Toen ze terugkwam ging ze zeven jaar werken als beleidsmedewerker milieurecht bij 
een provincie. Ondertussen was ze een paar keer op vakantie in Afrika geweest: 

 (...) ik nam ontslag bij de provincie, ik liep daar hartstikke vast, voelde me daar dood-
ongelukkig, en ben ik reisleidster geworden. In [die gemeente, MM] was het gekonkel. In 
de provincie was het veel zuiverder, maar dagenlang stukken produceren, daar ben ik 
geen mens voor; ik ben een mensenmens, maar dat moet je ook leren. Ik had ondertussen 
ontdekt dat ik met mijn intellect veel kan bereiken, ik ben dus op mijn intellect gaan 
vertrouwen want daarmee ben ik verder gekomen. (9_42-45)

Met deze laatste opmerking geeft deze respondent aan dat haar keuzes en switches 
in banen nauw samenhangen met een traject van identiteitsconstructie, waarin zij als 
het ware intuïtief zoekt naar een tegengewicht van het intellectuele (en in andere fases 
omgekeerd):

Dat reisleider zijn, was een switch, iets niet met mijn verstand. Ik kwam bij een andere 
kwaliteit uit: mensen begeleiden, enthousiasmeren (…) omstandigheden scheppen om 
te leren of te genieten (...) Blijkbaar is dat een sterk punt van mij en dat moest ik ont-
dekken. Ik ben ook een regelneef, ik vond het leuk, ik heb ervan genoten. Maar op en 
gegeven moment miste ik de intellectuele uitdaging. Ik kwam terug in Nederland – het 
is altijd seizoenswerk – dus, de vraag was: wat nu? (9_47)

Het werd een intellectueel beroep; via een uitzendbureau kwam ze terecht op een 
andere hogeschool, als gastdocent informatierecht, en voelde zich er goed bij. Tijdens 
de vakanties was ze weer in Afrika: 

  Ik wilde op een gegeven moment in Afrika blijven, ik voelde me daar als een vis in het 
water. Ik vond het leuk werk, ik dacht: ik ga daar een hotel opzetten, met een andere 
reisleidster zouden we dat gaan doen, (...). Ik dacht: dat is voor mij de weg, ik ga dan 
zelf reizen organiseren, actieve dingen doen, rustpunt voor mensen organiseren, ik had 
een heel programma hoe we het daar zouden gaan doen. Ik kwam thuis, ik zou de 
voorbereidingen treffen, de fi nanciering regelen, we hadden een hotel op het oog, het was 
ook op een succesvolle plek, waar veel toeristen komen. (9_47)

Toen liep het anders, want haar moeder was dement en haar zus raakte overspannen 
van het verzorgen van de moeder. Zij nam de zorg over, haar onderneming werd uit-
gesteld. Zij kon vier dagen doceren aan dezelfde hogeschool: 

  De eerste paar jaar wilde ik nog terug naar Afrika. Dat is niet doorgegaan, die weg 
heb ik afgesneden, ook omdat ik mijn tweede vader had beloofd om voor mijn moeder 
te zorgen. Ondertussen had ik me op die hogeschool ook neergezet, ik gaf les op twee 
faculteiten. Op een gegeven moment werd ik gevraagd om onderzoek te gaan doen en te 
publiceren. Dat was een nieuwe kans, het was even aftasten, er zou een cahier uitkomen 
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gelde ook de bijna structurele angst dat een bestaanszekerheid altijd weer onderuit 
kan gehaald worden: 

Ja, dan mocht ik ook leuke dingen doen [lachje, MM]. Dan kon ik aan mijn eigen per-
soon aandacht schenken... Dat was de angst van die andere vrouwen ook; vroeg trouwen 
en kinderen krijgen en daarna is het afgelopen. En dat was in die tijd zo, dan was het 
maatschappelijk afgelopen. (En daarbij had ik) het beeld van de andere vrouwen uit 
het milieu waaruit ik vandaan kwam. (28_154-156)

Door eerst te zorgen voor materiële zekerheid en daarmee onafhankelijkheid, slaagde 
ze er aan de ene kant in de structurele positie van de vrouwen uit het arbeidersmilieu 
te overstijgen. Aan de andere kant echter was de voorwaarde om daarin te slagen de 
waarde van bestaanszekerheid dermate te integreren in haar persoonlijkheid dat ook 
haar kinderwens daarvan afhankelijk werd: 

  Op een gegeven moment was het wel zo dat ik me veilig voelde dat er – nu denk ik een 
beetje psychoanalytisch – een verlangen ontstond om kinderen te krijgen, want daarvoor 
had ik daar nooit wat bij gevoeld of zo. En toen ze er eenmaal waren, dacht ik: dat is het 
leukste wat me ooit in het leven is overkomen. Maar als het tien jaar eerder was gebeurd, 
nou ja goed, ik had er wel voor gezorgd dat het eigenlijk niet gebeurde natuurlijk. Het was 
zo duidelijk dat het alles waar ik naar streefde door de war zou gooien, dat ik het niet eerder 
kon blijkbaar. Ik had maatschappelijk een stevig verankerde plek nodig. (128_158)

Ook haar huwelijk kon niet ontsnappen aan de druk van materiële bestaanszekerheid 
gecombineerd met de druk van een carrière. Het huwelijk bleek er uiteindelijk niet 
tegen bestand: 

  We zijn twintig jaar bij elkaar geweest. Ik heb hem daar half onbewust om gekozen; dat 
het een hele leuke vader zou zijn voor kleine kinderen, en dat was ie ook. En: het was 
geen carrièremaker, dus we hebben het altijd samen gedaan en dat was een hele goede 
verdeling en samenwerking. Ik was veel meer weg voor mijn opleiding en hij had niet 
zo’n ambitie als ik. Hij werkte parttime en vond het hartstikke leuk om huisman te zijn 
voor een paar dagen, dus dat paste prima bij mijn plannen. (28_166)

Tijdens het opleidingstraject psychotherapie was haar ambitie gewekt. Maar op mijn 
vraag of daar ook een leidinggevende ambitie bij hoorde, was het antwoord: 

  Nee, ik wil absoluut niet de baas zijn want dat kan ik helemaal niet. Want ik kan niet 
omgaan met mensen die lager in rang zijn, dat heb ik altijd gehad in al die instellingen. 
Met verpleegkundigen, in mijn eerste baan gingen we na een paar weken ergens wat 
drinken en toen zei een van die verpleegkundigen (het was in de begintijd van die 
democratisering): ‘Vind je ook niet dat wij allemaal ons salaris in een pot moeten doen 
en herverdelen? Ik denk dat ik heel rood werd. (28_173-178). 

Net als eerdere respondenten, koppelt ook zij ambitie los van leiding geven; ambitie 
wordt op professioneel niveau gedefi nieerd en gekoppeld aan zelfstandigheid en afwij-
zing van gezag.

Om het antwoord te vinden op deze vraag was therapie nodig, en dat was meteen ook 
een uitkomst:

Toen was ik inmiddels 32 voor ik gewoon een betaalde baan kreeg in de geestelijke 
gezondheidszorg. Ik had wel lesgegeven, maar dat was niet waar mijn hart zat of ik het 
gevoel had dat ik dat wilde doen (...) toen heb ik pas een opleidingsbaan (...) gekregen. 
Dat was in de psychiatrie, in een therapeutische gemeenschap, en daar was ik therapie-
assistent, eigenlijk was het onbetaald. Ik had dat lesgeven om mijn brood te verdienen, 
maar daar kon je wel heel veel leren. (...), Dan groei je wel door, dan is er een soort 
wereld van ervaring opdoen en theoriecursussen, ’s avonds supervisie, daar heb ik veel 
van mijn salaris aan betaald. (28_144)

Ondertussen had zij de man ontmoet waar ze later mee zou trouwen en daardoor werd 
kinderen krijgen een thema, maar ook een dilemma: 

  Zo, en nu of nooit moeder. Ja, dat zal ook wel met mijn milieu te maken hebben: ik 
dacht steeds: als ik daar te vroeg aan begin, dan kom ik nooit verder. Mijn zus was dus 
op haar 20ste al begonnen. Ik had er ook geen verlangen naar eigenlijk.(...). Ik dorste 
pas zwanger te worden toen ik een vaste aanstelling had. Toen (...) kreeg ik een aanstel-
ling en werd ik meteen zwanger en toen kwam het hoofd van personeelszaken op die 
afdeling en die zei: ‘Dat hebben wel eens eerder gehad, een psycholoog met kinderen, 
nou dat was helemaal niks hoor! Die bleven alsmaar thuis als dat kind ziek was.’ 
(...) Ik wou dus eerst carrière maken en als het dan kon, dan moeder worden en niet 
andersom. Ik wilde de controle niet verliezen. (28_145) 

Zwanger worden hield in de eerste helft van de jaren tachtig nog altijd meer risico’s 
in voor het succes van de carrière dan nu het geval is. Dat blijkt niet alleen uit de 
nogal botte boodschap van het hoofd personeelszaken maar ook uit structurele baan-
onzekerheid. En hier eist de arbeidersafkomst zijn tol: zonder twijfel moet eerst de 
bestaanszekerheid gegarandeerd zijn. Het gaat om de mentaliteit van op zeker spelen 
maar ook om het hebben van voldoende garanties voor onafhankelijkheid. Alleen een 
vaste aanstelling biedt daarvoor uitkomst: 

  V.: Dus eerst op zekerheid…?
  A.: Ja, want het mocht niet weer instorten, zo een gevoel had ik dus. 
  V.: Zat er berekening achter?
  A.: Nee, angst zat er achter! Angst om alles weer te verliezen wat ik had opgebouwd om 

hogerop te komen. 
  V.: Is dat de motor: angst, onzekerheid, uitstellen (...)?
  A.: Ja,ik wilde veiligstellen wat ik in de maatschappij ook zou willen. Als ik nu eenmaal 

een vaste baan had, een echte positie, ook dat mijn man zou verdienen – ik heb nooit 
van een ander geleefd – een beetje neurotisch bijna misschien wel. Ik wilde nooit alles in 
een pot stoppen, ik moest mijn eigen geld zien, wat ik zelf verdiend had, op een niveau 
waar ik tevreden over was. (28_ 147-152)

Het schrikbeeld bij deze – in haar ogen neurotische – focus op onafhankelijkheid 
was geïnspireerd door het lot van de vrouwen uit de arbeidersklasse. Het weerspie-
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Het werd een moeilijke kwestie, die resulteerde in ontslag met recht op een werkloos-
heidsuitkering. Ze werd aio aan een universiteit: 

  Het onderzoek moest gaan over een bepaalde bacterie, waar ik al aan gewerkt had, 
maar ik moest zelf maar uitzoeken wat dat dan precies inhield. (...) Ik had van tevoren 
wel uitgezocht dat ik er fi nancieel niet teveel op achteruit ging, want als analist met 
een fulltime baan had ik best wel een redelijk salaris, en als beginnend aio krijg je echt 
een schijntje. (...) Ik heb meteen ook geïnformeerd naar de regelingen omtrent zwanger-
schap en ook meteen gezegd dat ik geen fulltime baan wilde en er geen tachtig uur per 
week aan wilde spenderen. Geen vier jaar vijf dagen maar vijf jaar vier dagen in de 
week. Dat werd geaccepteerd. Zo heb ik mijn promotieonderzoek gedaan. Ergens in die 
periode werd ik zwanger, en zwangerschapsverlof en dergelijke zat er nog tussen, dus 
uiteindelijk ben ik pas (bijna) tien jaar later gepromoveerd. (8_91)

Het promotieproject leek eerder een praktische uitkomst dan de start van een acade-
mische carrière. Bovendien gaat haar verhaal meer over de onderhandelingen over de 
arbeidsvoorwaarden en minder over de inhoud van het werk en het doel van het pro-
motieproject. Haar positie was wankel en ze had ook het gevoel dat ze bij die vakgroep 
niet echt thuishoorde; ze was ouder dan de andere onderzoekers, nogal recht door zee 
en bovendien deed ze ook zelf het handwerk dat bij haar promotieonderzoek hoorde: 

  Vaak waren er aan zo’n promotieonderzoek analisten toegevoegd. Maar ik deed de ana-
lyses ook zelf. Dat maakte van mij een beetje een moeilijk te plaatsen geval. Tegelijkertijd 
was ik de aca demicus in opleiding en de analist die het werk deed. Achteraf denk ik 
dat (…) ze het daardoor moeilijk vonden met mij om te gaan. Misschien ook omdat ik 
gewoon een lastig mens ben. Dat zal ook meespelen. (8_11-116)

Dat ze een lastig mens was, daar gaf ze meerdere illustraties van, maar de belang-
rijkste confl icten gingen over de kwaliteit van het werk en met name over de manier 
waarop collega’s het laboratorium achterlieten: 

  Bijvoorbeeld de manier waarop men daar omging met kwaliteit: kwalitatief goed werk 
afl everen. Geen contaminatie. Zorgvuldigheid. Geen dingen vervuilen. Je werkte daar 
met hele gevaarlijke stoffen af en toe. Ik was hoofd van mijn DNA-laboratorium, en ik 
vond dat als iemand daar werkte, hij dat of dat moest doen, en het zo moest achtergelaten, 
er zo mee werkte. Dat deden mensen niet. (...). Offi cieel had ik er dan wel iets over te 
zeggen, maar allerlei mensen lapten dat aan hun laars. En ik werd van hogerhand 
eigenlijk onvoldoende gesteund om te kunnen zeggen dat mensen daar dan niet meer 
mochten werken als ze er zo mee omgingen. (8_109)

De kwaliteit van het werk bracht ze niet in verband met de resultaten die het labora-
toriumonderzoek opleverde, maar met de condities van het laboratorium. Eigenlijk 
stelde zij verwend en onzorgvuldig gedrag aan de kaak, gebaseerd op haar expertise als 
analist. Probleem was dat zij niet met gezag kon spreken. 

Na drie tijdelijke aanstellingen was ze weer werkloos en moest solliciteren, ook op 
banen onder haar opleidingsniveau. Uiteindelijk kwam zij via een zwangerschapsver-

6.2.6.3 Streven naar zekerheid als prioriteit 
Voor een andere respondent zorgde werk- en bestaanszekerheid voor een kronkelig 
carrièrepatroon. Zij ging na de hbs naar de analistenopleiding en hoewel dat eerder 
een toevalstreffer dan een bewuste keuze was, zag zij dit achteraf als een adequate 
voorbereiding op haar loopbaan in de moleculaire microbiologie:

Ik denk dat het heel goed was dat ik eerst echt een vak heb geleerd; handwerk, en een hele 
hoop werk daarin gedaan heb voordat ik aan die academische studie begon. Je begint 
dan toch op een hele andere manier. Je hebt veel dingen gedaan, hebt levenservaring, en 
weet hoe bepaalde dingen in de maatschappij werken. Je kent het werkveld. (8_43)

Eerst het handwerk verrichten, levenservaring opdoen en dan de wetenschap. Maar 
voor het zover was, had ze chemische analyses gemaakt in een vleeswarenfabriek en 
werd ze vervolgens aangenomen als analist bij de vakgroep Voedingsmiddelen van 
dierlijke oorsprong van een universiteit:

Toen moest ik bij iemand die daar aan het promoveren was (...) allerlei analyses doen. 
Dat was zo’n verschrikkelijk saai werk, en zo’n vervelende sfeer. Zo’n ellebogensfeer, dat 
ik nadat dat half jaar afgelopen was er niet meer wilde werken, en voor mezelf besloot 
nooit meer voor de universiteit te gaan werken. Ik had het daar helemaal mee gehad. 
De sfeer. (8_46) 

Daarna werd ze aangenomen bij de Keuringsdienst van Waren als chemisch analist 
en nadat zij daar een behoorlijke tijd had gewerkt, begon ze erover na te denken om 
te gaan studeren. Meerdere opties lagen open (Frans bijvoorbeeld), maar omdat zij in 
haar vrije tijd nogal wat deed met planten, werd het biologie:

  En ik was ook helemaal niet van plan er iets mee te gaan doen qua werk. Het was meer: 
‘Ik ga dit gewoon studeren en ik zie wel’. Pas in de loop van het vierde, vijfde jaar, als je 
echt moet gaan kiezen waarin je gaat afstuderen – want biologie is een hele brede oplei-
ding – toen heb ik niet gekozen voor plantensystematiek, hoewel dat mij het meeste boeide, 
omdat het heel duidelijk was dat je daarin nooit een baan zou kunnen vinden. Ik had 
toen al meer dan twaalf jaar laboratoriumervaring, dus dacht ik beter verder te kunnen 
gaan in de laboratoriumbiologie. Dan word ik maar laboratoriumbioloog. (8_67-69) 

Opvallend is de switch. Toen ze klaar was met haar studie, ging de organisatie waar ze 
werkte als analist reorganiseren, en was ze genoodzaakt opnieuw naar haar eigen baan 
te solliciteren, maar dan in een andere stad:

  Het was volgens hen het meest logische dat ik op het afdelinkje microbiologie kwam te 
werken. Dat sloeg uiteindelijk helemaal nergens op, want dat was gewoon heel routine-
matig microbiologisch onderzoek. Maar mijn opleiding microbiologie was een hele 
andere soort microbiologie. Dat was microbiologie met moderne technieken. Dus ik had 
eigenlijk geen kaas gegeten van bacteriekweekjes maken en op platen zetten en contro-
leren hoeveel stipjes erop staan. Dat had ik nooit gedaan en vond ik ook helemaal niet 
leuk. Maar ja, ik moest wel. En je had ook een jaar de tijd om te zeggen of je die baan 
ook wilde. Als je die dan niet wilde, moesten ze weer wat anders voor je zoeken. (8_79) 
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Dat is mijn gebrek en ook mijn enorme sterke punt; dan is er geen miniseconde dat ik 
denk: ‘De planning is belangrijk’. Voor mij geldt: je gaat door tot je het minimum hebt dat 
goed is. En als het niet volgens planning gaat, krijg ik dat allemaal te horen. Ze hebben 
gelijk, maar ik kan het mentaal niet opbrengen. Dat is mijn gebrek aan structuur (tijdens 
mijn studie). Ik heb nooit geleerd dat je een werkstuk ook in drie weken kunt maken. Dat 
kan best de kwaliteit hebben van een werkstuk van drie weken als je er maar niet andere 
pretenties aan verbindt en dat is het probleem dat dit constant gebeurt. (...) Soms moet je 
gewoon erkennen dat je te hoog hebt gegrepen en dan moet je je ambitie bijstellen en dat 
roept in de ambtelijke sfeer confl icten op want dat willen ze niet. (18_90)

Het is bijna een psychologische kwestie: dat deze respondent geen kwaliteit kan leveren 
is de norm die zijn handelen bepaalt, niet de vereisten van de publiciteit en de ambte-
lijke sfeer. Een andere respondent situeert zijn professionaliteit expliciet los van de 
instituties. Instituties zijn bovendien een bedreiging voor wat hij op basis van zijn 
afkomst aan zijn professionaliteit kan toevoegen. Hij is socioloog, na een loopbaan 
als vertaler is hij leraar geworden op een havo en stelt vast dat zijn collega’s niet het 
minste begrip op kunnen brengen voor de achtergrond van de leerlingen: 

  Vroeger wilde ik boswachter worden. Waarom? Ik denk dat het me niet zozeer ging om 
het ‘boswachten’ maar wel om los te komen van die instituties. Ik vind dat heel moeilijk. 
Wat wordt er veel geouwehoerd, en wat moet je een hoop domme dingen doen. Ook nu 
weer. Niet het lesgeven; dat vind ik erg leuk. Maar ik ben ook mentor, en dan heb je een 
batterij hulpverleners, managers uit die agogische hoek, die jou dan gaan vertellen hoe 
jij met die mensen om moet gaan. Daar kan ik niet tegen. Ik ben misschien heel arro-
gant, maar ik vind het zo dom, zo dom. Ik vind het heel lastig om dat serieus te nemen. 
Die vergaderingen bij te wonen en dat (...) aan te horen. En om dat dan ook nog serieus 
te nemen en die richtlijnen te volgen. Terwijl ik denk: ‘Veel van die kinderen hebben een 
achtergrond als ik’. Ik kan daar heel goed mee praten. Bij maatschappijleer kom je de 
domste havoleerlingen tegen, en de raarste havoleerlingen. Dat vertelden mijn collega’s 
die er al werkten. De meeste van mijn leerlingen komen gewoon uit mijn wereld. Het is 
niet meer mijn wereld maar ik kan er goed mee opschieten. Ik snap wat zij denken en 
vinden. (3_149)

Deze afwijzing van geïnstitutionaliseerde ondersteuning aan leerlingen heeft te 
maken met wat hij als essentie ervaart van het leraar zijn: de leerlingen zien zoals ze 
zijn, vanuit hun achtergrond. Dat hij dat zo doet, heeft met zijn afkomst te maken; 
hij kent de wereld, hij kan met die leerlingen opschieten. Dat is het surplus van zijn 
professioneel handelen en dat plaatst hij tegenover de aanpak van zijn collega’s, die 
hun professionaliteit vooral uitoefenen via praten en overleggen en uiteindelijk hun 
onbegrip kanaliseren in vooroordelen. Dit lijkt op het onderscheid tussen ‘eigenlijk’ 
en ‘oneigenlijk’ werk dat we ook bij een ander respondent aantroffen, naar aanleiding 
van een uitspraak dat ze door het vergaderen niet aan haar echte werk toekwam. Een 
andere leraar zegt over de essentie van het leraar zijn, les geven:

  Dat doe ik het liefst. Lesgeven, daar voel ik me altijd het prettigst bij, dat vind ik nog 
altijd de hoofdtaak. Als je het rapport Dijsselbloem leest dan zie je hoe ver we weggedre-
ven zijn van de essentie door alle onderwijsvernieuwingen in de afgelopen dertig jaar. 

vanging terecht op een tijdelijke baan bij de universiteitsbibliotheek als vakreferent, 
niet voor de vakbibliotheek scheikunde en biologie, maar voor de faculteit waar de 
vakgroep toe hoorde waar zij gepromoveerd was:

Van vakreferent had ik nog nooit gehoord maar toen ik het las, dacht ik: ‘Dat kan ik 
ook’. Dan ben je verantwoordelijk voor de inhoud van de collectie: de boeken en de tijd-
schriften, maar ook elektronisch. (...). Het was eerst tijdelijk, voor vier maanden. Dat 
werd vervolgens verlengd met een half jaar, uiteindelijk (...)kon ik in vaste dienst komen. 
(8_134)

Ook hier is de baan een uitweg voor werkloosheid en bestaansonzekerheid. Aan de 
andere kant kan ze hier terecht met haar kennis en deskundigheid, onder betere voor-
waarden dan bijvoorbeeld bij een tijdschrift waar zij als eindredacteur had gesollici-
teerd. De reden van haar stevige onderhandelingen daar was dat zij als eindredacteur 
ook de taken van hoofdredacteur wilde krijgen en zich ook met de inhoud van de 
artikelen zou kunnen bemoeien. Op die manier had zij haar positie van marginale 
deskundige (als drukproefcorrector), de ‘roepende langs de zijlijn’, op centraal niveau 
willen vinden, maar zij werd uiteindelijk afgewezen. Nu kwam zij als het ware weer 
thuis, maar op een ondersteunend niveau. 

6.3  Professionaliteit, leidinggeven en ondernemen

De wat meer uitgebreide beschrijvingen van de carrières en ambities van enkele res-
pondenten hebben een paar thema’s aan de orde gebracht die van centrale betekenis 
zijn voor de vorm en het verloop van deze carrières en ambities. Zo zagen we dat als 
er in het algemeen naar ambitie gevraagd wordt, deze vooral gesitueerd wordt in de 
inhoud van het werk en de daarbij horende professionaliteit. Opvallend is dat deze 
ambitie een ambitie in ontwikkeling is en zich aandient aan de hand van uitdagingen 
in opeenvolgende situaties. In sommige gevallen leidt dit tot perfectionisme, in andere 
tot ‘roepen langs de zijlijn’, maar gemeenschappelijk daarbij is dat men zelden een 
positie ambieert waarin men anderen aanstuurt. Vaak lijkt het erop dat het accent op 
professionaliteit vooral autonomie moet opleveren. 

6.3.1  Professionaliteit gaat om de essentie

Professionaliteit gaat niet alleen om vakkundig en deskundig handelen, het is ook de 
houding van waaruit men met gezag kan spreken en onnodige ballast kan vermijden. 
Deze ballast kan bestaan uit gepraat dat als nodeloos ervaren wordt. We zullen verder 
zien dat ook managers nogal eens als ballast worden ervaren. Het gaat de responden-
ten om de essentie van de zaak, dat vergt inzet en kwaliteit en daar moet de rest voor 
wijken: 

  Ja, en het probleem is – en ik geef direct toe dat het een probleem is – het is bijna nooit zo   Ja, en het probleem is – en ik geef direct toe dat het een probleem is – het is bijna nooit zo   
dat je in de tijd die je zelf gepland hebt, de kwaliteit kunt leveren die je al gaandeweg ziet. 
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crisisteam. Die kwamen dan kijken en een praatje maken, maar ik zei: ‘Hij moet opgeno-
men worden! Hij moet behandeld worden!’ ‘Ja, ja, ja,’ zeiden ze, ‘we komen nog een punt 
tekort.’ Godverdorie zeg, wat zijn dat voor fi guren? Terwijl in mijn tijd als coassistent 
psychiatrie het heel normaal was dat wie psychotisch was, opgenomen werd. (...) Op het 
eind moest ie een criminele handeling verrichten of via de rechter opgenomen worden. Het 
‘bestwil’-principe bestaat niet meer, dat is het slechtste wat de samenleving kon doen, het 
‘bestwil- principe afschaffen. De hele psychiatrie is gecriminaliseerd…. (17_83-85)

Los van de discussie over de noodzaak en het belang van de opname van psychiatri-
sche patiënten en los van de emotie die het oproept zijn zoon zo te zien lijden, is zijn 
verontwaardiging geïnspireerd door zijn opvatting dat de formalisering en bureaucra-
tisering die in de plaats zijn gekomen van de autonome professionele deskundigheid, 
een dood spoor voor de gezondheidszorg betekenen. Daarbij is hij zich wel degelijk 
bewust van de uitwassen die de autonomie met zich kan meebrengen – hier komen 
we later nog op terug – maar in zijn ogen (en in de ogen van meerdere respondenten) 
komt de belangrijkste bedreiging van de essentie van de professionaliteit voort uit 
de management aanpak en de managementcultuur die met deze bureaucratisering en 
formalisering gepaard gaat.

6.3.2  Tegen de bureaucratie en het bedrijfsmatig denken

De ziekte van zijn zoon, de psychische belasting die dit met zich meebracht en het werk 
in het ziekenhuis zorgden voor veel stress. Bovendien was hij plaatselijk bekend: 

Als een soort rare tegendraadse [lach, MM] die wel eens overhoop lag met de directie 
van het ziekenhuis, die effi ciëntie en rendabiliteit belangrijk vindt, daar ging ik wel in 
mee als het goed was, maar als het contraproductief was voor mijn patiënten, dan ver-
tikte ik dat gewoon. (17_109)

Hij ging wel eens een gezagsconfl ict aan met het management. Een aanleiding was 
bijvoorbeeld de roostering van de operatiekamers: 

  Wij moesten ineens allemaal formulieren gaan invullen met de geschatte duur en zo, en 
dan ging iemand op dat opnamebureau die ooit een managementcursus had gevolgd, 
bekijken hoe dat kon gepland worden, maar er zat bijna geen speling meer in. (…) 
Uitloop was vervelend, maar voor de patiënt was het vervelend dat je geen datum meer 
kon afspreken. (17_111-112) 

Vóór die tijd ging het anders en sprak hij op basis van agenda’s af wanneer de operatie 
zou plaatsvinden. Op die manier afspraken maken, vond hij een essentieel onderdeel 
van de arts-patiëntrelatie: 

  Met de situatie van die patiënt houdt dat afsprakenbureau geen rekening en omdat 
ik opnametijd, -duur, enz. beschouwde als onderdeel van de arts-patiëntrelatie, vond 
ik dat ook ze daar niets mee te maken hadden. Dat waren van die oprispingen en ze 
dachten dan: ‘Laat hem maar, hij hoeft niet zo lang meer.’ (17_116)

Maar in de jaren negentig maakte je je niet populair als je de tweede fase niet zag zit-
ten, of het studiehuis…Was je ouderwets, dan werd het tijd om wat anders te gaan doen. 
Het ging om het bijbrengen van vaardigheden. Ik dacht: ‘Kennisoverdracht is toch de 
essentie van het onderwijs?’ (12_89)

Voor deze leraar Duits is kennisoverdracht de essentie van het leraar zijn, niet het aan-
leren van vaardigheden en het coachen van leerlingen daarbij. Afkeer van praten als 
kern van professionaliteit treffen we ook aan wanneer een cardioloog vertelt waarom 
hij geen huisarts is geworden. Aan zijn studie medicijnen was al een hts opleiding 
vooraf gegaan. Hij was de studie medicijnen begonnen met het idee om medisch 
onderzoeker te worden, maar gaandeweg besloot hij toch dokter te willen worden: 

  Ik wilde graag mensen helpen, maar niet alleen maar met geklets, (...) dat je daadwer-
kelijk iets kon doen waar ze blij mee waren. En waar ze echt van opknapten. Echtparen 
met een slecht huwelijk helpen of dikke mensen overtuigen dat ze beter dun kunnen 
worden, vond ik frustrerend. Dat bleek allemaal niet zo snel te gebeuren. Die huwelijken 
bleven slecht en die mensen bleven dik. (...). [Na deze opleiding, MM] leek me cardio-
logie wel een hele leuke mengeling. (...). Dat is echt wel uitgekomen. (...). Mensen die 
een infarct gehad hebben en waaruit het leven ineens weggerukt is, zijn doodsbang. Dat 
is een invoelbare angst en als je die mensen goed uitlegt en geruststelt, dat ze weer alles 
zullen kunnen wat ze konden, dat is heel dankbaar. Dat zijn duidelijke fenomenen, en 
daar had ik behoefte aan. (4_114-115)

Dezelfde mix van concrete klachten en menselijke benadering tref ik ook aan bij een 
chirurg. Deze chirurg heeft tijdens zijn carrière belangrijke veranderingen zien optre-
den in de gezondheidszorg. Een van de laatste veranderingen betreft de toename van 
vrouwelijke artsen en dat heeft een specifi eke consequentie:

Dat zal onherroepelijk leiden tot een ander soort geneeskunde, die meer de kant uitgaat 
van menswetenschap en steeds minder de kant van een natuurwetenschap. 
V.: Vind je dat een goede evolutie? 
A.: Nee, en de andere vond ik ook niet goed. Ik heb gymnasium bèta gehad, ik vind dat 
het allemaal bij elkaar hoort. Iemand die zijn patiënt begrijpt en goed kan begeleiden 
maar meer niet, staat wel met lege handen als ie een galsteenkoliek niet goed kan 
behandelen. Mooi pastoraal werk allemaal, maar het echte probleem zijn die galstenen. 
En iemand die alleen maar de bètakant kent, vergeet dat hij met mensen te maken 
heeft. (17_107-109)

Voor hem gaat het duidelijk om dienstbaarheid maar ook om het behandelen van 
lichamelijke kwalen en de deskundigheid die daarvoor nodig is. Begeleiden en praten 
is wel belangrijk, maar het is niet de essentie van het vak. Het belang en ook de supe-
rioriteit van het medisch vakmanschap onderstreept hij ook naar aanleiding van de 
psychiatrische behandeling van zijn schizofrene zoon:

  Ik geloofde niet zo in de psychiatrie, ik lag overhoop met die wetgeving, de BOPZ [wet 
Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen, MM]. Dat vond ik vreselijk, 
die jongen was zo psychotisch als een deur, (...) en dan kwamen er weer een paar van dat 
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(...) Ik kan het altijd erg goed met ze vinden, en ik vind het ook altijd plezierig als ze een 
keer naar ideeën luisteren. Dat doen ze negen van de tien keer niet. Het was een grote fout 
van artsen van jaren geleden om managers aan te stellen. Daarbij hebben ze heel veel van 
hun macht – dit is niet het goede woord maar ik weet er niet zo snel een ander woord voor 
– uit handen gegeven. Zij zijn een radertje in het geheel geworden. Wat ik vooral zie in 
een log ziekenhuis, (...) is dat de manager geen idee heeft van wat je doet, en ook niet de 
moeite neemt om te zeggen: ‘Ik loop eens een dagje met je mee.’ Ik denk dat dit niet zo 
hoort, ik denk dat het ziekenhuis voor een groot deel gerund moet worden door dokters en 
verpleegkundigen. (…) Nu heb je daar als arts geen tijd voor, je moet het wel uit handen 
geven, het wordt te complex. Maar ik denk dat je heel erg de vinger aan de pols moet 
houden en dat wordt wel eens gelaten. Sommige collega’s echter vinden dat prima; ze 
verdienen hun geld en ze zien het wel, ze komen als ze ingeroosterd zijn en gaan weg als 
hun werk klaar is. En een ander zit om acht uur ’s avonds nog alles weg te werken. Dus 
daarom wil ik graag met een team van gelijkgestemden werken. (26_125-126)

Deze arts ziet het management als een noodzakelijk kwaad, wil als professional eigen-
lijk de zeggenschap blijven houden en ziet met spijt dat sommige collega’s de gang van 
zaken wel best vinden. Dat leidt volgens haar tot een tweedeling: aan de ene kant de 
dienstkloppers, aan de andere kant degenen met hart voor de zaak en voor de patiënt 
en die ‘zit tot ’s avonds laat nog alles weg te werken’. 

Ook de cardioloog waar ik het al eerder over had, vindt zijn inspiratie en ambitie in het 
werk zelf en dat betekent dat hij zich op zijn plek voelt in het ziekenhuis. Dat is echter 
niet over de hele linie het geval. Het ‘echte werk’ staat onder druk van de managers 
en de professional wordt opgescheept met eindeloos overleg en formulieren invullen. 
Het beter maken van de patiënt kan alleen nog ‘en passant’ gebeuren: 

  Ja, managers vind ik een soort kleilaag die je eigenlijk moet afbikken om bij het echte 
werk te komen, maar dat zal bij jou niet anders zijn. Die term (...) komt geloof ik 
van Plasterk. Die gebruikte de term veenlaag. Dat vond ik een heel mooi beeld. Je kan 
niks meer doen. Een ziekenhuis is verworden tot een instituut dat targets haalt. In het 
onderwijs is dat ook zo. Het zijn bedrijven geworden die targets halen. Wat en passant 
dan nog ‘helaas’ de patiënten beter moet maken. Het hele accent is verschoven naar de 
grotere lijn en je kunt bijna niets meer regelen zonder er eindeloos over te moeten debat-
teren en stukken in te vullen. Dan komt de inspectie, en krijg je een boete omdat er bij 
ons op de afdeling warme melk is, wat, als het daar staat, bacteriële verontreinigingen 
zou kunnen veroorzaken, wat in een ziekenhuis niet mag. Dat is wetenschappelijk vol-
strekt niet bewezen, maar iemand achter een bureau heeft dat bedacht.(...) 2000 euro 
boete. Mag niet van de inspectie. (4_158)

De gangbare voorstelling van management en bureaucratie als garantie voor de kwali-
teit van de zorg betekent voor deze medici de uitholling van hun professionaliteit. De 
(oudere) chirurg en de (jongere) cardioloog beleven het scherper dan de (nog jongere)
oogarts, maar de basisgevoelens zijn dezelfde. Het gaat om de betekenis die zij – gezien 
hun sociale achtergrond – hechten aan professionele identiteit, en dat in een context 
die zij daarvoor als fundamenteel bedreigend ervaren. In hun verhalen verwijzen ze 
vooral naar de managers als dragers en vertegenwoordigers van de bureaucratisering 

Hij voelde zich door deze verandering in de ziekenhuisorganisatie geraakt in zijn pro-
fessionele identiteit omdat hij de rigide roostering en de onmogelijkheid van overleg 
met de patiënt ervoer als een bedreiging van het vertrouwen van de patiënt in de arts:

  Je mag dat vertrouwen niet schenden; je moet je leven daar een beetje naar inrichten, 
je moet er zijn als hij je nodig heeft. Als hij op een gegeven moment op die tafel ligt en 
hij gaat onder narcose, dan weet je dat hij alles moet overgeven, dat hij niets meer te 
vertellen heeft en dan moet hij erop vertrouwen dat een arts daar niet met een spijker in 
zijn kop zal staan van een feestje van de avond ervoor. En daar hoort empathie bij en 
begrip hebben voor. Ook voor persoonlijke omstandigheden die niet strikt medisch zijn. 
Maar dat is een bepaalde beroepsopvatting en die sterft uit. (17_118)

Aan de ervaring dat hij zijn professionele opvatting overruled zag worden door bureau-overruled zag worden door bureau-overruled
cratische maatregelen koppelde hij nog een andere ervaring, namelijk die van actief te 
moeten deelnemen aan besprekingen over een ziekenhuisfusie:

  Toen zaten we in het ziekenhuis ineens in de tropenjaren. De besturen hadden besloten 
om te gaan fuseren; een heel vervelende fusie van twee ziekenhuizen die veel te ver uit 
elkaar lagen. Er was een constructie bedacht: één ziekenhuis, werkend op twee locaties! 
Met woorden kun je alles. [volgt het verhaal over de praktische en organisatorische 
consequenties van de fusie, MM] Het werd onplezierig. Als je dienst had, weinig of niet 
geslapen – ook nog de consequenties van het opnamebureau – kon je niet meer met 
spoed opereren want de kamers waren vol gepland. Je zag je bed bijna niet en als je geen 
dienst had moest je vergaderen over die fusie: allerlei goodwill etentjes met de maten van 
de andere kant, met het bestuur, met de directies, met de dubbele agenda’s. Ik maakte 
me zo kwaad, ik had hier geen zin meer in. Het gaf voor mij de doorslag toen ik merkte 
dat ik het fi jn vond dat ik weekenddienst had. Terwijl ik er vroeger de pest aan had, aan 
die weekenddiensten. Ik vond het fi jn; ik hoefde niet meer te vergaderen, ik kon langs de 
bedden lopen, met patiënten praten, en als er een appendix kwam op de spoedeisende 
hulp, dan belde ik even met de OK en binnen het half uur lag ie op tafel en ik hoefde 
geen vijf formulieren in te vullen voor dit en dat en zus en zo. Heerlijk vond ik het: ik 
kon mijn vak weer eens normaal uitoefenen. (17_124-126). 

Hij voorzag dat zijn verhouding met het bestuur en management nooit meer goed zou 
komen en dit was voor hem een reden om vervroegd pensioen aan te vragen. Het ging 
daarbij niet alleen om het ongemakkelijke verloop van de fusie zelf, maar ook om de 
retoriek die de kunstmatigheid van de constructie moest verbloemen, om de dubbele 
agenda’s en formaliteiten die ermee gepaard gingen. Maar het was vooral de ervaring 
dat er alleen nog tijdens het weekend gelegenheid was om authentiek te werken vol-
gens de eisen van de professionaliteit, vanuit zijn werkethiek en de ‘school’ waarvan 
hij deel uitmaakte. Dat maakte het makkelijker om afscheid te nemen. 

Een andere respondent, een oogarts, kan wel goed opschieten met het management, 
maar alleen als ze willen luisteren. En dat doen ze meestal niet. Daarom zijn mana-
gers volgens haar eigenlijk een noodzakelijk kwaad: 
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  Je moet mensen aanspreken. Leidinggevenden komen bij me zeuren van: ‘Het gaat 
niet zo met die medewerker.’ Ik: ‘Je moet hen aanspreken.’ ‘Ja, maar dat en dat…’ Ik:‘ 
Flauwekul: als je de baas bent dan heb je een relatie, een werkrelatie en geen andere 
relatie. Anders gaat het niet.’ Je moet het aanspreken wel netjes doen, respectvol. In de 
marine werd er niet zo respectvol met je omgegaan, het ging er niet zo sociaal aan toe, 
maar je wist precies waar je aan toe was. Mensen hebben er soms zo’n behoefte aan 
te weten waar ze aan toe zijn. En: je moet af en toe ook leuke dingen voor de mensen 
doen. (...). Ik ben ook meer technisch, meer gericht op de bedrijfsvoering. Toen ik die 
psychologische tests deed, zeiden ze me dat ik beter in de zakenwereld zou passen. 
‘Nou,’ zei ik, ‘dat zou best kunnen, maar ik vind het hier leuk.’ Maar ik zat wel liever 
in de faciliterende sfeer in plaats van in dat geneuzel van niks soms. Voor mij was het 
af en toe geneuzel maar soms moet je gewoon doorpakken. (23_38-39)

Hij voelt zich vooral thuis bij een bedrijfsmatige aanpak en ziet hierin een remedie 
tegen het ‘geneuzel’ van sommige professionelen. Zijn mix van no-nonsense direct-
heid, gekoppeld aan respectvol en sociaal zijn, omvat ook een heldere professionele 
boodschap tegen het eindeloos praten en om de hete brei heen draaien:

  Raadsonderzoekers gaan (...) naar mensen toe. Dan zeg ik:’Dan moet je het gewoon 
weten, je moet daar geen zeven keer komen, dat heeft geen meerwaarde, waarom doe je 
dat nou?’‘Ja, maar ik moet een slechte boodschap over gaan brengen.’ Ik:‘Dat kan je 
toch beter gelijk doen, want,’ zeg ik,‘ anders krijgen ze zoveel vertrouwen in je, dan ga 
je rekken en dat komt het er helemaal niet meer uit.’ (23_39)

Opmerkelijk was dat het aantrekkelijke van het leidinggeven voor hem in de combinatie 
van autonomie en professionaliteit lag:

Ik vond het hartstikke leuk, ik ben ook iemand die graag de baas wil zijn. Ik voel me 
niet gemakkelijk wanneer iemand achter mijn rug staat te kijken hoe ik het doe. Ik was 
ook redelijk autonoom. Als je laat zien dat je het goed doet, geven mensen vertrouwen 
aan je en dat is heel belangrijk. Dat stimuleert je alleen maar. Je moet ook niet vragen, 
je moet zeggen: ‘Dit stel ik voor en zo ga ik het doen,’ en zeggen:‘ als je vind dat ik het 
niet moet doen, dan wil ik het nu graag horen.’ (23_42)

Er is dus een meer pragmatische en een meer principiële reden om autonomie na te 
streven. Autonomie zorgt er voor dat je als baas minder kans loopt op controle (pragma-
tisch) en dat je het goed kan doen waardoor je vertrouwen kan winnen (principieel). 

De hoogleraar was vier jaar decaan geweest van een faculteit en had dit prachtig 
gevonden maar vond het genoeg. Zoals we eerder zagen, wees hij het in nogal radi-
cale bewoordingen af om rector van de universiteit te worden. Het positieve aan het 
decaanschap waren de contacten en de (internationale) samenwerking, Toch had hij 
zijn bedenkingen: 

  We hadden toen nog van die faculteitsraden. Daar zaten van die doctores in die eigenlijk 
niets meer deden in het onderwijs, alleen onderzoek en die alle regeltjes van binnen en 
van buiten kenden. Dan word je in het diepe gegooid, hoor. Maar dat leer je heel snel. 

die gaandeweg heeft toegeslagen. In die zin krijgt management een negatieve symbo-
lische betekenis. Deze betekenis van management mag niet verward worden met de 
functie van leidinggevenden. Ook al maken mijn respondenten niet altijd een termi-
nologisch onderscheid, er is wel een onderscheid in houding ten opzichte van leiding-
geven en management.

6.3.3  Leidinggeven

Slechts een respondent heeft een expliciet leidinggevende carrière als vestigingsma-
nager achter de rug, voor de andere respondenten hoorde dit leidinggeven bij hun 
professionele status en ontwikkeling. De respondent die als vestigingsmanager bij 
meerdere vestigingen van de Raad voor de Kinderbescherming heeft gewerkt, was de 
zoon van een schaapherder en na een carrière als telegrafi st bij de marine terechtge-
komen bij de Raad: 

   Ik moest de typekamer aansturen, twee vrouwen, meisjes nog, en het archief. Ik was gewoon 
meewerkend voorman natuurlijk. Ik moest ook op een gegeven moment spreekuur houden 
[voor cliënten, MM]. Daar had ik geen verstand van, maar dat leerde je wel (...). Zo is het 
gekomen. Later werd het werk meer geprofessionaliseerd (…). De functie verviel, we gingen 
toen met units werken in die tijd, en ik werd dan unitcorrespondent. Wat was dat nou 
weer? Nou, ik bleef gewoon hetzelfde doen natuurlijk en kreeg er wat taakjes bij, want ik 
werd ook nog een tijdje gebouwbeheerder, dat was een leuke tijd, er kon veel. (23_23)

Zijn takenpakket breidde zich uit en op een bepaald moment ging hij rechten studeren. 
Na zijn afstuderen kreeg hij bij de Raad meteen een functie die bij zijn opleiding paste, 
die van unitmanager:

Ik heb dat toen een aantal jaren gedaan en toen kregen we een reorganisatie en kwam 
er een schaalvergroting, de directeuren gingen eruit en toen kregen we unitmanagers. Ik 
ben daar ook voor goedgekeurd. Ik moest daar psychologische testen voor doen en al die 
fl auwekul, toen ben ik (…) unit manager geworden en toen kregen we weer een reorga-
nisatie en werd ik vestigingmanager. (23_28) 

Vanuit de stad waar hij woonde en werkte werd hij ‘uitgezonden’ naar andere steden 
waar hij tot zijn vervroegd pensioen de functie van vestigingsmanager heeft vervuld 
(later werd dat directeur). Op zijn zestigste blikt hij tevreden terug op een succesvolle 
carrière:

  Ja, ik vond het leuk om dat te doen. Tijdens zijn afscheidstoespraak zei de landelijke 
directeur dat [plaats, MM] de enige vestiging was die voldeed aan de landelijke norm van 
zoveel zaken binnen zoveel tijd. De afdeling strafzaken stond daar in het begin onderaan 
de lijst van alle vestigingen van de Raad, op het laatst stonden we bovenaan. (23_36)

Opvallend is zijn no-nonsensehouding en zijn afkeer van ‘fl auwekul’. Gevraagd wat 
hem als directeur zo invloedrijk en succesvol maakte, sprak hij over directheid, het 
respectvol en sociaal zijn en – op een bepaalde manier – soepel zijn met regels: 
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de school groeide, de ramen gingen open, er kwamen nieuwe mensen binnen, en op een 
bepaald moment ging het heel snel…maar het oude zeer zit er nog steeds. (32_59-63)

Maar dit krachtdadig en tegendraads optreden vereiste echter een afrekening met 
angst en de wens aardig gevonden te willen worden: 

  Ondertussen deed ik een master [bedrijfskunde, MM] en ik kreeg daarbij supervisie over 
leidinggeven, een op een. Ik heb een paar keer een werkstuk daarover gemaakt, en toen 
vroeg mijn supervisor: ‘Wat zijn jouw belemmeringen in het leidinggeven?’ En toen 
ben ik daar over na gaan denken en toen dacht ik: dat is toch de angst om autoritair te 
zijn, om autoritair gevonden te worden, de baas spelen en eigenlijk de baas niet willen 
zijn, altijd aardig gevonden willen worden. Daar zijn we over doorgegaan en toen heb 
ik voor het eerst van mijn leven tegen iemand die ik niet kende verteld dat mijn opa 
NSB-er is geweest. En dat dat daar uit voortkwam. Dat is nu drie jaar geleden. Toen 
was ik 50 en uit dat gesprek heb ik mijn leiderschapsstijl nader bekeken en heb ik een 
aantal ontdekkingen gedaan waardoor ik veel duidelijker ben geworden en niet meer zo 
bang was om autoritair gevonden te worden. Want ik ben gewoon de baas. (32_63) 

Deze uitspraak is duidelijk het resultaat van een ontwikkelingsproces waarin refl ectie 
en feedback een centrale rol spelen, maar afgezien van de jurist bij de Raad voor de 
Kinderbescherming, was niemand van de respondenten uit de ‘echte’ doelgroep in 
staat tot een dergelijke ongecompliceerde uitspraak over het fenomeen ‘baas zijn’. 

De respondent die lector is aan een hogeschool, tegelijkertijd onderzoeker aan een 
universiteit en docent aan een andere universiteit, kent ook angst voor leidinggeven 
en interpreteert deze angst als volgt:
  
  En de angst daarbij is dat ik dan teveel ruimte in beslag neem en de anderen daarbij 

verpletter. Ik vind dat mijn moeder mij in bepaalde opzichten verpletterd heeft, dat heeft 
meer met moeder-dochter relaties te maken dan met het arbeidersmilieu. Dat is mijn 
grote angst, dat mag in ieder geval niet gebeuren. (1_103)

Ook zij brengt haar angst in verband met de familiegeschiedenis, namelijk met het 
opvoedingsgedrag van haar moeder. Onder invloed van haar moeder brengt zij leiding 
geven in verband met macht en macht met ruimte van anderen inpikken. Zij heeft 
daar duidelijk moeite mee, maar dat geldt niet voor anderen in haar omgeving:

  Ik kom wel mensen tegen die het doen en die zich er, voor zover ik weet, geen zorgen 
over maken. Die gemakkelijker een ruimte innemen. Dat heeft te maken met de moeite 
die je hebt je eigen ruimte in te nemen. Dat je niet goed weet hoe je daarmee moet 
omgaan en dat je bang bent dat je jezelf overspeelt. Je weet niet precies hoe dat moet. 
Dus ook geen natuurlijk leiderschap op je kunnen nemen. Dat is geen natuurlijke positie. 
(1_105) 

Het gaat om de angst de hand te overspelen, maar er is ook iets essentieels aan de 
hand: het leidinggeven niet van nature meegekregen hebben, ervoor op de loop gaan, 
liever op het tweede plan blijven, bijvoorbeeld als coach:

Ik heb ooit eens gezegd: ‘Willen jullie dat ik hier bestuur, dan moeten jullie mij wel de 
gelegenheid geven en niet met allerlei fl utregeltjes binnenkomen, want dat houdt alleen 
maar de zaak op.’ Maar na vier jaar had ik dat gehad hoor, net lang genoeg en ik was 
blij dat ik terugkon, nou ja, er zijn er ondertussen ook nog negen gepromoveerd in die 
periode. Mijn vrouw zei: ‘Dit is een dubbele baan.’ Want je krijgt dan eens in twee weken 
op donderdag of vrijdag zo’n pakket papieren, met een briefje erbij van ‘prettig weekend’ 
en dat moet je dan maandag allemaal gelezen hebben. Allemaal beleids besluiten met 
een taalgebruik waarvan ik denk: ‘Dat is niet mijn wereld.’ Maar goed, je moet je op 
een bepaald moment toch een beetje inzetten voor een faculteit, ik heb dat ook in andere 
commissies gedaan, maar na mijn decaanschap zei ik: dit heb ik gezien. (27_77)

Hij verwijt de ‘doctores die niets meer deden in het onderwijs’ – met andere woorden:
de beroeps bestuurders – improductiviteit, omdat zij via regelgeving tegenhouden 
waar het professioneel om draait. Ook het taalgebruik is een bron van vervreemding 
en demotivatie. Maar in tegenstelling tot de vorige respondent is zijn leidinggevende 
verantwoordelijkheid incidenteel geweest, hij deed het uit plichtsbesef en was blij dat 
hij weer terugkon naar het ‘echte werk’. 
De enige respondent die plezier had in het leiding geven en het perspectief had zich 
daarin verder te ontwikkelen, een directeur van een onderwijsinstelling, komt strikt 
genomen niet uit de doelgroep. Zij was weliswaar afkomstig uit de lagere klasse, maar 
in de familiegeschiedenis was al sprake van sociale stijging, die echter afgebroken 
werd door het NSB-lidmaatschap van haar grootvader. Haar vader is zonder opleiding 
bedrijfsleider van een witgoedzaak geworden en daarna kreeg hij een kantoorbaan. In 
die zin is haar geschiedenis niet meteen relevant voor dit onderzoek maar wel opval-
lend zijn de parallellen met de benadering van de vestigingsmanager bij de Raad voor 
de Kinderbescherming. Ook zij heeft geen boodschap aan de cultuur van eindeloos 
overleg en inspraak van iedereen over alles: 

  Ik kwam hier en dacht:‘Mijn hemel, wat moet ik hier doen?’ Ik heb toen een maand 
daar gezeten, zo van: okay [een diepe zucht, MM], een team dat aan me trok en van 
me verwachtte dat ik meewerkend voorman was. Het grappige was dat het bestuur – 
want het bestuur zat bij het sollicitatiegesprek – in het tweede gesprek aan mij vroeg: 
‘Wat voor bestuur wil jij, en hoe ben je dat gewend?’ ‘Nou, ik zie het bestuur misschien 
een keer in de drie, vier maanden en dan vertel ik wat ik allemaal heb gedaan en welke 
doelen ik heb bereikt en hoe ik verder ga.’ Dat was niet zoals ze gewend waren… En 
ik:‘Als jullie mij als directeur willen, wil ik een bestuur op afstand; ik ben de directeur, ik 
doe de functioneringsgesprekken, ik regel de fi nanciën, ik doe de externe gesprekken, dat 
is hoe ik het gewend ben…’ De voorzitter wilde dat ook erg graag, het team realiseerde 
zich niet wat dat zou betekenen, totaal niet. Gedacht werd dat het wel zou meevallen, 
het viel dus niet mee. (...) Op de teamvergadering werd ‘fi nanciën’ op de agenda gezet. 
Ik moest verantwoording afl eggen; men was gewend om dat met elkaar te beslissen. Ik: 
‘Dan moeten jullie maar meteen afl eren, jullie kunnen lijstjes inleveren, ik kijk of het 
kan en als er een goed plan onder ligt, is dat een basis om erover te praten…en nog een 
paar ander dingen.’ Ik heb me in het eerste jaar absoluut onbemind gemaakt. [ze vertelt 
twee voorbeelden waar zij krachtdadig ingreep, MM] Ik heb me volkomen onbemind 
gemaakt en mezelf op afstand gezet. Dat was ook echt de bedoeling. Ik heb ook steeds 
duidelijk gemaakt wat ik deed en waarom, maar het werd totaal niet opgepakt. Maar 
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  Dat ik, als ik wat zeg, autoritair overkom en als dit niet zo is, dat ze dan de vloer met 
me aanvegen omdat ik helemaal geen gezag kan laten gelden. Ik ben bang dat ze me 
dan arrogant vinden (...) dat ze denken dat ik op ze neerkijk en zo (...) Zou het niet 
een soort verraad aan je klasse zijn als je arrogant doet naar mensen van een lagere 
klasse? Ik denk dat het zoiets is. Alsof ik me moet schamen dat ik hen naar beneden 
duw terwijl ik zelf daar vandaan kom. (28_178-186)

Deze emotionele ‘kettingreactie’ brengt zij in verband met haar afkomst en laat daar-
mee iets zien van de mogelijke complexe psychische reacties bij de omgang met 
ondergeschikten. Daartegenover staat dat haar omgang met superieuren een veel dui-
delijker ‘strijdtoneel’ kent: meestal roepen zij het gevoel op dat je niet in je waarde 
erkend wordt: 

  Het is wel heel belangrijk dat men mij herkent; of ik wel goed ben, of ik goede ideeën heb. 
En de baas die ik nu heb, dat is een vrouw, ik kan niet met haar door een deur – het is 
dat het vlak bij huis is, mijn werk, het heeft een hoop voordelen (...). Ik heb geleerd mijn 
tong af te bijten, iedere keer. Zij vindt me te negatief, en ik zeg dat ik gewoon kritisch 
ben, maar ja. En dan begint ze terug te snauwen. Er is wel een man geweest waar ik me 
wel goed bij voelde, even kijken waarin het verschil lag. Ik voelde me gewaardeerd om 
wat ik kon. Dat heb ik wel hoor, die grote behoefte aan herkenning dat ik wel knap ben. 
Onlangs heb ik een stukje geschreven voor iets nieuws en: ‘O, wat kan je dat goed’, zegt 
dat groepje waar ik dat mee doe. Nou dat, hèhè, heerlijk voelt dat. Onze directeur nu 
is psychiater en ze vindt dat ze overal alles vanaf weet, het het beste weet; ze overschat 
zichzelf en ik vind dat ze niet luistert naar andere meningen. (28_212-223)

Ondanks het duidelijk strijdtoneel met zijn rituelen van tong afbijten en snauwen, van 
kritiek of negativiteit (afhankelijk van de positie), heeft zij op emotioneel niveau de 
waardering van de superieur nodig, terwijl ze ‘weet’ dat deze zichzelf overschat, niet 
goed luistert, dus haar eigenlijk niet zo deskundig acht. Ook hier volgt een verwijzing 
naar de afkomst en dat verklaart al het een en ander: 

Uit een hogere klasse volgens mij, zo praat ze, zo denkt ze, zo zit ze. (…) Sommigen 
zijn wat gewoner en dat kan ik dan ook wel gemakkelijker mee opschieten. (28_225)

In haar beleving ziet ze ook een tegenstelling tussen ‘de baas willen spelen’ en profes-
sionele deskundigheid. Uiteindelijk gaat het altijd om de deskundigheid, en bij des-
kundigheid hoort een andere vorm van sturing:

  We hadden het daarnet over baas willen zijn, maar ik voel me, nu ik ouder word en 
supervisor ben, heel gemakkelijk met de jongere collega’s. Dat is een heel leuk aspect 
en ik voel me daar ook heel veilig in natuurlijk. [zucht, MM]. Met mijn baas heb ik 
moeite, met alle bazen heb ik moeite gehad. (28_219) 

  Daarom is het met de jongeren zo leuk, ik kan in hun ogen toveren natuurlijk [lacht, 
MM]. (28_228) 

Of het zinvol is een verband te leggen tussen leidinggeven en afkomst zullen we later 
behandelen, maar het is opvallend dat deze respondente het zo beleeft. Ook zij heeft 

  Ik kan wel dat onderzoek doen samen met docenten. Dat werkt, zo’n coachende rol. 
Naast iemand staan, wat duwtjes geven. Dat vind ik heel leuk. Maar dat stukje wat er 
ook bij hoort, je positie als lector bevechten aan zo’n hogeschool, lobbyen, contact met 
het college van bestuur, dat is geen natuurlijke positie. In (...) en (...) werk ik prima 
als tweede naast iemand anders. (...) Ik laat het graag aan hen over om die ruimte te 
bevechten en af te bakenen en dan kan ik binnen die ruimte functioneren. Nu kies ik 
voor die tweede positie en dat is kiezen voor een comfortzone, want dat ken ik, en dus 
niet kiezen voor iets nieuws qua ‘leiding geven aan’. (1_106-110)

Zowel het gevecht met de structuur als de confrontatie met ondergeschikten ervaart 
deze respondent als onnatuurlijk, als iets wat niet bij haar hoort. Zij voelt zich pas op 
haar gemak ‘op het tweede plan’. Er is ook nog iets anders: zij kan niet overweg met het 
dilemma tussen bovengeschikt zijn en solidair zijn met je ondergeschikten: 

Ik denk dat ik [ondergeschikten, MM] (...)wil stimuleren in hun ontwikkeling, en dat ik 
ze niet voor mij laat werken. Terwijl dat als lector misschien wel heel goed zou zijn. 
Anderen in je eigen onderzoek hun steentje laten bijdragen. Dat doe ik dus niet. Het is 
heel tekenend dat ik in het begin van het lectoraat tegen de docenten heb gezegd een 
thema te kiezen waar ze enthousiast over konden zijn. Waar je zelf nieuwsgierig naar 
bent en wat je wilt uitzoeken, vanuit de veronderstelling dat onderzoek niet altijd gemak-
kelijk is en weerbarstig kan zijn. En dat je dus van binnenuit heel gemotiveerd moet zijn 
om het te doen. Wat een onzin. Soms moet je gewoon lekker iets aangereikt krijgen en 
daarin kunnen stappen en lekker in meegaan. Dat was misschien beter geweest, maar 
dat heeft te maken met het feit dat ik mensen niet graag iets op wil leggen dat van mij is. 
Dat je dat niet als een natuurlijke positie kiest omdat ik het al heel gauw zie als opleggen. 
Terwijl je het ook zou kunnen uitleggen als het aanreiken van een kader waarbinnen 
mensen kunnen functioneren. Je moet een andere taal spreken, en dat is niet mijn eerste 
taal. Die beheers ik niet zo goed; die is me niet met de paplepel ingegoten. (1_112)

Zij ziet heel duidelijk het dilemma en opvallend is dat zij ook wel weet hoe zij haar 
natuurlijke afkeer zou kunnen omkeren in een productief referentiekader. Ook kijkt 
zij kritisch naar zichzelf waar het haar beroep op intrinsieke motivatie bij haar mede-
werkers betreft, en typeert dat als camoufl age van haar angst en onvermogen hen een 
duidelijk kader voor te houden. Opmerkelijk is dat zij de taal van het leidinggeven 
typeert als ‘niet haar eerste taal’. De opdracht is het leren van een andere taal, die ze 
niet van huis uit heeft meegekregen. Taal is echter ook een socialiseringsinstrument 
van waarden en attitudes en hier kan de ‘eerste taal’ sterker zijn. In een professio-
nele sfeer komt men met waarden als solidariteit verder dan in een leidinggevende 
setting. Het meest opvallende is echter dat zij leidinggeven typeert als ‘de anderen 
iets opleggen dat van haar is’, met andere woorden: het opdringen van haar belang. 
Daartegenover ziet zij ook wel dat leidinggeven ‘een functioneringskader aanreiken’ 
inhoudt, maar het is niet haar eerste en spontane associatie. 

Een andere respondent, psychotherapeute, wil geen leiding geven, in de eerste plaats 
omdat zij – zoals we al eerder hebben gezien – niet kan omgaan met mensen in een 
lagere rang. Dat geldt ook voor mensen uit de lagere klasse en dat neemt ze zichzelf 
eigenlijk kwalijk, maar ze kan er niet omheen: 
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ik heel boos en werkt het niet meer. Ik kan dan niet diplomatiek zijn en er wat rustiger 
mee omgaan. Dat heeft ook weer te maken met niet gezien worden. 

  Deze ene keer is het een heel vervelend arbeidsconfl ict geworden, wat dan niet alleen 
maar aan mij ligt, maar toch vooral omdat ik daar dan niet mee om kan gaan, dan 
ben ik niet diplomatiek. Ik ken dat spel niet. Ik weet niet hoe je strategisch kunt zijn 
en onderhandelen en op de lange termijn iets kunt winnen. De tweede keer heb ik daar 
wel iets van geleerd in die zin dat toen de werkrelatie goed is gebleven. Het was wel een 
heftig confl ict, maar ik kon eruit komen. Ik trok het me wel persoonlijk aan maar kon 
de distantie in acht nemen en het zakelijke belang laten overheersen, en dat kon ik de 
eerste keer niet. Toen werkte ik ook pas net. (1_116-117)

Het spel van strategie en diplomatie niet kennen en moeite hebben om het zakelijke 
van het persoonlijke te onderscheiden, zijn in dit verhaal de obstakels. Je kan leren 
diplomatiek te worden, maar je hebt het niet vanzelf. Daarbij gaat het om het strate-
gisch afstemmen van ambities zonder het gevoel te krijgen dat confl icten daarbij om 
je persoon gaan. Deze respondent is in haar professie een richting uitgegaan waarin 
ze kwaliteiten die ze vanuit haar milieu heeft meegekregen, kan inzetten. Ze kan deze 
echter niet gebruiken bij de omgang met haar collega’s, en dat maakt de kloof groter: 

  Wat ik merk soms in de omgang met collega’s; het is alsof er een soort zwart gat zit. Er 
zit iets niet wat er eigenlijk wel zou moeten zijn, waardoor het allemaal veel soepeler zou 
kunnen gaan. Nu noem ik het een ‘zwart gat’, en dan ben ik eigenlijk weer boos dat ik 
het zo noem omdat het dan net lijkt alsof het niet goed is, en iets is dat er niet mag zijn. 
Terwijl ik denk: ‘Waar zit dan de kwaliteit die ik eraan ontleen?’ Want het heeft (of ik 
wil dat) natuurlijk zijn kwaliteiten om uit dat milieu te komen. Ik zie wel dat ik op een 
soepeler manier met arbeiders kan omgaan. Want die taal spreek ik dan wel, maar die 
taal werd dan nooit gewaardeerd, want je moest eigenlijk altijd hoger gaan. (1_119)

Wat haar professioneel bijzonder maakt, is in de omgang met collega’s in haar ogen 
tegelijkertijd een soort breekpunt. Wat eens als een tekort gold in de opvoeding en 
nu ingezet kan worden als professionele kwaliteit, maakt dat confl icten hierover als 
persoonlijk ervaren worden. Het tekort dat je overstegen hebt ervaar je in een confl ict 
opnieuw als een tekort, want dat is er met de paplepel ingegoten. Op dat moment wordt 
het ernst, terwijl het voor de anderen om het spel gaat. En dat creëert een ‘zwart gat’. 

Een docent aan de universiteit, fi losoof, is nooit professor geworden, en op de vraag 
hoe dat komt heeft hij een ‘makkelijk’ en een ‘moeilijk’ antwoord:

  Ik kan natuurlijk een makkelijk antwoord geven en zeggen dat er in mijn vakgebied 
weinig professoren zijn. Dan kun je zeggen dat ik maar naar het buitenland had moeten 
gaan, maar dat zou moeilijk geweest zijn omdat mijn vrouw psychotherapeut is – een 
vak dat moeilijk is uit te oefenen in een vreemde taal. Dat was geen optie. Dat is een 
gemakkelijk antwoord, maar er zit natuurlijk wel wat in. (…). Dit allemaal opzij zet-
tend, denk ik dat je alleen professor kan worden als je een goed sociaal netwerk hebt en 
dat heb ik niet. Ik heb wel een sociaal netwerk maar niet daar waar het nodig is. (...) Ik 
ken de mensen wel, maar ik ken ze niet op de juiste manier. Stel dat er een professoraat 
beschikbaar komt, dan zou ik me kunnen voorstellen [met nadruk uitgesproken, MM] 

het over de tegenstelling tussen de eisen van de professionaliteit en de betekenis van 
de leidinggevenden in dat kader. Maar zij geeft tegelijkertijd een inkijk in de complexe 
individuele emoties die meespelen in de relatie tussen leidinggevenden en onderge-
schikten. 

De cardioloog waar we het al eerder over hadden, zag met lede ogen aan hoe zijn col-
lega in de maatschap en goede vriend, directeur werd van het ziekenhuis. Dat zat er 
volgens hem al lang aan te komen en hij was ervan overtuigd dat hij een goede directeur 
zou worden. Maar zelf directeur worden, daar moest hij niet aan denken:

  Dat lijkt me een vreselijk baantje. Het gezeur van iedereen. Erg op afstand bezig zijn, 
met getallen en cijfers. En om de haverklap komt er een boze specialist binnenlopen die 
roept: ‘Dat dit zo niet kan’. Of iemand die ruzie heeft met die of die, en of je er even 
iets aan wilt doen. Dat soort gedoe en dan de hele dag vergaderen. Vergaderen met het 
managementteam, vergaderen met de huisartsen, vergaderen met zus en zo. En ik 
vind de gemiddelde specialist niet een heel aardige man. Ik heb best hele leuke collega’s, 
maar er zit ook tuig tussen dat, als je niet oppast, een behoorlijk kwalijke invloed kan 
hebben op het geheel. En dan moet je als directeur maar zien hoe je dat rooit zonder ze 
met de koppen tegen elkaar te slaan. Maar dat lijkt mij niks. (4_146)

Van een mogelijke aantrekkingskracht van het directeurschap op basis van status en 
belangrijkheid van de positie is hier weinig te merken. Wat hij vooral ziet, is het gezeur 
en het gedoe, het getouwtrek, het constant moeten vergaderen, het zich moeten bewegen 
tussen allerlei partijen en vooral de onderkoeldheid die vereist wordt om met ‘tuig’ om 
te gaan. Opvallend is dat het juist de communicatieve en diplomatieke aspecten van 
het leidinggeven zijn die hij weinig aantrekkelijk vindt. 

6.4  Communicatie op en rondom het werk

6.4.1  Relaties en netwerken

Hetzelfde mechanisme van gezien worden en zich erkend weten in zijn professionaliteit, 
dat een belangrijke rol speelt in perceptie van en de verhouding met superieuren, 
speelt ook in de verhouding met collega’s. Als er een confl ict ontstaat, heeft dat volgens 
een van de respondenten duidelijk daarmee te maken, maar ook met het onvermogen 
om zich ‘professioneel’ te distantiëren van dit gebrek aan erkenning. Op de vraag naar 
de kwaliteit van de omgang met haar collega’s zegt de lector aan de hogeschool: 

  Ik denk over het algemeen goed. Volgens mij kan ik wel samenwerken. Af en toe zijn er 
wel mensen met wie het niet gaat, en dan gaat het ook echt niet. Dat zijn dan mensen 
waardoor ik mij miskend voel. Als er mensen op mijn terrein komen en zeggen dat iets 
niet kan, als ik mij belemmerd voel. Ik heb dan nu twee mensen in mijn hoofd die mij 
inderdaad voor de voeten lopen, mijn ambitie doorkruisen. En dan gaat het niet goed. 
Een geval was iemand die in een project boven mij stond en zei dat er verder geen geld 
aan besteed zou worden. Terwijl ik het een ongelofelijk zinnig project vond. Dan word 
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 V.: Jij zou dat boek kiezen?
  A.: Ja, ja, ik zou met mezelf worstelen. Ja, lastig. (...) Maar ik ben nu zover dat ik weet 

dat konkelen heel normaal is, dat is niet zo problematisch, het is de manier waarop 
mensen communiceren. We denken (maar dat is volgens mij naïef) dat mensen com-
municeren door te zeggen dat ze a, b en c willen van iemand anders en dat die dan 
zegt:’Nou, doe mij maar d, e en f.’ Maar volgens mij gaat het ook dan puur en alleen 
maar over de manier waarop ze elkaar dan aankijken. (6_63-66)

Ook al zijn dubbele agenda’s en het non-verbale gedrag een menselijk fenomeen, dan 
is het niet voldoende om de codes te leren kennen om de boodschappen te ontcijferen: 
je moet ze ook nog kunnen en willen hanteren. Dat moet je gevoelsmatig liggen, en 
hier is de klasse van afkomst een belangrijke factor:

Met betrekking tot sociale klasse: drie deuren verder zit er een gezin, die zitten allemaal 
op hockey en daar ben ik net eergisteren op een borrel geweest, een echte borrel [bekakt 
uitgesproken, MM] en dat soort dingen is me niet met de paplepel ingegoten maar ik 
ben er ook niet jaloers op. Daar zie je een soort doorgeschoten borrelgedrag. (6_68) 

Impliciet is zijn boodschap: borrelgedrag staat symbool voor een geraffi neerd commu-
nicatiespel dat ik niet heb leren beheersen. Ook een andere respondente, directeur van 
een onderwijsinstelling, voelt zich op recepties niet op haar gemak en wijt dat aan de 
communicatieve vaardigheden die ze niet van huis uit heeft meegekregen: 

Ik ben wel algemeen directeur, maar dat wil niet zeggen dat ik dan ook alles weet en 
alles kan. Ik verzamel dus mensen om me heen die complementair zijn. Ik ben niet zo 
communicatief, dat heb ik dus niet van huis uit, ik loop niet zo makkelijk op recepties 
rond, wel van externe contacten, van net werk, maar niet in de mate… zoals [de adjunct-
directeur, MM] dat bijvoorbeeld doet, van nature. (32_72) 

Netwerken en zich makkelijk bewegen in een omgeving met hoger geplaatsen is, als 
men het niet van nature heeft meegekregen, moeilijk aan te leren, ook al past men 
trucs toe. Deze respondent legt een verband met een specifi eke opvoedingsboodschap. 
Toen zij namelijk verkering kreeg met een jongen uit een hogere klasse, onderstreepte 
haar moeder de specifi eke betekenis van het klassenverschil:

  Thuis zeiden ze altijd: ‘Realiseer je goed, iedereen is beter dan wij, want wij zijn maar 
van arme komaf, en dat moet je altijd goed in je hoofd houden: jij bent niks.’ Dus toen 
ik met L. trouwde, trouwde ik boven mijn stand en zei mijn moeder tegen mij: ‘Het is 
een ontzettend lieve jongen, daar heb je goed mee geboft en realiseer je, je moet altijd 
goed omgaan met hem,want hij weet hoe het moet.’ (32_74)

De ervaring van de docent aan de alfafaculteit komt op het eerste zicht niet erg over-
een met de ervaring van de hoogleraar aan de bètafaculteit. In ieder geval is hier geen 
sprake van veel ‘zalven, kneden en masseren’; de communicatie is directer en het 
netwerk waar hij naar verwijst, is vooral professioneel:

dat ik die mensen contacteer maar dat ik ze op de verkeerde manier contacteer. Dat ik 
te gretig ben of zoiets dergelijks, dat ik te snel zeg: ’Je snapt wel waarom ik bel’, zonder 
eerst vragen hoe het met ze gaat, eerst zalven en daarna langzamerhand wat kneden 
en masseren. En dan zeggen: ‘Ho! wat heb ik gehoord, dat er een leerstoel vrijkomt, 
zijn er kandidaten, hoe zit dat?’ …. Rationeel weet ik wel hoe het moet, maar om dat 
emotioneel op de juiste manier te doen, dat luistert heel nauw denk ik, en ik denk dat 
ik dat niet goed doe. (...) C’est le ton qui fait la musique. (6_53-57)

Deze respondent ‘weet’ dat hij niet in staat is zijn gretigheid te verbergen en dat hij het 
zeer verfi jnde strategisch spel van ‘zalven, kneden en masseren’ niet beheerst. Maar 
ook de gepaste ‘emotionaliteit’ zit niet in zijn systeem, integendeel die benauwt hem: 

  [stilte, zucht, MM] Ja, er gebeurt gewoon van alles tussen de mensen, in die gesprekken, 
en ik merk dat allemaal op en ik verkramp daardoor. Ik weet dat ze van alles regelen 
met elkaar op dat moment. En ook weer niet, want ze babbelen ook over onbenullig-
heden. Maar ik denk: ook al praten ze over onbenulligheden, ik weet dat ze met hun 
hoofd bij andere dingen zijn, dat ze een verborgen agenda hebben. Maar omdat zij 
voortdurend met elkaar babbelen, maakt het niet zo gek veel uit of ze het op de borrel 
doen of op de gang morgen of vanavond effe nabellen. Het zou mij zo buitensporig veel 
energie en tijd kosten om dat netwerk op een relaxte manier te onderhouden zodat ik 
niet aan mijn werk toekom. (6_59)

In de laatste zin verwoordt hij de centrale paradox van het carrière maken: netwerken 
kost zoveel tijd en energie dat hij het niet kan integreren in zijn werk. Gevoelsmatig 
hoort het er niet bij, maar hij weet rationeel dat hij het nodig heeft om vooruit te 
komen. Deze respondent vertelt ook een andere geschiedenis van dit onvermogen en 
verwijst daarvoor in eerste instantie naar het begin van zijn loopbaan en zijn angst om 
af te gaan: 

  Vroeger – dan praat ik over twintig jaar geleden – dacht ik: een cursus kan alleen 
maar slagen als ik boven de stof sta, als ik niet alleen de stof gelezen heb, maar ook 
nog alles daarnaast en dat alles met elkaar in verband kan brengen. Maar ik ging wel 
op mijn bek, er hoefde maar iemand een vraag te stellen die ik niet kon beantwoorden 
en dan zei ik: ‘Shit, zie je, ik sta er niet boven.’ Dat was dus een volkomen verkeerde 
gedachtegang. Nu weet ik dat ik zelfs onvoorbereid naar college kan gaan en gewoon 
kan gaan babbelen en het komt dan allemaal wel. En als ik eens geen antwoord weet op 
een vraag, zeg ik: ‘God, ja, weet iemand anders het dan’, of: ‘wat denk je er zelf over.’ 
Ik speel het terug. Ik beschouw dat niet eens als trucjes, ik communiceer met de zaal. 
Ik word daar wel losser in, langzaam maar zeker, maar heb dat op mezelf moeten 
bevechten, zo voel ik dat. (6_62)

Hij ervaart de overgang van dit aanvankelijk – uit angst geboren – perfectionisme naar 
een relaxte en meer communicatieve houding als confortabel. Anderen, die wel hoog-
leraar zijn geworden, zijn daar anders in:

  Dat gaat hen niet allemaal even gemakkelijk af, er zitten ook klunzen tussen. Als ze 
echter moeten kiezen, zullen ze een boek opzij leggen en met iemand gaan babbelen. 
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  Het was allemaal te ambitieus wat ik deed, nog een paar ziekenhuizen en wanneer ik 
dan solliciteerde zat ik met mijn CV altijd meteen bij de eerste drie. Maar dan krijg je 
op een gegeven moment die stroperige fase van het kennismaken, bij de stafl eden thuis 
komen, samen eten, de vrouwen erbij, 

  Dat was het sluitstuk van de sollicitatieprocedure! Eerst kwam de bekwaamheid, daar 
bleven er drie van over en dan kwam dit, en dan gingen ze eten en konden ze zien of 
je goed met mes en vork kon eten, hoe je manieren waren, en dan kreeg je die moeilijk 
beschrijfbare codes… In [plaatsnaam, MM] ging het helemaal fout, want toen we daar 
thuis waren bij die opleider-chirurg en een paar stafl eden, wisten zij niets van frac-
tuurbehandeling. Dat was daar ook niet nodig, ze hadden het allemaal verkocht aan 
een orthopeed, hetgeen helemaal tegen het landelijk beleid inging. Ik was bij (...) heel 
traumatologisch opgeleid, dus ze wilden wel eens weten wat ik daar allemaal van vond. 
En ik: ‘Ja dat kan niet, dat moeten we terugdraaien.’ Maar zij hadden ondertussen 
een fl ink bedrag op de bankrekening staan, omdat ze dat verkocht hadden aan een 
orthopeed! Nu kwam een kandidaat vertellen dat dat teruggedraaid moest worden en 
zonder dat ik dat zelf in de gaten had… begrijp je: ‘Ja, goede papieren maar we hebben 
uiteindelijk toch een andere kandidaat genomen… ’ En wat bleek dan: die wist daar 
absoluut niets vanaf, hij was gespecialiseerd in maagchirurgie. Dus: daar had je geen 
last van. (17_159-161)

Hij werd niet alleen getest op zijn kennis van en attitude ten opzichte van fi nanciële 
manipulaties en hoe deze de verhoudingen bepaalden, er waren meer toetsingscriteria: 

  Dat was in (...) ook zo, daar ging het niet over het vak. Maar daar zaten we met 
zijn allen te eten: eerst droge sherry en dan droge witte wijn – vooral droog hè – en er 
werd verteld over de Lions, en ik was zo naïef om te vragen: ‘Wat is dat?’ [lacht, MM] 
Helemaal fout, maar dat lieten ze dan niet merken natuurlijk. En dan kwam er in 
mijn plaats de zoon van een hoogleraar uit [plaatsnaam, MM], die wist wel wat de 
Lions was, hij was er ook lid van. (17_162)

Typerend is zijn observatie dat ‘ze’ het niet lieten merken. Hij maakte vanuit sociaal 
oogpunt de perfecte blunder en of dat de enige reden was voor zijn afwijzing, is moeilijk 
na te gaan, maar in zijn beleving kon hij met zijn professionaliteit aan universitaire 
ziekenhuizen niet veel uitrichten:

Al die verhoudingen, daar had ik geen oog voor. Ik liep er wel steeds tegenaan en ik wist 
wel dat het meespeelde en ik wist wel dat het belangrijk was daar aan die top erbij te 
horen, en dat haalde ik steeds niet. Maar het kon me eigenlijk ook niet zoveel schelen. 
Dan had ik iets van: dan maar niet, want als ik me daar op die manier in moet werken 
wordt het ook een lijdensweg. (17_162)

Deze laconieke houding werd zijn handelsmerk: een combinatie van de chirurgische 
traditie waarin hij opgeleid was, vakmanschap en sociale marginaliteit. Deze combi-
natie bracht hem uiteindelijk in een provinciestad, ‘perifeer’, waar hij de opleiding 
chirurgie onder zijn beheer zou gaan krijgen. Maar na een paar jaar bleek dat juist 
zijn sociale marginaliteit de redding betekende voor de door sociale netwerkintriges 
bedreigde opleiding chirurgie van dat ziekenhuis:

  Er kwam een advertentie voor de leerstoel hier in [plaatsnaam, MM]. Op zondag had 
ik een hoogleraar gebeld, die kende ik goed, we hadden samen met een paar anderen 
een internationaal congres georganiseerd. Ik vroeg of men het op prijs zou stellen dat ik 
solliciteerde en daar kreeg ik volmondig ‘ja’ op en op maandagmorgen kwam ik binnen 
en toen kwam (...) mijn kamer binnen stieren met die advertentie in de hand en: ‘Daar 
moet jij op solliciteren.’ Want zijn stelling was altijd: als je hier je pensioen haalt, heb 
je het verkeerd gedaan. (27_36)

Het onderscheid tussen een sociaal en een professioneel netwerk lijkt hier minder 
scherp geprofi leerd. 

6.4.2  Een kwestie van communicatie

De meest uitgesproken ervaring van hoe sociale netwerken en professionele posities 
met elkaar te maken hebben, komt van een chirurg. Omdat hij de communicatiecodes 
niet had gerespecteerd, liep hij een functie aan de universiteit mis:

Er waren allerlei krachten die dwars gingen liggen en dat waren eigenlijk de wat zwakkere 
assistenten (...). Die hadden het een opluchting gevonden dat ik weggegaan was. Ik was 
altijd zo goed en ik wilde altijd het beste, want je moest in de structuur van die kliniek 
(...) altijd luisteren naar je superieur en dat gold ook in de assistentenhiërarchie. (...) Ik 
had die hiërarchie niet zo goed door en trok me daar niet zoveel van aan en er waren er 
een hoop die schrik en de pest aan me hadden. Ik was altijd zo veeleisend, betweterig en 
al die dingen, maar dat besefte ik niet. Ik vond de universiteit wel het mooiste en zeker 
na zo’n proefschrift en [een hoogleraar, MM] wilde me ook graag, en toen gingen die 
dwarsliggen. Zij waren al klaar en die maakten mee deel uit van de staf, de maatschap. 
Dat feest ging dus niet door. (17_158) 

Zijn onbekendheid met de communicatiecodes in de chirurgische wereld was in som-
mige situaties echter een voordeel;

  In [plaatsnaam, MM] hadden ze al gezegd – een jaargenoot van mij was daar assistent 
– tegen de baas daar: ‘[naam van de respondent, MM], die ken ik wel van mijn studenten-
tijd, het is een beetje een gekke vent, je weet niet altijd precies waar je met hem aan toe 
bent, maar als je iets voor elkaar wilt krijgen, moet je hem nemen.’ [lacht, MM] ‘Hij 
wordt niet gehinderd door wat voor scrupules dan ook.’ Inderdaad, heel wat dingen zag ik 
gewoon niet: sociale verbanden, codes, weet je wel, en daar ging ik soms zonder dat ik het 
wist als een wals overheen, en bereikte ik iets waar anderen in vast waren gelopen. (...) Hij 
zei: ‘Ik wilde iets bereiken met deze kliniek en daarom heb ik jou genomen.’ (17_157)

Op een bepaald moment moest hij solliciteren in perifere ziekenhuizen en ervoer hij 
dat hij niet ‘glad’ genoeg was om er in het ‘gekuip’ dat samenhing met het opvullen 
van posities en professoraten tussen te komen, maar bij de ‘ultieme’ proef ging hij 
helemaal af:
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Ook al is hier sprake van een zeldzaam extreme situatie, opvallend is zijn opmerking 
over collegialiteit die niet door waarden en posities op het werk geregeld wordt maar 
door status, bezit en positie binnen een lokale gemeenschap. Volgens een andere res-
pondent kunnen de communicatie en collegiale relaties in een ziekenhuis behoorlijk 
gedomineerd worden door geldzucht: 

  Ik vind de gemiddelde specialist niet een heel aardige man. Ik heb best hele leuke col-
lega’s, maar er zit ook tuig tussen, die als je niet oppast een behoorlijk kwalijke invloed 
kunnen hebben op het geheel. (…) Die lui hebben ook hun dipoma gehaald, en hebben 
ook hun specialisme, en je ziet niet meteen aan iemands neus dat die zich later gaat 
ontpoppen als een heel onaardig type waar je alleen maar last van hebt. Maar dat heb 
je in elk bedrijf natuurlijk.(…) Het is vooral graaizucht. Het gaat bijna altijd over geld.
(…) Het heet alleen nooit zo, het heet altijd ‘patiëntenbelang’, of zo. (4_146-150)

In een ziekenhuis is het natuurlijk niet vreemd dat geldzucht gemaskeerd wordt door 
meer humane termen, maar toch moet je er een instinct voor ontwikkelen anders krijg 
je de fi nanciële implicaties van bepaalde argumentaties niet duidelijk. 

Ook in het dagelijkse leven op de werkvloer hebben de respondenten ervaringen met 
andersoortige communicatiecodes. Op een bepaald moment gaat het niet daarbij meer 
om onkunde en onwetendheid van deze communicatievormen, maar om afwijzing 
ervan: men ervaart ze als hinderlijk voor de professionele uitoefening van het beroep. 
Een bedrijfsarts heeft last van dergelijke codes, maar steekt er ook graag de draak mee. 
Eigenlijk zijn ze in zijn ogen vooral een bedreiging voor de objectiviteit van medische 
keuringen: 

  Ik ben nooit ingevoerd geweest in de vigerende codes van de artsenwereld. Hier zit een 
hoge concentratie van hockey- en golftypes. (…) Ik heb het vooral gemerkt toen een 
nieuwe collega die we hadden aangenomen begon, overigens een aardige vent, maar 
niet een van de slimste. Hij kwam binnen in driedelig pak. Ik liep daar in T-shirt en 
spijkerbroek. Hij gaf mij een hand en zei tegen de baas: ‘Dit is zeker de bellentrekker 
(hij bedoelde verzuimcontroleur).’’Nee,’ zei de baas,‘ dit is je mentor.’ Dat was even 
schrikken. (10_58-59)

Dat in het sociale verkeer de manier van presenteren verband houdt met de mechanismen 
van uitsluiting en stigmatisering wordt hier op zijn consequenties voor de professio-
naliteit getoetst. Ook als men geen moeite heeft met de stijl van ‘dat soort mensen’, 
trekt men toch zijn conclusies:

  Bij [dat bedrijf, MM] zat een directeur die een echte ‘bal’ was, een schreeuwer zonder 
inhoud. Dat heeft geholpen om na een paar jaar een andere baan te zoeken. Bij [een 
ander bedrijf, MM] heb ik dat soort mensen ook gezien. Je ziet duidelijke verschillen 
met mensen die een andere sociale achtergrond hebben. In principe had ik daar geen 
problemen mee. Ik stelde zelf geen hoge eisen en ging ze gewoon uit de weg, ging de con-
frontatie niet aan. Ik ben zelf geen receptieganger; ik ga alleen als het nodig is, maar ik 
herken het beeld. Die mensen die staan te gloriëren en zichzelf het middelpunt van het 
feest vinden. Het is mijn pakkie-an niet. (11_52-53)

  Toen werd ik binnen anderhalf jaar gepromoveerd tot vicevoorzitter van de medische staf. 
Waarom? Daar kwam ik een jaar later achter toen ik voorzitter werd. Er waren namelijk 
grote problemen want de opleiding van de Interne[geneeskunde, MM] was afgenomen 
en als die valt, valt de opleiding Chirurgie ook. En ik was binnengekomen als (beoogd) 
opvolger van [de leidinggevende van, MM] die opleiding. Er waren ook allerlei collegiale 
toestanden, want er waren twee internisten die niet door een deur konden en daarom 
was die opleiding afgenomen. Dat wist ik dus niet en toen ik voorzitter van die staf was 
kwam dit naar voren. Ik schrok me rot. ‘Ik ben belazerd,’ dacht ik. Ik zou weer weg heb-
ben gemoeten, weer solliciteren. Ondertussen hadden we drie kinderen, ik kon niet aan 
de gang blijven. Toen ben ik daar ingedoken, met heel emotionele stafvergaderingen. Een 
van die internisten wilde niet meewerken aan de verbetering die nodig was en die beriep 
zich op verworven rechten en al dat gelul weer… dat was een bedenksel van hem zelf. Dat 
betekent dat je niet wil veranderen. Nou ja, dat… Iedereen kende iedereen, het was een 
gesloten clubje, het deed me denken aan een koloniale sociëteit, en wij wilden daar geen 
lid van worden. (...) In die sfeer moest er op een gegeven moment gehakt worden om die 
opleiding te redden. Dus moest ik dat doen. Nou, dat was mijn eerste grote klus hier. (…) 
Uiteindelijk kreeg ik een motie aangenomen waarin stond dat het stafbestuur alles in het 
werk moest stellen om de opleiding terug te krijgen en dat de voorwaarden die de SRC 1

had gesteld in het ziekenhuis moesten worden uitgevoerd. Dat wilde het bestuur van het 
ziekenhuis uiteindelijk ook. Maar die ene lag voortdurend dwars en er moesten dus disci-
plinaire maatregelen genomen worden. Een advocaat erbij, we hadden hem verschillende 
keren uitgenodigd voor een onderhoud. Hij wilde alleen maar met zijn advocaat komen. 
Nou, dan doen we het niet. Dat escaleerde allemaal en toen heeft het ziekenhuis besloten 
om zijn contract op te zeggen, ter wille van die opleiding. Nou, dat was een maatregel, dat 
had men nog nooit meegemaakt, landelijk trouwens ook niet. Het ging ook als een lopend 
vuurtje rond: ‘Wordt er bij jullie iemand ontslagen omdat hij disfunctioneert?’ (17_166)

Het werd een moeilijke procedure, waarbij een landelijke arbitragecommissie uitein-
delijk toestemming gaf om de man te ontslaan omdat hij weigerde mee te werken aan 
het opzetten van nieuwe opleidingen. Mijn respondent heeft dit tot een goed einde 
weten te brengen omdat hij geen deel uitmaakte van ‘het gesloten clubje’ dat er belang 
bij had dat niemand uit het clubje werd gestoten. In dat ‘clubje’ golden ook andere 
waarden en normen en zijn ‘sterkte’ was dat hij hier geen boodschap aan had: 

  Een gesloten wereldje, een heel gesloten cultuurtje, en dat heeft me jarenlang achter-
volgd. Binnen dit clubje dan, hè. (...) Later werd me dat door sommigen nog nage-
dragen: ‘Je hebt zijn leven verwoest.’ Nou ja, sodemieter op…‘Had hij zich maar wat 
communicatiever opgesteld,’ enzovoort. Een ander: ‘Ja, dat is allemaal wel waar, maar 
het gevolg is dat hij zijn tweede huis heeft moeten verkopen… hij kan het niet fi nancieel 
bolwerken en dat is toch niet collegiaal, weet je wel…’ Aan dat soort collegialiteit had ik 
op een geven moment geen boodschap meer, het ging langs me heen, het interesseerde 
me niet meer. (17_168-169)

1  Specialisten Registratie Commissie
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6.4.3  Spel, ernst en uitstraling

Opvallend is dat meerdere keren de opmerking gemaakt wordt dat men het werk en 
het leven veel te ernstig neemt, terwijl het voor de ‘anderen’ op een spel lijkt. Een van 
de respondenten heeft daar een duidelijke verklaring voor, en brengt deze houding in 
verband met haar voorgeschiedenis 

Ik kan het niet op de juiste momenten als een spel zien. Dat heeft te maken met die 
ambitie, en wat je uit je milieu meekrijgt, dat ‘onze kinderen het wel beter moeten hebben’. 
En dat is een hele serieuze zaak. Want ze hebben echte armoede gekend. Mijn moeder 
werd als 14-jarig meisje naar [een grote stad, MM] gestuurd om daar als dienstmeisje te 
werken. Ik denk dat ze daar ook seksueel misbruikt is. Dat is niet leuk en dat geef je je 
kind ook mee, die moet het beter krijgen. Mijn vader is geloof ik uit een gezin van zes-
tien (...). En hij heeft gevochten in Indonesië. Allemaal niet leuk. Dus: ‘Ons kind moet 
het beter krijgen.’ Dat is een geweldige claim, dus ik kan het ook niet als lolletje zien om 
te gaan studeren. Ja nu wel, maar je kreeg mee dat het allemaal serieuze zaken zijn: 
het heilige moeten. (1_121-122)

Deze lector aan een hogeschool verwijst naar haar voorgeschiedenis naar aanleiding 
van een arbeidsconfl ict waarin zij zich persoonlijk aangevallen voelde en geen profes-
sionele distantie kon houden. Ook al ging het hier om een confl ict waarin een profes-
sioneel voordeel van haar afkomst ter discussie stond, ze is er zich van bewust dat het 
probleem dieper ligt: 

  Ik kan ook niet zo goed om mezelf lachen. En dat is echt lastig. Dat speelt natuurlijk 
een rol als je een confl ict op het werk hebt. Je moet er ook een beetje luchtig over kunnen 
doen. Het is niet allemaal zo serieus. Voor mij is het niet ‘zomaar’ werk. Dat moet er 
gebeuren, dus dat moet ik waarmaken. (1_124)

Een andere respondent, socioloog en onderzoeker brengt zijn professionele ernst in 
verband met zijn afkomst en zijn verblijf in het seminarie. Ik heb hem eerder geciteerd 
toen hij verwees naar zijn onvermogen om met ‘elegantie en zwier’ de vele dimensies 
van het leven te relativeren. Om die houding te illustreren, gebruikt hij een metafoor:

  Ik kan redelijk schaatsen, maar iemand die naar me kijkt zal zeggen: ‘Je kan toch 
zien dat hij een zwoeger is….’ Ik kan bij de middelklasse hardrijden, maar het is wel 
zwoegen: de ijzers ín het ijs. Een schaatser gaat óver het ijs, dat is de kunst. Ik kan 
redelijk meekomen en veel mensen zeggen:‘Jammer dat je niet hoogleraar bent.’ En dat 
is ook zo, in zekere zin en ik zou daar in zekere zin een briljant type voor zijn. Je hebt 
mensen, dat zijn de luchtige, die van de mooie stijl. Het is een goed boek maar het is 
niet elegant. Ik blijf altijd het gevoel hebben dat het bij mij uit de breedte moet komen en 
daarom werk ik de hele dag, tot ’s avonds laat, het kost mij meer uren, nog meer uren… 
het is ingeslepen: zwoegen, zwoegen, maar met plezier. Het is geen last voor mij, maar 
alles moet uit de breedte komen. (18_63)

Het gaat hier om de esthetica van het professionele resultaat. Hard werken en zwoegen 
levert ook wat op, voldoening zelfs, maar het maakt verschil als dat met elegantie en 

De nuchterheid van deze ingenieur steekt wat schril af tegen de meer geëngageerde 
houding van de bedrijfsarts (waar ik in het volgende hoofdstuk nog op terug zal 
komen), maar de grondhouding is dezelfde: de genoemde ‘types’ zijn zowel vanuit 
sociaal als professioneel oogpunt hinderlijk en ze hebben er liever niets mee te maken. 
Maar soms hebben ze helemaal niet de vrijheid om zich te distantiëren van die andere 
sociale wereld met zijn specifi eke codes. De geïnterviewde politicus komt in de hoog-
ste politieke en maatschappelijke kringen en kent er zo langzamerhand de omgangs-
vormen, maar toch blijft hij voelen dat hij ze niet ‘van nature’ heeft: 

Omdat je daar nu zo frequent mee in aanraking komt dat je niet meer behept bent met 
een interne drempel, zo van: ‘Hoor ik hier wel? Doe ik het goed? Hoe moet ik me gedragen? 
Wat kan ik wel en wat kan ik niet zeggen?’ Ik denk dat ik daar wat langer last van heb 
gehad dan kinderen die uit dat milieu komen. (14_96)

Dit geldt ook voor een andere respondent, psycholoog en directeur bij een gemeente-
lijke dienst. Hij vertelt dat hij geen aanleg heeft voor smalltalk:

  Even een praatje voor niets met zo iemand als [noemt de naam van de burgemeester 
van een grote stad, MM] bijvoorbeeld, met zo iemand moet het altijd ergens over gaan, 
direct to the point.

  V.: [deze burgemeester, MM] straalt uit dat hij een echte regent is.
  A.: Jazeker, net Sinterklaas. Hij is heel vriendelijk en kan goed luisteren maar toch kom 

ik er niet toe om met hem over dit soort dingetjes te praten. 
 V.: Heb je bij hem het gevoel dat ie van een andere klasse is?
  A.: Ja, bij hem wel. Bij wethouders heb ik dat niet, die zie ik als mijn gelijken, maar bij 

zo iemand gaat dat ineens spelen. 
  V.: [Deze burgemeester, MM] vind ik wel een authentieke man.
  A.: Jazeker, en dat helpt. Daarnaast heb je mensen die eerder een façade ophouden of 

zich anders voordoen dan ze zijn.
 V.: Heb je dat sneller door?
  A.: Meestal wel, ja. Daar ben je ook sensitief voor of zo. En dan kom ik ook moeilijk tot 

maar even babbelen. (16_110-119)

Deze respondent voelt geen onvermogen om op professioneel niveau adequaat en to 
the point te overleggen met deze burgemeester. Het probleem zit hem in de smalltalk. 
De uitstraling van de burgemeester waar het hier over gaat, is die van aristocratie en 
integriteit, en wijkt daarmee af van het ballerige beeld dat doorgaans geassocieerd 
wordt met zogenaamde hockey- en golftypes. Met dit soort types is het voor hem echter 
makkelijker omgaan, want noch professioneel noch sociaal heeft hij van hen iets te 
verwachten. Het probleem is alleen dat hij hun spelletjes niet zo goed doorheeft. 
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kant betreft dat de idee van dienstbaarheid die hem met de paplepel is ingegoten, en 
aan de andere kant is dat zijn grote liefde voor de natuurkunde. De verbinding wordt 
gemaakt door het concreet aanpakken van de ziektes en het lijden van de patiënten, 
de rest is daarvan afgeleid; de belangstelling voor wie er achter zit gaat via het ‘snij-
den’ en de nazorg. Hij noemt zijn professie een ambt en legt daarbij een verband met 
religieuze inspiratie (Luthers), gekoppeld aan het beeld dat hij van ‘notabele’ beroepen 
meekreeg:

En altijd – dat werd ons met de paplepel ingegoten: ‘Denk eraan: je moet andere mensen 
helpen.’ En: ‘Denk eraan, je loopt nu wel te klagen, maar er zijn er honderdduizenden die 
het veel slechter hebben.’ In die sfeer ben ik opgegroeid en in die sfeer hoorde ook dat 
bepaalde beroepen en bepaalde mensen dus iets extra’s hadden en dat waren, zal ik maar 
zeggen, de dienstbare notabelen, zoals artsen. Ze zeiden: ‘Denk eraan, die dokter; denk je 
dat hij dat leuk vind om ’s nachts zijn bed uit te komen?’ Dat is dus een heel ander verhaal 
dan het consumentenverhaal. Het was:‘Wees blij dat hij dat doet.’ En dat zat ook in mij: 
sociale dienstbaarheid, gekoppeld aan de exacte vakken waar ik zo goed in was. (17_25)

Door zijn beroep te typeren als een ambt kent hij zichzelf de status van notabele toe, 
maar tegelijkertijd herdefi nieert hij – geïnspireerd door zijn opvoeding – deze status 
vanuit sociaal en altruïstisch oogpunt: notabelen zijn helpers. En dat was de aantrek-
kingskracht van het arts worden, niet de context: 

  Ik wist niet wat een huisarts wel en niet deed, wat een specialist allemaal deed, ik wist 
niets van de milieus en de culturele contexten waarin zich dat allemaal afspeelde. 
Maar ik werd er wel toe aangetrokken, zelfs naartoe gedreven eigenlijk omdat ik iets 
voor mensen wilde betekenen – dat is de alfakant zal ik maar zeggen – en doordat ik 
daadwerkelijk iets kon doen via wetenschap en techniek, maar dan de natuurweten-
schappen, de bètakant dus – waar ik op het gymnasium heel goed in was. (17_134)

Ook de cardioloog verwijst naar de mix van technische en menselijke benadering van 
zijn vak, maar ziet als rode draad in de drive voor zijn vak dat hij gek op het contact 
met mensen is: 

  Die technische studie vond ik te eenzijdig; teveel contact met apparatuur en te weinig 
contact met mensen. Ik heb hier tien jaar op een damclub gezeten, in een oude rokerige 
kroeg. Met de boeren van [de plaatselijke, MM] damclub ‘Denk en Zet’. En dat vond ik 
ook heel leuk. Om in de klei te blijven staan, en gewone mensen te blijven spreken. En 
nog steeds. (…) In het begin keken ze wel eens een beetje schuin naar mij als ze rookten, 
maar dan zei ik dat er niet genoeg gerookt kon worden want dat ik daar mijn geld mee 
verdiende. Dus dat vonden ze ook wel weer mooi. (4_176-170)

De respondent van wie het plan voor een onderneming niet doorging omdat zij haar 
vader beloofd had voor haar moeder te zorgen, reageerde als volgt op de vraag waarom 
zij beloften aan dierbaren hoger aansloeg dan ondernemingsplannen:

  Kijk, als ondernemer wil je geld verdienen. Dat wil ik helemaal niet; ik wil iets neerzetten 
waar ik iets met mensen kan doen. (…) Het gaat niet om hoogleraar of directeur, dat 

schoonheid gebracht kan worden. In de beleving van de respondent hebben mensen 
die op een dergelijke manier in het werk staan dat van kind af aan via cultuur en litera-
tuur meegekregen. 

Verschillen betreffen niet alleen deze intellectuele en culturele wereld. Ook op zakelijk 
vlak doen zich harde confrontaties voor. Een respondent, docent aan de universiteit, 
heeft de stap gezet om samen met een collega een bedrijfje op te richten dat onafhan-
kelijk farmacologisch onderzoek doet. Dit tweemansbedrijf biedt een aantal voordelen 
die je aan de universiteit niet hebt maar een bedrijf is niet alleen een professionele 
maar ook een zakelijke onderneming en juist daardoor wordt hij geconfronteerd met 
de noodzaak een gevoeligheid voor ‘spel’ te ontwikkelen, en dat is een probleem: 

Het [zakenleven, MM] is geen leuke wereld, ik heb er nog steeds moeite mee als iemand 
ons dan zegt: ‘Nou, mijn accountant stelt even een contract op.’[kakineus accent, MM] 
En dan lees je dat door en in de kleine lettertjes zijn dan betalingen opgenomen die dan 
ontzettend ongunstig voor ons zijn. Dan leest [mijn zakenpartner, MM] dat door en dan 
zegt ie:’Ja, moet je dit zien, wat ze nu doen!’ En dan belt ie de mensen op en dan zeggen 
ze: ‘O, o, staat dat erin, euh, nee, nee dat moet eruit.’ Dat soort! Daar kan ik heel moei-
lijk mee omgaan. Ik vind dat je dat sowieso niet doet, soortgelijke dingen gebeuren heel 
veel in die wereld. (...) [Mijn zakenpartner, MM] kan daar goed mee omgaan, die noemt 
dat dan gewoon, (...) hij ziet het inderdaad als een soort spel. (2_102-106)

Het spel van zakendoen botst met de ernst van het professionele bedrijf en als je niet de 
gevoeligheid hebt ontwikkeld voor dit spel ga je er zakelijk en psychisch aan ten onder. 
Opvallend in dit verhaal is dat zakelijke moraal op een essentiële manier met dit spel-
karakter verweven is: als je zakendoen als spel kan ervaren en het ook goed kan spelen, 
is het minder ‘naar’. Maar daar heeft deze respondent geen boodschap aan omdat hij er 
geen affi niteit voor verworven heeft, want net als bij de meeste anderen gaat het hem 
om de ‘knikkers’, het werk en de inhoud. Maar ook om wat hij ermee kan bereiken.

6.5  Status en/of dienstbaarheid

Een beeld dat onvermijdelijk oprijst uit de verhalen van de respondenten over de 
betekenis van hun loopbaan is dat zij via hun werk uitgesproken maatschappelijke 
doelstellingen willen realiseren. Voor sommigen, zoals de politicus en de vakbonds-
secretaris, is dat het expliciete doel van hun loopbaan, maar ook anderen geven zin 
aan hun dagelijks werk door het op de een of andere manier te verbinden met de 
idee van dienstbaarheid aan een zaak of aan de mens. Sommigen doen dat duidelijk 
en expliciet, anderen minder, maar de gevoelde noodzaak van verantwoordelijkheid 
en verantwoording is in alle verhalen sterk aanwezig. De gerichtheid kan verschillen, 
maar het besef is duidelijk aanwezig – zonder dat men echter de ambities voor zichzelf 
uit het oog verliest. 

De respondent die zijn loopbaan als chirurg heeft afgesloten en nu nog verder gaat als 
docent en adviseur, spreekt over de ‘verbinding tussen zijn alfa- en bètakant’. Aan de ene 
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daar kan ik ook goed mee opschieten en zo. Dat trekt me ook nog wel. (…) Mijn betrok-
kenheid is overgegaan op de migranten. (16_54)

Ook al vindt hij het jammer dat hij geen direct contact meer heeft met de mensen 
waarover het gaat – omdat hij nu vooral functioneert binnen internationale netwerken 
rondom deze problematiek – hij blijft er zijn inspiratie vandaan halen. En als hij, door 
het accepteren van een directeursfunctie bijvoorbeeld, de draad al zou verliezen, dan 
werd hij er door zijn vrienden op aangesproken:

Toen ik bij de gemeente ging werken vroegen ze het al: ‘Hoe kan jij dat nou voor jezelf 
verantwoorden?’ Dus als ik ooit iets anders had overwogen, zou ik daar wel twee keer 
over nagedacht hebben. Je zocht je werk, je projecten gekoppeld, gelieerd aan de drive om 
iets te doen voor de mensen die het slechter hebben, minder kansen hebben. (16_92)

Voor een andere respondent, lector aan een hogeschool en educatief onderzoeker, is 
een belangrijke drijfveer om kinderen datgene te bieden wat zijzelf heeft misgelopen. 
Expliciet legt zij een verband met de gemiste kansen uit haar eigen geschiedenis, 
waarin het centraal gemis was: niet gezien en niet gehoord worden.

Ik denk dat dit heel sterk te maken heeft met het gevoel dat je eerst niet gehoord bent, en 
toen een plek hebt kunnen veroveren, en dat het belangrijk is dat ze hun plek kunnen 
krijgen. Ik wil dat ze gezien worden. Dat mensen hun kansen aangereikt krijgen. Of ze 
ze pakken is een ander verhaal. Er zijn een aantal kansen aan mijn neus voorbijgegaan 
dus daar komt wel een bepaalde gevoeligheid bij: ‘Jammer dat het toen niet gelukt is’. 
Dat is een ding dat ik wel wil aanreiken. Ik vind het echt heel erg als je niet gezien 
wordt. Dat is kennelijk wel een gevoel dat heel diep zit. Ik weet niet of dat zozeer te 
maken heeft met het arbeidersmilieu. Daar kan ik geen kritisch incident aan ophangen 
maar het is wel een gevoel dat heel diep zit. (1_88-93) 

Tenslotte is er de vakbondssecretaris die zijn hele leven en loopbaan in functie van de 
belangen verdediging van werknemers heeft gesteld en tevreden terugkijkt naar hoe 
dat vorm heeft gekregen:

  Ik ben eigenlijk zeer tevreden over mijn loopbaan. Ik kan wel zeggen dat mijn werk 
mijn hobby is. Ik voel dat ik de keuze heb gemaakt die bij me hoort en dat dit aansluit 
op datgene wat daarvoor is gebeurd. Ik heb ook geluk gehad. Ik heb een paar keer mee-
gemaakt dat op het juiste moment zich een perspectief opende, hetzij via een vraag van 
iemand, hetzij via een sollicitatieprocedure waarvan ik voortijdig hoorde. Dat is een 
soort constante in mijn leven, een rode draad die al in [plaatsnaam, MM] begonnen is 
door de jeugdbeweging, daarna in de keuze voor de missie en de derde wereld en die zich 
later concentreerde op de arbeidersbeweging. (13_38-40)

Ondanks een sterke stijging in de vakbondshiërarchie en zijn rol als onderhandelaar 
met ondernemers en managers bleef deze drijfveer intact: 

  Ik had natuurlijk ook altijd te maken met bestuurders en managers, maar ik zorgde 
ervoor dat de militanten zich herkenden in wat ik voorstelde en verdedigde. Ik probeerde 

zou een prettige bijkomstigheid zijn, het zit er veel meer in dat ik de mensen kan moti-
veren. Ik krijg ook terug dat ik mensen enthousiast kan maken, omstandigheden schep, 
zaadjes achterlaat zodat mensen zelf stappen kunnen zetten. Dat is mijn ambitieniveau. 
(…) Als je nu zou vragen of ik mezelf geslaagd vind, nee… het hangt ervan af. Als je het 
hebt over geld verdienen, ben ik een miskleun. Ik heb geen eigen koophuis, ik rij in een 
auto van acht jaar oud, vrienden van mij hebben het veel beter gedaan. Als het gaat om 
intellectuele ontwikkeling geef ik mezelf wel een zeven tot acht. Als je kijkt naar hoe ik 
als mens op deze aardkloot rondloop, daar ben ik nog heel erg zoekende en bezig in, 
maar ik kan het goed combineren, intellect gebruiken en mensen-mens zijn. (9_61-64)

Deze respondent defi nieert zichzelf en haar professionele en intellectuele ambitie daar-
mee in eerste instantie in sociale en intermenselijke termen en daarna pas in termen 
van status en bezit, maar laat – als het ware en passant – blijken dat ze ook status niet 
afwijst. Maar deze moet inhoudelijk wel iets voorstellen en het andere ondersteunen.

De respondent hoogleraar heeft een belangrijk deel van zijn carrière besteed aan projec-
ten in het vroegere Oostblok. Hij zegt over een bezoek aan een Roemeense universiteit:

Toen zijn we naar de scheikundefaculteit gegaan en het huilen stond me nader dan het 
lachen. Een paar fl esjes en wat apparatuur en verder niks. Nu kan je twee dingen doen. 
Ofwel zeg je: ‘Dit is ontwikkelingshulp,’ en je kan niets doen, ofwel kom je terug en 
probeer je mensen te helpen. Nou dat laatste heb ik gedaan. (27_44) 

Hij heeft in Nederland belangrijke prijzen gekregen en in internationale vakweten-
schappelijke organisaties belangrijke functies bekleed, maar ook zijn inspanningen en 
verworven resultaten leverden hem veel waardering op in de vorm van eredoctoraten 
en ereprofessoraten. Daar is hij zichtbaar trots op, maar tegelijkertijd zegt hij: 

  Het is gewoon hard werken geweest en het aardige is, die mensen uit de Oostbloklanden 
hebben een speciale manier om je te bedanken. Ik heb vanuit [plaatsnaam, MM] een 
ereprofessoraat in de scheikunde gekregen en een eredoctoraat, dat hangt daar aan de 
muur… in [plaatsnaam, MM] heb ik er ook nog een gekregen. Een eredoctoraat is bij-
zonder, maar er zijn er weinig die er twee hebben. Nog niet zo lang geleden heb ik van 
[een buitenlandse universiteit, MM] een ereprofessoraat in de natuurkunde gekregen, 
daar heb ik ook al tien, elf jaar samenwerking mee. Dat hangt hier allemaal [laat zijn 
getuigschriften zien, MM]… dat zijn ze en ik blijf gewoon [voornaam, MM]. 

Naast de respondenten die hun professionaliteit gedeeltelijk of geheel vertalen in termen 
van mensen helpen, spreken anderen over hun betrokkenheid bij de arbeidersklasse (en 
in de actuele vorm: de migranten) als centrale waarde in hun professioneel handelen. 
Een respondent, directeur van een gemeentelijke dienst, benoemt het als volgt:

  Je bent geen arbeider, ook al richt je je in je carrière via wetenschap of beleid op die 
groep, maar je bent geen arbeider. Nooit meer. Maar ik heb nooit echt de behoefte gehad 
om me daar op te laten voorstaan. Ik heb wel gefl irt met de CPN maar dat was eigenlijk 
een intellectuelenclub. Ik blijf een zwak houden voor… ‘arbeiders’ kan je eigenlijk niet 
meer zeggen, maar voor mensen uit lagere beroepsgroepen, maar ook goede vakmensen, 
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carrière extra betekenis of dynamiek geeft. Het is een min of meer belangrijke drive 
maar altijd expliciet verbonden met de eigen persoonlijke ambitie, een mengvorm van 
dienstbaarheid en statusverwerving. 

6.6  Besluit

In dit hoofdstuk heb ik aan de hand van een aantal thema’s een overzicht gegeven van 
de loopbanen van de respondenten en van de betekenissen die zij in deze loopbaan 
ervaren en waarmee ze er richting aan geven. Op meerdere niveaus doet zich een 
diversiteit van carrièrepatronen voor. Er is sprake van uitgesproken maatschappelijk 
succes en ook van mislukking, maar de beleving van succes en mislukking vertoont 
een grillig patroon: van duidelijke trots tot min of meer verholen spijt waarom men 
toch niet daar gekomen is waar anderen – met een andere sociale achtergrond – wel 
gekomen zijn. Sommigen kunnen ook vrede hebben met een niet-academische car-
rière waaraan op de een of andere manier de afgeronde academische vorming extra 
betekenis geeft, hetzij om het werk zinvoller te maken, hetzij om zich beter te voelen 
dan minder capabel geachte superieuren. 

De respondenten besteden veel aandacht aan de betekenis van ambitie, professiona-
liteit, aan de sociale netwerken die men niet heeft en de communicatiecodes die men 
niet kent. Waar sprake is van grote ambities, bewegen die zich vooral op professioneel 
vlak en zelden op het vlak van leidinggeven en aansturing. Ambitie is er niet met-
een, die dient zich aan en neemt toe al naargelang er meer prikkels uit de omgeving 
komen, en is zelden het voorwerp van planning op lange termijn. Uiteindelijk wil 
men zijn professionele ambitie ontwikkelen en van daaruit ook anderen aansturen. 
Dat gaat goed in een omgeving waarin minder beroep gedaan wordt op communi-
catieve vaardigheden. Maar waar leidinggeven vooral competenties in management 
en communicatie vereist, spreekt men over onvermogen. Men voelt zich vanuit zijn 
opvoeding en opleiding niet toegerust om te opereren als leidinggevende. Het is opval-
lend – en dat is meer dan eens letterlijk gezegd – dat men zich liever beweegt op het 
tweede plan, als deskundige achter de schermen. Men wantrouwt de leidinggevende, 
niet alleen omwille van zijn veronderstelde gebrek aan professionaliteit, maar ook als 
gevolg van een natuurlijke reactie. Juist waar het om zakelijkheid en management 
gaat, zien we dat autoriteit verbonden is met complexe emotionele mechanismen. 
Communicatieve en strategische competenties, het kunnen bespelen van netwerken, 
diplomatiek handelen, het beheersen van sociale codes en rituelen, het doorhebben 
van dubbele agenda’s; het zijn niet alleen structurele maar ook emotionele hobbels 
voor de doelgroep. Men ziet het allemaal, weet dat het bestaat, is jaloers op de anderen, 
maar is ook kwaad. In het beste geval speelt men ermee. Men wijst het eigenlijk af, 
maar het blijven hobbels. Men weet dat men nodig is, erbij hoort, maar wel anders is 
en er daarom nooit ‘echt’ zal bijhoren.
Het meest uitgesproken beeld voor het ‘er niet echt bij horen, maar dat toch willen’, 
is het beeld van de ‘roepende vanaf de zijlijn’. Dit komt vooral voor bij mensen die 
ondanks hun universitaire diploma – door omstandigheden, onvermogen of door 
eigen keuzes – geen academisch beroep uitoefenen in een werkomgeving met acade-

een vertolker van hun opvattingen te zijn en daarom stimuleerde ik hen altijd zelf het 
woord te nemen. Toen ik afscheid nam als gewestelijk secretaris werd ik toegesproken 
door vertegenwoordigers van de militanten, en toen werd verteld dat ik altijd heel stand-
vastig was, dat ik in onderhandelingen me niet door de argumenten van de bazen onder 
druk liet zetten en niet opgaf. Ik vind dat een schitterend complement. (13_40-41)

Dit consequent ‘klaarstaan voor de goede zaak’ is voor deze respondent van centrale 
betekenis voor zijn leven en zijn beroep. Wat bij de anderen een extra dimensie geeft 
aan hun professionaliteit wordt hier tot centrale betekenisgever gemaakt.

Een respondent die werkt als gerechtssecretaris en stafjurist bij de vreemdelingen-
kamer is trots te kunnen vertellen dat meerdere mensen hun vluchtelingenstatus aan 
haar te danken hebben. Zij heeft ooit de ambitie gehad om rechter te worden, maar 
vindt nu dat ze als gerechtssecretaris beter werk kan doen:

Een rechter heeft status, maar dat is zeker in een aantal gevallen volkomen ten onrechte. 
Want de vreemdelingenkamer is het afvoerputje van de rechtbank en soms worden rechters 
die niets van de materie afweten, gedwongen daar te werken en krijgen de secretarissen 
een heel belangrijk aandeel in de rechtspraak. (24_47)

Maar van grotere betekenis is de reden waarom ze geen advocaat is geworden: 

  Ik heb ook nagedacht over de advocatuur, maar ik zou geen mensen kunnen verdedigen 
bij zaken waar mijn haren recht van overeind gaan staan. (...) Ik heb geen zin om 
mensen die hun verantwoordelijkheid niet nemen te verdedigen. Dat wil ik dus echt 
niet, ik wil dat die jonge mensen juist op hun verantwoordelijkheid gewezen dienen te 
worden. De zweep erover. Vrijheid gaat niet zonder verantwoordelijkheid. Dat zag ik 
thuis: meisjes krijgen meer verantwoordelijkheid en minder vrijheid, jongens meer vrij-
heid en minder verantwoordelijkheid. Dat zie je in de hele wereld. Daarom worden de 
vrouwen beknot. We moeten proberen de mannen sneller volwassen te krijgen. (24_47) 

Dit uitgesproken feministisch motief gaat gepaard met een educatieve boodschap: 
alleen opvoeding en onderwijs kunnen de verhouding van vrijheid en verantwoorde-
lijkheid tussen de geslachten gelijk trekken. Zolang dat niet gerealiseerd is, kan – vol-
gens deze jurist - onvolwassen gedrag van jonge mannen niet verdedigd worden. 

Wanneer gesproken wordt over expliciete vormen van humanitaire of emancipatori-
sche dienstbaarheid, wordt vaak verwezen naar de waarden van het gezin: onze ouders 
hebben het ons zo geleerd. Daarnaast speelt ook het motief mee om anderen te helpen 
bij de kansen die de respondenten uiteindelijk gekregen hebben (als kind uit de lagere 
klasse of als meisje). Slechts in twee gevallen is er sprake van een carrière die direct 
‘ten dienste gesteld’ is van een emancipatorisch ideaal (taal- en onderwijsachterstand 
bestrijden en vakbondswerk). Opvallend is dat daarbij ‘controlerende instanties’ de 
carrièrebeslissingen beoordelen: in het ene geval een externe instantie, in de vorm van 
gezin en vrienden, in het andere geval een interne in de vorm van het ideaal van de 
missionaris maar in een getransformeerde en geseculariseerde vorm. Voor zoverre zij 
over dienstbaarheid spreken, zien de anderen het als een facet dat hun professionele 
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misch opgeleide professionelen. Door zich een professioneel oordeel te veroorloven, 
kan men zich weliswaar proberen te profi leren, maar omdat de legitimiteit ontbreekt, 
is het risico van marginalisering niet denkbeeldig. Daarom zou ik hier kunnen spre-
ken van gemarginaliseerde professionaliteit, in tegenstelling tot waar professionaliteit 
en het harde werken dat daarmee samenhangt anderen juist in het centrum van de 
organisatie plaatst. Maar de focus op professionaliteit is dan weer de reden om ervoor 
te kiezen op het tweede niveau te blijven. 
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‘Wij waren de pummels, het plebs…’ 

7.1  Inleiding

Met de verzuchting ‘Wij waren de pummels, het plebs…’ drukt een van de respon-
denten plastisch zijn ervaring en beleving van de middelbareschooltijd uit. Of deze 
verzuchting – in zijn extremiteit – representatief is voor de respondenten en de doel-
groep in het algemeen, is niet via een kwalitatief onderzoek na te gaan, maar gezien 
de verhalen over de elitaire scholen die de meeste respondenten hebben bezocht, is 
het heel goed denkbaar dat dit gevoel hen geregeld bekroop. Bovenstaande uitspraak 
moet bovendien gezien worden in de context van het verhaal over belangrijke politici 
en topadvocaten die – horend bij de sociale bovenlaag van de stad waar hij naar de 
middelbare school ging – daar toen ook een opleiding volgden. Wat hier van belang is, 
is dat deze ietwat extreme uitspraak bij de meeste respondenten in mildere maar net 
zo duidelijke varianten voorkomt: allen hebben in alle fasen van hun leven geregeld 
ervaren dat ze vanuit sociaal en cultureel oogpunt anders waren dan de anderen, en 
dat werd hun dat ook geregeld duidelijk gemaakt. De beleving van deze constructie 
van verschil kan variëren: er zijn er die zeggen dat het voor hen niet van belang was, 
anderen hebben het als een stigma met zich meegedragen en weer anderen hebben 
het productief weten in te zetten. 

Tot nu toe ben ik beschrijvend te werk gegaan en heb ik thematisch de beleving en de 
subjectieve betekenis van de sociale afkomst in kaart gebracht. In dit en het volgend 
hoofdstuk ga ik meer analyserend en interpreterend te werk. Daarvoor grijp ik terug 
op eerdere gegevens, maar gebruik ik ook nieuwe uitspraken en citaten van mijn res-
pondenten die juist dit thema van het sociaal en cultureel verschil illustreren en uit-
werken. In hoofdstuk 3 heb ik de centrale betekenis van ‘de ervaring van het verschil’ 
voor identiteitsontwikkeling aan de orde gesteld. Hierbij heb ik zowel de sociale en 
culturele context als de kracht van de persoonlijkheid beschreven als constituerend. 
In dit hoofdstuk ligt het accent op de betekenis van de context, in het volgende op de 
betekenis die de respondenten zelf toekennen aan hun eigen actie of falen. Het gaat 
om twee kanten van hetzelfde proces.
Om de invloed van de context te operationaliseren doe ik – zoals aangegeven in hoofd-
stuk 3 – beroep op Bourdieu en zijn noties van sociaal en cultureel kapitaal. Sociaal 
kapitaal slaat in grote lijnen op de netwerken die al aanwezig zijn en die je daarom 
als kapitaal kan inzetten om sociale posities te verkrijgen. Hieruit leid ik de vraag af 
wat er gebeurt en wat het betekent als men het vertrouwde netwerk inruilt voor een 
onbekend netwerk. De ervaringen met deze overgang komen in de eerste paragraaf 
aan de orde.
De tweede paragraaf belicht ik de belevenissen van mijn respondenten vanuit het ervaren 
gebrek aan cultureel kapitaal. Aansluitend bij de centrale gedachte van Bourdieu gaat 
het bij de notie van cultureel kapitaal over de vraag hoe kunst en hogere cultuur sociaal 
onderscheid genereren en reproduceren (Bourdieu, 1971 en 1979). Hoe verloopt de 
confrontatie van mijn respondenten met de sociale eisen van ‘esthetische smaak’? Hoe 
ervaren zij het gemis van competenties die zij niet aangeleerd zouden hebben via cul-
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meerdere getuigenissen van respondenten over hun ouders opgetekend over hun 
wederzijdse onmacht om met elkaar te communiceren. Het leven en werken van de
volwassen kinderen was een onbekend gebied, men stond er tegenover met de mond 
vol tanden. Ondertussen vertellen ouders binnen de eigen leefwereld wel honderduit 
over de verdiensten en prestaties van hun kinderen. Sommige respondenten ervaren 
dat als een tekort aan aandacht, alsof de ouders niet meer zien wie ze zijn. Mij lijkt – 
op basis van de uitspraken van de respondenten – eerder sprake van het onvermogen 
van de ouders om de persoonlijke band die ze met hun kind hebben opgebouwd te 
verbinden met de hogere sociale positie die hun kind verworven heeft. Zij communi-
ceerden hetzij met de ‘dokter’ hetzij met ‘de moeder van hun kleinkinderen’. Als de 
dochter geen kinderen had, was er een probleem. Maar als de ‘dokter’ haar competen-
ties inzette om een ziekte te omschrijven, werd ze snel tot de ‘dochter’ gereduceerd die 
denkt dat ze alles beter weet (26_72). Typisch is de verzuchting van de moeder waarom 
haar dochter, chirurg, niet gewoon met een bouwvakker uit het dorp kon trouwen, dan 
had ze ten minste iemand in de familie voor de klusjes in huis (32_49). 
De moeder zal deze verzuchting waarschijnlijk ook wel met een korrel zout hebben 
genomen, maar het laat duidelijk zien welke sociale netwerken haar vertrouwd waren 
en wat de functie ervan was. Haar uitspraak maakt ook duidelijk hoe mensen in 
haar lokale referentiekader betekenis voor elkaar hadden en hoe communicatie daar-
over plaatsvond. De vertrouwde manier van communiceren over het dagelijks leven 
gebeurde vooral in termen van de rollen die men vervulde in het lokale sociale leven 
en de betekenissen die daaraan verbonden waren. Een zoon of dochter met een ‘gestu-
deerd’ beroep verstoorde dit patroon. Er trad een vorm van betekenisverwarring op. In 
de onmacht te communiceren met de kinderen die een andere positie hadden verwor-
ven, openbaarde zich de onmacht tot communicatie over persoonlijke betekenissen. 
Sommige kinderen – die door hun ontwikkeling veel belang hechten aan persoon-
lijke communicatie – staan voor een dilemma: al weten zij niet altijd waar zij het in 
godsnaam over moet hebben, zij willen ‘in de communicatie’ blijven en dat levert 
soms bitterheid en onmacht op. Hoewel zij dat zelf nooit zullen beamen, worden de 
kinderen daardoor in zekere zin slachtoffer van hun loyaliteitsgevoelens. Voor hun 
gevoel kunnen zij eigenlijk niet anders dan – kort door de bocht gezegd – eeuwig 
dankbaar zijn voor de offers die de ouders hebben gebracht. Zeer opmerkelijk is dat zij 
wel degelijk de achterkant van deze opoffering beschrijven: de wanhoop en onmacht, 
de beperktheid, het egoïsme en de jaloezie en vooral de geslotenheid van de ouders. 
Zij hebben dus ook gezien dat hun ouders eronder geleden hebben. De kinderen 
zijn loyaal en excuseren hun ouders door te verwijzen naar de omstandigheden, ook 
wanneer zij er last van hebben (gehad). Sommigen gaan daar relatief makkelijk mee 
om, zij accepteren het, anderen worden bitter. Maar niemand breekt met de ouders. 
Opvallend is het fenomeen dat meerdere respondenten doordat zij frequent in gezin-
nen met een hogere sociale positie aanwezig waren intensief kennis hebben gemaakt 
met een andersoortige communicatieve sfeer dan die ze thuis hebben meegemaakt. 
Sommigen konden pas nadat zij kennismaakten met de communicatieve sfeer in het 
gezin van hun partners benoemen wat zij thuis hadden gemist. 
Allesoverheersend echter is dat de gezinnen, zowel de ouders als de kinderen, con-
stant aan het worstelen waren. Aan de ene kant met de aanwezige beloftes van de soci-
ale stijging, het beter te kunnen krijgen, aan de andere kant met het gevoel daar nooit 
in te zullen slagen omdat de ervaring van uitsluiting en marginalisering niet verandert 

turele activiteiten en manifestaties omdat deze in hun sociale milieu niet voorkwamen? 
(Kingston, 2001)
Ik besluit dit hoofdstuk met een behandeling van de data over relatie- en gezinsvor-
ming omdat – ondanks alle ervaren verschillen – hiermee een indicatie gegeven kan 
worden over hoe zij uiteindelijk hun actuele sociale positie beleven. Met name de 
verhalen over de opvoeding van de kinderen doen een grote mate van gelijkschakeling 
en integratie vermoeden, en de vraag is – in het licht van de gegevens – welk karakter 
deze ‘gelijkschakeling’ heeft. Ook ligt hier een link naar het volgende hoofdstuk: wat 
men geworden is geeft men door aan de kinderen. 

7.2  De constructie van het sociale verschil

In hoofdstuk 4 heb ik een centraal mechanisme beschreven waarmee de gezinnen 
waaruit de respondenten afkomstig waren zich sociaal onderscheidden van de ‘anderen’ 
van hun sociale klasse. Dit mechanisme heb ik samengevat onder de noemer: ‘wij zijn 
intelligent maar hebben geen kansen gehad’. Aan de ene kant was het de stimulans 
geweest om ‘er te komen’, maar het omvatte ook dubbelheden waardoor er een wissel 
getrokken werd op het ‘er komen’. Volgens het penetration-limitation analysemodel 
van Paul Willis (1977: 119-120) kunnen er in de sociale context ‘impulsen’ onderscheiden 
worden die de klassieke klassengebonden opvattingen over opleidingen en toekomst 
van de kinderen doorbreken (penetreren) maar die tegelijkertijd in dezelfde beweging 
beperkt worden door sociale en culturele praktijken waarin deze opvattingen vervat 
zitten. Zo wijzen meerdere respondenten erop dat de ouders trots waren dat hun kin-
deren naar de hbs gingen maar dat tegelijkertijd het gymnasium überhaupt niet in 
aanmerking kwam. Er zijn getuigenissen dat de ouders de kinderen op alle mogelijke 
manier ondersteunden, maar ook dat zij tegelijkertijd jaloers waren op de ontwikke-
ling van hun kind, zich erdoor bedreigd voelden en via autoritair handelen het even-
wicht probeerden te herstellen. Daarnaast hanteerden de ouders voor hun intelligent 
en goed lerend kind dikwijls beperkte en beperkende toekomstbeelden. Zij wilden de 
kinderen wel kansen geven, maar niet te veel en niet te ver weg, in ieder geval niet de 
kans op het hoogst mogelijke. Hier geldt dan: ‘we zullen toch nooit een dubbeltje wor-
den, dus wees realistisch en grijp niet te hoog’. Er is daarmee – om weer met Willis te 
spreken – ook sprake van een soort ‘self-damnation’ – niet in de reële uitkomst maar in 
de boodschap. Althans niet voor onze doelgroep, want voor vele anderen die een studie 
hebben geprobeerd en daarin niet hebben doorgezet was dit wel een realiteit (zoals we 
konden zien in getuigenissen over broers en zussen).

Opvallend is dat een van de belangrijkste bronnen van deze beperkingen in de dubbele 
gezags- en communicatiestructuur lag: de moeder, nogal eens uit een hoger sociaal 
milieu afkomstig, was de dominante persoon, zij stimuleerde de studie en gaf in de 
communicatie de toon aan. Uitzonderingen daargelaten was de rol van de vader vaak 
gemarginaliseerd. Zijn formele gezagspositie werd vaak gereduceerd tot sanctioneren 
en principes debiteren, terwijl hij vaak niet echt serieus genomen werd. Deze stimule-
rende matriarchale gezagsstructuur ging gepaard met een beperkte en gesloten com-
municatieve sfeer die kinderen geen ruimte bood om hun emoties te uiten. We hebben 
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‘jij bent nu een studentje en dat betekent dat jij niet hoeft te werken en dat jij ons laat 
werken, je kunt uitslapen en zo… Colleges stellen ook niets voor, je bent eigenlijk een 
beetje klaploper.’ (17_45-48)

In beide gevallen werd geen enkele ruimte gegeven aan de persoonlijke invalshoek 
of invulling, het ging om de positie: de jongen was nu een geleerde betweter en stu-
dentje met alle associaties van dien en daarom werden zij symbolisch uit het netwerk 
gestoten en dat werd hard en radicaal duidelijk gemaakt. Maar het is raak als een slag 
onder de gordel: 

  Ik voelde me onheus bejegend omdat het mijn opzet helemaal niet was. Ik had een heel 
sterk klassenbewustzijn. Ik wist dat ik een arbeiderskind was. Dus dat vond ik heel ver-
velend. Dat mij een intentie werd toegedicht die ik helemaal niet had! Ik was gewoon 
een naïef kind dat dacht iets leuks te vertellen. Ik had wel contacten op school, maar 
verder speelde mijn leven zich af in het dorp. Toen ik later naar [plaatsnaam, MM] 
ging, ben ik wel eens iemand tegengekomen die tegen me zei dat ik een verrader was: 
‘Want jij gaat weg; jij gaat naar de universiteit.’ (3_31)

Nog typerender is de reden waarom zij dat deden:

Zij dachten dat wij dachten dat we meer waren dan zij. En dat komt tot uiting in het 
feit dat jij naar een school gaat waar wij niet naartoe gaan. Dat was wel een beetje de 
sfeer in het dorp. (3_35)

In de verhalen van deze twee respondenten werd er een sociaal onderscheid gecon-
strueerd en op de persoon geprojecteerd. Bovendien kregen overlevingsstrategieën – 
het bewustzijn om tot de arbeidersklasse te horen – waarmee men zich in stand wist te 
houden een behoorlijke duw. Om zijn familie en vrienden niet voor het hoofd te stoten 
ging een respondent op een bepaald moment twee talen spreken:

(…) Op een gegeven moment kregen we van een aantal jongens die naar de mulo en de 
lts waren gegaan op onze donder, want we begonnen andere woorden te gebruiken. Het 
woord ‘appreciëren’ viel. Ik ben toen twee talen gaan spreken, wat kennelijk moest. Op 
school die en thuis die. Ik had een ongeveer even oude neef die ook op deze school zat, 
en die ging juist jennen. Die ging het cultiveren. Telkens als hij de kans kreeg, zeker toen 
hij wat ouder was, gebruikte hij zo veel mogelijk moeilijke woorden. En die werd natuur-
lijk uitgekotst. Ik deed dat niet. Ik had in de gaten dat je mensen zo kwetste. Sommigen 
verstaan je echt niet. Dat was voor mij een heel duidelijk moment. Je moest er niet te 
veel mee te koop lopen. (3_22)

Al eerder zagen we dat deze neef uit een middenklassengezin kwam. Zijn vader 
was aannemer en de vader van mijn respondent was metselaar en ik had het al over 
een soort klassenstrijd die binnen de familie uitgevochten werd, onder meer via de 
leerprestaties van de kinderen (3_28). De neef beschikte daarmee wel over een refe-
rentiekader dat zijn provocatief discriminerende taalgebruik legitimeerde, terwijl de 
loyaliteit van mijn respondent aan zijn afkomst hem als het ware dwong tot een soort 
ontdubbeling van zijn persoonlijkheid. 

doordat de kinderen gaan studeren. Integendeel, het verder leren van de kinderen 
bracht zowel voor de ouders als voor de kinderen nieuwe vormen van vervreemding 
en uitsluiting mee. Op de middelbare school konden de kinderen wel mee, maar zij 
gingen er niet echt bij horen, zij moesten hun netwerk nog gaan opbouwen en wis-
ten eigenlijk niet zo goed hoe. Zij verloren hun oude vrienden uit het oog, konden 
er niet meer mee praten, zij moesten hun afwijzing verwerken. In bepaalde gevallen 
bleef men contact houden, maar dan was het een ‘bewuste act’ en meestal leverde dat 
frustraties op. Ouders hadden nu wel studerende kinderen, maar dat creëerde afstand 
binnen hun lokale gemeenschap. 

7.2.1  De bekenden worden ‘anderen’

Op het moment dat men naar de middelbare school ging werd er een begin gemaakt 
van de constructie van sociaal onderscheid. In eerste instantie manifesteerde dit zich 
in de ruimtelijke sfeer: men ging naar een andere school dan de vriendjes, in een 
andere plaats of een ander deel van de stad. Deze ruimtelijke afstand werd snel een 
sociale afstand en langzamerhand ontstond het besef dat men er niet meer bij hoorde 
en dat werd snel en ondubbelzinnig duidelijk gemaakt: 

Aardrijkskunde vond ik heel erg leuk, en ik kan me nog herinneren dat we uitgelegd 
kregen hoe het kwam dat de zon ’s avonds rood kleurde. In de zomervakantie zat ik een 
keer in het café met vrienden die niet op de hbs zaten, en in mijn naïviteit begon ik 
uitvoerig uit de doeken te doen hoe dat zat. Maanden later kreeg ik dat op mijn brood. 
Wie ik wel niet dacht dat ik was, om te denken dat ik meer was dan hen omdat ik het 
in mijn hoofd had gehaald om hun uit te leggen waarom die zon ’s avonds rood kleurde. 
Zij interpreteerden dat alsof ik dat deed om mezelf te verheffen. Terwijl ik gewoon een 
interessant verhaal wilde vertellen. (3_29)

Het gaat om ‘wie ik wel dacht dat ik was’ en om het gegeven dat ‘mooie verhalen’ niet 
alleen mooie verhalen zijn, maar sociaal onderscheid generen. Voor de vrienden van 
deze respondent kwam dat verhaal uit een vreemde wereld. Het was niet dat het hen 
niet zou interesseren, maar het was de verkeerde die het vertelde op het verkeerde 
moment. Daarmee leverde hij het doorslaggevende bewijs van zijn ‘verraad’. Dit 
waren reacties van leeftijdgenoten, maar in hoofdstuk 6 zagen we ook dat collega’s 
van vader en buren van houding veranderden toen een van de respondenten effectief 
(geneeskunde) ging studeren. Zijn vader was altijd een echte PvdA’er geweest, maar 
nu liet de partij hem in de steek:

  Hij stemde altijd PvdA, (…) hij zei altijd: waren de PvdA en de SDAP er niet geweest, 
waren wij nog altijd de speelbal van de kapitalisten. Ik denk dat hij daar helemaal 
gelijk in had, maar wat ik merkte is dat vanuit die houding van de socialisten, die 
scheiding tussen erbij horen en er niet bij horen, vrij absoluut was. Dus toen ik naar 
de middelbare school ging, waren mijn ouders trots op mij, de buurt was trots op mij, 
want hier was er dan eentje uit het milieu die het ging maken. (…) Maar toen ik ging 
studeren veranderde ik geleidelijk aan in een ‘studentje’ en hoorde ik bij de andere 
partij. ‘Maar’, zei ik, ‘luister eens jongens, ik ben nog dezelfde hoor!’ Maar nee hoor: 
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ook al kwam er een universitaire studie bij – provinciaals en verbonden met de positie 
in de lokale gemeenschap. En, ook al was er binnen die lokale gemeenschap ruimte 
voor afwijkende interesses en clubjes, toch bleef hij altijd ‘de zoon van’! Om aan de 
collectieve dwang te ontsnappen kon men niet anders dan weggaan en elders opnieuw 
beginnen. 

De confrontatie met de opvattingen en vanzelfsprekendheden van het milieu van 
afkomst ging eigenlijk altijd door. Ik had het al over de moeizame communicatie die 
sommige respondenten met (een van) hun ouders hadden, maar de meeste bleven 
goede contacten onderhouden met broers en zussen. Problemen of ‘incidenten’ in de 
relaties illustreren vaak de moeilijkheden bij het hanteren van het gegroeide sociale 
onderscheid – al waren de broers en zussen ook het arbeidersmilieu allang ontgroeid. 
De respondent uit bovenstaand citaat is dezelfde die geregeld ruzie had met zijn broer 
– die een lerarenopleiding had gevolgd – omdat deze het tot beleid had gemaakt zo 
weinig te werken dat hij zijn studiebeurs niet te hoefde terug te betalen (6_97). In deze 
strategie zag hij een weigering om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. 
Leven van een uitkering aangevuld door huursubsidies werd door die broer – zoals 
uit de context van dit citaat blijkt – gelegitimeerd als een vorm van maatschappelijk 
protest. Dat arbeiderskinderen konden studeren kwam vooral de maatschappij ten 
goede en schiep aldus geen verplichtingen, aldus de broer. De respondent zelf vond 
dat geleend geld terugbetaald hoort te worden en heeft dat dan ook heel snel gedaan. 
De manier waarop met verantwoordelijkheid wordt omgegaan, maakt hier het sociale 
onderscheid. 

De complexiteit van de relatie die de respondenten hadden met hun afkomst manifes-
teerde zich op een specifi eke manier in hun confrontatie met het arbeiderisme van de 
studentenbeweging. Deze ‘verheerlijking’ van de arbeidersklasse correspondeerde niet 
met hun ervaring (ik had het al eerder over het onderscheid tussen de arbeidersklasse 
als ideologie versus de ‘geleefde’ arbeidersklasse) en riep tegenstrijdige gevoelens op. 
Aan de ene kant een afkeer van de ‘middenklassers’ die, onder het mom van strijd voor 
meer rechtvaardigheid, weer eens kwamen vertellen wat arbeiders moesten vinden 
(3_ 119) – alsof ze het zelf niet zouden weten (28_126). Aan de andere kant een gevoel 
van ontkend worden door de feitelijke afwijzing van de maatschappelijke betekenis 
van handenarbeid (‘wie gaat jouw sigaretten inpakken?’ (3_121)) of door onwetendheid 
over hoe het er ‘echt aan toe gaat’ (naar aanleiding van de ‘ruimte voor vrouwen’-
discussie) (5_61). En ook al erkende men het nut van de marxistische analyse van de 
maatschappelijke verhoudingen, men voelde zich duidelijk beknot door de gedwon-
gen discussies hierover in het kader van het onderwijs (28_126). Deze tegenstrijdige 
gevoelens worden nog complexer wanneer we deze afkeer en gevoelens van ontken-
ning verbinden met de eerdere ervaringen van afwijzing en uitsluiting door de ‘con-
crete arbeiders’ zelf. Bovendien kon men eigenlijk niet onverschillig blijven, want het 
ging volgens hen uiteindelijk toch om ‘ons’ en vooral ‘om mijn vader, een intelligente 
man’ (28_126). Men ergerde zich aan de verplichte linkse literatuur en aan de druk tot 
egalisering (28_126) en de echte individualisten concludeerden – om toch nog iets te 
leren aan de universiteit – dat zij verder beter hun eigen gang konden gaan (18_42). 
Men was al ontsnapt aan de egalisering van de collectieve cultuur van het milieu van 
afkomst en had daardoor ervaring met een geïndividualiseerd traject. Kortom: men 

Het afscheid en afstand nemen van de omgeving van thuis was ook afscheid nemen 
van de machocultuur waarin ruwe, agressieve en zelfs gewelddadige omgangsvormen 
de boventoon voerden. Uitstoting uit de vriendenkring omdat men daar het anders-zijn 
niet pikte, geforceerd dubbel taalgebruik om zijn loyaliteit te demonstreren, een groei-
ende afkeer van de ruwe maar zeer bekende omgangsvormen maakten duidelijk dat 
men moest ontsnappen aan een enorme collectieve druk om te zijn zoals het hoorde. 
Vrienden en familie maakten duidelijk dat de respondent vanaf nu op zichzelf was 
aangewezen, maar dat was lastig en de gewoonten bleven nog lang nasudderen. Niet 
alleen vriendschaps- of familiebanden wortelden in de arbeiderscultuur, maar ook de 
gewoonten en vanzelfsprekendheden. Het vergde een proces van bewust individuele 
refl ectie – eventueel geïnitieerd door anderen – om daar afstand van te nemen.

Ook bij een andere respondent riep de ‘uitsluiting uit de klasse’ wrange herinneringen 
op. Niet zijn vrienden wezen hem af, maar hun ouders, en dat gebeurde weinig sub-
tiel. Zij reageerden niet alleen vijandig op zijn studie geneeskunde, maar probeerden 
er symbolisch van te profi teren – misschien bij wijze van grap – maar toch wrang: 

V.: Werd het niet nagedragen dat je studeerde?
A.: Nou ja, nagedragen, niet door mijn vrienden, maar ik weet wel dat de ouders van 
mijn beste vriend altijd zaten te zeiken van: straks als ie dokter is dan mogen wij gratis. 
Daar kon ik niet goed tegen. Maar het was ook het soort mensen, het waren niet zo’n 
aardige mensen denk ik achteraf. (22_63-66)

Men kreeg er genoeg van, voelde zich constant ontkend in wie men was en begon ook 
te doorzien hoe simpel het er in sommige arbeidersgezinnen aan toe kon gaan. Men 
ging zich ergeren aan de wrange humor, het afzeiken. En men wilde weg, men ‘zag’ 
het, men had door de opleiding een ander referentiekader gekregen en dat appelleerde 
aan wat men zelf voorstelde, zelf kon en zelf wilde.

Bij een andere respondent was dit duidelijk het geval. Hij had er genoeg van steeds 
weer ‘die jongen van…’ te zijn. Hij moest van zichzelf weg uit zijn geboortestad, waar 
hij aan de plaatselijke universiteit een studie psychologie begonnen was, en waar hij 
via zijn broer connecties had met de hippiescene en waar hij existentialistische en 
anarchistische leesclubjes bezocht: 

  Ik had de idee dat de mentaliteit daar me als een blok aan het been hing. Niet alleen de 
mentaliteit in mijn gezin, maar het had ook met die plaats te maken. Alle mensen die 
ik daar kende, pasten daar prima bij. Daar hoorde ik toch tot een heel groot netwerk 
waartoe ik niet wilde behoren. 
V.: Waarin je altijd gezien werd als ‘die jongen van daar’…?
A.: Precies, precies, dat hield elkaar perfect in stand. Al had ik het gewild, daar had ik 
mijn vleugels niet uit kunnen slaan.(6_83-85)

Om ‘nadrukkelijk’ te kunnen kiezen voor een studie, moest hij zijn oude netwerk 
actief en bewust opgeven. Ook al had deze subcultuur hem bevrijd uit de gezinscul-
tuur waarin het motto van de vader domineerde (‘We zijn wel briljant, maar moeten 
we daar voor werken, wat is dat nou?’ zie hoofdstuk 4; 6_41), het bleef in zijn ogen – 
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vidu is. Daarom zijn ‘zij’ nog steeds belangrijk, men is er nog altijd emotioneel aan 
gebonden, misschien wel voor altijd. Een soortgelijk verhaal met een iets ander accent 
wordt verteld door de oogarts naar aanleiding van een poging haar broer te overtuigen 
van de rechtmatigheid van haar – in zijn ogen – riante salaris:

En soms denk ik dan: mag ik iets meer verdienen? Anderen begonnen met hun 22ste en 
bouwden pensioen op, ik ben op mijn veertigste begonnen. acht jaar geleden kochten wij 
ons eerste huis, en mijn man was toen 40. Mag het? Mogen we dan wat meer verdienen? 
Als men dan zegt: ‘je verdient meer dan genoeg, dat kan best wel minder’, dan breng ik 
daar tegenin: ‘maar we beginnen veel later’.
V.: Hoor ik hier een zelfverdediging naar je afkomst toe? Ik denk namelijk dat iemand 
uit een artsenmilieu daar absoluut geen moeite mee heeft, die denkt daar niet over na. 
A.: Misschien wel, ik verdedig me inderdaad waarom ik zo goed verdien. Ik heb mijn 
ouders wel eens uitgelegd wat ik verdien, maar ik werk er wel 50 tot 60 uur per week 
voor. Je mag je vak ook wel aanzien geven, je werkt er hard voor. En ik heb er ook veel 
voor gelaten. (26_93)

Uit haar verdediging blijkt dat het referentiekader van het milieu van afkomst nog 
steeds blijft gelden, men laat er zich door aanspreken, het ‘verschil’ blijft een issue. Dat 
is specifi ek voor deze groep, anderen hebben dat niet, die zijn zoals ze zijn:

  Onze werkster in het instituut vraagt zich ook niet af hoe ze overkomt. Dat is gewoon 
een hartstikke leuk mens. Die maakt, als ik haar zie, altijd een kort praatje en die is 
gewoon lekker zoals ze is. (2_29)

In deze paragraaf hebben we – met betrekking tot de ‘oude’ sociale context – gezien dat 
er een bijna dwingende noodzaak was te ontsnappen aan uitsluiting en de collectieve 
druk van het milieu waaruit men vandaan komt. Daardoor werd studeren een uittocht 
en men schermde deze dan ook als zodanig af. Als er geen ander (bijvoorbeeld ideo-
logisch) denkkader voorradig is, kan men alleen maar op zichzelf terugvallen. Men 
wilde weg uit de oude sociale netwerken met hun collectieve dwang tot gelijkschake-
ling. Deze individuele wending loste nog een ander probleem op, namelijk dat men 
zich niet kon of wilde identifi ceren met het nieuwe milieu. Of, enigszins kort door de 
bocht, men was objectief wel een middenklasser geworden, maar subjectief voelde dat 
in eerste instantie niet zo, het gevoel dat men zich ten opzichte van het oude netwerk 
moest verantwoorden bleef lang doorsudderen. Men wilde dat men ook daar begreep 
wie men geworden was, maar dat wisten zij allang, daarvoor hadden zij hun collectieve 
denkkader. 

7.2.2  Worden de ‘anderen’ dan ook bekenden? 

De verwijzing naar de werkster in het instituut (zie hierboven) komt voor in de uit-
spraak van deze respondent waarin hij het heeft over mensen die zich in hun milieu 
als een vis in het water voelen en zich nooit afvragen hoe je bij anderen overkomt: 

was niet helemaal overtuigd van de idee van collectieve emancipatie van de arbeiders-
klasse, integendeel zelfs (zie hierboven: 17_48). Slechts één respondent richtte zich als 
vakbondsman expliciet en professioneel op collectieve belangenbehartiging en eman-
cipatie van de werknemers, maar daarvoor legt hij een duidelijk en logisch verband 
met zijn jeugddroom om missionaris te worden (13-26). Deze idealistische instelling 
had hij nodig om – zonder de bul gehaald te hebben – te kunnen voldoen aan de toe-
latingseis van een ‘arbeidsstage’ en het vol te houden zonder spijt over ‘gemiste’ indi-
vidualistische carrièrekansen’ (13_43). Bij de politicus die zich had verbonden met de 
PvdA lag dat anders en daarom stond hij eigenlijk dichter bij het traject van hen die als 
individu ‘weg wilden’ uit de cultuur van de arbeidersklasse. In tegenstelling tot de vak-
bondsman vertaalde zijn solidariteit met de werknemers zich niet in een idealistisch, 
maar in een professioneel traject, en daarmee realiseerde hij – in de eerste plaats – een 
algemeen belang op basis van een individuele verantwoordelijkheid in plaats van een 
specifi ek groepsbelang. Hij was pragmatischer, zijn ambitie was besturen en politiek 
bedrijven en dat had hij al geleerd bij de schoolkrant en in de medezeggenschapsraden 
aan de universiteit. 
Ik heb maar één – indirecte – getuigenis opgetekend van iemand die zich radicaal dis-
tantieerde van zijn milieu en volledig probeerde op te gaan in een hoger milieu. Het 
betreft het verhaal van een respondent over haar stiefbroer. Die stiefbroer vertelde zijn 
medestudenten dat zijn vader – vrachtwagenchauffeur – wijnhandelaar was (21_102). 
Dit is een uitzondering, en over de betekenis ervan kon ik niets te weten komen (de 
stiefbroer was naar het buitenland getrokken en de respondent had geen contact meer 
met hem). De belangrijkste tendens is dat de meesten contact blijven houden met de 
familie, ondanks afwijzing, kritiek en onmacht zich te laten zien zoals men is (26_59). 
Het blijft echter wel een dubbele beleving: 

Morgen moet ik naar de begrafenis van mijn tante, daar kom ik dan allerlei mensen 
tegen die wel in het milieu zitten en het is doodvermoeiend. Ik vind dit tegenwoordig 
heel waardevol om te doen, maar het is doodvermoeiend om me daar te gedragen. 
Ze kijken niet tegen me op hoor, een beetje misschien. Ik probeer ook wel gewoon en 
aardig te doen, en dat lukt me wel. Dat heb ik niet altijd gekund hoor. Ik denk dat ik 
echt een beetje arrogant deed. 
Ze vinden het altijd leuk dat ik er ben, dan geneer ik me ook een beetje dat ik nooit aan 
hen denk. Dat is misschien wel weer iets voor mij, ik zie er nu echt wel weer de waarde 
van in. Ik krijg toch wel weer het gevoel dat ik erbij hoor, daarom vind ik begrafenissen 
toch wel weer leuk, de laatste jaren. 
V.: Word je dan nog altijd een beetje benaderd als wie je vroeger was? 
A.: Door sommigen wel ja. En door de oudere generatie al helemaal. Aan de ene kant 
vind ik het leuk en aan de andere kant heb ik het gevoel dat ze helemaal niet weten wie 
ik eigenlijk ben, en ze weten niet dat zij niet weten wie ik ben. Dat is een moeilijk gevoel 
hoor. (28_192-194)

Het is waardevol maar doodvermoeiend, het is gênant soms maar ook gezellig, maar 
het moeilijkste is dat er geen vragen gesteld worden, geen interesse getoond wordt 
voor ‘wie ik eigenlijk ben’. Deze respondent wordt wel geconfronteerd met uitsluiting, 
maar tegelijkertijd speelt hier een proces van zelfuitsluiting door de verwachting te 
handhaven zich te kunnen openbaren en daarbij erkend te worden in wie zij als indi-
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niet mee geconfronteerd worden. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ik moest me maar 
zo aanpassen zodat ik niet meer uit de toon viel. En ze hadden allerlei subtiele mecha-
nismen om je dat te laten merken. Erover praten dat ze naar de schouwburg waren 
geweest, of in de kerstvakantie waren gaan skiën. En dan werd er gevraagd: ‘Jij niet?’ 
Nee, wij waren thuisgebleven. ‘Jullie gaan ook nooit ergens naartoe!’ (5_59)

Men werd niet binnengelaten, men moest zich maar aanpassen, en mocht vooral niet 
uit de toon vallen. In alle voorgaande citaten valt naast de subtiliteit van de uitslui-
tingmechanismen vooral op dat de anderen geen idee hebben van de achtergronden 
van de respondent, en daar ook geen interesse in hebben. De schijnbaar nonchalante 
opmerking ‘jullie gaan ook nooit ergens naartoe’ verraadt als ondertoon dat thuisblijven 
een keuze is als elke andere, op skivakantie gaan bijvoorbeeld. Dat er bijvoorbeeld 
geen geld is om op vakantie te gaan komt blijkbaar niet bij hen op. Deze respondent 
verwoordt hier het gevoel constant ‘gemeten’ te worden volgens specifi eke en onuitge-
sproken sociale maatstaven, en er nooit aan te voldoen.

7.2.3  De vrouw als statusbeheerder

Opvallend is dat deze min of meer subtiele vormen van uitsluiting door vrouwen over 
vrouwen gerapporteerd worden. Dat het hier echter niet alleen om zogenaamde vrou-
welijke sensibiliteit en affi niteit gaat, blijkt uit de uitspraak van de directeur van een 
muziekcentrum die in het gevecht voor het behoud van zijn podium voor moderne 
klassieke muziek, zijn ‘rijke’ bezoekers aansprak. Op mijn vraag of hij dacht dat hij 
meer resultaat geboekt zou hebben als hij uit een rijk gezin afkomstig was geweest, 
roept hij ogenblikkelijk:

Dan was het gelukt! Het is dat je me dat nu vraagt, maar het zou gelukt zijn! Ik hoor 
er ergens niet bij en ik begrijp niet hoe het komt. Ik ben te gewoon. Ik heb nooit de kunst 
verworven om de allure te ontwikkelen van een kleine middenstander of een burger of 
een oude feodaal of edelman… Hier komt allerlei volk, dus ook de (…) bourgeoisie, de 
oude adel, (…), die komt hier, die hebben respect voor mij, ze houden van mij. Ik ken 
mensen, edellieden die zeer goed met mij kunnen opschieten en ik ook met hen, maar 
aan hun vrouw zie ik… [geluid en gebaar van afwijzing, MM]. (25_129) 

De vader van een respondent was bevriend met de dokter van het dorp. De respondent 
ging met de zoon van deze dokter naar de hbs in de nabijgelegen stad. Op de vraag of 
hij ervaring had met klassenonderscheid was het antwoord: 

Nee, bij de dokter zeker niet, bij de doktersvrouw kon je dat wel merken. Ik kan me nog 
goed een anekdote herinneren, ik zat in de eerste klas van de hbs en er was toen een 
ouderavond. Mijn vader was schaapherder en het zou hem allemaal een biet geweest 
zijn, hij snapte daar toch niets van, zei hij. Maar de dokter had tegen mijn vader 
gezegd: ‘Adriaan, het is ouderavond, rij maar eens mee’. Dus mijn vader in zijn beste 
pak ook mee. Maar hij heeft er daarna nooit meer gevolg aan gegeven, en ik weet wel 
waardoor dat komt [glimlach, MM]. (23_9-11)

  Ik heb jarenlang ook een relatie gehad met een vriendin die een beetje uit het hogere 
milieu kwam. Haar moeder zei ook altijd: ‘De vrinden van mijn kinderen zijn ook 
mijn vrinden’. En dat was prachtig, want die mensen waren ook helemaal hun milieu, 
die zwommen daarin. (…) Het is wel lekker als je kunt zwemmen, maar ik kan die 
andere dingen veel beter: tegen heel veel dingen op verschillende manieren aankijken en 
een plaats geven, of zien wat er gebeurt, dat soort dingen dus. (2_29)

Deze farmacoloog schetst de tegenstelling tussen het evident aanwezig zijn in zijn 
sociaal milieu en er van op een afstand bij horen. Afstandelijkheid biedt het voordeel 
van refl ectie en de mogelijkheid tot perspectiefwisseling, waardoor je veel beter ziet 
wat er aan de hand is. Maar er zit ook een andere kant aan deze medaille:

Ik kom wel mensen tegen die zich voor zover ik weet geen zorgen maken (over het innemen 
van ruimte). Die gemakkelijker een ruimte innemen. Dat heeft te maken met de moeite 
die je hebt je eigen ruimte in te nemen. Dat je niet goed weet hoe je daarmee moet 
omgaan en dat je bang bent dat je jezelf overspeelt. Je weet niet precies hoe dat moet, 
kunt dus ook geen natuurlijk leiderschap op je nemen. Dat is geen natuurlijke positie. 
(1_105)

Men komt in een wereld terecht waar men niet weet wat er verwacht wordt. 
Gevoelsmatig is men er niet op voorbereid, men heeft wel er de kwaliteiten, de kennis 
en de opleiding voor, maar dat zijn blijkbaar geen voldoende voorwaarden. Het zijn 
andere eigenschappen, andere evidenties die het verschil maken. Men weet allang dat 
men uit een andere werkelijkheid komt, maar niet van buiten ‘de’ werkelijkheid. Met 
verbazing en nauwelijks verholen afkeer staat men te kijken naar het milieu waarin de 
eigen beperkte werkelijkheid gepresenteerd wordt alsof dat de enige mogelijke werke-
lijkheid is:

Ik was een keer bij [de ouders van mijn man] toen zijn zus er ook was. Die studeert in 
Wageningen. Daar studeert dus iedereen; er is niet een neefje of nichtje dat niet gestu-
deerd heeft. Toen vroeg iemand: ‘En wat doe jij?’ En toen zei [die zus]: ‘Ik zit in Wage-
ningen’. [Daarmee was duidelijk] wat je dan doet. In [hun] context is dat vanzelfsprekend. 
Zou je dat in mijn achtergrond zeggen dan zou niemand weten wat je doet: ‘Hoezo, 
wat doe je daar dan?’ (29_132)

De context bepaalt de normaliteit van de uitspraak, maar deze normaliteit bevragen 
vanuit de eigen normale context, betekent uitsluiting. Voor deze ‘anderen’ is er geen 
verschil in perspectieven en contexten, er is eigenlijk maar één perspectief en dat is 
dat van hen. Als men uit een ander milieu komt, heeft men alleen de keuze zich aan te 
passen. De respondent die pedagogiek ging studeren vertelt over haar studiegenoten:

  Je werd er ook steeds op afgerekend. Mensen lieten je dat ook steeds merken. Het waren 
echt hele kleine nuances; misschien dat ik daar wat gevoelig voor ben. Ik heb altijd het 
gevoel gekregen dat ik, omdat ik uit een arbeidersgezin kwam, twee keer zo goed moest 
opletten en moest laten merken dat ik daar niet uit kwam. Ze vonden eigenlijk dat ik 
niet bij hen thuishoorde. Dat ik wel die stap naar hen moest maken, maar dat zij niet 
die stap terug wilden maken. Het interesseerde ze eigenlijk ook niet, en ze wilden er ook 
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dat er bij hun verliefdheid en relatievorming ook sociale motieven aan het werk konden 
zijn, de ouders en met name de moeder waren er zich wel degelijk van bewust.

Het is echter wel opvallend dat in de gezinnen van mijn respondenten de sociale daling 
van de moeder als een krachtige stimulans ervaren wordt, en dat in de verhalen over 
sociale afwijzing door de hogere klasse de moeders blijkbaar een uitgesprokener rol 
spelen dan de vaders. Een mogelijke verklaring zou kunnen liggen in de combinatie 
van de zorg- en opvoedingsrol van vrouwen, met hun klassieke afhankelijkheidspositie 
ten opzichte van de kostwinner. Deze rol gaf de vrouwen een soort macht, maar zowel 
in de gezinnen van de respondenten als in de gezinnen waarmee mijn respondenten 
geconfronteerd werden, waren zij voor hun bestaanszekerheid en status afhankelijk 
van hun man. Wanneer de kinderen uit arme gezinnen succesvol waren in de studie 
(en bovendien ook nog trouwden in een hoger milieu) was dat een bevestiging van de 
opvoedingsmacht en een relativering van hun afhankelijkheid. Wanneer in de hogere 
kringen met name de zoon een stap zette in de richting van sociale daling (door een 
relatie bijvoorbeeld), dan werd hierdoor de opvoedingsmacht van de moeder ontkend 
en haar afhankelijkheid van de status van haar man bevestigd. 

7.2.4  Conclusie

Het beeld dat met betrekking tot het sociale verschil naar voren komt, is dat de mecha-
nismen die bij de constructie van het sociale verschil aan het werk waren zowel een 
aspect van positionering door anderen als van zelfpositionering vertoonden. Door te 
studeren werd men door vrienden, familie en andere betrokkenen actief en zonder 
pardon buiten de klasse geplaatst. Zij creëerden een klassenverschil waarin kennis (en 
de demonstratie ervan) als onderscheidend kenmerk functioneerde. Maar ook de res-
pondenten wilden weg, in eerste instantie niet zozeer uit hun vertrouwde omgeving, 
maar wel uit de collectieve druk van erbij te moeten horen. Er was ook een groeiende 
afkeer van de ruwe gewoonten die hen in de andere omgeving stigmatiseerden en 
belemmerden. De vertrouwde netwerken verloren hun betekenis, men was er zijn 
positie kwijt maar men had ook geen boodschap meer aan een leefwijze waarin ieder 
zijn positie kent, daarnaar leeft en handelt en daar ook op aangesproken wordt. Vanaf 
nu moest men het alleen zien te redden.
Hier was dus een wederzijds versterkend proces gaande van opgelegde en zelfgekozen 
verwijdering en vervreemding, met als uitkomst dat men op een geïndividualiseerd 
traject was aangewezen om verder te komen. Belangrijk op te merken is dat dit indivi-
dualiseringsproces als maatschappelijk fenomeen doorgaans al begonnen was bij de 
ouders, maar zich om de een of ander reden niet kon doorzetten. Desondanks was het 
gezin van afkomst zo sterk geïntegreerd in de eigen leefomgeving dat er toch sprake 
was van een breuk en verlies, en dat men wegging met het gevoel door de omgeving 
onheus behandeld te zijn. Men wilde bij wijze van spreken nooit meer terug. Daarom 
had men geen boodschap aan het arbeiderisme van de studentenbeweging en plaatste 
men tegenover de politiek-ideologische arbeidersklasse de geleefde arbeidersklasse 
die men door en door kende. Ook degenen die zich uit idealistische of politieke motie-
ven professioneel op de arbeidersemancipatie zijn gaan richten namen de ‘geleefde 
arbeidersklasse’ als uitgangspunt en investeerden erin om ernaar te handelen.

De verhalen worden bitter wanneer het over relaties gaat. Twee respondenten werden 
in het begin van hun relatie actief tegengewerkt door de moeder van de vriend. Een 
respondent, dezelfde die zich verbaasde over de evidentie van de uitdrukking ‘ik zit in 
Wageningen’ vertelt over haar eerste bezoek aan haar toekomstige schoonouders – de 
vader was ondernemer en de moeder leraar: 

  Daags nadat wij daar [voor de eerste keer, MM] waren geweest, kwam er een brief voor 
mij van zijn moeder waarin stond dat wij toch wel uit een hele verschillende entourage 
kwamen, en dat het beter zou zijn om meteen te stoppen omdat het nooit iets zou worden 
tussen ons. Dus toen werd het wel even bevestigd. 

  Ja, ik was geschokt, en P. ook. Die was ontzettend pissig, heeft de brief meteen ver-
scheurd en zijn moeder gebeld: ‘Ben je nu helemaal besodemieterd!’ Ik vind het nu wel 
jammer dat ik die brief niet meer heb.

  Het is heel lang heel moeizaam gebleven. Dat zat ’m denk ik niet alleen het klassen-
verschil, maar ook iets dat moeders kunnen hebben, dat hun zoon door iemand anders 
wordt ingepikt. (29_83-90)

Dit verhaal gaat niet alleen over de onverenigbaarheid van de sociale achtergronden, 
het gaat ook om een soort archetypische verlatingsangst en ook dat de zoon door een 
vrouw van een lager niveau (ook in de morele betekenis) verleid zou worden. Bij een 
andere respondent werd het argument van de seksuele verleiding expliciet ingezet. Als 
leerling aan de Pedagogische Academie in een provinciestad kreeg ze een relatie met 
de zoon van de directeur. 

  Mijn schoonouders vonden mij helemaal niets, zij waren dus echt van stand, en christe-
lijk (…). Zij vonden mij wel van lagere sociale klasse, en lieten me dat ook goed weten. 
(…) En na een half jaartje: ‘[Naam respondent, MM], dit is geen goede vrouw, en 
bovendien, ze komt uit een ‘familie’ [met nadruk uitgesproken, MM], nee dat moet 
maar niet…’ 

  V.: Werd dat nog verder uitgelegd?
  A.: Ik ben altijd nogal stevig geweest en toen was het: ‘Ze heeft veel te grote borsten!’ 

(…) Ik was veel te verleidelijk, zal ik maar zeggen. Het ging ook om dat directe: als ik 
het ergens niet mee eens was, zei ik ook waarom. Het was ook in de tijd van de Dolle 
Mina’s en de eerste feministische golf, daar was ik natuurlijk helemaal voor. (…) En dat 
ik op kamers wilde, ja, dat was helemaal niks natuurlijk, dat werd a. een hoerenkast 
en b. een meisje van 17 hoort niet op kamers, die hoort bij haar ouders te zitten tot ze 
trouwt. (32_32-36)

Ook deze respondent plaatste zich door twee oorzaken buiten de hogere klasse: ze 
had het verleidelijke van de lagere klassen en ze was te direct. Zich aanpassen aan de 
uiterlijke vormen was voor de schoonfamilie misschien nog wel denkbaar, maar de 
morele invoeging zou altijd onzeker blijven. De reactie van haar eigen ouders was net 
andersom, we hebben al vermeld dat zij haar vriend een goede jongen uit een betere 
klasse vonden, die daardoor wist hoe het allemaal moest (32_74). 
In beide gevallen zijn de relaties op het moment van het interview nog altijd intact, 
de vriendjes lieten zich niet beïnvloeden door het optreden van de ouders en kozen 
onvoorwaardelijk voor hun vrouw. Ook al waren betrokkenen zich er niet van bewust 
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zichzelf in de ogen kon kijken’. Maar de conclusie in onderstaand citaat door een van 
de respondenten naar aanleiding van ‘bijles’ door de studentenvereniging, geeft goed 
weer hoe men zich daar doorgaans bij voelde:

We kregen gelukkig wat bijles, ik werd er soms ook uitgepikt, zoals ik er uitgepikt werd 
op de middelbare school. Dan kreeg ik les in etiquette, ik moest weten of een dame op de 
trap voor moest lopen of niet – in Frankrijk is het anders dan in Nederland – nou ja, 
dat soort dingen. Vaak dacht ik: wat een fl auwekul, maar goed, het is wel belangrijk. Ik 
wou in de negatieve zin niet al te veel opvallen. (17_37)

Niet al te veel opvallen was wel een aardig uitgangspunt, maar de respondent bleef 
zich zeker in een wereld van specialisten en chirurgen lange tijd een vreemde eend in 
de bijt voelen. Dat viel vooral op bij sociale evenementen, en niet tijdens het werk: 

  Natuurlijk hadden ze in de gaten dat ik op sommige punten een beetje raar was en uit 
de boot viel. Ik zelf ook hoor. We hadden elk jaar een assistentendiner, en daar was het 
de gewoonte dat de jongste assistent tijdens dat diner op de stoel ging staan, een tafellied 
zong en een of andere lullepot hield en die werd dan door iedereen uitgefl oten. Ik was 
toen jongste assistent en ik zweette peentjes, want ik had nooit zoiets meegemaakt. Ik 
moest een smoking aan, een tafellied zingen, ik had er nog nooit van gehoord – nou dat 
bleek een corpsgewoonte te zijn, dat wist ik niet en ik durfde het gewoon niet. En een 
beetje uit lafheid, maar ook uit zelfbescherming, heb ik me toen op een gegeven moment 
ziek gemeld. Het is heel laf, ik vind het nog steeds laf, maar ik kon het niet, ik durfde 
niet, ik wist gewoon niet wat me te wachten stond, ik zag er als een berg tegenop en de 
op een na jongste assistent vond het allemaal niet zo erg. (…) Ik had dus een leerschool 
tijdens mijn studententijd, je liep wat harder, ik had zelf meer inzicht gekregen, maar 
elke keer liep ik toch weer tegen dat soort kleinigheden aan en dan was het wel weer even 
moeilijk. Aan de ene kant werd van mij verwacht dat ik me helemaal openstelde en me 
voor honderd procent gaf aan het vak, en dat ging prima. Met de anderen had ik het 
over het vak, over de diensten, bij de koffi e spraken we over de beste benadering, je was 
er gewoon mee bezig, en daar moest je helemaal voor open staan, je honderd procent 
aan geven. Tegelijkertijd moest je voor die andere kant een olifantenhuid hebben. Je zou 
zeggen een wonderlijke combinatie, maar om de een of andere reden ging het me wel 
goed af. (17_154)

Hoewel het hier om de integratie in een typisch medisch milieu gaat, schetst deze 
respondent een tegenstelling tussen aan de ene kant de professionele omgang met col-
lega’s en aan de andere kant de rituelen en gedrags- en omgangscodes die er omheen 
hangen. In het verhaal van deze chirurg – maar ook in andere verhalen van artsen – 
zijn deze van groot belang. Maar opvallend is dat deze verschillen in de herinnering 
van deze chirurg hun betekenis verloren op de werkvloer en hij schrijft dat toe aan zijn 
gevoel voor hiërarchie, dat hem was meegegeven door zijn sociale achtergrond: 

  Dat hiërarchische heeft me vanuit mijn sociale achtergrond ook wel geholpen, want spe-
cialiseren in een specialisme waarin eigenlijk alleen maar mensen uit de bovenste lagen 
zaten… Er waren nogal wat mensen van adel, met een dubbele naam, ik was eigenlijk 
een vreemde eend in de bijt. Maar in die context van die hiërarchie, waar iedereen zich 

Het proces van de intrede in de nieuwe sociale laag is vergelijkbaar met een immigra-
tieproces. Men staat vreemd te kijken naar de gewoonten, gebruiken en codes, maar 
het opvallendst is de verbazing over de ‘anderen’ die niet eens lijken te weten dat 
er ook nog andere manieren van leven en denken bestaan. Het ‘voordeel’ van ‘echte 
immigranten’ is echter dat zij zichtbaar zijn als ‘anderen’, zodat het anders zijn een 
issue is en met anderen gedeeld kan worden. Bij mijn respondenten ging het om indi-
viduele ervaringen en confrontaties waarin men constant de tegenstelling ervoer tussen 
de evidentie van er niet bij te horen versus de evidentie van er wel te zijn, ruimte in 
te nemen en weten hoe het spel gespeeld wordt. Men stak constant grenzen over en 
kwam daar constant poortwachters tegen die duidelijk maakten aan welke gewoonten 
en codes men zich moest houden. 
Het individuele pad bij uitstek om een netwerk op te bouwen en aldus te integreren 
was het professionele pad van hard werken en zelfstandig de confrontatie aangaan. 
Op dat punt echter kwam de confrontatie met de cultuur. In eerste instantie met de 
leefcultuur, daarna de werkcultuur en uiteindelijk de cultuur met de hoofdletter.

7.3  Cultuurverschil en cultureel kapitaal

Zoals ik aangaf in de inleiding stel ik in deze paragraaf de vraag naar de betekenis van 
cultuur voor de constructie van sociaal verschil. Volgens Swidler biedt cultuur een 
soort ‘toolkit’ van symbolen, verhalen, rituelen en visies op de wereld, die in gevari-
eerde confi guraties door de mens worden ingezet om problemen op te lossen (Swidler, 
1986: 273). Meerdere auteurs (Hall, 1991; Bourdieu, 1979) beschrijven de betekenis 
ervan voor de reproductie van het sociale verschil. Om in te treden in de hogere klasse 
moeten de afgestudeerden uit de lagere klassen als het ware een culturele toegangs-
poort passeren.
Eerst bekijk ik hoe in uiteenlopende omgangsvormen de confrontatie met de culturele 
uitsluitingcodes door de respondenten beleefd werd. We zagen al dat zij voor hun 
besluit om verder te leren belangrijke fi guren memoreerden die hen stimuleerden, 
hen bijspijkerden en ook hielpen met taalgebruik en omgangsvormen. Deze stimu-
lerende derden introduceerden hen op hun manier in de gewoonten en cultuur van 
de hogere klasse – waar zij zelf ook deel van uitmaakten. In die zin representeren 
deze vertegenwoordigers een productieve kracht. Echter wanneer zij ‘er waren’ en op 
zichzelf waren aangewezen, kwam ‘de confrontatie’ met de uitsluitingmechanismen. 
Tegenover de aantrekkingskracht van productieve culturele betekenissen – gerepre-
senteerd door de stimulerende leden van de hogere klasse – stond explicitering en 
afwijzing van hun ‘anders-zijn’.

7.3.1  Codes, omgangsvormen en toegangscriteria

Met betrekking tot de omgangsvormen zijn er talloze voorbeelden van onbekendheid 
met tafelmanieren, kledingvoorschriften (wanneer wat te dragen), etiquette, enzo-
voort. We hebben een voorbeeld gezien van een respondent die vond dat de anderen 
haar met betrekking tot kleding maar moesten nemen zoals ze was (5_99) ‘zodat ze 
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bij zich, wel een zakje boterhammen. ‘Dan kan ik ook niks uitgeven’, zei hij dan. Maar 
wel lenen en het dan vergeten terug te geven… Het lijkt een beetje op die mensen die 
omgaan met de koninklijke familie. Die zeggen dan: ‘als je ze bekritiseert moeten ze er 
eigenlijk om lachen, maar ze vergeten het niet, ze nodigen je nooit meer uit.’ Je moet 
de juiste dingen zeggen en als je de verkeerde dingen hebt gezegd, word je aan de kant 
geschoven. Ik moest eerst 55 worden om dit een beetje evenwichtig te kunnen zeggen. 
Vroeger kon ik dat niet. (10_59)

Het centrale probleem lijkt hier dat in de beleving van deze respondent een open 
en communicatieve confrontatie met deze vertegenwoordigers van een hogere 
klasse onmogelijk is. Hij voelt zich gewogen en ontkend met betrekking tot de eigen 
omgangscodes en -normen. In welke omgangspraktijk past het dat je geleend geld niet 
terugbetaalt? Hoe vreemd is het gevoel voor humor van iemand die hartelijk om een 
grapje lacht, maar je om diezelfde grap later niet meer ziet staan? Wat ook de verkla-
ring kan zijn, het vergt wel enige psychologische investering om ermee om te kunnen 
gaan. Deze respondent heeft duidelijk niet de behoefte om erbij te horen, maar de aan-
wezigheid van deze types en hun codes heeft wel consequenties voor de beoordeling 
van zijn werk. Het gaat in dit geval om impliciete beoordelingscriteria die de ander 
begunstigen en om buitenspel gezet worden op basis van het hanteren van professio-
nele normen. Het gaat niet om bewuste strategieën, maar om dagelijks handelen. 

In een werkomgeving waar deze elitaire codes en rituelen minder impact hebben – 
bijvoorbeeld in meer exact wetenschappelijke, een meer ‘gewone’ medische wereld en 
in zakelijke werkomgevingen – worden de verschillen minder scherp ervaren:

Ik kan me voorstellen dat als je de zoon bent van een tandarts of arts, je net zo gedreven 
bent. Ik denk niet dat het voortkomt uit mijn arbeidersoorsprong. Ik heb nooit het idee 
gehad dat ik in het verkeerde milieu zat, ik dacht niet: ‘Ik ben een arbeidersjongen en 
ik wil hier uit; ik wil meer’. Ik had gewoon belangstelling voor andere dingen. En dat 
heb ik eerder van huis uit meegekregen dan dat ik dat heb moeten bevechten. (4_164)

Volgens deze respondent maakt het eigenlijk niet uit, uit welk milieu je afkomstig bent. 
Van huis uit had hij een brede culturele interesse ontwikkeld en dat kwam volgens hem 
doordat zijn moeder hem – bij gebrek aan een oppas – meenam naar de voorstellingen 
in de stadsschouwburg, waar ze ouvreuse was. Maar ook deze respondent (4_148) wijst 
– in zijn ziekenhuis – op de aanwezigheid van medici die hij ‘tuig’ noemt en op hun 
‘graaizucht’, en heeft het over hun funeste invloed op leidinggevenden. 
Ook de respondent die directeur is van een onderneming heeft weinig last van sociale 
tegenstellingen en uitsluiting door de ‘andere klasse’: 

  Heel veel van de mensen waar ik nu mee omga, (…) hebben een vergelijkbare afkomst. 
Toen ik net bij het waterschap kwam, was een jonkheer de baas. En toen merkte ik wel een 
verschil. Niet op intellectueel gebied, maar vooral omdat hij zichzelf beter vond. Die oude 
landadel, die je toen nog had en die het toen nog voor het zeggen had, daar heb ik wel wat 
verschillen in ervaren. Maar voor de rest niet. Ik voel me nergens de mindere. Ik heb hier 
regelmatig veel ambassadeurs over de vloer. Willem-Alexander is hier verschillende malen 
geweest. Dan voel ik absoluut geen verschil in dat hij meer of minder is dan ikzelf. 

te pletter werkte en waar iedereen dag en nacht met dat vak bezig was, had ik daar niet 
zo veel last van, want op dat vlak waren we één en roeiden we door.(17_154)

Waar iedereen even hard moet werken onder duidelijke hiërarchische leiding vallen 
de verschillen weg: hier was men een van de leden van het team, als individu – in de 
witte jas – kon men zich een gelijke voelen via zijn werkkracht, discipline en deskun-
digheid. Voor de integratie en de carrière was daarmee het werk zelf – de professio-
nele identiteit en de daarmee samenhangende contacten in een ‘traditie’ – van groter 
belang dan de corpsmentaliteit. Maar het blijft knagen: 

Maar als je er eenmaal doorheen gegaan bent en je groeit en maatschappelijk lukt het 
wel, dan word je er alleen maar sterker van. Het is een harde leerschool maar je wordt 
er sterker van. En op een gegeven moment weet je hoe het zit en kan niemand je meer 
knollen voor citroenen verkopen.
Je kent het, dat is het eigenlijk. (…) Ik neem het me nog steeds kwalijk dat ik niet gesproken 
heb [op dat assistentendiner, MM]. Het is een futiliteit, maar het zit als een doorn in 
mijn ziel. (17_178-180)

Al kent de respondent het klappen van de zweep, hij blijft het gevoel houden dat hij 
door niet te slagen voor een van de beginnerproeven ook niet kan slagen voor de 
andere corpsproeven die niets met het werk maar alles met de corpsgeest te maken 
hebben (17_161-162). Ook al ben je goed, je wordt dan toch niet tot de top toegelaten 
en moet tevreden zijn met de periferie. Eigenlijk gaat het niet om kwaliteit en profes-
sionaliteit – waarin mijn respondent een grote staat van verdienste had bereikt – maar 
om iets anders, namelijk om de gereguleerde toegang tot de ‘inner circle’ of het ‘old 
boys network’ waarin men elkaar symbolisch herkent via de ‘smaak van wijn’ en ‘de 
smaak van geld’. Hier functioneren de poortwachters perfect en opvallend genoeg, ook 
de dames echtgenotes nemen eraan deel (17_159).
Een andere arts, van wie we al eerder zagen dat hij zich weinig gelegen liet liggen aan 
de ‘codes’ van de artsenwereld, beschrijft de meer subtiele mechanismen waarmee de 
anderen je laten merken dat je er eigenlijk niet bij hoort. In het vorige hoofdstuk liet ik 
hem al aan het woord over een nieuwe collega die in driedelig pak aan het werk begon: 

  Maar zo’n type krijgt wel de beste beoordelingen omdat hij de codes van ‘ons soort 
mensen’ kent. Zulke jongens worden door managers het best beoordeeld. Ik niet, ik ben 
nogal hoekig en slik niet alles voor zoete koek en dat kunnen ze niet zo appreciëren. 
Die codes van ‘ons soort mensen’: ze horen bij elkaar, ze herkennen elkaar, ze hebben de 
juiste kleren aan, ze kunnen op de juiste manier over eten en wijn praten. Ik deed daar 
zelf niet aan mee, ik was al lang en breed arts, en toen vroeg ik om een Lambrusco – ik 
dikte het wat aan natuurlijk. Maar ik ben me er altijd heel erg bewust van geweest dat 
ik niet bij hen hoorde. Ze hebben wel respect voor mij, maar ik hoor er niet bij, en dat 
wordt me heel subtiel duidelijk gemaakt. Niet door me dat letterlijk te zeggen, maar je 
krijgt geen uitnodigingen meer, ze laten je onuitgesproken links liggen. Ze zijn niet vij-
andig, integendeel, ze hebben een soort welwillende beminnelijke houding waarin een 
spoor van superioriteit zit. Zo leende een collega die manager was en die duidelijk tot 
het ‘oude geld’ behoorde eens wat geld om een kroketje te kopen tussen de middag, maar 
hij heeft het nooit terugbetaald. Hoewel hij vele malen miljonair was, had hij nooit geld 
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werken en zwoegen, namelijk de ‘soepelheid en de gewoonheid’ van het zich bewegen
in de hogere maatschappelijke regionen. De vertegenwoordigers van deze hogere 
regionen werken ook hard, maar hebben daarboven de evidentie van ‘ik hoor hier, dit 
is mijn natuurlijke milieu’. Dat stralen zij uit en dat geeft hun een soort ‘natuurlijk 
gezag’. Deze respondent brengt deze houding en uitstraling in verband met de intel-
lectuele en culturele sfeer waarin deze mensen opgegroeid zijn. Bourdieu spreekt hier 
over belichaamd cultureel kapitaal (‘capital culturel incorporé’) (Bourdieu, 1979: 240). 
Hij probeert het in te halen maar weet dat hij nooit dezelfde soepelheid, laat staan uit-
straling zal verkrijgen. 

Naar aanleiding van haar ergernis over collega’s die hun schouders ophalen als zij hen 
aanspreekt omdat zij het laboratorium niet schoonmaken, concludeert een respon-
dent dat het haar altijd aan ‘natuurlijk gezag’ ontbreekt. Ze brengt dat in verband met 
haar houding van ‘niet ergens voor durven te gaan staan terwijl zij toch diegene is die 
het weet’ (8_117): 

 Gezag uitstralen, zonder het te zeggen. Dat heb ik me nooit eigen kunnen maken. 
  Dan vergelijk ik het vooral met mijn huidige partner, zeker gekoppeld aan zijn fami-

lieachtergrond. Hij heeft ik weet niet hoeveel verschillende dingen gedaan. Opleiding 
psychiatrie en als groepsleider in de psychiatrie gewerkt. Hij heeft biologie gestudeerd, 
en (…) als coördinator biologie voor de gemeente gewerkt. Nu is hij zeeman; stuurman. 
Hij heeft een opleiding gedaan, een ‘laatstekansopleiding’ in de zeevaart. En overal 
waar hij binnenkomt straalt hij uit dat hij de baas is. 
Zijn vader is bankdirecteur geweest en die is op zijn vijftigste al gaan pensioneren. Hij is 
nu 92 en pensioneert nog steeds. Doet nog gewoon waar hij zin in heeft. Zijn moeder is 
dochter van een herenboer, dus hij komt uit een rijk milieu. Zijn ouders hebben een dienst-
meisje gehad en dat soort dingen. Zijn vader is ook altijd de baas geweest. (8_120-122)

Deze sfeer van een ‘rijke intellectuele opvoeding’ kan misschien wel juist datgene toe-
voegen waardoor men zich makkelijk in meer ‘culturele en communicatieve milieus’ 
beweegt, maar het gemak en de soepelheid waarmee veronderstellen echter nog iets 
anders. In de beleving van deze respondent is, naast het ontbreken van de zorg voor 
het materiële bestaan, vooral een vader die zichtbaar gezag uitoefent een belangrijk 
rol- en identifi catiemodel. Zo’n man imponeert niet alleen als persoon, maar illu-
streert lijfelijk hoe gezag uitgeoefend wordt. Wat haar partner in haar ogen heeft geïn-
corporeerd is de natuurlijkheid van persoonlijk uitgeoefend gezag, gekoppeld aan het 
feit dat alles in je bestaan evident aanwezig is. Daartegenover staan de herinneringen 
over een constante zorg om het bestaan, om moeizame en dubbelzinnige gezagsver-
houdingen zowel in als buitenshuis en vooral het harde werken om de bestaanscondi-
ties te beheersen. Vanuit deze context is een kritische en sceptische houding naar de 
gewoonten en de praktijken van de andere sociale klasse en hun status niet vreemd, 
maar kritiek en scepticisme hebben een dubbele bodem: 

  Ik had in het eerste jaar van mijn studie een vriend. (…) Toen kwam ik (...) een ander 
vriendje tegen die ik veel leuker vond, en toen zei ie: ‘En nou had ik net bij mijn moeder 
voor elkaar gekregen dat ik met jou mag gaan, en nou maak jij het uit!’ Hij kwam van 
een heel deftig notariskantoor.

(…) Het spreekwoord dat vroeger thuis veel gebruikt werd: als je voor een dubbeltje 
geboren wordt, word je nooit een kwartje, dat heb ik nooit zo ervaren. Je hebt de grootste 
stommeriken die heel veel geld hebben. (…) Het zijn allemaal mensen. (15_51-54)

Deze respondent, een bioloog, was voor hij directeur werd eerst leraar, museum-
directeur en manager bij een waterschap. Ik heb hem eerder geciteerd omwille van zijn 
sterke ambitie, die hij van zijn vader had, een werknemer in een broodfabriek met veel 
heimwee naar het boerenbestaan (15_ 30). Zijn vader, die sociaal gedaald was, had hem 
een sterk ambitiebesef meegegeven, en dat had hem strategisch gevoelig gemaakt: 

Een van de eerste dingen die ik hier ervaren heb, is dat kennis geen macht is, maar ken-
nissen is macht. Dat was met name vanwege de hele [naam van een politieke partij, 
MM]-lobby die hier in [plaatsnaam, MM] zit, en dat was vooral van: ‘Als ik jou help, 
help jij mij’. (15_74)

Dit ‘netwerkbewustzijn’ gaat gepaard met de inschatting van de andere deelnemers 
als gelijken. Het is nu niet meer na te gaan of hij de mensen waar hij mee omgaat 
gevraagd heeft naar hun sociale afkomst, het is eigenlijk ook niet van belang. Wat 
hier van belang is, is de positionering van deze mensen als gelijken. Hierdoor is hij 
gaan behoren tot een specifi ek sociaal netwerk van generatie genoten, die ongeveer 
hetzelfde hebben meegemaakt en daardoor in meerdere opzichten gelijkgezinden en 
gelijkgestemden geworden zijn. Willem-Alexander en ambassadeurs blijven passanten, 
maar wel passanten die in hem de deskundige erkennen en respecteren. Alleen waar 
iemand zichzelf beter voelt omwille van zijn sociale en niet omwille van zijn profes-
sionele status wordt het vervelend. 

Een voorlopige conclusie zou kunnen zijn dat naarmate strikte en objectiveerbare pro-
fessionele maatstaven in de context van de arbeidssituatie een grotere rol gaan spelen, 
de ervaring van het sociale verschil minder wordt en de integratie in de hogere klasse 
minder problemen oplevert. Niet alleen om een hogere status te bereiken, maar ook 
om minder geconfronteerd te worden met de effecten van sociaal onderscheid biedt 
het terrein van de zakelijke beroepssector blijkbaar meer mogelijkheden. 

7.3.2  De uitstraling

Hard werken en professioneel presteren zijn vaak onopvallende bezigheden met weinig 
uitstraling. In het vorige hoofdstuk verwees ik naar de metafoor van de schaatser die 
een van de respondenten gebruikt om zijn ‘zwoegen’ te illustreren (18_63). Hij noemt 
zichzelf een middenklasse schaatser, kan redelijk meekomen, maar zijn stijl is ‘zwoe-
gen’, niet mooi om naar te kijken, in tegenstelling tot de stijl van zijn zoon, die elegant 
over het ijs scheert. Hij past deze metafoor toe op zijn werk: op grond van zijn onder-
zoekswerk, gecombineerd met zijn houding van doorzetter en harde werker zou hij 
naar eigen inschatting een bekwaam hoogleraar kunnen zijn, maar het luchtige, de 
mooie stijl, de elegantie die hij bijvoorbeeld aantreft bij een hoogleraar waar hij mee 
samenwerkt, ontbreken hem ten enenmale. Ook al is hij zich bewust van de relativi-
teit van zijn beeldspraak, hij wijst hier op de noodzaak van nog iets anders dan hard 
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ze het altijd hebben gespeeld. Het gaat bovendien niet alleen om het herkennen van de 
verschijningsvormen en het ontdekken van de spelregels, maar ook om de acceptatie 
van het spel zelf. Zoals we zagen bij bovenstaande respondent vereist het nogal wat 
abstractievermogen om het spelelement te ontdekken in een aanval op hetgeen ervaren 
wordt als de centrale professionele verworvenheid (1_119). Men kan ook al spelend 
overmacht uitstralen.

7.3.3  Professionele criteria

De ondertoon van ‘je kan wel ver komen, maar uit het centrum van de macht word je 
toch geweerd’ is sterk aanwezig in het verhaal van een universitair docent die vanaf het 
eind van de jaren tachtig tot eind van de jaren negentig doceerde en als vakgroepvoor-
zitter belangrijke verantwoordelijkheden waarnam in een van de sociale faculteiten. 
De kern van zijn betoog sluit aan bij de consequenties van de toegenomen instroom 
van studenten uit lagere sociale klassen aan de universiteit. In zijn ervaring waren hij 
en vele andere collega’s waar hij in zijn verhaal naar verwijst, de aangewezen personen 
om deze nieuwe groepen studenten, hun interesses en afwijkende denkkaders in het 
academisch milieu te kanaliseren. Dat kon gebeuren omdat deze docenten nieuwe 
werkterreinen en -methoden ontwikkelden op het vlak van onderwijs en onderzoek 
en zij belangrijke promotoren waren van de maatschappelijke oriëntatie van de weten-
schapspraktijk. Niet alleen omwille van zijn afkomst voelde mijn respondent zich in 
zijn pedagogische vakgroep de juiste man op de juiste plaats, maar vooral omwille van 
zijn theoretische invalshoek: 

Ik heb in mijn vak altijd de band met de werkende jeugd geaccentueerd. Dat was door 
mijn afkomst. Daarvoor kwamen de studenten bij mij. Juist omwille van deze situatie 
kon ik een werkplek uitbouwen waarin ik mij zeer onafhankelijk kon ontwikkelen en 
een zelfstandig kennisdomein kon opbouwen. Ik wist op een bepaald moment alles van 
Bourdieu, ik had het allemaal gelezen. Ik was dan ook bekend als een goed en onderlegd 
docent en werkgroepbegeleider. (30_23) 

Dit citaat gaat niet alleen over affi niteit maar vooral over professionaliteit: een zelfstandig, 
onderlegd en met gezag sprekend docent die zich beweegt op een specifi ek werkterrein 
vanuit een aansprekend theoretisch kader. Met deze attitude voelde hij zich dan ook per-
fect passen in de ‘oude’ academische praktijk van voor de jaren zestig. Zijn probleem 
was echter dat hij niet gepromoveerd was. Zolang hij zijn werkterrein zelfstandig kon 
beheren en beheersen was dat – gezien zijn professionele ervaring en verdiensten – niet 
hinderlijk, maar toen aan het eind van de jaren tachtig, begin van de jaren negentig de 
universitaire bestuurscultuur veranderde, werd het problematisch. Toen kwamen de 
‘grote reorganisaties’ waarin de hoogleraren de normen strakker gingen aantrekken:

  Deze normen waren het aantal publicaties in buitenlandse (Engelstalige) tijdschriften 
en sowieso het gepromoveerd zijn. Ik kreeg op een bepaald moment zes maanden om te 
promoveren. Dat kon dus niet, maar dat was ook wel duidelijk. Ik vertikte het. Ik kon 
wel blijven, maar kreeg extensieve onderwijstaken en die lagen me niet. (…) Toen heb ik 
de eer aan zichzelf gehouden en heb ik geopteerd voor een wachtgeldregeling. (30_25)

(…) Hij wou zich wel aan de familieregels houden, terwijl hij niet en ik wel studeerde en 
ik slimmer was dan hij. Ik vond het belachelijk en was daar niet door geïmponeerd, nee. 
V.: Hoe bedoel je: geïmponeerd? 
A.: Door een familie, die zo voelt. 
V.: Je kon dus achter de status kijken? Dat besefte je? 
A.: Ja, ja. Dat zijn jongens die met een hoop geld en bijlessen hun eindexamen wel hadden 
gehaald, terwijl ik dat met zo’n achtergrond en weinig geld het op eigen kracht had 
gehaald. Ik ben wel een keer op visite bij zijn moeder geweest en toen was ik wel geïm-
poneerd natuurlijk, toen wel. Dat heb ik nog wel naar mevrouwen die echt ‘mevrouwen’ 
genoemd worden. Dan ben ik weer dat kleine meisje van toen, met vlekken in mijn jurk. 
Dan schiet ik daar zo weer in. (28_109-117)

Hoewel het hier gaat om de imponerende ‘mevrouwen die echt mevrouwen genoemd 
worden’ die nog steeds gevoelens oproepen die deze respondent associeert met ‘het 
kleine meisje met de vlekken in de jurk’, heb ik hier wat uitgebreider geciteerd omdat 
het de dubbelheid laat zien waarmee deze respondent de situatie beschrijft: aan de 
ene kant het bijna onontkoombare psychologische effect van een imponerend uiterlijk 
en uitstraling, aan de ander kant het tegenovergestelde als het gaat om de regels en 
gewoonten die daarmee samenhangen. Maar de wetenschap dat zij beter was door 
haar intellectuele competenties en haar eigen kracht verdween in het niet door de 
confrontatie met de ‘mevrouw’. Hiermee werd zij herleid tot de vlekken in haar jurk 
en alles wat daar sociaal uit afgeleid kan worden. Goed kunnen leren, intelligent zijn 
en het halen op eigen kracht hadden geen enkele waarde meer en dat was ook wat dit 
milieu in haar perceptie uitstraalde. 

In dit verband is ook de tegenstelling tussen ernst en spel relevant, die meerdere res-
pondenten signaleren. Ernst heeft men van huis uit meegekregen, die zit als het ware 
ingebakken in de gezinscultuur omdat de zorg om het bestaan een ernstige zaak is. 
Maar ernst heeft ook te maken met het besef dat men alles op eigen kracht bereikt 
heeft, en dat men dat ten koste van alles wil behouden en beschermen (zie 1_119). Deze 
houding van ernst veroorzaakt een bijzondere gevoeligheid voor anderen die uitstralen 
dat zij alles zomaar gekregen hebben, dat het hun als het ware is toegeworpen en 
daarom het leven en het werk eerder lijken te zien als een spel. Het gaat hier om het 
beeld en de betekenis van de uitstraling, niet of deze ‘anderen’ het ook zo beleven. 
In hoofdstuk 2 verwees ik echter naar het onderscheid dat Brands aantreft tussen 
het debat omwille van de ‘waarheid’ (mijn woorden) en het debat als stijl, als spel en 
demonstratie van verbale geslepenheid (Brands,1992: 263-264). Ik heb de conclusie 
van Brands dat sommige mensen deze houding van huis uit meekrijgen gerelativeerd 
met het voorbeeld van het zogeheten Mays/Mantle-debat beschreven door Garger 
(1995). Niet alleen in de hogere klassen demonstreren (mannelijke) ego’s hun kennis 
van feiten en cijfers. Hieruit komt een beeld naar voren dat spel universeel is, en dat 
daarin klassenspecifi eke variaties optreden. Het punt is echter dat Garger eerst zijn 
agressie (de Bronx-refl ex) moest overwinnen en dat hij pas nadat een collega hem 
op de dubbele bodem van het debat had gewezen de parallellen met het eigen spel 
kon zien. Maar het is ook voorstelbaar dat als men een lange en moeilijke weg heeft 
afgelegd om aan dit wetenschappelijk debat überhaupt deel te kunnen nemen, men 
weinig boodschap heeft aan de inzet en de houding van hen die het spel spelen zoals 
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Vroeger was dat een leerstoel, maar die is afgeschaft, ze hebben hem niet meer nodig. 
Zo gaat het. Het gaat natuurlijk om dat onzinnige publicatiebeleid als de nieuwe aca-
demische norm. Voor de natuurwetenschappen is een dergelijke norm vanzelfsprekend, 
het is het medium om wetenschappelijke onderzoeksresultaten uit te wisselen. Maar als 
je de artikelen leest binnen ons vakgebied is het internationaal geneuzel, het stelt zelden 
iets voor. Het echte inhoudelijke wetenschappelijke debat waar ik me goed in voel en dat 
ik tot het echte academische werk reken wordt afgebouwd ten koste van zoveel publicaties 
per jaar. Maar hierover is dan geen debat gaande, nee, het is de nieuwe norm en je kan 
hem niet afwijzen. 
Soms denk ik ook dat er iets anders aan het werk is. Bekijk wat er met [naam oud-col-
lega, MM] gebeurd is. [Naam oud-collega, MM] is ontzettend ambitieus, intelligent, 
beminnelijk en toch krachtdadig. Zijn dissertatie – die jij ook goed kent – is erg goed, 
maar is door de positivisten gekraakt. Hij was in mijn ogen echt professorabel, hij was 
de gedoodverfde opvolger van [naam hoogleraar, MM]. Toen deze op emeritaat ging, was 
het evident dat hij haar zou opvolgen. Maar hij heeft het niet gekregen, er kwam een 
reorganisatie waardoor deze leerstoel samengevoegd werd met een andere. Ik heb dik-
wijls geroepen dat zijn homo-zijn daar een rol in heeft gespeeld. (…) Het is niet de enige 
reden, maar het speelde. En hij komt toch ook uit een gewoon milieu? (30_36-37)

Het gaat hier – dit mag duidelijk zijn – niet om empirisch gefundeerde uitspraken, 
maar om een poging specifi eke ervaringen van betekenis te voorzien. In zijn verhaal 
onderscheid ik twee niveaus van redenering. Op manifest niveau wordt het ‘echt 
inhoudelijk wetenschappelijke debat’ gepositioneerd tegenover het ‘geneuzel’. De 
redenering is hier: de nieuwe hegemoniale norm van wetenschappelijkheid waarin 
objectiviteit, meetbaarheid en productiviteit de norm is, is een strategie om de acade-
mische elite te herstellen. Dit gaat ten koste van de pluriformiteit van onderzoeks- en 
onderwijsterreinen, diversiteit in methodologische benaderingen, collegiale feedback 
en inhoudelijk professionele prestatiecriteria. Deze pluriformiteit ziet hij als product 
van de democratisering van de academische praktijk, maar ook als voorwaarde voor 
de integratie van de kinderen uit de lagere klassen. Om bij deze academische toplaag 
te gaan horen, gelden dus eigenlijk geen professionele, maar specifi ek inhoudelijke 
regels, zoals het accepteren van kwantitatieve prestatiecriteria, het aanhangen van een 
specifi eke wetenschapsfi losofi e en vooral onderwerping aan sociale codes. En hieruit 
blijkt dat er ook nog een meer impliciet en minder manifest niveau in zijn redenering 
vast te stellen is. Hij zegt dat er eigenlijk altijd een mechanisme speelt waardoor zij 
die afkomstig zijn uit de lagere sociale klasse, nooit echt toegelaten worden tot de 
‘klassieke’ elite binnen de academische wereld. Wanneer er – om welke reden dan ook 
– tendensen van verruiming en pluralisering optreden, roepen deze tegelijkertijd een 
verschuiving en aanscherping van de criteria en een striktere controle op de toegang 
tot de toplaag op. De elite heeft de tijd om te wachten en de macht zich te herstellen. 

Het gaat er mij niet om deze door Bourdieu geïnspireerde redenering te onderbouwen 
of van bewijs te voorzien, mij gaat het erom de betekenis van de uitspraken van deze 
respondent te vergelijken met uitspraken van andere respondenten. Net zoals elke 
professionele praktijk is ook het wetenschaps bedrijf sociaal en hiërarchisch gelaagd 
en is er sprake van in- en uitsluiting volgens uiteenlopende en steeds veranderende 
criteria. Ook deze respondent hanteert criteria om het echte ‘academisch werk’ te 

Het facet van de professionele deskundigheid waarmee hij zich had kunnen profl ieren 
maar ook redden, deed er op een bepaald moment niet meer toe omdat er andere 
onderwijspraktijken en strakkere regels voor onderzoek gingen gelden. Maar volgens 
hem heeft deze verandering nog een andere betekenis: 

  Veel collega’s die goed werk leverden en die wel gepromoveerd waren, zijn ook door de 
verscherping van de regels eerst gemarginaliseerd en er daarna uit gewerkt. Zo heb ik 
collega’s gekend – ook mensen uit de arbeidersklasse – die eieren voor hun geld hebben 
gekozen en dan maar empirisch analytisch onderzoek gingen doen, hoewel dat eigenlijk 
niet hun manier van onderzoek doen was. Maar ze promoveerden en voldeden althans 
aan deze norm. Later bleek dat deze promotie onvoldoende bescherming bood, want de 
onzinnige publicatieregel bleef onverkort voor problemen zorgen. (30_30)

Eigenlijk, zo interpreteer ik zijn uitspraak, betekende deze reorganisatie in zijn ogen 
een uitholling van de vrije academische cultuur en de kanalisering van onderzoek en 
onderwijs in een specifi eke denkrichting: 

  De grote onvrede over deze cultuuromslag heb ik bij iedereen die uit de arbeidersklasse 
komt gezien. (…) Ik heb Bourdieu goed gelezen en heb zijn concepten goed in praktijk 
gebracht, in die zin dat ik heel wat sociaal en cultureel kapitaal heb verworven en tot 
een synthese heb verwerkt. (…) Maar ik heb die synthese moeten verwerven, ik had het 
niet van huis uit meegekregen. Het zat me niet in de genen en dat zie je wel bij de anderen, 
bij hen die de nieuwe regels oplegden. Overleven kon ik, zolang ik zelf mijn stek kon 
vormgeven, daar kon ik de confrontatie uitstellen. Eind van de jaren zestig hadden ze 
ons nodig, de slimme jongetjes en meisjes uit de arbeidersklasse. De academische klasse 
was uit zijn evenwicht. Nu het evenwicht hersteld is, vallen we buiten de criteria. Het 
is een fundamenteel verschil in waarden. Daardoor verloor ik mijn status. Ik heb veel 
geleerd van Alain de Botton die een boekje geschreven heeft over statusverlies en status-
angst1. (30_33) 

De vraag naar aanleiding van zijn verhaal is: waarom zou het herstel van de academi-
sche balans wetenschappers uit de arbeidersklasse uitsluiten, en waarom? Zijn ana-
lyse dat de functie van de arbeiderskinderen in de academische klasse uitgespeeld 
was, is onderwerp van een ander soort onderzoek, maar volgens hem zijn er te veel 
indicaties voor. Op mijn vraag of hij hiermee niet vervalt in een of andere vorm van 
complotdenken, heeft hij een duidelijk antwoord: 

  Zover zou ik niet willen gaan, het is geen bewuste strategie van uitsluiting, maar het 
is opvallend dat veel van de collega’s uit ons milieu hetzelfde ervaren. Zij zitten er nog, 
maar hebben het erg lastig. [Naam van gepromoveerde collega, MM] is gebleven, maar 
is steeds verder gemarginaliseerd. Hij krijgt alleen nog onderwijstaken, zijn onderzoeks-
tijd wordt afgenomen. Een andere kennis, gepromoveerd, Groninger, arbeiderszoon, 
afkomstig uit een dorp, is helemaal aan de kant geschoven. Hij is een boek aan het 
schrijven, samen met collega’s uit diverse continenten, vergelijkende onderwijskunde. 

1  Alain de Botton, Statusangst. Amsterdam: Atlas, 2004.
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klasse aangeleerd, maar niet geleerd de sociale functie ervan toe te passen. De gege-
vens van het onderzoek laten op dat punt echter belangrijke betekenisverschillen en 
gradaties zien. Zo opende het beroep van de moeder van de cardioloog een onbekende 
wereld waarin andere betekenissen en interpretaties van de werkelijkheid gerepresen-
teerd werden. Van belang is echter dat de ouders er ook naar probeerden te leven. Een 
andere respondent groeide op met klassieke muziek en daarmee kon het gezin zich 
van de arbeiders in de buurt onderscheiden:

(…) Ik zag het verschil tussen ons gezin en de gezinnen in de buurt, dat waren proleta-
rische mensen. Je mag niet vergeten: wij speelden klassieke muziek thuis, er was een 
piano, we hadden soms een heel symfonieorkest thuis. Wij kwamen uit de binnenstad 
(…), we gingen in het tuindorp wonen in een groter huis. Daar speelden we muziek en 
de buren vonden dat prachtig, in zo’n rijtjeswoning, ze vonden dat schitterend. Maar 
het duurde niet lang voordat zij stonden te schreeuwen voor de deur, van die woede-
uitbarstingen: ‘en wie denken jullie dat jullie zijn?!’ Er waren ook mensen die nacht-
dienst hadden… De lol is er snel af gegaan. (20_61)

Deze houding van ‘verschil maken’ op basis van ‘goede smaak’ werkte vele jaren later 
nog steeds door. Ook al werkte zijn muzikale vader aan de draaibank in een fabriek, 
hij vertelde graag – met de nodige humor – dat hij uit een bohemienmilieu kwam. Hij 
was docent aan een vakgroep onderwijskunde, en omdat deze vakgroep vooral kwan-
titatief onderzoek deed, scoorde deze hoog op de universitaire statusladder. Maar hij 
vond het academisch gehalte van het werk toch laag:

  Het waren provincialen, klerken, schoolmeesters, waren ze maar academisch geweest! 
(20_145)

Ook hij verwijst in dit verband naar debat en theoretische verdieping als kenmerken 
van de echte academische professionaliteit (zie ook 30_23), maar door de categorieën 
die hij gebruikt, plaatst hij zijn collega’s niet alleen buiten de academische wereld, 
maar ook buiten de creatieve culturele elite. Daarnaast was hij altijd goed gekleed, 
droeg hij merkkleding en de juiste ‘college scarfs’ en werd dus ook door de anderen 
‘herkend’:

  (…) Men schatte mij altijd anders in, als een bal eigenlijk. Ik zie me nog zitten met col-
lega’s in de kroeg, dat was in mijn beginperiode, (…) ik hoorde een collega praten over 
sociale milieus en hij had het over mij: ‘[Naam van de respondent, MM] bijvoorbeeld 
is zo’n jongen uit de betere klasse’. Alleen al op basis van mijn tanden (een regelmatig 
gebit), mijn manier van spreken, enzovoort. Dit was zijn ‘theorie’. Ik heb dus nooit last 
gehad van uitsluiting. (20_119)

Zijn relaties speelden zich vooral af in de hogere milieus. Zijn eerste vrouw was de 
dochter van een bouwondernemer. Zij studeerde kunstgeschiedenis en daardoor ver-
keerde hij in artistieke milieus. Dat werd dan ook een issue om zich beter te voelen 
dan zijn collega’s, en merkwaardig is dat hij ook hier de verbinding legt met het bohe-
mien- en muzikaal-zijn van zijn milieu van afkomst:

kunnen onderscheiden van ‘geneuzel’, en deze zijn een uitwerking van professionele 
waarden van werkkracht, autonomie, collegiaal overleg die we in overvloed in de ver-
halen van de andere respondenten aantreffen. Hij zet zich via dit professionaliteitver-
toog expliciet af tegen de nieuwe, bedrijfsmatige en op productie gerichte criteria die 
ook als bedoeling hebben een nieuwe verticale rangorde aan te brengen in het weten-
schapsbedrijf. Hier zie ik een parallel met de moeite van andere respondenten met 
managementwaarden (zie het vorige hoofdstuk). De acceptatie van de kwantitatieve 
en bedrijfsmatige criteria wordt aldus gezien als een bedreiging van identiteit en auto-
nomie en fungeert daarom als mechanisme van uitsluiting, waarbij er dus ook sprake 
is van zelfuitsluiting. Hij wil er niet aan meedoen, maar gezien hetgeen hij zegt over 
zijn spreek- en schrijfangst (30_27) is er hier ook een persoonlijke kant van de zaak, 
en daar komen we in het volgende hoofdstuk op terug. 

7.3.4  Kunst en Cultuur

De cardioloog die ik hierboven citeerde (4_164) had nooit het gevoel dat hij als arbei-
derskind in het verkeerde milieu zat en daar per se uit moest zien te komen. Dat 
gevoel schreef hij toe aan de ‘andere dingen’ die hij van huis uit had meegekregen. 
Zijn moeder was ouvreuse in de schouwburg, en omdat ze niet altijd een oppas had 
nam ze hem als kind mee, waardoor hij veel voorstellingen gezien heeft. Hij ‘pikte een 
hoop mee’ van die voorstellingen (4_38), maar ook de sfeer veranderde, zijn moeder 
kwam – in de jaren zeventig – met andere ideeën naar huis, waardoor het gezin kriti-
scher in de maatschappij ging staan (4_40). Cultuur bracht niet alleen andere opvat-
tingen in huis, maar, zoals blijkt uit zijn woorden, deed het gezin ook participeren aan 
een andere wereld, een wereld van representaties en esthetiek. Daarmee kon het gezin 
uitstijgen boven de dagelijkse beslommeringen en kreeg het een ideëel houvast om 
onafhankelijker te leven (en de kerk te verlaten). 
In deze paragraaf gaat het over Cultuur met een hoofdletter, over de betekenis van 
kunst, literatuur en muziek en de intrede in een sociale wereld waarin deze cultuur-
artefacten evident aanwezig zijn – komend uit een culturele context waar andere smaken 
gelden. Zoals ik in de inleiding van dit hoofdstuk heb aangegeven, heeft deze ‘esthe-
tische dispositie’ geen inherente hiërarchie, of met andere woorden: de ene smaak is 
niet beter dan de andere. Zij creëert echter wel een sociale hiërarchie, de smaak van de 
hogere klasse heeft een hogere status. Daarom kan kennismaking met andere visies – 
zoals in de literatuur gepresenteerd – een emanciperend effect hebben. Maar ook een 
discriminerend effect: men gaat er zich beter dan de anderen door voelen. Dat geldt des 
te meer voor hen die met de ‘juiste’ esthetische dispositie opgegroeid zijn. Wat betekent 
het dan als je niet met de ‘juiste’ esthetische dispositie bent opgegroeid? 

Voor bijna alle respondenten geldt dat kennismaking met muziek, kunst en literatuur 
een vorm van ‘secundaire socialisatie’2 was. Velen hebben wel de smaak van de hogere 

2  Met ‘secundair’ verwijs ik naar het onderscheid tussen primaire en secundaire socialisatie. Primaire 
socialisatie betreft het internaliseren van de basisstructuur van de persoonlijkheid, secundaire 
socialisatie op het aanleren van specifi eke competenties (beroepsvaardigheden, sociale vaardigheden, 
enzovoort). 
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Thuis was niets van dat alles. Toen ik mijn vrouw leerde kennen en bij haar vader en 
moeder thuiskwam en hun boekenkast zag, met Plato, Russell…, toen ging de wereld 
open. (18_80-81)

Zowel de morele als de culturele boodschap beklijft, maar de culturele boodschap 
maakte indruk. De meest fascinerende ontdekking echter was dat je deze ‘culturele’ 
wereld in huis kon halen. Maar het was een late ontdekking, want elders zegt deze res-
pondent – waar hij zichzelf vergelijkt met de mensen die van nature cultuur uitstralen 
– dat hij met het gevoel leeft dat hij het allemaal nog moet inhalen en dat hij daarom 
‘een overdreven indruk maakt’ (18_38). Hij leest en luistert, hij kan genieten van kunst 
en cultuur, maar het is en blijft een inhaalpoging: 

Ik weet het nog zo goed, (…) ik ging op een avond naar (…) een klassiek concert. Daar 
speelde een blazersoctet, ze speelden Stravinsky, de wereld ging open! Ik weet nog met 
wie ik daar naartoe ging. Toen begon ik te luisteren. Ik had die plaatjes wel gehoord [in 
het klein seminarie, MM], maar pas nu viel het op zijn plek. Maar ik had die dimensie 
nooit gekregen als het plaatjesdraaien er niet was geweest (…). (18_83)

Opvallend is echter dat hij deze achterstand in verband brengt met zijn intellectuele 
ontwikkeling, waarvoor in dat seminarie alle tijd en ondersteuning voorradig was. Wat 
er niet ontwikkeld werd, waren zijn emotionele capaciteiten 

Ik zeg altijd: ik ben intellectueel uitgeboord daar, maar het gaat ten koste van iets 
anders: ik heb mijn emotionele capaciteiten minder ontwikkeld… Hoe het anders gegaan 
zou zijn, weet je natuurlijk niet, maar ik had er geen tijd en ruimte voor. (18_84) 

De conclusie op basis van beide verhalen zou kunnen zijn dat hoe en waar kunst en 
esthetiek ook voor ingezet worden, er voor de effectiviteit ervan ook een innerlijke 
component mee verbonden is, die niet uit de esthetiek zelf te halen is. Zo gebruikt de 
ene respondent wel zijn muzikale achtergrond om anderen te classifi ceren, maar het 
gebeurt niet vanuit de innerlijke en aangeleerde stabiliteit van ‘er vanzelfsprekend te 
zijn’. Het is integendeel een manier om zijn angst en onzekerheid daarover te mas-
keren. Hij had een ‘zondeval’ nodig om zich daar bewust van te worden. De andere 
respondent wordt juist aangesproken door de schijnbaar emotionele stabiliteit van 
mensen die als het ware van nature ‘cultuur’ uitstralen, maar hij weet ook dat de esthe-
tische smaak niet voldoende is om deze uitstraling te bereiken. Hij voelt dat hij con-
stant bezig is datgene in te halen wat hij niet van huis uit heeft meegekregen. 

Een paar respondenten hebben aangegeven dat popmuziek een functie had om cultu-
reel los te komen uit het arbeidersmilieu, terwijl die muziek ook een manier was om 
zich af te zetten tegen de ‘hogere’ status van de klassieke muziek zoals die gold in het 
gymnasium (24_26). We gaan hier niet dieper in op de vraag of popmuziek dezelfde 
betekenis kan hebben als de zogenaamde ‘hogere cultuur’ voor het construeren van 
een sociale hiërarchie. Muziekgenres zijn hoe dan ook belangrijk voor de creatie van 
subculturen en het articuleren van sociaal onderscheid (Frith, 1978). Het gaat echter 
niet enkel om de vraag over de relatie tussen esthetiek en sociale classifi catie, maar 
ook om de werking van identifi catie in dat classifi catieproces (Turner, 1982). Een van 

En mijn vrouw toen, (...) die studeerde kunstgeschiedenis. Dat was politiek niet correct 
natuurlijk, maar inhoudelijk veel leuker. (Via haar kwam ik in aanraking met) mensen 
uit een ander milieu, met een meer klassieke interesse, die keken naar schilderijen. 
Eigenlijk zat ik op mijn werk in een heel boertig milieu. Dat was allemaal anders dan 
het arbeidersmilieu in mijn geboorteplaats. Ik vond het boerenlullen. (20_157)

Ook al komt dit hier niet expliciet aan de orde, de respondent vertelt dit verhaal in een 
context van ‘hoogmoed komt voor de val’. Hij was er zich nu – maar toen minder – van 
bewust dat zijn vrouw een sleutelpositie innam in deze culturele positionering: zijn 
intrede in het milieu werd hem makkelijk gemaakt door zijn muzikale achtergrond 
en met de hulp van zijn vrouw completeerde hij dat. Maar uiteindelijk verbrak zijn 
vrouw de relatie:

Toen ik er heel veel pijn van had, heb ik gedacht dat als mijn vader uit hetzelfde milieu 
afkomstig was geweest, zij niet bij mij was weggelopen (…). Zij werd verliefd op een 
medestudent kunst geschiedenis, iemand uit haar eigen klasse. Hij is later ook hoogleraar 
geworden. Inderdaad, zij miste iets bij mij. (20_176-178)

Het is maar de vraag of en in welke zin er een klassenverschil speelde, er speelden ook 
andere zaken en er is weinig over de scheiding gepraat (‘iedereen ging scheiden in die 
tijd’ was daar een mooi excuus voor). Achteraf voelde hij zich met dit leven boven het 
paard getild en spreekt hij over een ‘zondeval’ (20_192) en de belangrijkste reden was 
dat deze uiterlijke cultuur samenhing met een grote innerlijke onzekerheid en status-
angst. Hierover zal ik verder uitwijden in het volgende hoofdstuk, maar hier is van 
belang dat zijn verhaal suggereert dat deze uiterlijke cultuur aan een meer primaire, 
basale houding moet beantwoorden – en die is in arbeidersgezinnen juist niet aange-
leerd. Om duidelijk te maken wat ik daarmee bedoel ga ik dieper in op het verhaal van 
de respondent die zichzelf als ‘zwoegende schaatser’ vergeleek met de vanzelfspre-
kende sierlijkheid en elegantie van de mensen die opgegroeid waren met ‘Cultuur’. 

In tegenstelling tot de vorige respondent was de kennismaking met de wereld van 
muziek en literatuur het resultaat van een duidelijk en expliciet, maar secundair leer-
proces. In het kleinseminarie maakte hij voor het eerst kennis met klassieke muziek 
en literaire analyses: 

  Het prachtigste voorbeeld dat ik je kan vertellen: elke zondagavond was er van acht tot 
half tien het onderdeel ‘plaatjes draaien’. Een pater zette zijn pick-up neer in de grote 
studiezaal waar wij ons eigen bureautje hadden en ons huiswerk maakten. Het was 
een pick-up met grote speakers, en hij kwam met een wagentje met klassieke langspeel-
platen. Hij ging zitten en zei dan bijvoorbeeld: ‘En dan gaan we nu het pianoconcert 
van Ravel voor de linkerhand draaien’, met allerlei uitleg erbij. Dat was voor het eerst 
dat ik muziek hoorde. Iedere zondagavond ‘plaatjes draaien’… dat was cultuurover-
dracht. We hadden ook geestelijke lezingen: ‘je moet niet naar de vrouwen kijken’, ‘je 
moet je leven in dienst van een groot ideaal zetten’. Dat ging er hier in en daar uit (ik 
weet het nog steeds) maar plaatjes draaien, dat was de cultuur. Mijn leraar Grieks – ik 
begreep geen bal van Grieks, ik moest zwoegen voor een 5- – vertelde over Plato, of over 
Herodotus, of over Julius Caesar… De dingen die hij vertelde, dat bleef je bij (…).
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moment dezelfde betekenis krijgen, het blijven criteria van onderscheid tussen hoog 
en laag. Want economische elites hebben hoe dan ook de middelen om het spel van 
onderscheid goed te kunnen spelen. 

Meerdere respondenten geven aan dat zij van huis uit ‘Cultuur’ hebben meegekregen: 
bijvoorbeeld doordat zij op zondag met hun ouders naar door de vakbond georgani-
seerde concerten gingen; in het theater verkeerden; het nieuwjaarsconcert bekeken 
(op de tv die vader goedkoop via zijn werk kon kopen); bij een kunstenaar op bezoek 
gingen, of naar het theater gingen. Of omdat – zoals hierboven – vader muzikant was 
en de respondent op het seminarie leerde genieten van klassieke muziek. Al deze 
kunstuitingen hebben waarde gehad voor de ontwikkeling van de esthetische smaak, 
voor de ontwikkeling van zichzelf, voor de ontdekking van andere werelden en opvat-
tingen, en ook om te kunnen zeggen dat men cultuur geproefd heeft. Maar dit was 
niet voldoende om het gevoel ‘anders te zijn’ te overstijgen. Overheersend bleef het 
gevoel dat men er cultureel niet bij hoorde, dat men ‘onderscheiden’ werd en niet zelf 
het onderscheid maakte, dat men moest inhalen maar dat de anderen altijd weer een 
verdere stap zetten in het maken van het onderscheid. Illustratief voor deze situatie 
is het verhaal van de leraar Duits die zijn school vergelijkt met die waar zijn vrouw 
werkt, in het Gooi:

(…) De scholen in het Gooi zijn bezig zich enorm te profi leren, het lijkt wel een soort 
businessschoolachtige bedoening aan het worden. Ze werken met reizen naar Marokko, 
Senegal en noem maar op. Dat kunnen ze blijkbaar ook betalen, allemaal. Ze moeten 
dan overal verslagen van maken, profi elwerkstukken, er moeten tegenwoordig heel vaak 
verslagen geschreven worden. (…)
Er is daar een nieuwe elite aan het ontstaan. Misschien is het onzin wat ik denk, maar 
toch heb ik sterk het gevoel dat daar de ‘captains of industry’ zitten, de mensen die in 
Nederland voor een groot gedeelte aan de knoppen draaien. En die weten het voor zich-
zelf en voor hun kinderen mooi voor elkaar te krijgen. Op mijn school – een allochto-
nenschool, ik weet niet of je ze zo nog mag noemen, het zijn tweedegeneratiekinderen, 
maar ze zijn in ieder geval kansarm – die hebben al die ingangen niet. Op de school 
van mijn vrouw – achthonderd leerlingen net als op mijn school – hebben ze welgeteld 
één jongen van Marokkaanse afkomst. Nou, dan ga je wel anders naar school. Op mijn 
school zitten (…) veertig nationaliteiten en ik werk er met plezier, maar het is wel een 
heel groot verschil. (12_96-100) 

Dronkers (2007) spreekt hier over het fenomeen van ‘maximal maintained inequality’ 
(zie ook hoofdstuk 1). Opvallend in het verhaal van deze respondent is dat de werking 
van cultureel kapitaal ook educatieve methoden, opvattingen over kennis en onderwijs 
en nieuwe toetsings- en beoordelingscriteria omvat. Op het moment dat de tweede 
generatie immigranten erin slaagt zich de opleidingsdoelen en -methoden eigen te 
maken, heeft de maatschappelijke elite deze methoden verbreed en aangepast aan 
hun leefwijze. 

de respondenten geeft hiervoor een interessante hint. Hij houdt zich professioneel 
met de fi losofi e van de kunst bezig en bereidt een publicatie voor waarin hij onder 
meer met deze vraag aan de slag gaat. In het interview dat ik met hem had, legt hij een 
verbinding met zijn eigen biografi e. Op mijn vraag waar hij zijn gevoeligheid voor de 
kunst vandaan haalde, was zijn antwoord: 

  Nou, dat is de hele kwestie. Mijn oudste broer hield van de Bee Gees en mijn favo-
riete broer (…) die hield van Jimi Hendrix. Ik heb dat een tijdlang als een psychisch 
dilemma ervaren. Als ik bij mijn oudste broer op de kamer kwam en hij draaide de 
Bee Gees dan voelde ik het als een sociale dwang om te zeggen dat dat leuke muziek 
was, en kwam ik dan weer bij W. dan voelde ik de sociale dwang om te zeggen dat Jimi 
Hendrix goed was. Ik voelde bij mezelf dat ik daardoor in een soort spagaat zat. Ging 
mezelf daardoor afvragen wat ik nu zelf mooi vond. Dat wist ik niet. Was JH leuk of 
de BG, ik kwam er op mijn achtste niet uit. Maar op mijn twintigste besefte ik dat ik de 
Bee Gees ook leuk vond, maar om heel andere redenen en op heel andere aspecten dan 
waarom ik Jimi Hendrix leuk vond. Dat was mijn fascinatie. Dat heeft mij gemoti-
veerd om esthetica te gaan doen. Het gaat me dus niet om de kunst zelf, want dan had 
ik kunstgeschiedenis kunnen gaan doen, maar om de vraag: wat maakt kunst goed of 
belangrijk of mooi? (6_121-125)

In de beleving van deze respondent ging de identifi catie vooraf aan zijn muzieksmaak 
en was de muziek geen middel om zich te identifi ceren. Voor hem was – zoals hij 
in het verder verloop duidelijk maakte – de non-verbale communicatie hierbij van 
doorslaand belang. Eerst was er de non-verbaal uitgeoefende ‘sociale dwang’ om iets 
mooi (of goed of belangrijk) te vinden, en pas door refl ectie ontdekte hij de esthetische 
waarde of de reden waarom hij het mooi vond. Het dilemma van deze respondent had 
te maken met de min of meer gelijkwaardige posities die de broers ten opzichte van 
hem innamen. Op het moment dat de sociale dwang om iets mooi te vinden gepaard 
gaat met een hiërarchische relatie en bovendien een kunstvorm betreft die geassoci-
eerd wordt met een hogere status – los van de esthetische criteria die de waarde bepa-
len – krijgt deze kunstvorm een classifi cerende betekenis. 

Deze classifi catie manifesteert zich, aldus Bourdieu (1979), niet in de complexiteit 
van de esthetische compositie zelf, maar in het gedrag dat erbij hoort en de sociale 
rituelen die ermee gepaard gaan: het bijwonen van manifestaties (klassieke concer-
ten bijvoorbeeld), daar zijn waar het gebeurt (musea, galerijen) en de ‘juiste smaak’ 
demonstreren (de juiste kunst in huis aan de muur). Daarbij gaat het vooral om het 
sociale onderscheid dat men demonstreert en de betekenis ervan: dat men zich onder 
gelijken beweegt en heel goed weet wie er wel en wie er niet bij hoort. Het gaat om 
het verwerven en behouden van de sociale positie en het daarvoor kunnen hanteren 
van ‘le sens de la distinction’. Op die manier – door ‘esthetische smaak’ te demon-
streren – wordt met name in de hogere klasse constant het onderscheid tussen zowel 
de (economische, sociale, culturele, professionele, intellectuele) elites als dat met de 
‘anderen’ geconstrueerd en gereproduceerd (Bourdieu, 1979: 293 vv.). Zo kan je jezelf 
binnen een nieuwe culturele elite wel sociaal profi leren via Jimi Hendrix, maar voor 
andere elites die vooral gebaseerd zijn op economische macht gelden andere crite-
ria. Ook al kunnen popmuziek en andere moderne cultuurvormen op een bepaald 
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collega met de uitstraling van ‘oud geld’ de legitimiteit van het familiefortuin in sober-
heid en calculatie te symboliseren. Ook al is de materiële noodzaak verdwenen om 
sober te zijn en te calculeren, als culturele waarden kunnen ze bijzonder adequaat zijn 
om zich te verheffen boven hen die soberheid en calculatie als noodzaak beleven. Op 
die manier vindt ook op moreel vlak een omkering plaats: de rechtvaardige restitutie 
van geleend geld wordt ondergeschikt gemaakt aan de rechtvaardigheid van de zelfge-
kozen en onthechte sobere leefstijl.
Het gaat hier om een symbolisch spel dat men niet beheerst en ook niet wil beheersen, 
maar eigenlijk moet beheersen als men op gelijk niveau wil communiceren. Deze 
respondent had zich lang geërgerd aan dergelijk gedrag, kon er uiteindelijk wel om 
lachen, maar dit vereiste constant refl ectie, abstractievermogen en distantie, maar 
vooral erkenning van zijn eigen houding. 

Ook een andere respondent, psycholoog, wijst resoluut het gedrag van een collega af 
wanneer deze de betekenis van geld minimaliseert. Ingegeven door haar afkomst is de 
zorg voor een vaste positie voor haar altijd van groot belang geweest: 

Anderen maken zich daar op de een of andere manier niet druk over. Die zeggen ijs-
koud: ‘Nou, bij ons speelde geld helemaal geen rol hoor, daar hadden we het niet over, 
dat is helemaal niet belangrijk hoor.’ Die weet dus niet wat ze zegt. Dat is de volkomen 
bevestiging van alles wat Karl Marx en al die lui zeggen. Totaal geen bewustzijn, ik 
sloeg daar echt bij achterover. Hoe kan iemand dat zeggen? Anderen maken zich daar 
niet zo’n zorgen over, die komen er blijkbaar vanzelf, of anders misschien niet… 
(28_160)

Het is niet de boodschap op zich, maar de naïviteit waarmee zij gebracht wordt en het 
gebrek aan maatschappelijk ‘bewustzijn’ die als ergerlijk ervaren worden. Dat geldt 
ook voor de tegenstelling tussen haar levenstraject waarin zij constant de omstandig-
heden moest overwinnen, en de vanzelfsprekendheid van ‘er te zijn en te komen’. 
In veel interviews is dit een terugkomend thema: de ernst en het gewicht van ons 
bestaan versus de lichtheid en het spelkarakter van het bestaan van hen die geld achter 
zich hadden staan. De omgang met geld symboliseert deze tegenstelling en laat zien 
dat er geen vergelijk mogelijk is. Dit is een totaal onbekende situatie, geld dat men 
gratis en voor niets ter beschikking heeft. En ook al heeft men een goed inkomen 
verworven, het gevoel van evidentie dat men bij de anderen opmerkt, verwerft men 
niet. De verontwaardiging van bovenstaande respondent demonstreert bovendien dat 
zij dit ook niet wil of kan. 

Het gaat echter niet alleen over de dubbele bodem van de betekenis van geld, het gaat 
er ook om betrokken te worden in een communicatiecontext waar men geen deel van 
wil uitmaken, waardoor men de druk ervaart om zich eraan te onttrekken. Behoren tot 
de medische beroepsgroep betekent dat je niet alleen participeert in een professionele 
context, maar ook in een context van sociale opvattingen en rituelen waar je niet bij 
wilt horen:

  Het [naam van ziekenhuis, MM] in die tijd was wat dat betreft een verschrikkelijk zie-
kenhuis, een enorme ballentent, (…) echt vreselijk, elkaar afzeiken… Ik zal je vertellen, 

7.4  De diepere bodems van de communicatie

Als besluit en naar aanleiding van dit laatste citaat bekijk ik nog even het communicatie-
aspect van het ‘gevoel voor onderscheid’ en met name de meer verborgen betekenissen 
ervan. Door te spreken over communicatie impliceer ik dat hier wederkerigheid in het 
spel is, maar ook dat die wederkerigheid de al dan niet vermoede dubbele bodems van 
de boodschap kan betreffen. In het proces van de constructie van de sociale verschil-
len naar aanleiding van de afkomst waar we het in het voorgaande over hadden wordt 
niet letterlijk gesproken over afkomst, maar wordt het gedrag en de attitude getoetst. 
Deze toetsing is doorgaans impliciet en subtiel of kan verschuiven naar het profes-
sionele terrein, maar opvallend is dat er juist niet gezegd wordt waar het om gaat. Er 
speelt aversie, onbegrip en afwijzing, sommigen nemen het niet persoonlijk op, maar 
anderen wel. Daarbij gaat het niet om fracties van bijvoorbeeld de intellectuele klasse 
die zich via smaak of visie van elkaar onderscheiden, maar om het op gelijk niveau 
communiceren met collega’s die duidelijk uit een rijke sociale klasse komen. Om te 
begrijpen hoe dat in zijn werk gaat, grijp ik terug naar het voorbeeld van de collega 
(afkomstig van ‘oud geld’) die van mijn respondent geld geleend had voor een kroketje 
(10_59) en dat niet terugbetaalde. Mijn respondent verwijst weliswaar naar de sober-
heid en/of gierigheid van zijn collega, maar dat is geen excuus, en hij vermoedt – en 
dat maak ik op uit hetgeen hij erop laat volgen – dat hier een dubbele bodem in schuilt. 
Zijn soortgenoten laten zich niet kennen (ze lachen mee als je hen bekritiseert) maar 
laten je wel vallen als je niet datgene zegt wat zij willen horen. Dat proces van uitslui-
ting vindt dan stilzwijgend en zonder uitleg plaats.
In de beleving van mijn correspondent komt het niet terugbetalen van het geleende 
geld niet voort uit ‘gewoon’ menselijk falen zoals vergetelheid of slordigheid, maar 
uit een vreemd patroon in de omgang met geld. Los van het morele aspect verbaast 
hij zich erover dat een rijke man zo met geld en dus ook met hem omgaat. Op basis 
van dit verborgen patroon zijn er blijkbaar meerdere interpretaties mogelijk van de 
‘normale’ zakelijke transactie dat geleend geld wordt terugbetaald. Of, met andere 
woorden, de zakelijke transactie is blijkbaar niet alleen zakelijk, ze drukt blijkbaar 
nog andere betekenissen uit. Van die betekenissen heeft mijn respondent hoogstwaar-
schijnlijk wel een vermoeden, hij had het geld gewoon kunnen terugvragen, maar dan 
was hij in zijn ogen bezweken voor de provocatie van de andere. Hij wil niet meedoen 
met het ‘spelletje’ waarin van hem een soortgelijke tegenzet verwacht kan worden (zie 
ook het verhaal van de farmacoloog in hoofdstuk 6, die in een contract allerlei niet 
afgesproken clausules zag opgenomen en vooral: de reactie van zijn mede vennoot - 
2_103-106).

Het gaat hier om de uiteenlopende betekenissen van omgang met geld. In het geval 
van mijn respondent verwijst zijn omgang met geld naar schaarste, afhankelijkheid 
en solidariteit. Ook al verdient hij nu aardig (10_55), hij komt uit een gezin waar sober-
heid geen ‘zelfgekozen’ leefstijl, maar een noodzaak was. Men leefde in het besef dat 
het altijd wel eens op kon houden en dat je daarom de ander wel eens nodig zou kun-
nen hebben. In dat kader was terugbetalen van geleend geld (hoe dan ook, desnoods 
via karweitjes) geen optie maar een noodzaak waar sancties op stonden. In dat verband 
spreekt Bourdieu over ‘le choix du nécessaire’, ‘le gout de nécessité’ en ‘le principe 
de la conformité’ (Bourdieu, 1979: 433.). Aan de andere kant lijkt het gedrag van de 
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Al kan men het professionele handelen en de sociale betekenis van de communicatie 
die er plaatsvindt niet helemaal uit elkaar halen, op het niveau van de professionele 
inhoud zijn er meer mogelijkheden tot gelijkwaardige communicatie. In de data 
tekent zich bovendien een tendens af dat die mogelijkheden groter worden naarmate 
deze professionele inhoud meer betrekking heeft op een exact vakgebied. Althans, 
het lijkt er makkelijker om de culturele en sociale context te abstraheren en status 
te ontlenen aan professionele verdiensten. Het gaat om het vak, en als men carrière 
maakt gaat het vooral om je vakkennis en niet om je sociale vaardigheden. Dat is 
anders waar communicatie het kerngebied uitmaakt van de professionele activiteit 
– bij leidinggevenden bijvoorbeeld. Op dat punt wordt juist een soort ludieke instel-
ling vereist waardoor men afstand kan doen van de eigen opvattingen en behoeften 
(zie ook Huizinga, 1950: 36) en om kan gaan met afwijkende waarderingen en zelfs 
vijandige opvattingen. Dit vereist specifi eke psychologische competenties, met name 
om deze afwijkende opvattingen niet te dichtbij te laten komen, ze als een soort spel te 
benaderen, een onderscheid te maken tussen wat je er zelf van vindt en datgene wat je 
er op communicatief niveau over aan de orde stelt. Daarmee gaat het over het subtiele 
spel van wat wel en wat niet gezegd kan worden, waardoor eventuele labiele sociale 
verhoudingen in evenwicht blijven. Een belangrijk probleem dat in de onderzoeks-
groep meermaals gesignaleerd wordt, is dat men zich moeilijk los kan maken van de 
eigen subjectieve invalshoek, vooral als het gaat over opvattingen en verworvenheden 
waarmee men zich juist kan onderscheiden van de anderen. Op zich zijn het opvat-
tingen als een ander, maar tegelijkertijd ook niet, omdat zij andere belangrijke waar-
den symboliseren: de band onderhouden met het oude milieu bijvoorbeeld (1_ 116-117) 
zodat elk confl ict hierover als een persoonlijke aanval wordt ervaren. In tegenstelling 
tot leiding geven biedt het professionele veld meer mogelijkheden om deze verwor-
venheden uit te bouwen en tegelijkertijd toch verantwoordelijk te zijn en invloed uit 
te oefenen. Beschikken over de communicatieve competenties om leiding te geven en 
boven de partijen te staan kan je beschouwen als een vorm van cultureel kapitaal waar 
kinderen uit de arbeidersklasse niet over beschikken en dat ze als een secundaire vorm 
van socialisatie moeten zien te verwerven. Opvallend is dat dit niet meer opgaat voor 
hun kinderen.

7.5  Ook het eigen gezin maakt een verschil

7.5.1  Partnerkeuze

Van een aantal (mannelijke) respondenten hebben we gezien dat zij via hun vrouw ken-
nismaakten met een andere communicatieve wereld (6, 16) terwijl het klassenverschil 
niet zo groot was: ‘net iets erboven’ (16_94): ambtenaar, boekhouder. Van een andere 
respondent (20_175) weten we dat hij met de dochter van een ondernemer getrouwd 
is geweest en dat leverde tegenstrijdige ervaringen op. Toen hij haar ontmoette was hij 
nog jong en naïef, en om zijn blunders uit onbekendheid heeft men nog jaren gela-
chen in het gezin van zijn schoonouders. Ik had het al over een aantal respondenten 
die omwille van hun lagere sociale afkomst door hun schoonmoeder expliciet werden 
afgewezen, en hun relatie toch hebben doorgezet (29 en 32). Een andere respondent, 

[naam van een andere respondent, MM]3[naam van een andere respondent, MM]3[naam van een andere respondent, MM]  en ik gingen samen co-schappen doen en na 
een week hield hij ermee op en dat was niet voor niets. De eerste week was de gruwe-
lijkste week, wij werkten op de longafdeling en hoe daar met mensen werd omgegaan, 
dat was verschrikkelijk! Professor [naam, MM] die daar met de witte vloed de zaal doet 
bracht ons naar een zaal waar een Turkse vrouw lag – dat zal 1979 geweest zijn – we 
stonden met zijn allen rond het bed en hij: ‘Draait u zich eens om’ [imiteert bekakt 
accent, MM]… geen reactie. Opnieuw: ‘Draait u zich eens om’. En toen zei hij: ‘Nou, 
het lijkt hier soms wel diergeneeskunde!’ Dat soort dingen, dat was verschrikkelijk. (…) 
Er waren wel meer van die dingen met longartsen, een keer zag je niets op een röntgen-
foto en hij zei: ‘kijk eens naar de naam, het zal wel een buitenlandse naam zijn’. Dat 
was schering en inslag in [naam van ziekenhuis, MM]. Dat [de andere respondent, 
MM] het na een week voor gezien hield, kon ik me heel goed voorstellen. (22_29-31)

Het gaat hier om zowel het onverholen racisme van deze opleider, als om het ritueel 
van ‘afzeiken’. Het vernederen en krenken dat daarbij hoort en dat in ontgroeningritu-
elen gereproduceerd wordt voor insiders kan best een cohesieversterkende betekenis 
hebben, maar vereist wel een rücksichtlose ‘onderwerping’ aan de mores van deze 
sociale groep. Afzeiken in een externe context – niet onder elkaar, maar in het zie-
kenhuis waar andere artsen en patiënten zijn – kan je dan zien als een symbolische 
bezetting van een professioneel territorium. De impliciete boodschap die deze respon-
denten lijken te horen is: als je niet kan afzeiken of niet wil zien dat dit ‘afzeiken’ is, 
hoor je er niet bij. Ook hier geldt dat je aan dit soort gedrag geen enkele boodschap 
hebt als onderwerping en krenking een ‘normale’ conditie is van je bestaan4. Het is 
vrij evident dat deze respondenten daar niet bij wilden horen, de ene ging uiteindelijk 
sociologie studeren. De respondent die hier aan het woord is beet echter door:

  Ja, ik bedoel, wat moet je dan? Er waren ook chirurgen die onderling assistent-internis-
ten afzeken. Later ontdekte ik dat de sfeer in de perifere ziekenhuizen veel gemoedelijker 
was, in die tijd gingen de jongeren het ook wel anders aanpakken. Het was daar [in 
naam van ziekenhuis, MM] echt nog negentiende eeuw. Dus ik wist al heel snel: ik wil 
niet in een ziekenhuis werken en dan maar lullen over hypotheken en auto’s. Ze zaten 
ook allemaal bij Rotary, dat vonden ze interessant. (22_33) 

Met dit soort nuchterheid van ‘wat moet je anders’ heeft hij de morele klappen enigszins 
opgevangen. Deze respondent is uiteindelijk schoolarts geworden en voelt zich daarbij 
als een vis in het water. Achter deze nuchterheid school een professionele drive. 

Ook bij anderen is zich concentreren op professioneel handelen een gangbare stra-
tegie om zich enigszins immuun te maken voor dit soort afwijzingsrituelen. In het 
licht van vorige citaten klopt een eerdere uitspraak van een andere respondent niet 
helemaal: ‘in onze witte jas zijn we allemaal gelijk’ (17_154), maar wel enigszins. 

3  Zij waren niet op de hoogte van elkaars deelname aan het onderzoek.

4  Een journalist schreef me dat zij ooit vernomen had dat het Utrechtse UVSV voorzag in extra 
ontgroeningrituelen voor ‘arbeidermeisjes’. Ik heb de exactheid van deze bewering niet kunnen 
vaststellen, noch de tijd waarin dit plaatsvond. 
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Er werd welwillend op de blunder van een 18-jarige arbeidersjongen gereageerd, 
en of het een uiting was van acceptatie of niet, misschien maakte zijn ‘anders-zijn’ 
hem wel aantrekkelijk. Toch is het een onvoldoende op het toelatingsexamen, op zijn 
minst is het een signaal dat hij grondig bijgespijkerd moest worden en dat kwam hem 
goed uit. Eerder zagen we al dat hij door zijn collega’s gepercipieerd werd als een lid 
van de hogere klasse en dat kwam onder meer doordat zijn vrouw hem ging kleden. 
Bovendien kocht haar vader een prachtig pand voor hen op een centraal plein in de 
binnenstad. Toen zijn vrouw hem verliet donderde zijn wereld in elkaar. Hij moest 
noodgedwongen weg uit het chique pand en vooral:

Dat ik de status verloor was heel erg. Ik heb nooit suïcideneigingen gehad, hoewel het 
mij aantal jaren behoorlijk wat heeft gedaan. Ik verloor dus die status: ik moest hele-
maal weer opnieuw beginnen. (20_195)

Hoe hij met dit persoonlijk drama omging zal ik in het volgende hoofdstuk behande-
len, maar opvallend is dat deze situatie een weerspiegeling is van de stijgingsmythe 
van het ‘trouwen met een rijke vrouw’. Hierover worden onder mannen vele verhalen 
verteld en grappen gemaakt en de hardnekkigheid ervan heeft waarschijnlijk te maken 
met het verlangen om rijk te worden zonder er iets voor te hoeven doen, verliefd wor-
den is voldoende. Maar belangrijker is dat de mythe ook staat voor het verlangen naar 
erkenning in de vorm van sociale stijging dat door iemand anders uit de hogere klasse 
wordt gerealiseerd (Barthes, 1975: 231 en vv.). Het was zijn schoonfamilie die de orga-
nisatie van zijn intrede in het hoger milieu realiseerde en het was zijn vrouw die de 
uiterlijke presentatie van deze stijging ter hand nam. Hij voelde zich daar goed bij en 
het ging hem goed af: een kast van een huis, schitterende feesten, hij zag er elegant 
uit, hij had een prachtige en rijke vrouw. Deze mythe is ook een sprookje en bevat 
daarom ook een waarschuwing: het houdt een keer op. Eerder heb ik mij afgevraagd 
of het klassenverschil toch niet op de een of andere manier een rol was blijven spelen. 
Hij had daar niet zo’n duidelijk antwoord op, maar achteraf ging hij wel psychologisch 
aan de slag met zijn gretigheid om erbij te horen en met de afhankelijkheid die daaruit 
voortkwam. Het was hem te gemakkelijk gegaan, hij had zich te snel aangepast en was 
daardoor waarschijnlijk zijn aantrekkingskracht op basis van het anders-zijn verloren. 
Hoe dan ook, hij beleefde deze scheiding als een groot debacle waarbij het status-
verlies een grote rol speelde. Hier kom ik in het volgende hoofdstuk nog op terug.

Veel sterker uitgewerkt in pulp, is de mythe over een rijke man trouwen. We zagen al 
dat een respondent een relatie kreeg met een jongen uit een rijke familie (zie 29_79) 
en in haar getuigenis werd het daarbij horende cliché van de boze schoonmoeder 
geschetst. Voor haar ging het echter niet om de intrede in een hogere klasse, verder in 
deze paragraaf zullen we zien dat zij met de opvoeding van de kinderen het tegendeel 
nastreefde. Maar los van deze mythe en op een duidelijk ander niveau spreekt een 
andere respondent – achteraf – over de functionaliteit van haar partnerkeuze, niet 
zozeer in het kader van een vlotte en door anderen geregelde sociale stijging, maar 
wel als een onbewuste zet in haar eigen ambitieontwikkeling. Zij was getrouwd (en na 
twintig jaar gescheiden) met iemand die minder opleiding had dan zij:

die pas later is gaan studeren, is getrouwd met een vrouw uit het arbeidersmilieu die 
mulo had. Na haar huwelijk met hem hield ze op met werken. Meerdere huwelijken 
zijn gestrand, onder meer omdat de respondent een workaholic was, maar ook omdat 
de respondent door zijn studie in een andere wereld terechtkwam. Deze respondent 
had een relatie met een meisje uit zijn dorp: 

  Tijdens mijn eerste jaar werd mijn vriendin zwanger, (…) er stond ons niets anders 
te doen dan het kind te laten komen en te trouwen. Ik had het helemaal gehad met 
de gereformeerde kerk, maar om toestemming te krijgen van de ouders (wat moest) 
en omdat ik het contact met hen niet kwijt wilde, moesten we noodgedwongen voor de 
kerk trouwen. Maar daarvoor moest er een openbare schuldbekentenis plaatsvinden: 
op zondag in de kerk voor de preekstoel. Nu waren er in [plaatsnaam, MM] nogal veel 
stelletjes die moesten trouwen, en die werden dan ‘opgespaard’ zodat ze daar niet alleen 
stonden. Met drie stellen stonden ze daar dan voor het aangezicht van de gemeente 
schuld te bekennen. Ik heb het als een zeer vernederend gebeuren ervaren. (…) De 
relatie met mijn vrouw liep niet, geen slaande ruzies weliswaar, het ging gewoon niet. 
Ik werd aan de universiteit bovendien verliefd op een medestudente (die uit een hoger 
milieu kwam). Die verhouding heeft jarenlang geduurd en ik heb het thuis nooit ver-
teld. Wij hielden van elkaar en na verloop van tijd dwong ze me te kiezen voor haar of 
voor mijn gezin. Hoewel ik van haar hield en ik in een slechte relatie leefde, kon ik mijn 
gezin niet verlaten. Ik voelde me zeer verantwoordelijk voor vrouw en kind en ik voelde 
me vooral schuldig. Op dat niveau heeft de verinnerlijkte gereformeerde kerk mij meer 
parten gespeeld dan mijn arbeidersafkomst. (30_16)

Door een buitenechtelijke relatie op te bouwen met een medestudente, die bovendien 
uit een hoger sociaal milieu afkomstig was, werd zowel een emotionele binding met 
het hogere milieu als een breuk met de kerkelijke moraal symbolisch voltrokken. Dit 
is een zeer klassiek verhaal, waarbij de vraag is wat hier de specifi eke betekenis van 
het arbeidersmilieu zou kunnen zijn – tenzij er ook een onbewuste angst heeft meege-
speeld voor de typische ambitie van de vriendin – waar ik het al eerder over had (30-19). 
Dit thema is in het gesprek niet verder uitgediept, maar in een ander interview kwam 
het verband tussen het huwelijk of de relatie en de sociale stijging wel aan de orde. 
Al eerder hebben we gezien dat een respondent trouwde met een dochter van een 
ondernemer, en dat betekende een forse sociale stijging. Dat die keuze voor hem van 
groot sociaal belang was, realiseerde hij zich pas na de scheiding. Hij had haar nodig 
als gids, maar dat maakte hem ook erg afhankelijk: 

  Zij overrulede mij natuurlijk enorm, man... Ik leerde haar kennen, zij nam mij mee, 
ik kwam daar thuis, ik zat daar zo [doet stijf gebaar, MM], ik durfde me nauwelijks te 
verroeren, maar ik kon natuurlijk wel een beetje toneel spelen, dat ging uiteindelijk wel 
aardig. Ik zie mij nog staan – ik kende haar een paar weken – toen er bij haar thuis 
een pakket werd afgeleverd, een zending uit Duitsland. Men maakte het open en er zat 
een schitterende antieke tafel in. En ik zei: ‘Hei, maar wacht eens even, die tafel is niet 
nieuw!’ En daar hebben ze natuurlijk jaren om gelachen, een kostbare antieke tafel. 
(20_184) 
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7.5.3  De kinderen

Dat neemt niet weg dat met name het gedrag van de kinderen confronterend kan zijn 
en dat komt in enkele gevallen doordat de kinderen zich geen beeld kunnen vormen 
van de voorgeschiedenis van hun vader of moeder. Op mijn vraag hoe zijn kinderen 
zijn milieu van afkomst ervaren, vertelt een respondent deze illustratieve anekdote: 

We waren laatst in Barcelona en daar was een metselaar een muur aan het opknap-
pen. Ik vertelde hun dat hun opa dat ook deed. En daar schrokken ze van. Dat was 
moeilijk… [ontroering, MM]. In eerste instantie merkte ik dat ze dat weigerden te 
accepteren. Zo van: ‘dat kan niet’. Dat was dus een echte arbeider, met een broek die 
onder de kalk en het cement zit. Raar dat het me zo pakt… (3_168)

Het perspectief dat met veel pijn en moeite werd achtergelaten, is geen realiteit voor 
de kinderen, maar dit verschil is wel in de opvoeding geconstrueerd. Een andere res-
pondent, van wie zijn ouders nog wel in beeld zijn, heeft dit leven met verschil en 
uitsluiting, samen met zijn vrouw, wel aan de orde gesteld:

Ik ben getrouwd, heb kinderen. Klasse heeft niet echt een rol gespeeld, mijn vrouw is van 
boerenafkomst. Ik vind het fascinerend dat mijn kinderen, mijn dochter is bijna 23 en 
mijn zoon bijna 20, wel een hele bijzondere achtergrond hebben, want hun moeder is 
zich ook altijd heel bewust geweest van allerlei zaken. Die had andere problemen op 
school, zij rook naar kuilgras, moet je je voorstellen, veel mensen vonden dat vies… Dat 
is iets als een winkelhaak in je jas. Dat stigmatiseren, die dingen waren wel heel herken-
baar. En het is wel leuk, we hebben onze kinderen wel een heleboel dingen meegegeven, 
vanuit ons eigen milieu, ook: hoe dingen anders kunnen zijn. Maar verder zijn het 
natuurlijk gewoon middenklassenkinderen, ze zijn in redelijke welvaart opgegroeid en 
zo, maar ze hebben allebei wel heel veel diepgang, dat is heel erg leuk (2_118). 

Het kan ook met de leeftijd van de kinderen te maken hebben – de kinderen van 
de vorige respondent zaten nog op de middelbare school – maar een goede midden-
klassenopvoeding sluit niet per se uit dat een ander perspectief aan de orde gesteld 
kan worden. Dat was per slot van rekening ook datgene waar de vorige respondent 
in Barcelona een poging toe ondernam. Eigenlijk is van beide respondenten de bood-
schap dat er in de opvoeding gewerkt moet worden aan ‘een ander perspectief’ om 
naar de sociale werkelijkheid te kijken en de aanwezigheid van de eigen ouders maakt 
dit natuurlijk levendig. Maar het kan in de opvoeding ook bewust ter hand genomen 
worden door gebruik te maken van de cultuurverschillen van de afkomst. De respon-
dent die afgewezen werd door haar rijke schoonmoeder wil dat haar kinderen zelfver-
trouwen krijgen en vindt dat ze daarin geslaagd is: 

  Ik vind dat ze behoorlijk lekker in hun vel zitten en hun eigen dingen doen en keuzes 
maken. De een meer dan de ander. Dat heeft dan ook weer met karakter te maken. 

 V.: Ze zijn eigenlijk ook lid van een andere klasse.
  A.: Ja, en dat vind ik ook wel eens lastig en ingewikkeld. Mijn man heeft een hele andere 

achtergrond en daar ben ik heel blij mee. Als ik iemand had die net als ik dat serieuze 
zou hebben; dat zou helemaal niet gezellig zijn. Hij is veel losser, gaat heel gemakkelijk 

  Ja, helaas, dat is wel een rare keuze geweest. (…) We zijn twintig jaar bij elkaar geweest.   Ja, helaas, dat is wel een rare keuze geweest. (…) We zijn twintig jaar bij elkaar geweest.   
Ik heb hem half onbewust gekozen omdat het een hele leuke vader zou zijn voor kleine 
kinderen, en dat was ie ook. En: het was geen carrièremaker, dus we hebben het altijd 
samen gedaan en dat was een hele goede verdeling en samenwerking. Ik was veel meer 
weg voor mijn opleiding en hij had niet zo’n ambitie als ik, hij werkte parttime en vond 
het hartstikke leuk om huisman te zijn voor een paar dagen, dus dat paste prima bij 
mijn plannen. (28_164-166)

7.5.2  Huwelijksleven

Op het moment van het interview hadden er vijf respondenten geen relatie, de mees-
ten waren getrouwd of hadden een vaste partner. Een aantal respondenten is aan de 
tweede of derde partner toe, maar de meesten zijn nog steeds samen met de eerste 
partner. Voor een respondent die gescheiden was, gold een zeer klassiek patroon:

Ik was echt een workaholic in spe, we hadden wel leuke vakanties en we hebben allerlei 
dingen gedaan, maar ik moet wel bekennen dat ik op een bepaald moment zag dat ik 
een dochter van 6 had en een dochter van 10. De tijd vloog onder mijn handen van-
daan, ook met mijn zoon. Als ik dat over mocht doen dan zou ik dat heel anders 
gedaan hebben.(27_32)

Na zijn scheiding ontmoette hij een andere vrouw, die op een bepaald moment hoogle-
raar kon worden en met wie hij een gelijkwaardige relatie kon opbouwen. Een andere 
respondent, de docent fi losofi e, vertelt dat zijn vrouw meer verdient dan hij en daar-
mee onderscheidt hij zich van zijn collega’s, vooral in de manier waarop zij hun relatie 
inrichten. Het is dus al bijzonder dat zijn vrouw meer verdient: 

  Ja, en ik heb daar persoonlijk geen moeite mee. Ik vind het sociaal gezien een interessant 
fenomeen. Dat zie je niet vaak. Mijn collega’s hebben thuis een huisvrouw zitten, dat zeg-
gen ze niet, maar die hebben ze wel. Die worden volkomen supported, en hier is het tegen-
deel het geval. Ik moet echt sappelen, ik doe heel veel in het huishouden. Ik heb een vrouw 
die belangrijker is dan ik, maatschappelijk gezien. Daar klop ik mezelf voor op de borst.
Mijn collega’s beseffen dat niet, die weten niet dat ze een sloofje thuis hebben zitten; dat 
dringt niet tot hen door, dat vinden ze gewoon. Typisch, ze zijn niet geëmancipeerd. 
(6_137-139)

Deze weinig fl atteuze typering van zijn collega’s positioneert hem wel in een specifi ek 
fragment van de intellectuele klasse, maar is niet makkelijk te herleiden tot zijn arbei-
dersafkomst. En dat is eigenlijk de algemene regel: men leidt nu doorgaans het leven van 
de goed opgeleide, intellectuele middenklasse en die levenswijze kent een aantal stan-
daarden: de kinderen krijgen een goede opleiding, men woont doorgaans in een koop-
huis in een goede buurt, men verdient redelijk tot goed, de partner werkt, men verdeelt 
de taken in het huishouden, er zijn boeken in huis, doorgaans (niet altijd) ligt de politieke 
interesse links van het midden. Om in de termen van Bourdieu te praten, het gaat om de 
groep met veel cultureel, maar minder economisch kapitaal (Bourdieu, 1979: 296). Men 
is in grote lijnen integraal deel gaan uitmaken van de goed opgeleide middenklasse.
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Een andere respondent heeft wel te maken met rebels gedrag van haar dochter. Zij 
heeft twee kinderen en geen van beide heeft een studie gedaan die toegang tot de 
universiteit kon verschaffen. Haar zoon bereidt na een moeilijke periode een ‘prestige’ 
master voor, maar: 

  Mijn dochter is een rampzalig verhaal geworden. En dat zal wel iets met de moeder-
dochterrelatie te maken hebben. Zij is door mijn ambitie – denk ik – in het gymnasium 
terechtgekomen, waar ze niet had moeten zitten. Heeft zonder al te veel te doen de 
derde klas nog bereikt zonder te blijven zitten en toen heeft ze het er helemaal bij laten 
zitten, ze wou toen naar het vwo, op een andere school. Daar is ze ook weer blijven zitten, 
zo erg dat ze niet eens naar de havo kon. Ze blowde en spijbelde, de hele zooi, en hing 
met allemaal randfi guren rond, met uit huis geplaatste kinderen, probleemgevallen. 
Dat is een verschrikkelijke tijd voor mij geweest. Toen is het haar wel gelukt (…) een 
havo-diploma te halen, dus klas 4 en 5 in één jaar. Toen wou ze een jaar niks, nou ja, 
niks, we waren inmiddels al gescheiden toen zij in de eerste klas zat, dat heeft misschien 
ook gespeeld: een week bij vader, een week bij moeder… Achteraf denk ik: hadden we het 
niet nog een paar jaar kunnen uithouden…

  (…) ‘Nou ja, dan word je maar een werkende jongere’, zei ik, ‘en betaal je wel kostgeld’. 
Dat heeft ze keurig gedaan, haar vader stond er ook achter. Inmiddels had ze al een 
vriendje, daar ben ik ook niet blij mee, die is ondertussen al uit vier of vijf scholen weg-
gestuurd of weggegaan. Hij heeft wel vmbo afgemaakt, nou ja, hij is nauwelijks naar 
school gegaan, maar hij is ook niet dom, dus dat heeft hij mogen halen. Zij is met 
hem nog drie maanden naar India geweest, zijn vader woont daar als hippie met een 
Engelse vrouw, in dat gebied waar vroeger de Bhagwan zat. 
Toen studeerde [naam van zoon, MM] af en dat vond ze heel leuk en toen zei ze: ik heb 
ook zin om te studeren en nu doet ze hbo Rechten. (…) Ze woont (…) uit huis, dat is 
wel goed voor onze verhouding denk ik, want anders kan ik het toch niet laten om 
iedere dag te kijken wat ze doet en of ze wel een boek in handen heeft. Ja, ze gaat er toch 
meestal wel heen geloof ik, en ze doet wel wat… Ik moet me er niet mee bemoeien, maar 
ja... (28_201-205)

De moeder wijt het aan de moeder-dochterrelatie, maar zij ziet tegelijkertijd ook dat 
haar dochter geen boodschap heeft aan de ambitie waar zij – als arbeiderskind – zo 
hard voor moest knokken. Knokken was eigenlijk normaal in haar ouderlijk gezin en 
vanuit die mentaliteit benadert ze ook haar kinderen: 

  Ook hard werken om hogerop te komen, dat diploma’s belangrijk zijn, dat besef hebben 
ze niet. Nou ja, nu inmiddels heel geleidelijk aan, maar niet omdat ik zo mijn best 
deed. Ik heb onlangs een voordracht gehoord over Israëlische vrouwen. Die hadden alle-
maal moeders die na de oorlog naar Israël gevlucht zijn, die daar vanaf niets alles hebben 
moeten opbouwen en hebben met heel veel erg moeite een leven opgezet, een gezin. Ze 
hebben hun kinderen laten opgroeien en leren, en die dochters maakten er allemaal een 
puinhoop van. Tot hun grote teleurstelling, en dat werd als volgt verklaard: alles wat 
bij die moeders onbewust had moeten blijven, alles wat niet paste in hun streven het te 
moeten redden en te moeten overleven, dat is onbewust overgedragen op de dochters en 
die leven dat uit. En toen dacht ik: zou dat bij mij en mijn dochter ook niet zo een beetje 
aan de hand zijn? (…) Het was voor mij ook niet te verdragen dat zij die alles in de 

met geld om, terwijl ik op elk dubbeltje zit. Ik ben nog steeds degene die het geld regelt, 
maar ik ben daar gaandeweg wel steeds gemakkelijker mee omgegaan en daar ben ik 
wel blij mee. Hij heeft mij dan weer nodig om de hand een beetje op de knip te houden. 
Het botst natuurlijk, er is veel gedoe over en dat zal altijd zo blijven. (…) En voor de 
kinderen is het ook leuk; die weten precies wat ze bij wie moeten halen. (29_161)

De realiteit tot een andere klasse te behoren dan de ouders roept bij deze respon-
dente tegenstrijdige gevoelens op. In deze context verwijst ze naar de verwantschap 
die ze voelt met de Marokkaanse werkster, terwijl ze zich ervan bewust is dat ze tot een 
andere klasse behoort. Dat bewustzijn leidt ook hier weer tot actieve en diepgaande 
refl ectie en dat doet zij door de vanzelfsprekendheid waarmee haar kinderen de leef-
wijze van de hogere klassen percipiëren te problematiseren: 

  Dat de kinderen het vanzelfsprekend vinden dat we een paar keer per jaar op vakantie 
gaan en dan klagen dat we niet op wintersport gaan. Dan zeg ik: ‘Jongens, doe even 
normaal’. Ze zitten op school in [naam van een chique buurt, MM]. Nou, daar heb je 
een leuke omgeving. Laatst kwam [naam van dochter, MM] weer thuis en die vertelde 
dat ze bij die en die thuis was geweest waar ze een zwembad binnen hadden, en een dit 
en een dat. Ik zei: ‘Als je maar weet dat het inkomen dat wij hebben al ver boven het 
gemiddelde is en dan heb je nog heel veel mensen die daar ver onder zitten, en dan heb 
je er nog een paar zoals daar. Dus als je maar niet denkt dat dat normaal is en wij de 
‘sloebers’ zijn, want zo noemt ze ons dan, en daar word ik dan vrij boos om. (29_173)

De strategie die zij in de opvoeding van haar kinderen toepast is de impliciete en 
subtiele verleidingen van het sociale verschil expliciet maken door van perspectief te 
wisselen. Maar tegelijkertijd wil ze eigenlijk niet dat haar kinderen deze waarden van 
de hogere klasse als standaard zouden accepteren. Aan de ene kant spreekt hier haar 
eigen jeugd, want het heeft haar veel pijn en moeite gekost om de wereld te leren 
bekijken vanuit een ander perspectief, en dat perspectief heeft ze omgevormd tot een 
expliciete opvoedingswaarde. Aan de andere kant lijkt deze boodschap met betrekking 
tot de vorm op hetgeen haar moeder haar tijdens haar studie wel eens toebeet:

‘Doe nou maar niet alsof je meer bent dan wij. Denk maar niet dat je wat bent nu’. Ik 
heb daar verder ook nooit over gesproken. Ook nooit iets van trots gehoord. Ze zullen 
heus wel trots geweest zijn, maar het is nooit gezegd, tot op de dag van vandaag. 
(29_45)

Er zijn valide pedagogische argumenten die onderbouwen dat haar boodschap anders 
is dan die van haar moeder: zij wordt bewust, onderbouwd en niet rancuneus gebracht, 
maar heeft wel als bedoeling de kinderen binnen de actuele sociale positie te houden 
en hen niet te stimuleren tot onverantwoorde avonturen in de hogere klasse. Maar 
ook de boodschap van haar moeder was begrijpelijk binnen de context van een wat 
hardere strijd om het bestaan. Ondanks alle nuances en alle openheid doet ze eigen-
lijk hetzelfde als haar moeder, namelijk de kinderen binnen de grenzen van de klasse 
houden. Het verschil is dat de kinderen niet hetzelfde hoeven te doen als zij, namelijk 
een confl ict aangaan om te kunnen studeren.
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naal fenomeen. Bovendien hebben de grootouders ook een ontwikkeling doorgemaakt. 
Als voor de respondenten de arbeidersafkomst nog van enige betekenis kan zijn (voor 
bijvoorbeeld hun professionele identiteit), houdt het op bij hun kinderen. Door de 
opvoeding van de kinderen voltooit zich de integratie in de hogere klasse. Alleen als er 
problemen met de opvoeding van de kinderen ontstaan, heeft men de neiging terug te 
grijpen op de eigen geschiedenis. Het is waarschijnlijk niet toevallig dat opvoedings-
confl icten rondom een universitaire opleiding zich met name afspelen als de kinderen 
er niet zo’n groot belang aan lijken te hechten. Los van de individuele en relationele 
problematiek die daarbij speelt, horen de kinderen per slot van rekening tot een andere 
klasse en generatie waarin andere betekenissen over leren en opleidingen gelden.
Doorgaans echter volgen de kinderen het pad dat hun ouders op basis van hun oplei-
ding en hun beroep hebben uitgezet. Daarmee verwijderen zij zich door hun kinderen 
steeds verder van de klasse waaruit zij afkomstig zijn, men vindt dit niet meer dan 
normaal, maar soms roept het vervreemding op en onbegrip, met name daar waar 
blijkt dat de kinderen zich niets meer kunnen voorstellen bij of negatief reageren op 
de arbeidersafkomst. 

7.6  Conclusie

In de manier waarop de respondenten wonen, leven en hun kinderen opvoeden of 
hebben opgevoed onderscheiden ze zich op het eerste zicht niet van de sociale groep 
waartoe zij door hun opleiding en beroep zijn gaan horen. De meesten hebben een 
goed inkomen, meestal gaat het om een gezin van tweeverdieners. Ze hechten belang 
aan cultuur en literatuur, er is interesse voor maatschappelijke en intellectuele proble-
matiek, ze wonen doorgaans in goede buurten, hun kinderen zijn goed (universitair) 
opgeleid. Afgezien van enkele uitzonderingen (en dat hangt doorgaans samen met 
een loopbaan die niet aansluit op het opleidingsniveau) gaat het om een maatschap-
pelijk succesvolle groep met een hoog ontwikkeld professioneel profi el. In grote lijnen 
zijn ze qua leef- en denkstijl goed geïntegreerd in de professionele en intellectuele 
middenklasse, zodanig zelfs dat in de opvoeding van de kinderen de afkomst van de 
respondent (en de partner) geen onderwerp van gesprek is. Vanuit deze actuele bete-
keniscontext geven ze zin en betekenis aan hun levensloop en loopbaan.
Men is echter van ver gekomen, men weet heel goed waar men vandaan komt, wat 
dat betekend heeft en nog betekent. Er hebben harde confrontaties plaatsgevonden 
met het eigen milieu en met het nieuwe milieu. Alle verhalen laten zien dat men het 
gevoel had er harder aan te moeten trekken (in de buitenbocht lopen) dan de ‘ande-
ren’, dat de sociale netwerken op de verkeerde plek zaten, dat men geproefd, getest 
en getoetst werd. Omgangsvormen, codes en toegangscriteria maakten duidelijk dat 
men niet beschikte over het noodzakelijke culturele kapitaal om erbij te horen. Maar 
men straalde het ook niet uit, men had het niet geïncorporeerd. Typisch is de reactie 
op impliciete boodschappen over de betekenis van geld hebben. Ook het’ afzeiken’ als 
cohesieversterkend corps mechanisme roept alleen maar aversie op. Hier voelt men 
scherp aan dat men anders is, maar ook dat men anders wil zijn. Bekeken vanuit het 
‘old boys netwerk’ of het perspectief van ‘het hebben’ hoort men er niet bij. Op profes-
sioneel vlak des te meer. Hier voelt men zich gelijk. 

schoot geworpen kreeg, school, opleiding, daar totaal geen gebruik van maakte. Dat is 
gewoon niet te verdragen! En dat zal ze wel gevoeld hebben. Hoe het precies werkt weet 
ik niet, maar ik denk wel dat het een rol speelt, onbewust en onbedoeld. (28_209-213)

Heeft de moeder, in haar stimulans tot hard werken en studeren, onbewust haar eigen 
achterstand en datgene wat ze tekort kwam in haar opvoeding overgedragen op haar 
dochter? In ieder geval is haar dochter een kind van een andere klasse en van een 
andere generatie, en heeft ze een andersoortige opvoeding gehad dan de moeder. Deze 
dochter kan zich waarschijnlijk niets voorstellen bij het referentiekader van tekorten 
en frustraties dat voor haar moeder nog zeer belangrijk lijkt. Bovendien is dat in tegen-
spraak met het beeld van een in de maatschappij succesvol opererende moeder. Maar 
omdat zij een kind is kan zij haar moeder alleen confronteren met haar tegenspraken 
via haar gedrag, niet verbaal. 

Gemeenschappelijk echter met verhalen over de opleiding van de kinderen die als een 
successtory worden verteld, is het grote belang dat aan de opleiding gehecht wordt. Dit 
wordt gezien als de garantie dat de sociale stijging die door de vader of moeder gereali-
seerd werd (en vaak al in de vorige generatie in gang is voorbereid) doorgezet wordt in 
de volgende generaties. In die zin is er duidelijk sprake van een meritocratisch traject 
over generaties heen. Deze respondent, bedrijfsleider, heeft dan ook geld geïnvesteerd 
in de opleiding van zijn kinderen (Nyenrode, Rechten in Leiden). Gestimuleerd en 
materieel ondersteund door de vader ontwikkelen deze kinderen zich niet alleen in de 
richting van een succesvolle carrière, maar komen zij ook terecht in de kringen van het 
grote geld waar hun ouders tegenaan liepen. Het meest frappante is dat ze niet meer 
weten waar hun vader vandaan komt:

Mijn kinderen weten niet eens wat een arbeidersmilieu is. Mijn dochter zit in Leiden 
bij Minerva, en mijn zoon op Nijenrode. Nou, wat je daar allemaal tegenkomt... We 
hebben met z’n tweeën staan kijken naar de sportwagens waarmee die gasten daar 
kwamen. Hoe is het mogelijk. En dat zat hij daar met die uit de familie van [naam van 
bekend biermerk, MM]. (15_63) 

Dit is een vrij extreme situatie en de respondent wijt deze ontwikkeling dan ook aan 
de sterke ambitie die zijn vader – een boer die arbeider was geworden – op hem had 
overgedragen en die hij op zijn beurt verder op zijn kinderen overdroeg. Hetgeen de 
vader bereikt heeft via een indirect traject, wordt nu direct nagestreefd en daar heeft 
men veel voor over. Tegelijkertijd zijn dit opleidingpatroon en het daarop aansluitend 
beroep ook een voorbeeld van hoe de vorm en de inhoud van de positie die de vader 
heeft bereikt als richtsnoer gaat gelden voor de toekomstige positie van de kinderen. 

7.5.4  Middenklassengezinnen

Waar het gaat over opleidingsaspiraties en opvoedingswaarden hebben we hier te 
maken met degelijke middenklassengezinnen met aanverwante aspiraties, maar ook 
met dezelfde problemen en besognes. Als de (groot)ouders nog leven is de band en de 
confrontatie met het verleden nog wel enigszins aanwezig, maar eerder als een margi-
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Op die manier krijgen de integratie in de sociale klasse waar men qua opleiding en 
beroep bij is gaan horen en de constructie van identiteit die daarmee samenhangt het 
karakter van een niet-lineaire en soms tegengestelde beweging. De integratie in en 
identifi catie met de nieuwe leefcultuur en haar waarden gaat daarom gepaard met dis-
tantie: ook al integreert men zich in de nieuwe sociale leefwereld, men weet dat er ook 
een andere leefwereld bestaat met andere waarden en men beseft dat men daar ook 
nog had kunnen zijn. Ook al leeft men met beide voeten in de ene wereld, de andere 
wereld is op betekenisniveau nog steeds aanwezig. Van deze dubbelheid kan men last 
hebben, maar ook voordeel. Voordeel is dat men posities kan relativeren, andere per-
spectieven kan herkennen en hanteren en tegenslagen kan incasseren. Nadeel is dat 
deze dubbelheid een blijvende ervaring is. Het gevoel zich in de nieuwe leefwereld als 
een vis in het water te bewegen is het resultaat van inspanning en dat is eigenlijk een 
contradictio in terminis. Op die manier zijn – onder verwijzing naar Giddens (2005) 
– diversiteit en tegenstellingen de condities van het geïndividualiseerd bestaan gewor-
den: het zich wel thuis voelen in zijn actuele leefwereld gaat gepaard met distantie en 
refl ectie; afstand nemen van de betekenissen van vroeger gaat gepaard met erop terug-
grijpen om ongemak en afwijzing aan te kunnen; open communicatie als bevrijding 
ervaren zonder deze spontaan te kunnen inzetten waar je ze nodig hebt. 
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Wat heb ik er zelf in betekend?

8.1  Een geïndividualiseerd traject

Tot nu toe is in de presentatie van het interviewmateriaal vooral aandacht besteed aan 
de betekenis van de sociale en culturele context. Daardoor kan het beeld ontstaan dat 
contextuele antecedenten het plot zouden uitmaken van het levensverhaal onder het 
motto: het komt door mijn afkomst. In dit hoofdstuk zal ik aantonen dat dit niet het 
volledige beeld is, iedere respondent spreekt expliciet over de eigen inbreng in het 
levensverhaal. Ieder heeft zelf actie ondernomen en spreekt over de competenties en 
gebreken die hem of haar daarbij geholpen of belemmerd hebben. Desondanks heb ik 
bij sommige respondenten de neiging bespeurd zich als ‘object’ van de sociale en cul-
turele context te presenteren, terwijl niemand zichzelf zag als ‘subject’ of als centrale 
‘agent’ die het levenstraject gepland en uitgevoerd heeft. Doorgaans zijn de responden-
ten zich tegelijkertijd bewust van zowel de betekenis van de context als de betekenis 
van het eigen handelen in deze context. Meer dan eens konden respondenten niet goed 
aangeven of een bepaalde ontwikkeling of situatie nu aan henzelf te wijten was of aan 
specifi eke stimuli of begrenzingen van hun sociale milieu. Afgezien van de vraag of het 
überhaupt mogelijk zou zijn een strikte scheiding aan te brengen tussen aangeboren 
en aangeleerde competenties, is deze vraag vanuit mijn optiek niet echt interessant. 
Zoals ik in hoofdstuk 3 heb onderbouwd gaat het mij om het totale en dynamische 
proces van identiteitsconstructie waaraan zowel de betekenissen van de context als de 
verlangens, competenties en acties van het handelende subject samengebracht wor-
den. In dit hoofdstuk gaat het over de betekenis van deze competenties en acties. 

In eerste instantie heb ik bekeken welke persoonlijke kwaliteiten mijn respondenten 
hebben ingezet bij het construeren van identiteit. Vervolgens heb ik de persoonsken-
merken behandeld die hen daarbij volgens eigen zeggen in de weg hebben gezeten. 
Deze indeling is eigenlijk arbitrair en niet altijd sluitend, soms beschrijven de respon-
denten bepaalde kwaliteiten als een reactie op een tekort. Ten derde behandel ik in dit 
hoofdstuk enkele dilemma’s die zich in de interviews hebben aangediend en die ik van 
belang acht voor de kracht van identiteit – maar ook hier doet het onderscheid met de 
vorige paragrafen soms arbitrair aan. Ook al lopen deze invalshoeken door elkaar en is 
er niet altijd sprake van een sluitend onderscheid, ik handhaaf ze als handige opstap 
om beter zicht te krijgen op de betekenis van identiteitskapitaal en hoe daarbij elkaar 
versterkende en/of afbrekende kwaliteiten aan het werk zijn. Het gaat uiteindelijk, om 
met Hall (1991) te spreken, of de respondenten erin geslaagd zijn een eigen ‘thuis’ te 
creëren zodat men zich ‘subject’ kan voelen. De vraag is, met andere woorden, in hoe-
verre zij – als resultaat van het ontwikkelingsproces dat zij doorlopen hebben – in staat 
zijn refl exief om te gaan met de sociale en culturele antecedenten (Giddens, 2005). 
Waar het over de ‘eigen inbreng’ gaat is het soms moeilijk deze te scheiden van de 
betekenis van de context. In dit hoofdstuk beperk ik me daarom tot uitspraken waarin 
de respondenten het expliciet over het eigen kunnen en handelen hebben gehad. En 
ook waar ze expliciet spreken over ‘identiteit’ – meestal in de ‘klassieke’ betekenis van 
zelfbewustzijn van en trouw aan zichzelf. 
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8.2.1  Een sterk karakter

Om vol te houden en te slagen in leven en werk moet men over een sterk karakter 
beschikken, uitdagingen kunnen aangaan, hindernissen kunnen nemen en crisissen 
tot een goed einde kunnen brengen. Een respondent spreekt uit ervaring: 

Ja, je kunt er niet omheen, je moet er doorheen en alleen de sterke karakters houden het 
vol. Dan heb ik het wel over het arbeidersmilieu waar ik uit kom (…). Je moet er door-
heen, je moet jezelf aanpakken, je moet je al die dingen ook eigen maken, en als je het 
je eigen gemaakt hebt, dan wordt het ineens ook wel weer leuk. Maar elke keer die 
momenten dat je even door de grond gaat. Vreselijk. Maar volhouden, gewoon volhouden 
en op een goede manier doorgaan, en: vergeet de studie niet, want dat is de grondslag 
van je hele bestaan. (17_65)

Met ‘karakter’ kon hij ‘zich de dingen eigen maken’ die hij nodig had om te kunnen 
slagen en de crisissen aanpakken die daarmee gepaard gingen. Die waren niet gering: 
verlies van toelage door te zakken tijdens de middelbare school, zware identiteitscrisis 
aan de universiteit, dreiging van beëindiging van de studie door de militaire dienst, 
een zoon met psychiatrische problemen, verlies van professionele macht, fusieperi-
kelen. Zijn strategie was iedere keer: je concentreren op waar het om begonnen was, 
opnieuw beginnen, je er dwars doorheen slaan. Dat is volgens hem de kern van de 
uitdaging waar vooral zij die afkomstig zijn uit het arbeidersmilieu mee aan de slag 
moeten:

Door de crisissen word je wel sterker. Ik denk dat een hele hoop studenten uit het arbei-
dersmilieu – maar dat is jouw onderzoek – die aan een studie beginnen om dezelfde 
reden kunnen afhaken. Die gaan eraan onderdoor. Ik heb er een aantal meegemaakt, 
die kunnen dat niet bolwerken, die trekken zich in zichzelf terug. Die kunnen er niet 
tegen te worden weggezet als iemand die weliswaar studeert, maar eigenlijk niet in dat 
milieu thuishoort, daar moet je heel sterk voor zijn, daar moet je een bepaalde geaard-
heid voor hebben, of een karakter. Of het zit in je genen, of in je opvoeding, waarschijn-
lijk in alle twee. (17_177-178)

Of je karakter meegekregen hebt van huis of dat het in je genen zit is eigenlijk niet 
zo van belang, het gaat om de strategische inzet ervan. Je moet volop gaan voor de 
integratie in je nieuwe milieu, zegt hij, en karakter en doorzettingsvermogen helpen 
je daarbij. Zo kan je de frustraties aan waarmee je te maken krijgt wanneer je je de 
‘andere’ cultuur eigen maakt. Illustratief daarvoor zijn de pijnlijke confrontaties met 
de corpstradities van zijn medestudenten medicijnen. Hij noemt in het interview 
meerdere voorbeelden van situaties waarin hij ze uit de weg ging, en later heeft hij 
daar eigenlijk spijt van. Hier was hij de mist ingegaan en hierdoor had hij zich niet 
trouw aan zichzelf gevoeld. Zoals ik al eerder beschreef gold voor hem dat ‘terugkeren’ 
geen optie was, niet zozeer omwille van de afwijzing door zijn milieu van afkomst, 
maar omdat hij de andere en aansprekende wereld waarmee hij kennis had gemaakt 
niet meer kwijt wilde. Daarom kon hij zeggen dat tijdens zijn studententijd ‘de studie 
de grondslag van het bestaan’ vormde en hij voor zijn verdere leven een stabiele identi-
teit kon opbouwen rondom zijn beroep:

Indachtig de uitspraak van Giddens dat een autobiografi e een ‘correctieve ingreep’ is 
op het verleden en niet louter een kroniek van gebeurtenissen (Giddens, 2005: 76; zie 
ook hoofdstuk 1) kan zichzelf als subject presenteren ertoe leiden dat achteraf een zin-
volle samenhang in het biografi sch verhaal wordt aangebracht. Op die manier kunnen 
de respondenten hun levensverhaal vertellen als representatie van een strategische 
levensplanning (Giddens 2005: 85). In dit hoofdstuk zal ik onderbouwen dat er in 
de verhalen van de respondenten op het eerste gezicht weinig te merken is van ‘stra-
tegische levensplanning’, ook niet in de ‘reconstructie achteraf’. Slechts één verhaal 
neemt de vorm aan van de ontplooiing van een in de kiem aanwezig, oorspronkelijk 
plan. Dat plan wordt echter niet als een eigen verdienste gepresenteerd, maar op reke-
ning geschreven van de sociale en culturele context waarin de opvoeding plaatsgreep. 
Sommige respondenten hebben de neiging de oorzaak van hun moeilijke traject buiten 
henzelf te leggen, echter zonder het eigen aandeel te ontkennen. De meeste verhalen 
echter worden gepresenteerd als verbrokkeld, als reacties op de kansen en mogelijk-
heden die zich in de context aandienden, als een opeenvolging van vallen en opstaan, 
proberen in te halen wat men niet heeft gehad, enzovoort. Dat betekent echter niet dat 
de visie van Giddens hiermee weerlegd wordt. Alle respondenten gebruiken voor hun 
verhaal de taal en het discours van onze tijd en leggen accenten die ze in een andere 
tijd en onder andere omstandigheden waarschijnlijk niet gelegd zouden hebben. Maar 
ook weer opvallend is dat de meesten van hen zich zeer bewust zijn van deze discours-
verschillen en deze meerdere keren tot thema maken (bijvoorbeeld door hun ontwik-
kelingskansen te vergelijken met die van hun kinderen). Aan de andere kant leiden 
deze discoursverschillen niet tot afwijzing van het oude discours. Zo heeft bijna ieder-
een last gehad van de geslotenheid van de ouderlijke cultuur, sommigen zijn hier heel 
expliciet over (met name de vrouwelijke respondenten), anderen doen er vergoelijkend 
en begripvol over met uitspraken als ‘dat was toen zo’ of ‘zij wisten niet beter’. In die 
zin blijft het oude discours van kracht en dat heeft mijns inziens alles te maken met de 
manier waarop de betekenis van de ouders verwerkt is in de identiteitsconstructie. Het 
gaat dus niet alleen om het verhaal van het subject, maar ook om de context die daarop 
van invloed is en deze dynamiek kan niet uit het oog verloren worden. 

8.2  Individuele kwaliteiten 

In deze paragraaf bekijk ik eerst welke persoonlijke kwaliteiten en strategieën mijn 
respondenten hebben ingezet om naar hun gevoel te kunnen slagen in leven en loop-
baan. Dat wil echter niet zeggen dat hetgeen ze tot nu toe bereikt hebben exclusief 
beschouwen als hun eigen verdienste of als een persoonlijke of aangeboren kwaliteit. 
Ze verwijzen daarbij vaak naar hetgeen ze thuis hebben geleerd of wat zich in de 
omgeving heeft aangeboden. In de volgende paragraaf behandel ik de persoonsken-
merken waar men last van heeft gehad, ook hier wordt een verband gelegd met de 
situatie thuis, maar niet altijd. 
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  Dit is echt mijn vak, ik ben alleen erg ambitieus en ik wil altijd nog wat meer, ik zie 
wel eens collega’s die na hun opleiding oogheelkunde in een ziekenhuis verdwijnen en 
daar tot aan hun pensioen blijven zitten. Dat werkt bij mij heel benauwend. Maar ik 
kan natuurlijk niet rond blijven dolen. Een situatie van tijdelijke contracten geeft veel 
onrust en je wilt – zeker met zijn tweeën – wel enige stabiliteit. (26_84) 

Ondanks haar werkkracht en ambitie is ze zich zeer bewust van de achterstand die ze 
heeft opgelopen door uitgeloot te worden, maar vooral door haar eenzame zoektocht 
om te achterhalen wat ze eigenlijk wilde:

Ik had elf, twaalf jaar eerder oogarts kunnen zijn. Maar ja, zo is het gelopen. (...) Ik kan 
het niet veranderen, ik kan er alleen maar van leren: niet te lang blijven dolen in tijde-
lijke contracten, beslissingen nemen en er het beste van maken. Als die netvlieschirurgie 
niet lukt, dan moet ik mijn ambitie gaan bijstellen, maar niet verpieteren in een klein 
praktijkje. 
V.: Je hebt niet van kinds af aan gepland waar je heen wilt?
A.: Ja, eigenlijk wel, dingen lopen zoals ze lopen, terwijl ik wel eens denk: ik had graag 
wat beter willen plannen. Die wetenschap had ik toen niet. Ik had het wel gedaan als ik 
het geweten had. Aan de ene kant ben ik heel avontuurlijk, aan de ander kant heel honk-
vast. Naar een nieuwe baan gaan, daar moet ik drie keer voor slikken. (26_114-118)

Dit verhaal bevat meerdere dubbele bodems: aan de ene kant heeft zij een grote pro-
fessionele inzet en ambitie als oogarts, maar tegelijkertijd realiseert zij zich dat ze 
eigenlijk te laat is om nog hoge toppen te kunnen scheren in haar vak. Op die manier 
kunnen ambitie en werkkracht het tekort aan planning niet voldoende compenseren. 
Voor ze haar studie begon had ze niet de ‘wetenschap’ dat planning eigenlijk kon en 
moest. Dat neemt niet weg dat ze op het moment van het interview nog grote ambities 
heeft, maar tegelijkertijd angst voor het onbekende dat daarmee samenhangt. Van dit 
dubbele gevoel hebben waarschijnlijk veel mensen (los van hun milieu) last, maar 
opmerkelijk is daarbij de verbazing die zij voelt als haar ambitie haar iets oplevert: 

Ik ben wel een ondernemend type, geloof ik. Mijn naam staat ineens op de site van de 
een of andere Engelse society. En dan komen er allemaal van die e-mails uit Engeland 
en dan denk ik: waar ben ik aan begonnen? Het beangstigt me dan wel, wat heb ik nou 
weer gedaan? Maar als de e-mails dan binnenstromen denk ik: wat hartstikke leuk, er 
zijn mensen die me willen helpen. ‘Ja,’ zegt mijn partner dan, ‘ze hebben er ook belang 
bij, want er komt iemand voor hen werken.’ ‘Ja,’ zeg ik dan, ‘maar het is toch leuk dat 
ze reageren.’ (26_103)

Werkkracht en doorzettingsvermogen kunnen de achterstand door tekort aan plan-
ning wel enigszins compenseren, maar niet de verbazing over succesvolle resultaten. 
Maar er is ook de onderkoelde vaststelling ‘ik ben wel een ondernemend type, geloof 
ik’ en de – volgens de partner eigenlijk naïeve – blijdschap dat er mensen zijn die je 
willen helpen. Ook al is er sprake van kracht, ambitie en doorzettingsvermogen, het 
lijkt erop dat zij zichzelf eigenlijk meer moet overtuigen van haar verdienste dan dat 
de anderen ervan overtuigd moeten worden. In hoofdstuk 2 heb ik in dat verband het 
‘bedriegersyndroom’ beschreven of het gevoel ‘wie ben ik wel dat ik hier mag zijn’. 

  Je identiteit is dan toch ook gevormd door al die elementen die we aanvankelijk – ook   Je identiteit is dan toch ook gevormd door al die elementen die we aanvankelijk – ook   
moreel – niet hadden, en dat stabiliseert zich dan in de context van dit vak. Daar heb je 
dan verder niemand meer voor nodig, want je hebt je plaats in dat vak. Je wordt eigen-
lijk wel gewaardeerd, en het vak is zo breed dat die hele sociaal-culturele context die 
overal weer anders is, je niet meer zo veel kan schelen. Mij althans niet meer. (17_175)

Door de status die hij in zijn vak verworven heeft, en de professionele identiteit die hij 
daaraan ontleent, heeft hij niet alleen een stevige maatschappelijke positie verworven, 
maar ook het gevoel dat hij voor zijn persoonlijk functioneren niet meer afhankelijk 
is van de goedkeuring van zijn omgeving. Hiermee ervaart hij zichzelf als ‘subject’ en 
vormgever van zijn leef- en werktraject. Tegelijkertijd is hij zich er ook van bewust dat 
dit niet iedereen gegeven is:

Dat heb ik wel geleerd in mijn leven, jezelf niet te verloochenen. Als je dat vasthoudt kan 
je een hele hoop hebben. Maar voor hoevelen is dit weggelegd? Niet iedereen heeft 
dezelfde eigenschappen, ik ken er die met veel pijn en moeite hun doctoraal hebben 
gehaald en daarna in het moeras zijn weggezakt. Je mag dat ook nooit verwachten van 
een ander, je mag alleen over jezelf praten, ik heb mezelf niet verloochend, ja, tijdelijk, 
maar ben er altijd weer op teruggekomen, zoals op mijn geloof…(17_184).

Een andere respondent voegt daar expliciet aan toe dat zij het vooral alleen heeft moe-
ten doen. Pas na een omweg was ze op eigen houtje tot het besluit gekomen dat zij 
medicijnen wilde gaan studeren en toen werd zij drie keer uitgeloot. Zij protesteerde 
bij de minister en werd toen toegelaten. Doorzetten en actie ondernemen heeft haar 
opgeleverd waar ze nu staat:

Dat ik het altijd zelf heb gedaan. En me ook niet heb laten weerhouden. Ik was stand-
vastig: dat wil ik graag en dat ga ik doen ook. Is het niet rechtsom, dan linksom en 
desnoods via andere stappen, maar ik kom er dan wel. Ik heb mijn eigen weg gevonden, 
mijn eigen ding. 
Diep in mijn hart heb ik wel geweten wat ik wou en het kwam er wel uit. Wrang is wel 
dat je het vaak alleen hebt moeten doen. Dat beeld van dat meisje met haar moeder die 
mee was staat me nog levendig voor ogen. (26_128-129)

Over dit ‘diep in mijn hart …’ kom ik zo nog terug, over dit ‘beeld van het meisje met 
haar moeder’ heb ik het al eerder gehad (26_28). Ondanks haar doorzettingsvermogen 
is ze door deze omstandigheden (eerst haar weg vinden en dan nog uitgeloot worden) 
eigenlijk te laat gestart, maar dat vermindert haar werkkracht en ambitie niet.

8.2.2  Ambitie en werkkracht

Anderen ‘vertalen’ deze innerlijke kracht in termen van ‘werkkracht’ of de ambitie om 
hard te werken, zich professioneel te ontwikkelen en perfecte producten af te leve-
ren. Al eerder zagen we dat ambitie zich vooral op professioneel vlak vertaalde en dat 
managementfuncties niet als aantrekkelijk gelden. Zo schetst de oogarts uit het vorige 
citaat een bijna tomeloze professionele ambitie:
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Maar het lezen was niet altijd adequaat en zeker niet zo intensief als blijkt uit de essays 
van de WCA’s (zie hoofdstuk 2)1. Toch werd er in de gezinnen van mijn respondenten 
veel gelezen. Een van de respondenten merkt hierover op: 

Ik las wel veel, maar geen goede boeken. Dat deden we allemaal thuis. Mijn vader ver-
slond boeken. Hij las zelfs – niet veel – non-fi ctie. De broer die bouwvakker was las veel. 
Hij was erg geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Mijn moeder las ook veel, wij 
lazen thuis allemaal veel. (3_69)

Dit citaat zegt waarschijnlijk meer over de behoefte van de leden van het gezin om hun 
lectuurbehoefte en kennishonger te stillen dan over deze kennishonger als stimulans 
om verder te leren. Een van de respondenten las wel, maar: 

De interesse voor literatuur is pas later ontstaan. Ik heb altijd wel gelezen – nu bijna 
niet meer – maar Reve las ik pas eind jaren zeventig, begin tachtig. Mijn moeder was 
een groot fan en heeft me dat aangereikt. Ik dateer mijn boeken altijd, zodat ik me als 
ik ze terugzie herinner wanneer ik het las. Ik las De avonden zeker niet op de middel-
bare school. Ik heb het ongetwijfeld wel eens gelezen, en net als mijn neefje waarschijn-
lijk gezegd: ‘Wat is dat een gruwelijk saai boek’. Pas later, als je het kunt koppelen aan 
de tijd van vlak na de oorlog, zie je wat voor briljant boek het is. (4-58)

Deze respondent is cardioloog, en heeft nu geen tijd meer om veel te lezen. Opvallend 
is dat zijn moeder – de ouvreuse in de stadschouwburg – hem Reve heeft ‘aangereikt’ 
en dat hij verwijst naar de structurele context om De avonden te waarderen. Ook in 
andere gezinnen werd gelezen, maar er zijn weinig indicaties dat er een direct verband 
zou zijn met hun wens om verder te studeren – hetgeen niet wil zeggen dat die er niet 
zou zijn. Ik heb er wel naar gevraagd, maar mijn verwachtingen – gezien hetgeen ik 
aantrof in de Amerikaanse anthologieën – dat ‘lezen’ een soort vlucht uit de realiteit 
zou zijn werd niet bevestigd, eerder ontkend: 

Ja, ik las veel, maar ik heb nooit het idee gehad dat ik wilde ontsnappen. Mijn moeder 
las veel als het huishouden het toeliet. Mijn vader las ook heel erg veel. Toen ik een jaar 
of 12, 13 was had ik van de buurtbibliotheek (…) alle kinderboeken gelezen. En thuis las 
ik allang de dingen die in de boekenkast stonden. Heel veel dingen snapte ik nog niet, 
maar daar las ik overheen. Toen ik 12 was, was ik nog echt een kind. Ik heb later boeken 
nog wel eens herlezen, en dan dacht ik: ‘Goh, dat heb ik toen niet gesnapt’. 
Ik moest een briefje van mijn ouders meenemen. Want de kinderboeken kon je zelf pak-
ken, maar de boeken voor volwassenen stonden achter een balie en moest je aanvragen. 
Op dat briefje stond dat ik de boeken van de volwassenenafdeling mocht lezen. (5_47) 

Als lezen niet als een vorm van escapisme gezien kan worden, kan het ook ervaren 
worden als een vorm van compensatie en als blik- en taalverruiming: 

1  Dat de meeste auteurs graag lazen, heeft waarschijnlijk te maken met de oververtegenwoordiging 
van afgestudeerden aan de letterenfaculteiten.

Volgens Ryan en Sackrey (1996) spreekt uit deze ‘professionele legitimiteitsproblema-
tiek’ de behoefte het ‘originele zelf’ te bewaren en te bewijzen dat men niet veranderd 
is door bij de hogere klasse te horen. Eigenlijk drukt dit gevoel uit dat men er per 
toeval is terecht is gekomen, zeker niet door eigen kunnen, en dat men gebleven is 
wie men altijd was. 
De uitspraken van deze respondent zijn echter maar moeilijk in te passen in dit ver-
klaringsmodel. Haar verhaal laat namelijk zien dat zij helemaal niet het gevoel heeft 
‘per toeval terechtgekomen te zijn’ in haar positie. Bovendien verantwoordt zij haar 
behoefte aan herkenning door haar ouders (onder andere 26_66) en haar pogingen 
om haar broer te overtuigen van de legitimiteit van haar specialistensalaris (26_93), 
door haar verlangen dat zij niet zouden zien ‘wat’ ze is, maar ‘wie’ ze is. Hieruit blijkt 
dat haar thuis nog steeds een sterk referentiekader is, maar dat is geen rem op haar 
ambitie en persoonlijkheidsontwikkeling. De dynamiek hiervan wordt mijns inziens 
door Ryan en Sackrey onderbelicht. Professionele en culturele ontwikkeling gaan in 
haar gevoel niet gepaard met ontrouw aan het milieu van afkomst en daardoor aan 
zichzelf. Bovendien wordt de vanzelfsprekendheid van deze verbinding door meerdere 
respondenten weersproken. Door te gaan studeren hebben zij hun milieu ook ervaren 
als een bron van afwijzing en tegenidentifi catie. Bovendien veronderstelt een ‘zelf’ 
waar men trouw aan wil zijn dat wat men eerst was, oorspronkelijker zou zijn dan 
wat men later geworden is. Zowel de paradoxale betekenis van de afwijzing door het 
eigen milieu, als de crisissen die de transitie naar het andere milieu veroorzaken laten 
aan de ene kant weliswaar zien hoe sterk de identifi catie met het ouderlijke milieu is, 
maar aan de andere kant ook de kracht van de ambitie en de drang om ervan weg te 
willen en zijn eigen weg te gaan. Juist op professioneel niveau kan die ambitie zich 
ontwikkelen. Dat betekent echter niet dat trouw aan het milieu van afkomst herleid 
hoeft te worden tot romantiek. De gegevens van mijn onderzoek laten zien dat trouw 
aan de afkomst veel meer ligt in het erkennen en accepteren van de betekenissen van 
die afkomst voor de vormgeving van ambitie en professionaliteit. 

8.2.3  Intelligentie en andere kwaliteiten

Voor de meeste respondenten geldt dat zij een behoorlijk stel hersens hadden en goed 
konden leren. Er is sprake van leergierigheid en een grote leeshonger:

Wat ik me herinner is dat ik altijd heel erg leergierig was. Alleen dat besef je op dat 
moment niet, dat besef je pas veel later. Ik wou altijd lezen, ik was de enige thuis die lid 
was van de bibliotheek, althans de eerste, (...) ik was er wekelijks, zo niet elke keer als 
ie open was. Ik heb dus heel veel boeken gelezen. Mij staat nog altijd bij dat als ik op de 
lagere school en zeker in de eerste klas, iets niet goed deed, of geen goed cijfer had, ik 
daar enorm van kon balen. Mijn vader kon aan mijn gezicht zien wat voor cijfer ik had 
gehaald. Soms was het wel een goed cijfer, maar vond ik het niet goed. En dan spijkerde 
mijn vader mij nog even bij met de tafels. Het eerste leesboek heb ik van mijn vader 
gekregen en dat heb ik nog. En dat is me heel dierbaar. (…) (26_55)
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rust. Men durft er eigenlijk niet aan te denken dat men ‘slim’ is en dat men weet wat 
men daarmee wil. In dat verband is de uitspraak, die ik al eerder in deze paragraaf 
citeerde, illustratief: ‘Diep in mijn hart heb ik wel geweten wat ik wou en het kwam er wel 
uit (26_129). Waarom zo diep? Niet uitgesloten is dat hier sprake is van een gecombi-
neerd effect van onbekendheid of vervreemding en loyaliteit naar de ouders toe. De 
ouders wilden wel een opleiding voor de kinderen, maar gelimiteerd (zie hoofdstuk 4) 
en als de kinderen door te studeren hun intellectueel boven het hoofd groeiden, riepen 
zij hun toe dat zij niet altijd moesten denken het beter te weten (zie hoofdstuk 5 en 6). 
In dat verband is dit citaat van een van de respondenten typerend: 

  Ik was getest overigens, mijn moeder had mij laten testen – dat was ook onbegrijpelijk, 
dat is typisch iets voor mijn moeder – zij had ons via het gewestelijk arbeidsbureau 
laten testen. Dat had ze in de krant gelezen, dat minvermogenden gratis hun kinderen 
konden laten testen. Mijn broer en ik zijn getest, maar mijn ouders hebben de uitslag 
verborgen gehouden, want ze waren bang dat ik verwaand zou worden. Ik had de 
grootste mond natuurlijk, ik was verbaal het sterkst. (20_81)2

Deze situatie lijkt in zoverre op de situaties van andere gezinnen dat de ouders de 
intelligentie van hun kinderen zien als een soort bedreiging. In dit geval gaat het om 
‘bescherming’ tegen mogelijke verwaandheid, in andere gevallen waren ze in zekere 
zin jaloers (14_90) en in sommige gevallen lijken hun overdreven straffen voor lichte 
vergrijpen op wraak (16_29). Iedere respondent die daar zijn verhaal over deed had 
zich dat aangetrokken, maar had er tegelijkertijd begrip voor, ze cijferden hun onvrede 
weg, bleven loyaal, projecteerden de bron van het confl ict op zichzelf en verdrongen 
het. Zij elimineerden daarmee symbolisch de bron van het confl ict, maar haalden ook 
zichzelf en hun intelligentie naar beneden. 

Maar ook dit is geen statische toestand. Het is wel hinderlijk, maar men kan ermee 
afrekenen. Zoals ook uit een eerder geciteerde uitspraak blijkt (26_129) kan men zijn 
intelligentie ‘ontdekken’ en ontwikkelen. Voor een respondent was het een echte ont-
dekking dat intelligentie een kracht is die men kan inzetten. Daarvoor moest zij eerst 
terechtkomen in een voor haar totaal onbekende werkomgeving: 

Dit was nu de confrontatie met mensen uit een ander milieu, met andere waarden en 
normen. Een beetje stijf ook, uit de hele rechtse hoek, en daar kon ik niet goed mee 
overweg. Het was ook een slangenkuil: wie het best met de baas overweg kon. Ik merkte 
dat dit dingen zijn waar ik niet mee overweg kan, dat ligt me niet, klaar.
(…) Ik vond dat blabla. Ik voel me niet minderwaardig, tegenwoordig heb ik dat niet 
meer, ik heb zelfs medelijden met hun beperkte blik. Maar toen ervoer ik dat als: ‘ik ben 
niet goed genoeg…’ (9_36-40)

2  Deze angst voor verwaandheid en daardoor het risico te lopen hun kinderen te verliezen staat in 
schril contrast met de pogingen van sommige ouders van nu om hun kind vooral als hoogbegaafd 
te laten kwalifi ceren.

  Het geeft je woordenschat. Het verbreedt je wereld. We hadden het niet zo breed, dus we 
gingen niet veel op stap. Op vakantie eigenlijk ook niet. In de vakantie gingen we wel 
met onze ouders naar musea, naar Amsterdam en Rotterdam. Maar als ik het vergelijk 
met mensen die ik later tegenkwam, die naar Italië of Engeland gingen, dat hadden wij 
niet. En dat haalde ik allemaal uit die boeken. (5_49) 

In die zin kan lezen dan wel gezien worden als een middel tot verruiming van per-
spectief en van ontwikkeling van het intellect. Maar dit was niet het enige middel. 
De meeste respondenten leefden in een milieu waar de ‘praktische’ omgang met de 
wereld centraal stond, en ook deze praktische omgang bood mogelijkheden tot expe-
rimenteren en zich ontwikkelen. De cardioloog had zich eerst georiënteerd op een 
bètastudie en dat sloot aan op zijn behoefte aan knutselen: 

Ja, ik had een telefooncentrale gemaakt voor vijf jongens in de buurt. Dat spanden we 
over de daken naar elkaar toe en zo konden we met elkaar bellen. Eerst moest ik nog 
doorverbinden, maar later heb ik dat automatisch gemaakt. (…) Van alles wat ik 
bouwde maakte ik ook elektrische schema’s; ik zat eerst uit te pluizen hoe dat moest. Ik 
had een enorme technische interesse, ongetwijfeld van mijn vader meegekregen, dus 
daarom ben ik naar de hts gegaan. (…) Ik was gek op techniek, op knutselen, en de 
achtergronden leren kennen, het berekenen van allerlei dingen. Die wiskunde was wel 
echte wiskunde, en ging aardig naar de grenzen toe van wat ik begrijpen kon; de wis-
kunde en natuurkunde. Dat krijgt op een gegeven moment een heel abstract karakter; 
kansdichtheid en zo. Bij kwantummechanica kun je je op een gegeven moment bijna 
niets meer voorstellen. (…) Medicijnen vond ik een veel gemakkelijkere studie. Schoolser, 
en je moet er veel tijd aan besteden. Maar het doet niet zo’n beroep op je intellectuele 
vermogens. (4_66-69)

Met deze laatste opmerking kom ik terug op het belang van de intelligentie en het 
onderscheid met het ‘goed kunnen leren’. Met weinig woorden zegt hij dat je voor de 
studie medicijnen niet zo intelligent hoeft te zijn, dat je het eigenlijk wel kan halen 
met stampen en hard werken. Ondanks dat hij het kan weten, want hij heeft zowel 
fysica – op hbo-niveau – als medicijnen gestudeerd, blijft het een subjectieve inschat-
ting. Wel zitten er een paar verborgen opvattingen in zijn typering. Enerzijds – zegt 
hij impliciet – moet men om een studie te halen niet altijd beschikken over intelligen-
tie, maar vooral hard kunnen leren. Intelligentie en hard leren zijn volgens hem dus 
verschillende kwaliteiten. Hard leren gaat gepaard met drive, geheugen, discipline en 
concentratievermogen, intelligentie heeft met abstractie en begrijpen te maken.
Alle respondenten konden goed leren en waren intelligent, de meeste hebben ook 
hard gewerkt, een enkeling heeft zich daarvoor moeten bevrijden van een soort luiheid 
die zich in zijn milieu had genesteld (‘wij zijn briljant, maar moeten we daarvoor werken’ 
6_41). Maar er is ook vluchtgedrag: een respondent die later via een tweedekanstraject 
haar bul haalde, wilde na de lagere school niet naar het gymnasium omdat zij en haar 
vriendin geen zin hadden om ‘zich te laten vernederen door die omhooggevallen dokters-
zoontjes of die onderwijzersdochters’ (21_11). Er zijn meerdere wegen om intelligentie te 
ontwikkelen, maar het probleem is dat men niet altijd meteen de meest adequate toe-
gang kan vinden – en dat komt nogal frequent voor bij mijn respondenten. Opvallender 
echter is dat intelligentie niet altijd expliciet benoemd wordt, dat er een soort taboe op 
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  Ik ben wel eens gevraagd om afdelingshoofd te worden, en toen heb ik gezegd dat ik dat 
niet wilde. Ik voelde me wel gevleid, maar ik denk dan ook wel weer snel: ‘Kan ik dat 
wel?’ Maar eigenlijk wil ik het niet omdat ik het leuk vind om met de inhoud van het 
werk bezig te zijn. Ik hoef niet van die regeldingen; ik vind de inhoud heel boeiend. 

  V: Je kiest dan voor de inhoud, maar het risico is dan dat de schreeuwlelijkerds ontzet-
tend veel gezag krijgen. Heb je daar geen last van?
A.: Ik vind het gewoon heel bijzonder dat iemand zo in elkaar kan zit. Het is natuur-
lijk lastig als er iemand boven je zit die eigenlijk de capaciteiten niet heeft, maar het is 
niet zo dat ik dan denk: ‘Laat ik het dan maar doen’. 
V: Uiteindelijk blijf je dan toch hangen in ondergeschikte posities?
A.: Ik noem dat niet ‘blijven hangen’. Ik vind het interessant werk. Ik hoef niet heel veel 
hogerop. Die ambitie heb ik helemaal niet. En bovendien wil ik ook niet 50 uur werken 
in de week. (29_139-147)

Terecht bekritiseert ze mijn uitdrukking ‘blijven hangen’, maar tegelijkertijd maakt 
ze duidelijk waar haar ambitie ligt en dat zij voor zichzelf het professionele niveau 
belangrijker vindt dan het leidinggevende niveau. Dat perspectief komt bij meerdere 
respondenten terug, namelijk dat men zich geen ambitie en talent vindt hebben om 
gezag uit te oefenen en daarom het liefst op het professionele plan blijft. 

Een andere respondent is zich ervan bewust dat zijn bescheidenheid diepere verlan-
gens verbergt: 

Ik geloof dat ik mijn hele academische carrière eigenlijk zit te bedelen dat die mensen 
boven mij gaan zeggen: ‘(...), wat doe je dat toch goed!’. Dat zeggen ze nooit ofte nimmer, 
in geen enkele toonaard, vermoedelijk ook omdat ik het te hard nodig heb. Dat is dan 
wat ik dan denk: ik ben te gretig. (6_130)

De achterkant van deze gretigheid, die zich uit in een soort bescheidenheid, is zijn 
gevoelde afhankelijkheid van de actieve erkenning door de anderen. Ook al neemt hij 
zelf initiatief en weet hij dat zijn collega’s dat niet zullen doen, hij blijft verwachtingen 
koesteren: 

Een collega van mij (…) zou met zwangerschapsverlof gaan. Ik doe (…) al de helft [van 
haar studieonderdeel, MM] en ik stelde voor om haar colleges helemaal over te nemen. Die 
beginnen dan al over twee weken. Dat is mij vorige week gevraagd, of, beter gezegd, ik heb 
dat vorige week voorgesteld. Zo van: ‘zal ik het dan maar doen?’ Ja, ze zeggen dan wel dat 
ze blij zijn dat ik dat dan wil doen omdat ze niemand anders hebben en omdat ze denken 
dat ik dat kan en het ook goed kan, maar ik zou wat meer enthousiasme willen hebben, zo 
van: ‘ho, dat we niet aan jou gedacht hebben, je hebt al zo vaak gedaan, wat stom!’ En dan 
denk ik: ‘ach, die mensen hebben ook allemaal hun sores’, dat weet ik nu, rationeel zet ik 
dat maar opzij, ‘dat komt niet meer, zo is de universiteit’, maar emotioneel….(6_134)

Elders in het interview verwijst deze respondent naar de boodschap van thuis dat 
‘als je voor een dubbeltje geboren bent’ het toch de moeite loont om te proberen een 
‘kwartje te worden’, maar dat er desondanks toch nog vele dubbeltjeskanten in hem 
zitten. Hij voegt daaraan toe: 

Eerst moest deze respondent afrekenen met het minderwaardigheidsgevoel om het 
gedrag van deze collega’s te kunnen afserveren. In een andere baan ‘ontdekte’ ze dat 
ze ‘met haar intellect veel kon bereiken’: 

  Ik nam het besluit: ik ben niet dom, ik laat mensen dat zien. Ik ben dus hard gaan 
werken, ging iets doen waar ik goed in was, mijn verstand gebruiken. Daar heb ik mee 
gescoord: twee bullen. Mezelf bewijzen, mezelf neerzetten, ik heb daar ook van genoten. 
(…) Blijkbaar is dat een sterk punt van mij en dat moest ik ontdekken. Ik ben ook een 
regelneef, ik vond het leuk, ik heb ervan genoten, maar op en gegeven moment miste ik 
de intellectuele uitdaging, ik kwam terug in Nederland – het is altijd seizoenswerk – dus 
de vraag was: wat nu? (9_45-47)

Opvallend is haar uitspraak dat de waarde van intelligentie het resultaat is van een 
ontdekkingstocht en een besluit, ingebed in processen van minderwaardigheidsgevoe-
lens overwinnen, zelfvertrouwen krijgen, de anderen op hun ‘echte’ waarde schatten. 
Dit is geen lineaire ontwikkeling, het is een slingerbeweging. Maar vooral: het is een 
ontdekking en geen vanzelfsprekendheid.

8.2.4  Bescheidenheid en relativeringsvermogen

Niet iedereen is bescheiden, sommige respondenten vertelden met onverholen trots 
over hun loopbaan en verwezenlijkingen, en die waren niet gering. Maar er waren ook 
respondenten die onbescheiden hun tekort aan succes afschoven op de ‘omstandig-
heden’. Meerdere keren heeft men het over de dubbele bodem van bescheidenheid, 
bescheidenheid kan je behoorlijk in de weg zitten. Een van de respondenten verwijst 
naar haar opvoeding: 

Omdat je maar normaal moest doen; niet denken dat je iets voorstelde, ‘doe maar 
gewoon normaal’. Het is een bepaalde bescheidenheid; bescheidenheid is wel een deugd, 
vind ik, maar ook wel eens lastig. Ik heb er niet echt last van, maar het is wel eens lastig 
op momenten dat ik iets van mezelf zou willen laten zien, waar ik goed in ben. Ik kan 
gevoelig zijn voor mensen waarvan ik denk: ‘die vinden zichzelf heel wat, maar het stelt 
niet zo heel veel voor’. Het zijn vaak de grootste schreeuwers, die zeggen: ‘Ik doe dit en 
dat allemaal’, en vervolgens denk ik: ‘Maar wat doe je nou eigenlijk allemaal? Zoveel is 
het niet wat je allemaal kunt’. (…) Mijn hoofd is net gepromoveerd tot adjunct-direc-
teur, waarvan ik denk: ‘Hoe is het in godsnaam mogelijk’. Maar ze vindt het zichzelf 
heel goed doen; dat ze super geschikt is. Dat is dan iemand die totaal geen twijfel of 
bescheidenheid kent. (29_34-138)

In dit pleidooi zijn meerdere betekenissen van bescheidenheid aan de orde. Aan de 
ene kant het afrekenen met de valse bescheidenheid van de ouderlijke boodschap ‘doe 
maar normaal, denk niet dat je iets voorstelt’, aan de andere kant het bekritiseren en 
relativeren van onbescheiden ‘schreeuwers zonder inhoud’. Zij wil niet tot de schreeu-
wers horen, maar eigenlijk wil ze ook geen leiding geven: 
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Omdat hij een andere sociale achtergrond heeft die hem – in zijn perceptie – onder-
scheidt van de ‘middenklassers’, kan hij meer ‘fundamenteel’ kijken, waardoor hij 
de werkelijkheid kan opvatten als veelzijdig en gelaagd en niet enkel kijkt vanuit 
het beperkte perspectief van de sociale groep waar hij in terecht is gekomen. Het is 
bescheidenheid in de betekenis van ‘het relativeren van de eigen situatie’ en niet bang 
zijn voor als het eventueel zou ophouden. Het gaat echter vooral om het relativeren 
van het perspectief waarmee men in zijn sociale omgeving de sociale werkelijkheid 
benadert: 

Laatst nog zei ik tegen een collega van mij dat we iemand op de afdeling zouden moeten 
hebben die glaswerk schoonmaakt en van die dingen. En toen zei hij: ‘Dan ben je 
gewoon te belazerd om die dingen zelf te doen’. Ik zei: ‘Nee, ik ben niet te belazerd!’ Zo 
ziet hij dat: het is rottig werk en dan kan je daar wel iemand anders mee opschepen, 
maar dat is gewoon lullig om te doen. Ik vind dat dat niet zo is. Het is essentieel werk 
en ik ben een van de weinigen op de afdeling die en voor een zaal een interessante lezing 
houdt, en publicaties heeft, maar (...) ook een labtafel staat schoon te maken of ook 
glaswerk staat te spoelen, gewoon alles wat nodig is om tot een resultaat te komen. Dan 
denk ik: nou ja, als je iemand aanneemt om gewoon de afwas te doen, ik noem maar 
iets, dan is het vooral belangrijk dat die persoon ook weet dat het ook essentieel is, dat 
hij een schakel is in het geheel. (2_44-47)

Er is voor deze respondent geen betekenisonderscheid tussen ‘nuttig’ en ‘rottig’ werk. 
Hoe rottig ook, elke vorm van arbeid is voor hem zinvol, omdat deze onderdeel is van 
een maatschappelijke schakeling. Net als bij de andere respondent die – als student 
– van een docent een boze reactie kreeg toen hij vroeg wie haar sigaretten zou inpak-
ken als iedereen naar de universiteit zou gaan (3_121), wordt ook hier op de persoon 
gespeeld. Om de zogenaamde humane visies op arbeid te kunnen doorzien is ervaring 
met de ‘geleefde kant’ van arbeid en het arbeidsproces essentieel. Op mijn vraag of het 
onderkennen van het belang van elke schakel in het arbeidsproces te maken heeft met 
zijn afkomst, heeft hij een helder antwoord: 

  Ik voel me niet zo gauw te belazerd om wat te doen. Wel als ik merk dat mensen 
daarvan gebruik willen maken, dat vind ik heel vervelend. Maar als iets nodig, dan is 
iets nodig. Ik denk dat dit thuis ook al wel zo was… In mijn hele jeugd stond ik altijd 
vroeg op, ik hakte altijd de houtjes voor de kachel omdat die elke ochtend aangemaakt 
moest worden. We hadden geen geld om die kachel de hele nacht te laten branden en 
bovendien was dat nog gevaarlijk ook. Ik heb daar geen enkele slechte herinnering aan. 
Nu zou je denken: ja nou zeg, zo’n jongetje van een jaar of zes, ’s ochtends vroeg om 
een uur of zes buiten in de kou hout staan hakken, erg hé? Ze zouden misschien wel de 
kinderbescherming op je afsturen. Daar had ik helemaal geen moeite mee, ik vond het 
wel leuk. Toen ik wat ouder was, mocht ik zelf de kachel aansteken, nou toen brandde 
die kachel alweer… (2_52)

Door deze associatie krijgt zijn kinderlijke klus een symbolische en centrale betekenis 
in zijn systeem van betekenisgeving. Hij weet dat men daar nu anders over denkt dan 
toen, maar dat doet hem de waarde van zijn beleving niet in twijfel trekken, integendeel. 
De ervaring van de kleine jongen om nuttig te zijn en de zinvolheid die hij ervaren 

  Wat me het meest in de weg heeft gezeten, is de sociale onveiligheid. Ik ben sociaal niet 
zo vaardig, althans, dat moet ik ook nuanceren, want als ik tussen de mensen ben valt 
het allemaal wel mee, maar ik heb zelf het idee, met nadruk: het idee, dat ik het niet 
ben en dat ik maar beter thuis kan blijven of zo. Als ik naar een borrel moet dan heb ik 
eerst tegenzin. Ik moet altijd tegenzin overwinnen. 

  V.: Waar heb je dan tegenzin in, de andere mensen, het geheel? 
  A.: (enige stilte) Nee, niet strikt tegen mensen, maar meer tegen de noodzaak die ik voel 

om me te openen, om actief interesse te tonen. Dat kost me moeite. [Korte stilte, MM] 
(…) Dat is er hard ingebakken en ik vraag me af waar dat vandaan komt. Daar kan je 
misschien van zeggen dat dit ingebakken zit in de hersenstructuur, in mijn psychologi-
sche make-up, maar dat heeft wel een vruchtbare bodem gevonden in mijn opvoeding. 
Met een andere achtergrond… Als ik geboren was in het gezin waar mijn vrouw vandaan 
komt, had dat gegarandeerd anders uitgepakt, daar ben ik van overtuigd. (6_46-49)

Eigenlijk zegt hij dat hij er mag zijn, dat hij eigenlijk wel erkenning krijgt, eigenlijk 
wel sociaal vaardig is, maar dat hij dit niet spontaan zo ervaart. Om dit te kunnen zien 
moet hij iets overwinnen, de ‘dubbeltjeskanten’ die hij heeft meegekregen van zijn 
opvoeding. Een ander, de respondent die na een afgebroken studie afstudeerde in de 
sociologie, lange tijd op een vertaalbureau heeft gewerkt en nu parttime docent is aan 
een hogeschool, verwoordt dit gevoel scherper en wat fatalistischer. Op mijn vraag 
over het mentaliteitsverschil tussen het milieu van zijn vrouw en dat van hemzelf, 
komt het gesprek terecht op de ‘evidentie van het er mogen zijn’ 

Safranski heeft dat heel mooi beschreven in zijn biografi e van Schopenhauer. Schopen-
hauer had een hele slechte relatie met zijn moeder. Zij gaf hem dat idee, dat jij nu ver-
woordt. Dat je er niet mag zijn. Zijn moeder vond dat maar moeilijk. En dat heeft 
Schopenhauer aan het denken gezet. Toen ik dat las sprak me dat heel erg aan; ik her-
kende het onmiddellijk. (3_147)

Dit gevoel van ‘er niet mogen zijn’ zou als een extreme vorm van bescheidenheid 
getypeerd kunnen worden, maar bescheidenheid kan ook gezien worden als een trans-
formatie van dit gevoel naar acceptabele presentaties van zichzelf. Deze respondenten 
moesten iets overwinnen om overtuigd te zijn van de eigen kwaliteiten. 

De meeste respondenten rekenen er – min of meer succesvol – mee af en het levert ook 
iets op. In de plaats komt een soort relativeringsvermogen en een afstandelijkheid waar-
mee je de anderen en in het bijzonder ‘de middenklassers’ benadert. Ik verwijs hiervoor 
naar de uitspraak van de farmacoloog die bij zichzelf de spontaniteit mist van het kunnen 
‘zwemmen’ in zijn milieu. Aan de ene kant mist hij iets, aan de ander kant heeft hij

  (…) geworteldheid, wat ik bij middenklassers mis – niet om op hen af te geven hoor. Een 
soort… ja, een soort fundamenteel zijn of zo…

  V.: Dat is een interessante uitdrukking, leg dat eens uit?
  A.: Ja… [enige stilte, MM] ‘er is wat er is en het gaat zoals het gaat’, zoiets… Ik kan me 

meestal goed redden in allerlei situaties. Als er lekker eten is, is dat goed, maar als er 
minder eten is en het is minder lekker, nou ja, dan is dat zo. In contact zijn met waar 
het werkelijk om gaat of zo. Een soort geworteld zijn.(2_43)
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van een kleinere organisatie, en die heeft ook geprobeerd iets anders te worden maar 
dat lukte niet. Die zit ook altijd tegen die verantwoordelijkheid aan te hikken. (…) 
Inhoudelijk zou ik het ook niet kunnen, en verantwoordelijkheid nemen, dat doe ik 
liever niet. (19_126-131)

Het gaat dus om de verantwoordelijkheid en zoals we al eerder zagen heeft ze uit haar 
opvoeding de boodschap meegekregen dat het makkelijker is om tegen dingen aan te 
schoppen (19_132) en ze is zich er zeer van bewust dat dat gemakkelijker is dan te zeg-
gen dat je het beter kunt, en dat je dat zult bewijzen:

Dat zit totaal niet in me. Op een lager niveau wil ik me wel bewijzen, maar niet op een 
hoger niveau. Nooit op een academisch niveau, ik kan het me niet voorstellen. Qua 
papieren zou ik het kunnen. Dat is ook het rare. (19_132)

Het centrale mechanisme is ‘zekerheid’ en dat hebben directeuren als het ware van-
zelf. Als voorbeeld geeft ze een typering van haar directeur, dochter van een arts, die 
een vanzelfsprekende zekerheid uitstraalt: 

Ook weer die zekerheid. Het is een enorme klus. Financieel gaat het allemaal niet zo 
fantastisch. En zij heeft zo van: ‘Oh leuk, en dan ga ik dit doen en dat doen’. Ik zou het 
allemaal alleen maar eng vinden. Die vanzelfsprekendheid weer.
V.: Als jij daar zou zitten, zou je dan nog kunnen slapen?
A.: Nee, helemaal niet. En zij gaat (…) nog gewoon met de kinderen naar de fi lm! Dus 
ik moet dat ook nooit doen. (19_138-140)

Zij koppelt de angst voor leidinggevende verantwoordelijkheid aan de onzekerheid die 
ze altijd met zich heeft meegedragen en die een uitlaatklep vond in de ‘tegen de dingen 
aanschoppen’-mentaliteit die ze van haar vader leerde. Eigenlijk, zo zegt zij, heeft ze 
als dochter van een arbeider niet de innerlijke structuur meegekregen om verantwoor-
delijkheid te dragen. Voor haar zus geldt hetzelfde, maar zij heeft wel beleidsverant-
woordelijkheid geambieerd en eigenlijk is dat een fi asco geworden: 

Mijn oudste zus heeft zich in haar directeursfuncties ook altijd overschreeuwd. Dat is 
ook wel eens helemaal misgegaan. Dat lag vast niet alleen maar aan haar (ik bedoel: 
dat lag ook voor een deel wel aan haar). Mijn zus onder mij overschreeuwt zichzelf ook. 
Mijn oudste zus is nu directeur van een kleine organisatie, maar ze is directeur geweest 
van [naam van een grote landelijke belangenorganisatie, MM]. Daar is het helemaal 
misgegaan. (…) Zij heeft zich haar hele leven overschreeuwd. Dat was ook duidelijk 
milieugebonden, zij trok altijd op met dominees- en dokterskinderen. Dat was heel 
duidelijk haar referentiekader. Dus ze moest op tennis, en moest dure kleren, terwijl 
mijn ouders daar geen geld voor hadden. Ze wilde meedoen. Ze heeft altijd heel erg 
meegedaan. Moet nu ook nog naar de dure restaurants, dure wijn drinken, om de wijn-
kaart vragen weet je wel. Dat is voor mij allemaal een beetje kak. (29_142)

Ook weer hier wordt de term ‘zichzelf overschreeuwen’ gebruikt. Wat zij echter toevoegt 
is dat dit overschreeuwen ook kan verwijzen naar een levensstijl die je als arbeiders-
kind eigenlijk niet ligt, die je niet als vanzelfsprekend aangeleerd hebt. Je schouders 

heeft inspireren nog steeds zijn opvattingen en daarmee onderscheidt hij zich van het 
beperkte perspectief waarmee zijn collega’s de sociale werkelijkheid benaderen.

Tot nu heb ik het over persoonlijke kwaliteiten gehad die bevorderend waren voor 
het welslagen van leven en de loopbaan. Zij maakten de sociale transitie makkelijker 
maar tegelijkertijd kon men er zichzelf ook mee profi leren, zowel op professioneel als 
persoonlijk vlak. Bijzonder is echter dat deze ‘kwaliteiten’ tegelijkertijd ook valkuilen 
inhielden of ingezet werden om tekorten weg te werken. Bovendien moesten kwali-
teiten ontplooid worden en soms herkende men te laat dat men ze heeft. In meerdere 
bewoordingen wordt aangegeven dat men zich vooral moest zien te ontworstelen aan 
het gevoel niet intelligent te zijn of er niet te mogen zijn. Om dit vast te stellen is 
er een soort confrontatie nodig, die op verschillende vlakken tot uiting kan komen: 
in de literatuur, de techniek, de elegantie van de ‘anderen’ (18_38), discussie met de 
levenspartner (26_103), de collega’s die niet beantwoorden aan verborgen verwach-
tingen (6_130). Deze confrontatie is een aspect van identiteitsconstructie en dat kan 
leiden naar opvattingen waarin de ervaringen van thuis verwerkt zijn (2_52 en 3_121) 
en waarmee men zich kan onderscheiden van anderen uit zijn sociale klasse. 
Van centrale en strategische waarde voor de ontwikkeling in de richting van zelfver-
trouwen en zelfacceptatie is de betekenis van werk en professie en het niet-ambiëren 
van leidinggevende verantwoordelijkheden. Opvallend daarbij is dat respondenten met 
een meer uitgesproken middenklassenachtergrond (boerenachtergrond, middenstan-
ders) daar minder moeite mee lijken te hebben: een directeur van een onderneming 
verwijst naar de afgebroken agrarische ambitie van zijn vader (15); de directeur van een 
scholengemeenschap die zich duidelijk als leidinggevende profi leert is dochter van 
een verarmde bedrijfsleider die later een kantoorbaan kreeg (32); een chirurg, dochter 
van een middenstander, denkt eraan een eigen kliniek te beginnen (31). 
In de volgende paragraaf bekijk ik de ‘zwakke’ persoonskenmerken en hun betekenis 
voor de identiteitsconstructie. Ook hier geldt dat via zogenaamde zwakheden sterktes 
zichtbaar kunnen worden.

8.3  Angst, falen en andere ongeriefelijkheden

8.3.1  Zichzelf overschreeuwen

‘Zichzelf overschreeuwen’ wordt wel als kenmerk gezien van leidinggevenden, zo 
blijkt bijvoorbeeld wanneer een respondent het over haar zussen heeft die wel lei-
dinggevende functies hebben ingenomen. Van zichzelf vindt ze dat ze altijd last heeft 
gehad van onzekerheidsgevoelens en over leidinggevenden in het algemeen zegt ze:

  Ik heb heel veel bewondering voor mensen die hun potentie waarmaken. Die afstuderen 
en dan wel op hun niveau in een baan terechtkomen. En zeker vrouwen. Dat vind ik 
ongelofelijk, dat je zoveel zekerheid kunt hebben, en zoveel in huis hebt. Dat je dat kunt 
en aandurft.

 V: Waarom zou jij dat niet kunnen?
  A.: Ik schrik van verantwoordelijkheid. Enorm. Mijn oudste zus is nu weer directeur 
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Bijzonder aan deze uitspraak is het verband dat hij legt met het sociale netwerk waar 
hij niet bij hoort en niet bij wil horen. Dat is ook de reden waarom hij, volgens hem, 
geen hoogleraar is geworden. Of deze conclusie ook klopt is voor dit onderzoek minder 
belangrijk dan het gevoel dat hij erover heeft. Tijdens recepties wordt hem duidelijk 
wat hij eigenlijk allang weet: hij beheerst het spel niet en voelt zich erdoor beknot. 
Opvallend is dat hij hier de sociale betekenis van babbelen en onbenulligheden typeert 
als ‘relaxt’ het netwerk onderhouden, en dat zou zoveel energie kosten dat hij niet aan 
zijn werk toekomt. Of het een kwestie van niet kunnen of niet willen is bijzaak, hij 
vindt ‘zijn werk’ belangrijker en daarmee plaatst hij die sociale evenementen buiten 
zijn werk, maar zoals uit zijn beschrijving blijkt weet hij dat de anderen dat niet zo 
zien. En dat geeft hem een gevoel van sociale kwetsbaarheid. 

Deze houding geldt niet voor alle respondenten. Een andere docent aan de universiteit 
had geen moeite met sociale evenementen en ook niet om met autoriteiten om te gaan. 
Hij was de zoon van een binnenschipper en was als kind altijd al een ‘pestkop’ (30_7) 
geweest. Door zijn gebrek aan gevoel voor autoriteit had hij de leraren het leven zuur 
gemaakt. Omdat er weinig of geen studiekeuzeprogramma’s waren stapte hij nadat hij 
zijn kweekschooldiploma had gehaald gewoon op de decaan van een faculteit af: 

Ik heb daar helemaal geen moeite mee. Deze houding van op de mensen afstappen en 
geen angst hebben voor gezag heb ik altijd gehad. Ik schiet iedereen aan, ik heb eigenlijk 
geen angst voor autoriteiten. Tegen echte academici kijk ik wel op, heb er bewondering 
voor. (30_14) 

Vooral de laatste zin is belangrijk. Al eerder beschreef ik hoe hij het ‘echte’ academisch 
denken defi nieerde en tot kern van zijn professionele activiteit maakte, en wat daar 
de consequenties van waren (30_30-37). In het vorige hoofdstuk heb ik zijn interpre-
tatie van de gebeurtenissen behandeld, waarbij als centraal punt de betekenis van de 
dissertatie en wetenschappelijke publicaties aan de orde stond. Hij zag zich prima 
functioneren op het niveau van het geïntensiveerde onderwijs zonder gepromoveerd 
te zijn en zonder publicaties, maar dat spoorde niet met de veranderde academische 
kwaliteitscriteria. Er zit echter nog een verhaal achter en daar was hij heel open over: 

Ik ben er nooit in geslaagd een goed voorstel voor een proefschrift te maken, er hebben 
wel tien voorstellen in conceptvorm op tafel gelegen. Ik leed zowel aan schrijfangst als 
aan spreekangst en statusangst. Ik functioneerde perfect in kleine werkgroepen, kreeg 
lovend commentaar over mijn grote kennis. Ik las alles wat er op mijn vakgebied en er 
omheen verscheen. (…) Zolang ik mijn eigen afgebakende terrein had, voelde ik me 
uitstekend, ik heb er ook twintig jaar prima gefunctioneerd. Iedereen was tevreden en 
de situatie aan de [naam van de universiteit, MM] liet het ook toe. (30_27-28)

Schrijfangst, spreekangst,en statusangst en de voorwaarde van een eigen werkterrein 
om deze allemaal te beheersen. En zijn antwoord op de vraag of hij hier een verband 
ziet met zijn afkomst, is in zekere zin ontluisterend, omdat dit suggereert dat hij niet 
echt geschikt was voor een academische carrière. Of deze angst verband hield met zijn 
klassenafkomst kon hij niet zo maar zeggen.

zijn niet alleen te smal om de verantwoordelijkheid te dragen, maar ook voor de luxe 
die ermee samenhangt. De luxe was voor de zus een middel om te ontsnappen aan de 
ervaren bekrompenheid van het arbeidersmilieu en voor haarzelf een signaal om haar 
ouders niet in de steek te laten door in een andere stad te gaan studeren (zie hoofdstuk 
5, 19_24). Los van een eventuele rancune naar de zus toe, is hier de ‘waarheid’ dat 
dure restaurants en om de wijnkaart vragen er voor het leiding geven eigenlijk niet toe 
doen, maar nodig zijn om te ‘overschreeuwen’ dat je het eigenlijk niet echt kan.

8.3.2  Sociale angst

In zijn schijnbaar onschuldige vorm dient sociale angst zich aan – net zoals in het 
onderzoek van Brands (1992) en in meerdere WCA-essays – in de onwennigheid op 
recepties en bij sociale verplichtingen. Zo probeert de directrice van de scholenge-
meenschap er zoveel mogelijk vanaf te komen door haar adjunct af te vaardigen: 

Dat blijft altijd bestaan, ja. Het is nooit weg. Altijd blijft de gedachte als ik ergens bin-
nenkom: ‘Wat zouden ze van me denken? Ben ik niet dom of kom ik dom over…? Hoe 
begin ik nou een gesprekje?’ De ‘social talk’, dat doe ik niet. Ik ben ook zo trots op mijn 
dochter dat zij dat wel allemaal kan, ondanks de moeder die ik ben, die ook maar haar 
vaardigheden heeft geleerd. Zij heeft daar totaal geen last van. Je ziet aan haar dat de 
vaardigheden van het hogere milieu haar met de paplepel zijn ingegoten. (32_76)

Door te verwijzen naar haar dochter – die het wel kan – typeert ze ‘social talk’ als een 
vaardigheid die je in de hogere milieus met de paplepel wordt ingegoten. Maar haar 
uitspraak maakt ook iets anders duidelijk. Ook al staat ze bekend als een sterke vrouw 
met goede leidinggevende kwaliteiten, ze voelt zich hier betrapt als dom en onbekwaam 
om een normaal gesprek aan te knopen. Het ‘bedriegersyndroom’ steekt hier weer de 
kop op, maar de vraag is waarom recepties en dergelijke daartoe blijkbaar bevoorrechte 
plaatsen zijn. Een verklaring zou kunnen zijn dat de communicatie bij dergelijke gele-
genheden volgens sociale en niet volgens professionele normen geregeld wordt. Ook 
al worden allerlei zaken over het werk besproken en geregeld, het wordt informeel 
sociaal en niet professioneel aangepakt. Hier gelden de sociale codes en rituelen van de 
sociale klasse en niet van de professionele aanpak. De ‘gevoelde’ sociale verhoudingen 
worden daarmee relatief belangrijker dan de gedefi nieerde sociale verhoudingen. En 
dat brengt op zijn minst onwennigheid mee, maar ook verkramping en wantrouwen. 
Een docent aan de universiteit beleeft deze sociale evenementen daarom als volgt:

  [Stilte, zucht, MM] Ja, er gebeurt gewoon van alles tussen de mensen in die gesprekken, 
en ik merk dat allemaal op en ik verkramp daardoor. Ik weet dat ze op dat moment van 
alles met elkaar regelen. En ook weer niet, want ze babbelen ook over onbenulligheden. 
Maar ik denk: ook al praten ze over onbenulligheden, ik weet dat ze met hun hoofd bij 
andere dingen zijn, dat ze een verborgen agenda hebben. Maar omdat zij voortdurend 
met elkaar babbelen maakt het niet zo gek veel uit of ze het op de borrel doen of morgen 
op de gang of dat ze vanavond even nabellen. Het zou mij zo buitensporig veel energie 
en tijd kosten om dat netwerk op een relaxte manier te onderhouden, dat ik niet aan 
mijn werk toe kom. (6-59)
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 Toen zei men: ‘en wat vind jij nou?’ en toen moest ik spreken…
  De woorden schoten me wel te binnen, maar ik verkrampte, ik sloeg vast, ik ontweek 

het, ik zei: ‘…jaaa, ik weet het niet, ik moet er nog even over nadenken, ik geef liever het 
woord aan…’ (20_99-104)

Deze bestuurlijke functies leverden hem status en aandacht op, maar de innerlijke 
basis ontbrak niet alleen, maar werkte bovendien contraproductief. Dat werd nog 
erger toen hij een baan kreeg aan de universiteit: 

  Ik werd wetenschappelijk medewerker en ik vond dat geweldig. Dat was mijn droom: 
ik was dus wetenschappelijk medewerker aan de universiteit, doctorandus. Wie me 
maar wilde horen, hoorde dat ook, ik liep naast mijn schoenen. Tegelijkertijd had ik die 
sociale angst en daar was het nog erger want ik moest daar college geven voor die grote 
zalen met veel studenten, 250 studenten maar liefst. Dat was een van mijn taken, daar 
was ik voor aangenomen. Ik zie me nog: helemaal verguld dat ze mij wilden hebben, 
maar tegelijkertijd met de angst: hoe moet ik dat gaan doen? (…) Ik heb jaren lang in 
mijn broek gescheten, ik heb het gedaan, ik schreef alles uit. Als je het achteraf bekijkt 
is het natuurlijk misdadig om zo’n jongen – ik was 27, 28 jaar – voor zo’n collegezaal 
te zetten. Ik had dat niet geleerd… (20_113)

Misschien is ‘misdadig’ wat overdreven en men kan zich van adequate didactische 
voorbereiding een ander beeld vormen, maar schrijnender kan de tegenstelling niet 
zijn en op mijn vraag of niemand van zijn collega’s daar ooit iets over zei, was zijn 
reactie dat ze hem in een hoger milieu plaatsten (zie hoofdstuk 6, 20_119). Hij had een 
paar maskerende strategieën, hij was intelligent en had ‘schwung’:

(…) ik kon mensen aan het lachen maken, met humor en zo. (…) Ja, ik werd dan weer 
gevraagd, ‘dat is een leuke vent’, ‘die moeten we hebben’. Ook de studenten vonden me 
leuk, dus dan moest ik dingen doen, oh, durfde ik dat maar. En toen ben ik weer in het 
bestuur gegaan… ontweek dat, meed dat, of bleef weg… (…) (20_124-126)

Het probleem was dat hij daarin alleen stond en ook vond dat hij het alleen moest zien 
te klaren. Hij dacht er ook niet aan dat je daar ondersteuning voor kon krijgen:

Achteraf heb ik bedacht dat ik zo rond mijn dertigste in coaching had gemoeten. Dus, 
ik viel op mijn bek, vernederingen… Dat is natuurlijk dodelijk. (20_122)

Dat hij er toen werk van had moeten maken door psychologische hulp te zoeken, 
is achteraf goed bedacht, maar toen was het geen evidentie – althans niet voor een 
iemand uit het arbeidersmilieu. Zijn strategie was het ‘natuurlijk evenwicht’ te herstel-
len door alles zelf ter hand te nemen. Opmerkelijk is dat hij zegt dat hij het altijd wel 
had geweten: 

  Ja, helemaal en ik heb altijd geweten toen dat met mij gebeurde: ik wordt te veel boven   Ja, helemaal en ik heb altijd geweten toen dat met mij gebeurde: ik wordt te veel boven   
mezelf uitgetild, ik moet mezelf weer inhalen, zeg maar. Maar dat doe ik dan later wel, 
dacht ik. Ik werd te snel uit mijn milieu geschopt. Er zit een natuurlijke ontwikkeling 
in, ik had het niet zelf verdiend. Als je van krantenjongen tot miljonair wordt, werk je je 

  Het had ook met mij te maken, Ik heb er indertijd ook met de bedrijfspsycholoog over 
gesproken. Het heeft duidelijk met mij te maken. Mijn vrouw (…) zegt dat ik eigenlijk 
sterk ben in het spelen van een verbindende rol, als adviseur of commissievoorzitter. Ik 
ben eigenlijk te vroeg geboren, maar toen was de universiteit de plek waar je naartoe 
moest. (30_32)

De laatste zin is veelzeggend over de betekenis van de universiteit als statussymbool 
– althans zoals dat gold in die tijd. Voor deze respondent – maar ook voor anderen 
waaronder ik mezelf ook reken, zie hoofdstuk 1 – had studeren en werken aan de 
universiteit een soort mythische betekenis, als symbool van het hoogste wat je als 
arbeiderskind kon bereiken. Maar werken aan de universiteit is ook een dagelijkse 
praktijk die competenties vereist, zoals promoveren, publiceren en spreken in het 
openbaar. Angst kan dat behoorlijk in de weg zitten en dat is duidelijk een persoonlijk 
probleem. De universiteit als mythische voorstelling kan voor een intelligent kind uit 
de arbeidersklasse een beperking inhouden. De vraag of dat, qua competenties, wel de 
juiste keuze is wordt eigenlijk niet gesteld. Een arbeiderskind kan dus ook op de ver-
keerde plaats terechtkomen, en dat is wat de analyse van zijn vrouw duidelijk maakt. 
Daarmee verwijst zij ook naar zijn verdiensten op bestuurlijk vlak in het kader van de 
Wet Universitaire Bestuurshervorming (WUB). (30_25)

Ook bij een andere universitaire docent die veel bestuurlijk werk had gedaan speelde wat 
hij noemde ‘sociale angst’. Over hem heb ik het al uitgebreid gehad in het vorige hoofd-
stuk, in verband met zijn ‘huwelijk met een rijke vrouw’. Zijn opvoeding, waarin klassieke 
muziek een belangrijke onderscheidende rol had gespeeld, en zijn opleiding – versterkt 
door zijn verloving – hadden hem het idee bijgebracht dat hij bijzonder was (20_45). Al 
bij zijn inschrijving aan de universiteit openbaarde zich echter een ander gevoel: 

Ik weet nog dat ik mij ging inschrijven. (…) Je moest toen in een lange rij langs tafels 
lopen, en daar zaten allemaal goedgebekte meisjes en jongens, een beetje corpsachtig, 
denk ik, en toen dacht ik: ‘pas ik hier wel tussen?’ Want dat was toch wel wat anders. 
(…) Het heeft zich bij mij tijdens de studie vooral geuit in sociale angst, schroom om te 
praten in het openbaar. Als mij wat gevraagd werd of in discussies wist ik het allemaal 
wel, maar ik hield mijn mond. 
V.: Terwijl je het eigenlijk wel kon?
A.: Natuurlijk, ik ben een ontzettende ouwehoer, dat wist ik ook, ik ben behoorlijk 
taalvaardig, ook al op de middelbare school, ik was vaak de beste in talen. Maar toen 
dacht ik: ik klim op in de piramide en de punt wordt nauw en de druk wordt groot. En 
angst om te falen. (20_53-55)

De metafoor is perfect: de punt van de piramide wordt te nauw en de druk wordt te 
groot. Desondanks bleef de top van de piramide trekken:

  Ik zat toen als lid van het bestuur in de Raad en moest het woord voeren. Het water 
liep me over de rug. Dus die sociale angst, die was eigenlijk heel opvallend. Ik had er, 
achteraf gezien, niet in moeten gaan zitten, of ik had in therapie moeten gaan, of een 
training moeten krijgen om daarmee te kunnen omgaan. Ik zat het daar allemaal zelf 
te doen en dat werd steeds heviger, ik heb daar slapeloze nachten door gehad. 



328 Doorzetters 329Wat heb ik er zelf in betekend?

Dat was dus een gouden raad, maar het had heel wat moeite gekost om hem te krijgen. 
Bovendien was hij ook getuige van de discriminerende opmerkingen van de longspe-
cialist waar een andere respondent al over berichtte (22_29). Maar om goed te kunnen 
begrijpen wat de emotionele impact van die studieswitch was, is de terloopse opmer-
king die hij na het interview maakte van groot belang: zijn moeder heeft daarna nooit 
nog enige interesse getoond voor zijn studie en afstuderen. Ook hier spreekt de mythe 
van de universiteit als geprivilegieerd traject van sociale stijging voor intelligente kin-
deren en dan vooral als het om de studie geneeskunde gaat. Voor de ouders vernauwde 
deze statusmythe zich bovendien tot studies die zichtbaar statusresultaat opleverden. 

Ik memoreer hier ook nog even de ‘Seinsvergessenheit’ waarvan een andere respon-
dent getuigde en die zich manifesteerde in de vraag: ‘wie ben ik ben ik nou eigenlijk 
en waar hoor ik nu eigenlijk thuis?’ (17_40). Een andere respondent – ook een student 
medicijnen – kwam in een hevige identiteitscrisis terecht waarvan hij de oorzaak in zijn 
relatie met zijn ouders legde. Hier was duidelijk sprake van een ‘ernstiger beeld’ – zoals 
hij zelf zegt – maar ook hij verwees naar vereenzaming en gevoelens van isolatie: 

Maar ik was erg vereenzaamd, ik was ontzettend geïsoleerd. Ik dacht nog steeds dat ik 
homo was, ik blowde bij het leven. Toen kreeg ik vreselijke angsten, alles in mijn hoofd 
ging aan het klutsen, ik had een enorm schuldgevoel, ik stond doodsangsten uit. Zo 
leefde ik tot aan het begin van 1970 in een gigantische depressie. Ik liep bij de studen-
tenpsycholoog, maar die bakte er niets van en zo kwam ik bij de psychiater die mijn 
vader geholpen had en die gaf me neuroleptica en antipsychotica tegen mijn dwangge-
dachten – hetgeen dus wees op een ernstiger beeld. Maar zij hamerde erop dat ik moest 
blijven studeren. 
Door te vechten kon ik het geweten van mijn ouders onthoofden: ik was enorm kwaad 
op mijn vader, ik verviel in criminaliteit, ik ging stelen, ik begon te trippen. Ik was in 
overdrachtelijke zin mijn ouders aan het vermoorden, ik moest drinken, ik had homo-
seksuele contacten. Ik moest mijn puberteit inhalen. Toen werd ik verliefd op een meisje 
maar was doodsbang dat ze op mij verliefd zou worden. Zo werd ik op mijn 25ste defi -
nitief hetero, maar ik was wel verliefd, en zij niet. Maar het was wel het begin van een 
carrière van veel vrouwen en relaties, ik ben een enorme connaisseur geworden. Maar 
ik ben met heel veel geweld uit die cocon van mijn opvoeding gebroken. (10_40-41)

Ook al was hier meer aan de hand dan een identiteitscrisis en lijkt de opvoeding en de 
relatie tussen de ouders redelijk atypisch (zie ook hoofdstuk 3, 10_19-20), het draaide 
rond eenzaamheid en vervreemding en daarop reageren. Dat hij zo hard moest vech-
ten had ook duidelijk te maken met zijn typische persoonlijkheid, maar wat opvallend 
is, is dat hij zich – in tegenstelling tot de andere respondenten medici die ik in dit 
hoofdstuk al aan het woord liet – nooit echt heeft geïntegreerd in de medische wereld. 
Hij is er – net als de jeugdarts die ik ook sprak – marginaal gebleven. In de volgende 
paragraaf zal ik dieper ingaan op de betekenis van deze marginaliteit. 

Eenzaamheid en zich niet thuis voelen hoefde niet altijd uit te monden in een heftige 
identiteitscrisis. Tegenover de felheid van deze crisissen staat een ander verhaal van 
een hoogleraar over zijn studie scheikunde: 

uit de naad en daardoor kan je van je imperium zeggen dat je het met je eigen handen 
hebt opgebouwd. En dat gevoel had ik niet. (20_197) 

Dat was een les uit zijn jeugd. Daar had hij geleerd dat de dingen die je zelf opbouwt 
meer waard zijn dan de dingen die je krijgt: 

Inderdaad: het was niet van mij! Als kind – ik weet het nog heel goed, we hadden het niet 
breed – ging ik met mijn vader naar de rommelmarkt. We kochten een frame hier, een stuur 
en een wiel daar. Ik zette mijn fi ets zelf in elkaar en voor 5 gulden had ik een mooie groene 
fi ets, met eigen handen gemaakt en ik dacht altijd: omdat ik hem zelf heb gemaakt, is dat 
ding veel meer waard dan de fi etsen die mijn vriendjes gekregen hadden. Op die manier zit 
dat er heel diep in: wat je zelf opbouwt is veel meer waard dan dat wat je krijgt. (20_206)

Net zoals bij een van de vorige respondenten het hakken van de houtjes een belang-
rijke metafoor wordt voor de band met het verleden, vervult ook hier het verhaal over 
de eigenhandig in elkaar gezette fi ets een verbindende functie, maar is ook een sym-
bool voor het herstel van het realiteitsbesef. 

Meestal echter gaat het andersom. Zware persoonlijke crisissen met angstaanvallen 
hebben vooral te maken met het zich niet kunnen aanpassen, zijn weg niet kunnen 
vinden in het nieuwe milieu en wanhopig op zoek gaan naar de resten van het oude 
milieu – waar men al afgewezen is. Een van de respondenten voelde zich de eerste 
jaren van zijn verblijf in de universiteitsstad totaal eenzaam en vervreemd en had tege-
lijkertijd zware twijfels over de juistheid van zijn studiekeuze. Hij loste zijn eenzaam-
heid op door veel naar huis te gaan en vooral op te trekken met Limburgers:

We spraken onze eigen taal, en trokken met elkaar op. Voor ons was het allemaal buiten-
land; zeker als je uit Zuid-Limburg komt. Langzaam maar zeker, ook door zo’n studie, 
kom je mensen tegen die aardig en leuk zijn, en die iets te vertellen hebben. Het eerste 
jaar ging dat moeilijk vond ik. (…) Ik ging ieder weekend naar huis. Ik dacht als een 
arbeider: je hebt werk en je hebt uitgaan. Studeren deed je om een goede baan te krijgen. 
Over de innerlijke motivatie om ergens goed in te zijn had je nog nooit nagedacht. Dat 
dat een optie was! Je deed wat je moest doen om je tentamens te halen. (3_86)

Hier gebeurt net het tegenovergestelde als bij de vorige respondent. In het begin van 
zijn studie wist hij bij wijze van spreken niet dat hij aan een ander soort leven was 
begonnen. Hij kon de omslag pas maken toen hij op de studentenfl at in gesprek kwam 
met studenten van andere studierichtingen die hem in politieke en maatschappelijke 
discussies betrokken. Deze contacten en discussies brachten een soort bewustwor-
dingsproces en omdat hij in zijn zoektocht in eerste instantie geen afstand nam van 
de studie medicijnen, kwam hij vast te zitten. Hij zocht een uitweg: 

  Dus toen heb ik een programma gemaakt voor die vrije studierichting en kon ik de kant van 
de sociale wetenschappen op. Ik wilde ook een programmaatje bij psychologie doen. (…) De 
studieadviseur (…) was eigenlijk heel eerlijk, en zei: ‘Wat kun je hier nou mee? Ga sociologie 
of psychologie studeren, maar dit niet.’ Terugkijkend had hij gelijk. Ik zou een heel klein 
beetje van dit en van dat hebben gedaan. Dus toen ben ik sociologie gaan doen. (3_92)
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onzekere stap. Ik vond het vreselijk moeilijk dat ik ermee stopte… omdat ik ook geen 
reden had. Stel: je bent verliefd. Dan heb je een reden. Maar ‘saai’, dat is toch geen 
reden om weg te gaan? Maar wat dan? Dat rücksichtslose, de enige reden die ik had 
was: ik kan het niet volhouden. Daar bracht ik dan tegenin: ‘ja maar het is niet goed’, 
of: ‘ja maar er is geen alternatief’. Ik vind het moeilijk dat ik simpelweg constateerde: 
‘het is er niet’, ‘het is niet goed, dus moet het opnieuw’, ‘ik kan niet verder, dan moet ik 
maar stoppen’… Het geeft mij het gevoel van weinig genuanceerdheid, maar door het 
niet zo complex te maken, slaagde ik er voor mezelf en ook voor anderen wel in de zaak 
gewoon open te leggen… (18_61) 

Om anderen en jezelf duidelijk te maken dat je niet anders kon beslissen, stelde de 
respondent de zaken ongenuanceerder en minder complex, en daarmee als een keuze 
voor. En soms was er helemaal geen sprake van een beslissing en deed men maar wat, 
omdat men er goed in was. Pas later – tijdens een interview bijvoorbeeld – geeft men 
er betekenis aan. Zo zegt een respondent: 

Ik weet niet of het hiermee te maken heeft dat ik lange tijd in de rol van nar ben verval-
len. Ik kon altijd groepen en mensen aan het lachen brengen, ook al als kind. Het was 
eigenlijk een vorm van zelfspot, een houding aannemen als je je niet op je gemak voelt 
en op die manier toch invloed en macht uitoefenen. Ik deed dat op school en later tijdens 
vergaderingen. Soms was ik daar heel grof in. (10_37)

Je kan het een keuze noemen dat hij de rol van nar aanneemt, maar hij noemt het 
vooral een persoonlijke strategie om greep te krijgen op de realiteit. Hiermee benoemt 
hij een belangrijk facet van de identiteitsconstructie: greep krijgen op zijn omgeving 
door zich in een bepaalde vorm te presenteren. In die presentatie zit zowel de percep-
tie van die omgeving vervat als de perceptie van zichzelf: in het voorbeeld hierboven 
impliceert de omgeving ongemak. Maar hij defi nieert het als noodzaak tot controle en 
machtsuitoefening en opteert voor de rol van nar om deze uit te oefenen. Hij had zich 
ook in zichzelf kunnen terugtrekken en vooral zijn eigen gang gaan. Maar gezien zijn 
aanleg en temperament was dit weinig waarschijnlijk. 

8.4.2  Lagen van identiteitsconstructie

Omwille van het uitgesproken temperament van deze respondent, de sociale condi-
ties van zijn afkomst en de complexe verhouding met zijn ouders is zijn turbulente 
persoonlijke geschiedenis bijzonder exemplarisch voor de betekenis van identiteits-
constructie: hij moest enerzijds afrekenen met socialisatie- en identifi catieresiduen, 
met actuele en polymorfe verlangens en tegenstrijdige ervaringen, anderzijds moest 
hij deze constant in overeenstemming zien te brengen met de eisen van de actuele 
sociale context. Hij heeft daarbij geen rechtlijnig pad gevolgd, hij heeft lange tijd zijn 
studie gestaakt en maakte furore met een lokaal beroemde popband. Hoe dan ook, 
hij voelt zich waar hij nu terecht is gekomen relatief thuis. Ook al presenteert hij zich 
daarbij graag met zijn afwijkingen en bijzonderheden, dat maakt juist dat hij zichzelf 
kan zijn, verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen handelen en daarin aan de ande-
ren continuïteit garandeert. Men kan er bij hem van op aan dat hij de nar speelt, dat 

  Soms zat ik in een collegezaal en vroeg ik me af: wie ben ik en waarom zit ik hier? Ik 
had soms een nerveus en onbestendig gevoel, en dat is eigenlijk in mijn hele studietijd 
zo gebleven. En dat heeft – denk ik – toch wel te maken met het feit dat ik nimmer een 
inhoudelijke stimulans heb gekregen ten opzichte van de opleiding zelf, mijn vader was 
wel stimulerend om dingen te regelen. Na de hbs vond mijn moeder het wel welletjes, ik 
moest eigenlijk geld gaan verdienen, maar mijn vader zei: laten we hem de kans geven. 
(27_29)

Of het nu gaat om heftige emoties en crisissen of over nervositeit en onbestendigheid 
van gevoelens, het gaat om het zich losmaken van thuis en dat is voor velen een niet 
geringe opgave. Of het nu komt door het ontbreken van een inhoudelijke stimulans, 
een opvoeding met dubbele boodschappen, vervreemding en afwijzing; het gaat in 
alle gevallen om de vraag: hoe ga ik daarmee om, hoe leer ik daarmee leven? In de 
geest van de uitspraak van de laatste respondent: ik ben wel gestimuleerd, maar heb 
geen inhoud meegekregen. De vraag is nu: waar moet de inhoud vandaan komen om 
mezelf te zijn? 
Er is zonder meer sprake van een expliciet persoonlijke en ontwikkelingspsychologi-
sche component om de intensiteit van de identiteitscrisis te kunnen begrijpen. Ook 
zijn er in het onderzoeksmateriaal meerdere indicaties dat de sociale en culturele 
afstand tussen de milieus een cruciale rol speelt. Het is echter niet het ‘objectieve 
verschil’ op zich dat de intensiteit van de crisis bepaalt, maar de persoonlijke beleving 
ervan. Zoals ook meerdere keren door de respondenten wordt aangegeven, heeft deze 
beleving te maken met het ontstaan en groeien van nieuwe behoeften en verlangens 
en de ervaring dat men daarom niet terug kan, maar ook niet terug wil. Men moet de 
dilemma’s aangaan. 

8.4  Dilemma’s en confl icten

8.4.1  Inleiding: is er sprake van keuzes?

In het eerste en derde hoofdstuk heb ik de tegenstelling tussen de noties van keuze- en 
standaard biografi e gerelativeerd door deze te relateren aan de sociale context van het 
proces van individualisering. De vraag die ik hier behandel is of er – ondanks het feit 
dat de biografi eën van mijn respondenten een sterk geïndividualiseerd karakter verto-
nen – überhaupt sprake is van keuzes die aan de biografi e richting hebben gegeven. 
Waar men het over keuzes heeft, laat men namelijk ook vaak blijken dat men eigen-
lijk niet anders kon. Vaak was de ‘keuze’ een soort noodzaak omdat men vreesde de 
situatie anders niet aan te kunnen. Over keuzes praten is vaker meer een manier van 
voorstellen dan dat het over echte keuze zou gaan. Men heeft beslissingen genomen, 
maar aan deze beslissingen zijn andere facetten verbonden die misschien wel even 
belangrijk zijn als het keuzemoment. Illustratief hiervoor is de ‘keuze’ van een respon-
dent om het grootseminarie te verlaten: 

  Dat had ik jaren geleden in het noviciaat ook zo, ik moest toen ook kiezen. Ik heb 
uiteindelijk gekozen weg te gaan, ik kon het niet volhouden, maar het was wel een heel 
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maar die hebben geen ouders die zeggen: ‘Kijk naar het journaal’. (…) Bij ons op school 
was er twee jaar terug een enorme rel. Een paar van die jongens, van havo 4 en 5, 
begroeten elkaar met van die masturbatiegebaren. En op een gegeven moment groette 
een leerling door het raam een vriend die in een lokaal zat en maakte een masturbatie-
gebaar. En daar schijnt een kind uit de tweede klas langs te zijn gekomen. Een enorme 
rel. Dan denk ik: ‘Waar hebben we het over?!’ Het enige wat je die jongen kwalijk kunt 
nemen is dat hij beter om zich heen moet kijken. Niet zo groeten als er een klein meisje 
langskomt. Maar verder… En dan zeggen ze: ‘Het lijkt wel of ze gestoord zijn. Schop ze 
in een inrichting’. Ze weten niet waar ze het over hebben! Het zijn normale kinderen, 
die puberen, en die maken dat soort gebaren. Dat is alles. Die kennis, als je het over 
socialisatie hebt, wat docenten toch ook doen, daar hebben de meeste docenten geen 
fl auw idee van. (3_176)

Ook de politicus beroept zich op zijn jeugd in de arbeidersbuurt om de heisa rondom 
de Marokkaanse jeugd te relativeren. Hij maakt zich niet zo druk over het gedrag van 
deze jongens, wel over de maatschappelijke effecten van de discussie erover: 

Geweld in onze jeugd beperkte zich tot geweld jegens elkaar, als jeugdigen. Dat was niet 
gericht op roof of op oude vrouwtjes. Dat was nog wel taboe. Een plaat of een fl esje pik-
ken uit de detailhandel, of een stuur van een brommer halen en dat op je fi ets zetten, of 
een vervelende buurman tot ellende toe met krammetjes op zijn ruit lastigvallen, en ook 
nog wel volwassenen die zich daarvoor leenden aanpakken bij kerstbomenjacht, dat 
gebeurde allemaal wel. (…) Als er een politiewagen langskwam bij een kerstbomen-
jacht, belandde er echt wel wat ijzerwerk in de bosjes. Dat gedrag van hangjongeren, 
dat echt onaanvaardbaar is, laat daar geen misverstand over bestaan, ik heb daar voor 
een deel ook spijt van, maar daarvan moet je ook weer niet van je stoel van vallen. Dat 
komt wel goed. (14_115)

De respondent die jeugdarts is in een grootstedelijke probleemwijk herkent in zijn 
patiënten zijn oude milieu: 

….als ik die Turken zie, dan zie ik mijn vaders generatie, en dat is geweldig om te zien. 
Met die lui heb ik ook altijd gepraat. En wat er dan nog aan zwak Hollands zit, dat 
was mijn moeders familie. Die kwamen allemaal op de lomschool terecht [lachend, 
MM]. (22-68)

Ook een andere arts heeft het daarover, maar voegt daar iets belangrijks aan toe: 

  Dat ik uit een gewoon gezin kom heeft trouwens wel zijn voordelen. Ik kan de patiënten 
soms beter begrijpen: iemand die werkloos is of daarover tobt, of gewoon niet weet waar 
het over gaat. Soms praat het gemakkelijker, de afstand is minder groot en dat maakt 
het wat makkelijker. Ik heb het er wel eens met collega’s over gehad en zij kenden dat 
niet, zij kwamen uit een artsenmilieu, maakten grote reizen over de wereld, zij wisten 
het niet. (…) Aan de andere kant kan ik me ook heel makkelijk in hogere milieus 
inleven, ik voel me daar wel thuis. Ik kan beide kanten op, een soort kameleoneffect. 
(26_73-74)

hij zich beter voelt bij junks en andere marginalen dan bij ‘corpsballen’, maar ook dat 
hij niet tegen zelfgenoegzame kritiek kan en zich daarom terugtrekt als hij een top 
bereikt heeft (zie 10_52). Daarbij weet hij ook dat hij nu en dan ‘een lijntje (coke) nodig 
heeft’, dat hij ‘als connaisseur van vrouwen’ uiteindelijk toch maar alleen staat bij de 
opvoeding van zijn zonen en dat hij daar niet helemaal tevreden over is. En die dub-
belheid heeft volgens hem vooral te maken met zijn jeugd in een arbeidersgezin met 
moeizame verhoudingen en dubbele opvoedingsboodschappen. Een eerste opgave in 
het construeren van identiteit is een vorm te vinden voor de dubbelheid van zich ver-
bonden te voelen met twee sociale milieus. 

8.4.2.1  Discontinuïteit en dubbelheid
Iedere respondent moest met meer of minder succes afrekenen met het verschil tus-
sen de opvoedingsboodschappen van thuis en de eisen van het milieu waarin men nu 
terecht kwam. Bijna iedereen heeft dit ervaren als een breuk in de continuïteit van de 
persoonlijke ontwikkeling. Ook al speelde het niet altijd zo expliciet en intensief als 
in het hierboven beschreven levensloopverhaal en al leefde men niet meer ‘als een 
arbeider’ aan de universiteit (3_ 86), er openbaarde – met name bij hen die direct na de 
middelbare school gingen studeren – zich altijd een ‘moment van de waarheid’ waarin 
men besefte dat men van huis weg was en niet meer terug kon. Het ging er echter 
niet zomaar om een knop om te draaien, een nieuwe sociale identiteit aan te nemen 
of ‘af te rekenen met het oude milieu’. Ook al hebben sommigen het gevoel gehad 
dat ze weg moesten om opnieuw te kunnen beginnen (6_83), het ging toch vooral 
om synthesen tussen de kwaliteiten van het oude en het nieuwe milieu. Of scherper: 
men had bepaalde kwaliteiten van het oude milieu nodig om in het nieuwe te kunnen 
overleven en daarna te integreren. Dat was een langdurig en gefaseerd proces met de 
nodige crisissen en men kon zich er niet ongestraft aan onttrekken door het over te 
laten aan iemand anders (zoals in de mythe van ‘een rijke vrouw trouwen’). Als men 
na het debacle dan weer op zijn benen terechtkwam, kwam dat ook doordat men de 
boodschap die men van huis uit had meegekregen opnieuw serieus ging nemen: een 
resultaat heeft alleen waarde als je het zelf hebt gedaan en er hard voor hebt gewerkt 
(20_206).

Dat deze dubbelheid eigenlijk altijd bleef bestaan wordt met name gedemonstreerd in 
professioneel succesvolle situaties waarin men zich sterk voelde omdat men gebruik 
kon maken van zijn achtergrond als arbeiderskind. Maar men werd er ook kwetsbaar 
door, want als anderen – die geen weet hadden van deze gevoelswaarde – deze profes-
sionele kwaliteit om de een of andere legitieme reden bekritiseerden, voelde men zich 
snel persoonlijk aangevallen (1_116). In een andere situatie bracht de socioloog – op 
het moment van het interview hogeschooldocent, maar daarvoor leraar op een havo – 
begrip en consideratie op voor afwijkend gedrag, maar zijn verhaal hierover geeft toch 
de indruk van een roepende in de woestijn: 

  Veel leraren hebben geen fl auw idee waar hun leerlingen vandaan komen. Als je ziet 
hoe ze over ze oordelen, dan denk ik: ‘je weet eigenlijk helemaal niet waar je het over 
hebt’. ‘Ze zijn lui, en ze zijn zus en zo’. Dan denk ik: ‘Maar waar komen die kinderen 
vandaan? Dat weet jij helemaal niet’. Je kunt die kinderen wel van alles kwalijk nemen, 
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werk, en de verbinding met zijn jeugd gaf er voor hemzelf een extra dimensie aan. Als 
afgestudeerde ging hij werken bij een onderwijsinnovatieproject en daar werden zijn 
opvattingen over onderwijs en wetenschap op zijn kop gezet:

  Dat vond ik een echte eye-opener. Moet je nagaan: met mijn exacte positivistische 
wetenschapsopvatting kwam ik bij [naam van een hoogleraar, MM] terecht met 
zijn opvattingen over actie onderzoek. Dat greep mij enorm, dat je op die manier 
ook wetenschap kon bedrijven. Dat was een heel actief clubje, die de revolutie 
preekte in de school, je kon ook de krant in de klas halen, kunstenaars… Het ging 
vooral om arbeiderskinderen.
En toen kwam ik bij mijn eigen historie terecht. Het sprak mij enorm aan om via de 
verbondenheid met de mensen die minder kansen hebben, arbeiderskinderen, en via het 
onderwijs te proberen die mensen meer kansen te geven. Ik had zelf die kansen gehad 
en genomen toen ik door die vrienden van mij uit dat milieu gehaald werd. Ik zag het 
natuurlijk weer om me heen gebeuren. In die tijd speelde sterk het ideaal van de verhef-
fi ng van het volk, en dat heeft mij dus ook zeer gevormd, zowel wetenschappelijk als 
politiek. Toen ben ik ook links geworden. Ik had al linkse opvattingen, maar die vonden 
nu een basis. (16_48-49)

De motivatie ging hier niet vooraf aan het werk, zij kwam eruit voort. Er ontstond 
pas later een verbinding met de afkomst. Dat was het begin van een loopbaantraject 
dat zich centreerde rondom de sociaal achtergestelde groepen en de ideële uitgangs-
punten die steeds een andere professionele vertaling kregen. Hetzelfde geldt voor de 
vakbondssecretaris, ook hij brengt zijn motivatie in verband met de context waarin hij 
opgroeide: die lag aan de oorsprong van zijn missionarisroeping die zich in de loop 
van zijn leven fasegewijs getransformeerd heeft in een actueler geprofessionaliseerd 
loopbaantraject:

Als ik het zo achteraf bekijk is er eigenlijk nooit sprake geweest van een bewuste keuze 
voor het priesterschap. Dat vloeide bijna automatisch voort uit een aantal omstandig-
heden. (13_20)

Concluderend kan ik stellen dat de betekenis van het milieu van herkomst voor de con-
structie van identiteit niet eenduidig te omschrijven is, en dat er tegenstrijdige overwe-
gingen kunnen spelen. Om te beginnen is de betekenis die men aan de afkomst geeft 
niet altijd een issue geweest, deze kan ook het resultaat zijn van een refl exief proces 
achteraf. De refl ectie kon in gang gezet worden door schuld- en/of schaamtegevoe-
lens (over wat men niet gedaan heeft, over de opluchting van het weggaan), door de 
ervaring van moeizame communicatie of door de invloed van specifi eke professionele 
en/of politieke opvattingen. Vervolgens vertaalde men de ervaring met en de kennis 
over het lagere sociale milieu in zijn professionele identiteit. Men kon er in sommige 
opzichten professioneler door handelen. De afkomst kreeg een soort instrumentele 
waarde. Deze instrumentele benadering kon op zijn beurt afstand en confl icten ver-
oorzaken met de collega’s die daar geen boodschap aan hadden. Of men kon een soort 
synthese maken door meerdere werkelijkheidsperspectieven te hanteren. (zie 2_29)

De term ‘kameleoneffect’ is een mooie typering, maar de vraag is of de vlag de lading 
ook dekt. Het heeft inderdaad iets dubbels wanneer men professioneel voordeel heeft 
van kwaliteiten die opgedaan zijn in het oude milieu en zich tegelijkertijd goed thuis 
voelt in de hogere milieus. Als ik deze uitspraak echter vergelijk met haar uitspraken 
over de moeizame communicatie met haar ouders (26_57), dan laat dat iets zien van 
de aard van de synthese die zij gemaakt heeft en die eigenlijk in minder uitgesproken 
vormen ook bij vele anderen voorkomt: de identifi catie met het nieuwe milieu is der-
mate geslaagd dat communicatie met het oude milieu moeizaam verloopt en dat men 
zich soms onecht voelt als men geconfronteerd wordt met het oude milieu (28_192). 
Men heeft er last van, men voelt zich schuldig en dubbel, maar dat komt doordat men 
zich geïntegreerd voelt in het nieuwe milieu en niet omdat men niet zo goed weet 
waar men bij hoort. En dat is iets anders dan het kameleoneffect. 

Een andere respondent nam op een bepaald moment duidelijk afstand van haar ouder-
lijk milieu. Zij had tijdens haar studie last van schuldgevoelens omdat zij wel en haar 
zusje niet kon studeren:

  Ja, ik weet ook niet waarom. Soms heb ik daar een schuldgevoel over: ‘waarom heb ik 
niet…’, ‘mijn zusje had best ook naar de mms gekund, misschien wel de hbs, waarom 
heb ik haar ook niet een beetje gepusht?’ (…) En toen ik op mijn achttiende het huis 
uitging, (…) ik denk dat ik het uit mijn hoofd gebannen heb, dat daar nog een gezin 
zat waar ik iets voor zou moeten doen of zo. Ik ging ook heel weinig naar huis, ik had 
er niet zo’n zin in. 

  V.: Omwille van je schuldgevoel? 
A.: Als ik thuis was, had ik het wel en op het moment dat ik op zondagavond de bus 
naar [naam van universiteitsstad, MM] nam, dan had ik vreselijk schuldgevoel. Maar 
een paar uur later was het over en dan bestonden ze niet meer in mijn hoofd.
V.: Was dat je copingstrategie?
A.: Ik denk het, ja. Maar ik was me daar toen niet zo bewust van. (…) Mijn vader zei 
toen wel: ga je nu al weer weg? Ik heb me pas later gerealiseerd dat ik ze in de steek heb 
gelaten, maar ik wist geen andere manier om dit bij elkaar te krijgen, dan door in de 
ene wereld te vergeten dat er nog een andere wereld was…
V.: Het was dus echt een keuze om daar weg te gaan.
A.: O ja, ik vond het heerlijk om daar weg te gaan. (28_51-56)

Strategisch vergeten dat er nog een andere wereld bestaat, om te kunnen leven in de 
ene wereld, is ook een manier om met dubbelheid van gevoelens en betekenissen om 
te gaan. Daarbij ging het erom schuldgevoelens over het weggaan te beheersen, maar 
ook de schaamte over de privileges. Maar het ging vooral ook om het onvermogen grip 
te krijgen op deze paradoxale binding. Weggaan was eigenlijk geen keuze maar een 
noodzaak om niet verscheurd te worden. Opvallend is ook dat het gevoel de ouders in 
de steek te hebben gelaten, pas later kwam, als een vorm van refl ectie. Op het moment 
zelf ervoer men dit weggaan als een bevrijding.

Een respondent die in zijn loopbaan onder meer onderwijsprogramma’s ontwikkelde 
voor sociaal zwakke kinderen, verwijst wel naar zijn afkomst, maar hij spreekt hier-
over in termen van een professionele drive. Deze kwam in eerste instantie uit het 
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  Ja. Dat is een gouden greep geweest. Ik ben daar een jaartje intern geweest voor 
een dag in de week. Ik liep in [deze omgeving, MM] rond(…), heb er tekstjes over 
geschreven, discussies aangezwengeld, lezingen gegeven. Het was mijn eerste klus 
buiten de universiteit en ik speelde al lang met het idee om een eigen bedrijf te 
beginnen. Deze klus heb ik als basis gebruikt en sindsdien is dat gebleven. Ik was 
al een tijdje ontevreden over het feit dat de universiteit met zijn docenten kan doen 
wat zij wil. Voor mijn bedrijf geef ik onderwijs, lezingen, cursussen, en dergelijke 
en dat maakt me wat onafhankelijker van de universiteit.
(…) Het is niet zo dat ik daar miljonair mee word, maar het maakt me onafhankelijker 
en daardoor sta ik wat relaxter op de universiteit. Zo werkt het allemaal. Ik (…) weet 
nu gewoon: ‘ik heb zelf ook wat’, ik ben onafhankelijker. Het maakt me minder gretig 
en daardoor heb ik ook ogenblikkelijk meer succes op de universiteit. Ik ben ook relaxter 
op de borrels. Je ziet, het mes snijdt aan twee kanten. (6_108-114)

Ook al doet hij nogal bescheiden over zijn ‘eigen bedrijf’, het bestaan ervan alleen al 
heeft een identiteitsversterkend effect, hij voelt zich onafhankelijker – het verlost hem 
van zijn gretigheid erbij te willen horen. Een zelfde soort tendens spreekt uit het citaat 
van de chirurg (17_175). Voor een andere respondent, directeur van een muziekcentrum, 
was het eeuwig tobben om subsidies te vinden. Er was altijd sprake van tekort en 
schulden, hij moest zijn baan van leraar aanhouden om zijn inkomen op peil te houden. 
Aan de ander kant leverde zelfstandige arbeid hem persoonlijk wat op: 

Het was een grote stap om met een lening van enkele miljoenen die zaal in orde te 
brengen en dan zonder subsidies die concertreeksen in gang te zetten, om te gokken… 
Toen pas heb ik al die oude remmingen afgelegd en heb ik meegemaakt wat een kleine 
zelfstandige meemaakt als hij die stappen neemt. Ik heb van alles bijgeleerd, nu, fi nan-
cieel is het niet gelukt. Het is een sector waar dat niet lukt, je kan geen geld verdienen 
met klassieke muziek. Het was ook de bedoeling kameropera’s te maken. Dat was ook 
de eerste keer dat ik iets gedaan heb buiten het onderwijs: ik heb het libretto geschreven 
van een opera van mijn jongste broer die componist is. Die opera is uitgevoerd (…) en 
dat heeft me feitelijk voor de eerste keer het gevoel gegeven dat ik iets was, dat ik iets 
betekende. Ik was eigenlijk kapot aan het gaan, ik was in dat onderwijs compleet in de 
vernieling. (25_81-82)

Met de ‘oude remmingen’ waar hij het over heeft verwijst hij naar het ‘op zekerheid 
spelen’ dat in zijn milieu gold als absoluut criterium voor een studie en later voor 
een baan. Een kunstopleiding kwam helemaal niet im Frage, net zo min als een niet-
gecertifi ceerde universitaire opleiding zonder toekomstperspectief. Maar hij had de 
opvoedingsboodschap ook goed geïnternaliseerd: 

  Ik was tijdens mijn studententijd bezig met van alles dat niet met mijn studie te maken 
had, bijvoorbeeld met fi lm. Ik had een (...) goede vriend (…) die niet gestudeerd had, 
die zijn middelbare school zelfs niet afgemaakt had, (…) een avonturier. Dat is mijn 
beste vriend. Die is een fi lmzaal begonnen, (…) ik heb hem daar nog zijn eerste geld 
voor gegeven. Inmiddels is [naam van een bioscoop, MM] een fi lmcomplex voor de 
betere fi lms. Eigenlijk had ik zijn partner moeten worden, dan was ik nu baas geweest 
van het fi lmfestival. Dat had ik allemaal gekund…

8.4.2.2  Werkkracht en ondernemingszin
Het centrale identifi catiemechanisme om zich als subject in de nieuwe sociale context te 
profi leren, is de werkethiek: hard werken, goed zijn in zijn werk en goed werk afl everen, 
op het perfectionistische af: 

  Ik werk veel. Ook omdat ik het leuk vind, soms denk ik wel dat ik iets minder moet 
doen. Ik heb wel de behoefte af en toe eens een dag of een avond niets te hebben. Er 
is inderdaad een verband met mijn afkomst. Ik ben gewend om door te pakken, het 
werk moet gewoon af. Het geldt overigens voor alle kinderen hoor. Het werk moet je 
gewoon doen. Niet zeuren. Dat is echt geen slechte eigenschap hoor. (31_95)

Voor meerdere respondenten is deze werkhouding tot een deel van zichzelf geworden. 
Als zij die niet volgen, krijgen zij het gevoel het vak niet goed uit te oefenen. Het citaat 
in paragraaf 8.2.1 is daar zeer illustratief voor (17_175): het gaat om het vak en de manier 
waarop je erin staat en als je daar goed in bent, heb je voldoende aan jezelf. Niemand 
anders heeft dat zo duidelijk uitgesproken, maar ook de manier waarop andere res-
pondenten over leven en werk praten, straalt op de een of andere manier deze centrale 
boodschap uit. Daarmee onderscheiden zij zich echter niet meteen kwalitatief van 
iedereen die goed werk afl evert en die stelt dat men anders niet gekomen was waar 
men nu staat en dat hard kunnen werken daarvoor de sleutel was. Bovenstaand citaat is 
namelijk afkomstig van een orthopedisch chirurg, de dochter van arme middenstanders. 
Anders dan bij de andere respondenten is er bij haar echter een soort behoefte blijven 
bestaan om ‘eigenaar’ te zijn van het werk. Op een bepaald moment werd die behoefte 
omgezet in plannen voor een privékliniek. Een soortgelijke houding tref ik aan bij de 
directeur van een onderneming die van zichzelf zegt:

Mijn karakter kenmerkt zich door veel ambitie, veel doorzetten, veel energie erin steken, 
nooit opgeven. Altijd bereiken wat je wil. Waar een wil is, is een weg. (15_14)

Ook al is hij directeur, het gaat niet om ‘zijn’ onderneming. Maar hij sluit niet uit dat 
hij dat hij ooit nog eens ‘echte’ ondernemer wordt. Hij is wel in armoede, maar niet in 
een echte ‘arbeiderscultuur’ opgegroeid: 

Ik heb een sterke drang tot ondernemerschap. Nu kan ik risicoloos ondernemer zijn, 
want er zit geen eigen geld in. Dat heeft misschien toch weer met vroeger te maken, met 
mijn vader, tenminste, met zijn milieu. Een boer is toch ook een ondernemer. Mijn 
vader is ooit een winkeltje begonnen, maar dat is failliet gegaan en toen is hij naar die 
broodfabriek gegaan. (15_70)

Er zijn ook een paar universitaire docenten – afkomstig uit ‘echte’ arbeidersgezinnen 
– die een eigen bedrijfje hebben opgericht. Voor beiden was het een manier om zich 
onafhankelijker te voelen van de universiteit. De ene liet de ‘ondernemingaspecten’ 
echter aan zijn vennoot over. Voor de andere lag de waarde van het bedrijfje erin dat 
hij er zijn professionele interesse beter in kwijt kon. Hij had het opgericht naar aan-
leiding van een ‘bijbaantje’: 
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kan ik niet tegen. Ik ben misschien heel arrogant, maar ik vind het zo dom, zo dom. 
Ik vind het heel lastig om dat serieus te nemen. Die vergaderingen bij te wonen en dat 
geklets aan te horen. En dat dan ook nog serieus te nemen en die richtlijnen te volgen. 
(3_149)

De ‘achterkant’ van deze aversie – die ook gericht is tegen ‘geouwehoer’ – is gebrek 
aan assertiviteit: 

Toen ik in het onderwijs begon hebben ze me onderin ingeschaald, en dat heb ik ook 
altijd geaccepteerd. Ik verdiende dus hetzelfde als iemand die net van de opleiding 
kwam. Jarenlang heb ik er iets van gezegd, maar kreeg ik het niet rond, totdat er een 
nieuwe directeur kwam. Die zei dat ik wel gelijk had, maar dat er nog een laag boven 
hem zat die niet toestond dat ik hoger ingeschaald werd. 
Mijn vader was heel fatalistisch.(…) Voor mezelf opkomen gaat me niet gemakkelijk af. 
Als ik het gemak zie waarmee anderen dat doen; waarmee mijn vrouw dat doet. Die 
doet bepaalde dingen als een vanzelfsprekendheid. Dat heb ik niet. (3_137-143) 

‘Opkomen voor zichzelf’ is voor meer mensen een moeizame stap, maar hij brengt 
het onder meer in verband met zijn vaders arbeidersfatalisme. Hij suggereert boven-
dien dat hij beter is in ‘zeuren’ dan in zichzelf in de waagschaal leggen. Bovendien 
vind ik het tekenend dat hij het argument aanhaalt van de anonieme ‘laag daarboven’ 
die het allemaal tegenhoudt. Er is, met andere woorden, sprake van een soort onder-
werpingdwang aan ‘feitelijkheid’ als residu van zijn identifi catie met zijn vader. 

Maar deze identifi catie kan zich ook vertalen in aversie voor gezag. Een andere res-
pondent spreekt over allergie voor mensen die ‘vinden’ dat ze meer te zeggen hebben 
dan anderen:

Er zijn altijd mensen die vinden dat ze, omdat ze meer geld hebben of de baas van een 
bedrijf zijn, of meer weten dan jij, mogen bepalen wat jij moet doen en laten. Dat 
gebeurt nog steeds, maar op een andere manier. Het is wel wat afgevlakt, maar het 
bestaat nog steeds. En ik merk nog steeds dat ik daar allergisch voor ben. Dat heb ik 
waarschijnlijk toch uit die tijd overgehouden, en waarschijnlijk ook vanuit mijn achter-
grond. (5-63) 

Deze respondent zegt niet alleen dat zij allergisch is voor mensen met gezag, maar 
trekt hier ook de legitimiteit van gezag in twijfel. Zij heeft pedagogiek gestudeerd en is 
offi cemanager in een organisatie voor pleegzorg. Het tegenstrijdige in haar houding is 
dat zij het vanuit haar opleidingsachtergrond niet kan laten commentaar te leveren op 
de inhoudelijke gang van zaken, maar op de vraag waarom zij dan niet zelf als profes-
sional of als manager solliciteert, is haar reactie tegenstrijdig. Aan de ene kant staat ze 
niet stevig in haar schoenen, maar: 

  In mijn hoofd heb ik hele goede argumenten, en ik zou het ook op papier kunnen 
zetten, maar naar andere mensen toe kan ik er niks mee. Ik kom daar niet uit. (…) 
(5_129)

V.: Waarom deed je dat niet? 
A.: (...) Omwille van die afkomst! Dat was een gouden wet: als je een vast inkomen 
had, moest je dat houden tot het bittere einde. (25_76-78)

Respondenten uit gezinnen waar inkomenszekerheid de mogelijkheid van zelfstandig 
initiatief heeft overschaduwd, en die op een bepaald moment toch een soort onderne-
mingsrisico namen, typeren dat als een soort identiteitswinst: men werd er als per-
soon beter van, het inkomen was bijzaak. 

Opvallend is dat de respondenten er in alle gevallen een lange weg voor afl egden en 
dat op die lange weg, ook bij kinderen met een loonafhankelijke vader, de behoefte 
kan ontstaan aan autonomie en zelfstandigheid. Zij zijn met niets begonnen, moes-
ten alles helemaal van onderaf opbouwen en hebben vaak tegen de stroom opgeroeid. 
Maar waar het te makkelijk ging, liepen zij risico’s. Eigenlijk was op een bepaald 
moment niets meer vanzelfsprekend. De farmacoloog, universitair docent, verwoordt 
het als volgt – en voegt er nog een paar dingen aan toe: 

Het heeft toch iets te maken met dat dingen niet vanzelfsprekend gaan. Dingen waren 
gewoon niet vanzelfsprekend, stuk voor stuk waren dingen niet vanzelfsprekend. 
Onlangs had ik het met iemand op mijn werk nog over een scriptie, een onderwerp waar 
hij niets van wist. Ik vroeg: ‘Wat doe je dan?’ Hij zei: ‘Nou ja, ik heb het wel doorgele-
zen, het was wel voldoende…’ Ik vroeg hem toen: ‘Wat doe je dan met dingen die jij niet 
begrijpt?’ Hij zei: ‘Denk je dat ik dat allemaal ga opzoeken?’ ‘Ja,’ zei ik, ‘eigenlijk vind 
ik dat je dat allemaal moet gaan opzoeken, want als je wetenschapper bent, dan ben jij 
diegene in de maatschappij die het weet… of: daar gaat men van uit.’ Dat standpunt 
heb ik de afgelopen tien jaar zelf heel sterk ontwikkeld. Ik wil altijd wel weten hoe dingen 
in elkaar zitten… Niets is vanzelfsprekend, en ik wil gewoon weten hoe het zit. (2_134)

De manier waarop het in zijn leven is gegaan, is zowel tot een levenshouding gewor-
den, als een soort maatschappelijke plicht. Hij heeft met andere woorden niets gratis 
gekregen, en dat schept verplichtingen. Een gevoel voor maatschappelijke verantwoor-
delijkheid is een onderdeel van zijn identiteit. Hetzelfde verantwoordelijkheidsgevoel 
tref ik aan bij de respondent die een confl ict had met zijn broer die werkloos bleef 
om zijn studiebeurs niet te hoeven terugbetalen. Het ging dus niet alleen om meer 
autonomie, maar ook om een geïndividualiseerd verantwoordelijkheidsgevoel voor de 
maatschappij. Deze facetten van verantwoordelijkheid en dienstbaarheid komen in 
meerdere vormen voor. 

8.4.2.3  Gezag en ontzag
Voor het construeren van identiteit is het dubbele gevoel jegens autoriteiten een echt 
probleem. Er zijn nogal wat uitspraken gedaan die getuigen van allergie voor bazen en 
voor mensen die zich met jou bemoeien, voor ‘agogen’, zoals iemand ze noemde, en 
die je in instituties altijd weer tegenkomt: 

  (…) Ik ben ook mentor, en dan heb je een batterij hulpverleners, managers uit die 
agogische hoek, die mij dan gaan vertellen hoe ik met die mensen om moet gaan. Daar 
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voed en waarin vooral de zorg voor de praktische en dagelijkse gang van zaken aan de 
orde stond. Deze cultuur stimuleerde vooral een praktische en concrete manier van 
denken en geen planning- en denkproces op de lange termijn.

8.4.2.4  Praktijk en theorie
Het praktische en concrete zijn sterke uitgangspunten voor de constructie van iden-
titeit. Zo was voor de cardioloog de manier waarop hij het ‘helpen van mensen’ wilde 
invullen een reden om geen huisarts te worden: 

   Ik wilde graag mensen helpen, maar niet alleen maar met geklets. (…) Iets doen waar 
ze echt van opknappen. Echtparen met een slecht huwelijk helpen of dikke mensen over-
tuigen dat ze beter dun kunnen worden vond ik frustrerend. (…) Die huwelijken bleven 
slecht en die mensen bleven dik. (…) Toen ik mijn studie af had, wilde ik daarom geen 
huisarts worden en toen leek me cardiologie wel een hele leuke mengeling. (…) Mensen 
die een infarct gehad hebben en waaruit het leven ineens is weggerukt zijn doodsbang. 
Dat is een invoelbare angst, en als je die mensen geruststelt en goed uitlegt dat ze weer 
alles zullen kunnen wat ze konden, dat is heel dankbaar. Dat zijn duidelijke fenomenen, 
en daar had ik behoefte aan. (4_112-114)

De behoefte aan duidelijke fenomenen en duidelijke problemen sloot aan bij zijn 
praktische intelligentie waar ik het al eerder over had. Maar ook bij de chirurg was zijn 
drive voor zijn patiënten een combinatie van zijn concrete natuurkundige kennis en 
aandacht:

Ik heb gymnasium bèta gehad, ik vind dat het allemaal bij elkaar hoort. Iemand die 
zijn patiënt begrijpt en goed kan begeleiden maar meer niet, staat wel met lege handen 
als ie een galsteenkoliek niet goed kan behandelen. Mooi pastoraal werk allemaal, maar 
het echte probleem zijn die galstenen. En iemand die alleen maar de bètakant kent, 
vergeet dat hij met mensen te maken heeft. (17_109) 

Hij heeft het altijd belangrijk gevonden iets met zijn handen te doen (17_103) en dat 
gold ook voor de oogarts: 

Dat merk ik ook in mijn huidige vak: ik ben iemand die iets moet doen. Bij genees-
kunde had je dat. (26_47)

Deze ‘praktische instelling’ tref ik niet bij iedereen aan – althans niet op het eerste 
gezicht. Respondenten die gekozen hebben voor een alfa- of gammarichting werden 
juist aangesproken door literatuur of door theoretische en fi losofi sche thema’s. Voor 
beide sociologen die ik ondervraagd heb was de studie niet uitdagend genoeg. De ene 
ging uit onvrede over de docenten en studenten samen met een studievriend aan de 
slag met Hannah Arendt (18-42); de andere stoorde zich aan de arbeiders retoriek en 
ging bijvakken volgen bij de vakgroep wijsbegeerte en had later promotieplannen op 
dat vlak. Maar geldzorgen en inkomenszekerheid deden hem de ‘praktische’ keuze 
maken voor vertaalwerk en later voor het vak van leraar. Daardoor ebde de fi losofi sche 
belangstelling weg, maar het was een moeilijk afscheid:

Daarom wil ze op de achtergrond blijven:

  Op de achtergrond. Altijd op de achtergrond. En ik denk dan maar dat ik hier en daar 
steentjes kan verplaatsen. (…) Dat is ook een van mijn theorieën. Met z’n allen moet 
je het doen. Je bent allemaal een radertje in het geheel. De een geeft dan misschien wat 
meer radertjes een duw dan een ander. Maar net als in een klok valt alles stil als een 
klein radertje in het midden het niet meer doet. (5_135) 

Het resultaat is een soort professionaliteit ‘van de zijkant’ dat zij onderbouwt met 
een vaag holistisch concept. Andere respondenten die ook spreken over afkeer voor 
gezagsdragers, houden het bij zichzelf. Zelfs in de verwijzingen naar het ‘zich over-
schreeuwen’ van managers gaat het eigenlijk om een risico voor zichzelf. Het is een 
negatieve identifi catie die thuis is opgedaan en die parten blijft spelen in de omgang 
met gezagsdragers, vooral als die een regenteske uitstraling hebben. Je kan ermee 
leren omgaan, een strategie ontwikkelen en er in zekere zin boven gaan staan, maar 
ervan af kom je niet: 

  Je klapt een beetje dicht, je moet er ontzettend voor uitkijken dat je blijft reageren, ade-
quaat reageren. Bij andere mensen lijkt me dat veel meer met de paplepel ingegoten, om 
op te komen voor hun eigen positie. Dat heb ik bij mij thuis nooit geleerd. (16_107)

Dit gevoel – in welke mate men er zich ook van bewust is – kan een verklaring zijn 
voor het gebrek aan ambitie voor leidinggevende functies en de houding zich vooral te 
willen profi leren via professioneel aanzien. Soms zegt men dat men het gewoon niet 
kan en niet wil en dat men zo het beste kan werken: 

  Wat is een echte carrière? Je komt daar binnen, je draait een paar jaren mee in de 
ontwikkeling om de systemen van voor naar achter goed te leren kennen. Daarna 
werd ik groepsleider en in de jaren negentig werd ik projectleider. Heb je pas carrière 
gemaakt als je bovenin bent geëindigd? Daarvoor miste ik de nodige kwaliteiten, 
zoals leiding geven, een visie op langere termijn ontwikkelen en doordrukken, de 
zaak draaiende houden. Ik had wel strategisch inzicht, maar het zit niet in mijn 
persoon om in discussies mijn mening door te drukken. Voor een deel miste ik de 
gedrevenheid, en voor een ander deel miste ik de persoonlijke kwaliteiten. 

  V.: Kun je zeggen dat je die kwaliteiten niet hebt meegekregen in het milieu waar 
je uit kwam?

  A.: In zekere zin wel. Mijn ouders waren ook niet van die ‘drammers’. Het lag 
niet in mijn karakter en dat is gevormd in mijn vroegere gezin. (…) Ik heb in mijn 
huidige baan niet veel te vertellen; dat laat ik aan anderen over. Maar ik kan goed 
werken in dit soort kaders. (11_48-50)

Eigenlijk is de boodschap van deze ingenieur: laat me maar gewoon mijn werk doen 
en als ik daarbij inhoudelijk moet aansturen is dat ook prima, maar aan strategieën 
ontwikkelen begin ik niet, want dat ligt me niet. Daarvoor verwijst hij naar zijn gezin 
van afkomst: zij waren geen drammers, geen praters dus. Maar impliciet zegt hij ook 
dat plannen op langere termijn en daarover uitgebreid communiceren, niet bij hem 
hoort. Daarmee legt hij impliciet een verband met de gezinscultuur waarin hij is opge-
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  Je ziet duidelijke verschillen met mensen die een andere sociale achtergrond hebben.   Je ziet duidelijke verschillen met mensen die een andere sociale achtergrond hebben.   
In principe had ik daar geen problemen mee. Ik stelde zelf geen hoge eisen en ging ze 
gewoon uit de weg; ging de confrontatie niet aan. (…) Ik ben zelf geen receptieganger, 
ik ga alleen als het nodig is, maar ik herken het beeld. Die mensen die staan zichzelf 
het middelpunt van het feest te vinden. Het is mijn pakkie-an niet. (11_53-54)

Als men verder geen ambities heeft – en deze respondent heeft geen andere dan zijn 
werk goed te kunnen doen – heeft men die mensen niet nodig. Dat het in andere 
werksferen – vanuit het oogpunt van sociale netwerkvorming – wel een probleem kan 
zijn, heb ik ook al beschreven (zie o.a. 6_59). Ten aanzien van met name bestuurlijk 
en ander overleg is in de bètasfeer de aversie voor het taalgebruik en het ‘gezeur’ het 
sterkst. Een van de respondenten was vier jaar decaan van een faculteit en heeft fi jne 
herinneringen aan de open communicatieve sfeer met de rectoren en collega-decanen, 
maar niet aan de discussietechnieken en het taalgebruik van sommige leden van de 
faculteitsraad (zie hoofdstuk 6, 27_77). Maar ook respondenten uit de alfa- en gamma-
sferen hebben er moeite mee en spreken snel over ‘geouwehoer’ en ‘geklets’ (zie hier-
voor, 3_49). Een respondent heeft het bovendien erg moeilijk met onzinnige regels 
(18_76) en gekonkel achter zijn rug (18_92) door managers. Nu heeft iedereen moeite 
met een dergelijke stijl van managen, maar hij brengt zijn aversie in verband met zijn 
instelling dat het altijd om de essentie en de kwaliteit gaat en dat alles daarvoor moet 
wijken, vooral de eisen van de planning. Aan planning heeft hij geen boodschap: 

Ja en het probleem is – ik geef direct toe dat het een probleem is – dat je in de tijd die je 
zelf gepland hebt, bijna nooit de kwaliteit kunt leveren die je al gaandeweg ziet. Dat is 
mijn gebrek en ook mijn enorme sterke punt, er is dan geen miniseconde dat ik denk: 
‘de planning is belangrijk’. Voor mij geldt dat je doorgaat tot je het minimum hebt dat 
goed is. En als het niet volgens planning gaat, krijg ik dat allemaal te horen. Ze hebben 
gelijk, maar ik kan het mentaal niet opbrengen. Dat is mijn gebrek aan structuur (…). 
Ik heb nooit geleerd dat je een werkstuk ook in drie weken kunt maken. Dat kan best de 
kwaliteit hebben van een werkstuk van drie weken, als je er maar geen andere pretenties 
aan verbindt. En het probleem is dat dit constant gebeurt. (18_90)

Er is wel te praten over de kwaliteit en de essentie, maar niet over planning. En als 
je maar drie weken krijgt voor een werkstuk, dan krijg je de kwaliteit die in die tijd 
bereikt kan worden. Zinvolle communicatie op het werk gaat over de essentie en de 
professionele kwaliteit, niet over de vorm en de planning. Managementcommunicatie 
– die in de ogen van deze respondent per defi nitie dubbelzinnig is – is daar onderge-
schikt aan. Daar gaat het eigenlijk bij iedereen over, ook bij de jurist die achtereenvol-
gend in meerdere regio’s manager werd bij de Raad voor de Kinderbescherming. Het 
succes van zijn aanpak was directe communicatie en ‘geen geneuzel’, ‘daarvoor ben je 
baas’ (23_38). Deze nuchterheid had hij van huis uit meegekregen:

  Ja, bij ons thuis werd er niet om de pot heen gepiest. Als het niet goed was, werd het wel 
gezegd, netjes, en je wist waar je aan toe was. (23_46)

De tendens die uit de gegevens spreekt, is dat naarmate de werksfeer als meer zakelijk 
en nuchter ervaren wordt, men beter uit de voeten kan met de directere communicatie-

  Het heeft me heel veel tijd gekost om afscheid te nemen van die theoretische dingen. Ik 
zag mensen om me heen, die ik kende, met wie ik een werkgroep had gedaan, die pro-
moveerden. Terwijl ik toentertijd dacht: ‘Wat jij kunt, kan ik minstens ook’. Het duurde 
meer dan tien jaar voordat ik daar afstand van kon nemen. Dat heeft heel lang gewron-
gen. Maar het wordt minder en minder; het is je wereld niet meer. Ook al wil je dat niet; 
het gebeurt toch. Ik probeerde nog wel eens wat fi losofi e te lezen, maar als je eenmaal 
praktisch werk hebt, en je moet je kinderen opvoeden, dan ben je daar, tenminste ik, te 
moe voor. Je kunt dan niet gestructureerd werken. (3_135)

Ook al sprak de fi losofi e erg aan, uiteindelijk won de praktische instelling, maar het 
bleef knagen. En ook al zou ik kunnen aanvoeren dat met fi losofi e geen droog brood te 
verdienen valt (tenzij als docent), toch is er aan zijn traject een zekere tragiek verbon-
den waar het milieu van afkomst duidelijk een rol in heeft gespeeld. Als middelbare 
scholier was hij een intelligente leerling met – zoals hij achteraf zei – impliciete sociaal-
wetenschappelijke interesses. Maar noch de school, noch het gezin boden aankno-
pingspunten om deze interesses aan de oppervlakte te brengen, laat staan te vertalen 
in studiewensen. Dat hij zou gaan studeren was al een probleem, en het was zijn 
moeder die voor hem de knoop doorhakte nadat de psychiater van zijn vader er als het 
ware toevallig op aandrong dat hij maar arts moest worden. En dat was voor de moeder 
een herkenbaar, duidelijk beroep. Belangrijke beslismomenten werden als het ware 
altijd beheerst door dat ‘praktische’. Een identiteitscrisis bracht hem misschien wel 
op het ‘goede’ spoor, maar op beslissingsmomenten kwam toch weer dat ‘praktische’ 
naar boven. 

8.4.2.5  Het spel en de communicatie
Op meerdere plaatsen in het voorgaande heb ik het over de verschillende facetten 
en lagen van de communicatie gehad. In het oog springen enerzijds de communi-
catiebreuk met de ouders, en anderzijds het spel van de dubbele boodschappen met 
de leden van de ‘economische’ hogere klasse. Beide communicatievormen hebben 
gemeen dat ze gesloten zijn en dat datgene wat niet geëxpliciteerd wordt of waar het 
niet over gaat de reactie bepaalt. De breuk met de ouders (en de familie) laat zien 
dat men zich niet meer identifi ceerde met hun gesloten en positionele communi-
catiepatronen. De weigering van het communicatiespel met de hogere klasse is een 
teken dat de onderliggende betekenissen ervan als ‘uitsluiting’ ervaren werden. In 
aansluiting hierop bevat het onderzoeksmateriaal over de betekenis van communi-
catie voor de identiteitsconstructie twee belangrijke sporen. Het eerst is dat men de 
open en op de persoon gerichte communicatie die men in andere milieus meemaakte 
ervoer als bevrijdend. Het tweede is dat men moeite had met de communicatiepatro-
nen waarmee op het werk beleid gemaakt werd en de verhoudingen geregeld werden. 
De onwennigheid op recepties en borrels hing daar mijns inziens onder andere mee 
samen, net zoals de aversie voor de dubbele boodschappen van collega’s. Maar de 
onwennigheid betreft vooral de manier van organiseren en overleggen. Opvallend is 
dat men in de exacte werksfeer met het eerste het minste moeite heeft, en met het 
tweede het meeste. Men gaat informele confrontaties met de collega’s of superieuren 
gewoon uit de weg en men doet daar verder niet moeilijk over: 
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Met name op het terrein van de communicatie vindt het gevecht plaats om de link met 
thuis te behouden en zich toch te ontwikkelen in de richting die men gaat omdat men 
deze gezien zijn studie moet en wil gaan. Identiteitsconstructie is voor veel respon-
denten zich bewegen tussen sociale polen, en juist het terrein van de communicatie 
laat zien dat men er hard aan moet werken om deze in je identiteitsconstructie in 
evenwicht te houden. Als communicatie je dan te makkelijk afgaat, kan het contra-
productief worden en in de weg zitten, zeker als daarvoor een adequaat professioneel 
terrein ontbreekt. 

8.4.2.6  In de buitenbocht lopen 
Zonder dat hij ooit gehoord van het boek van Vandekerckhove en Huyse(1976) 
gebruikte een van de respondenten, de jeugdarts, de uitdrukking ‘in de buitenbocht 
lopen’. Dat deed hij naar aanleiding van mijn vraag of hij het gevoel had dat hij zich 
thuis voelde op de plek waar hij terecht was gekomen: 

Ik heb mijn eigen niche op de een of andere manier gevonden. Ik zit in een bepaald 
middenklassemilieu en daar heb ik een hoek gevonden, ik ken veel mensen bij de artsen-
vereniging gezondheidszorg Nederland. Ik ben een echte kattenkop, ik hoor er niet bij 
eigenlijk, het is een ander soort volk natuurlijk. Het is niet helemaal waar natuurlijk, 
want er lopen ook mensen zoals ik, maar in een aantal opzichten ben ik een uitzonde-
ring, doordat ik homo ben, en uit een arbeidersmilieu kom. Maar op de een of andere 
manier heb ik geleidelijk aan een plek gevonden die precies goed bij me past. 
Maar ik heb er in die zin (…) wel last van gehad dat je toch altijd het gevoel hebt dat je 
een buitenbocht loopt, dat is er natuurlijk wel, ondanks dat ik de koninklijke weg 
gevolgd heb. In mijn medicijnenstudie zag ik mensen die dingen via hun ouders konden 
regelen. Dat had ik gewoon allemaal niet. Ik moest harder werken om hetzelfde te krijgen. 
(…) Ik vergelijk het met de situatie van de vrouwen: je kan het doen, je kan er doorheen 
breken, maar dan heb je het een lange tijd heel erg moeilijk. En je kan eraan onderdoor 
gaan. (22_74-77)

Aan deze uitspraak valt weinig toe te voegen: het is een perfecte metafoor voor de aard 
van levensloop en opgave waar je met de constructie van je identiteit voor staat. 

8.5  Conclusie: identiteitskapitaal?

In dit hoofdstuk heb ik de bijdrage van het handelende individu aan het proces van 
sociale transitie bekeken. In de inleiding heb ik dit thema vertaald in de vraag: in welke 
mate hebben mijn respondenten zich kunnen constitueren als subject, welke compe-
tenties hebben ze daarvoor kunnen inzetten, welke persoonskenmerken hebben hen 
gehinderd en met welke dilemma’s hebben ze te maken gehad? Wat uit het materiaal 
spreekt, is dat men constant aan het onderhandelen is om zich in de context te positio-
neren. Daarvoor zet men zowel de ‘primair’ gesocialiseerde competenties in die men 
uit het oude milieu heeft meegenomen, als de competenties die men ‘secundair’ ver-
worven heeft in het nieuwe milieu. Ook al zijn deze laatste competenties het resultaat 

vormen die men van huis uit heeft meegekregen. In een werksfeer waarbij in de com-
municatie een dubbele agenda gebruikt wordt, is men minder snel bereid om daarin 
mee te gaan. Men beheerst het spel niet, en waar het kan komt men op voor klare taal 
en duidelijke regels. In werksituaties stelt men professionele communicatie boven 
politiek getinte managementcommunicatie en juist waar deze professionele commu-
nicatie dominanter is – in exacte werksferen – komt men beter aan de bak met directe 
communicatie. 

Het ander spoor betreft de open communicatie in de persoonlijke sfeer. De indruk die 
ontstaat op basis van de gegevens is dat het hier om een ‘secundair leerproces’ gaat: 
men heeft het later moeten leren als inhaalproces. De beste leerschool hier was de 
ontmoeting met andere leefculturen via vrienden of vriendinnen en via verkering. De 
introductie in meer open communicatiesystemen kan een probleem worden voor de 
communicatie met de ouders, maar meestal was de integratie van open communica-
tievormen in de identiteitsconstructie min of meer geslaagd. Een respondent echter 
die zijn intellectuele en culturele ontwikkeling voor een belangrijk deel te danken had 
aan zijn seminarietijd, moest vaststellen dat dit ten koste was gegaan van zijn emoti-
onele ontwikkeling:

Ik zeg altijd: ik ben intellectueel uitgeboord daar, maar het gaat ten koste van iets 
anders: ik heb mijn emotionele capaciteiten minder ontwikkeld… Hoe het anders zou 
zijn gegaan, weet je natuurlijk niet, maar ik had er geen tijd en ruimte voor. (18_83)

In contrast met hoe het er bij de meeste andere gezinnen aan toe ging, sprak een res-
pondent over de open communicatie bij haar thuis; er kon over alles gepraat worden 
(5_22). Elders heb ik verondersteld dat deze vorm van open communicatie waarschijn-
lijk een residu was van de overgrootmoeder die als freule door haar huwelijk een forse 
sociale daling had meegemaakt. Op basis van deze communicatieve stijl ontwikkelde 
de respondent een identiteitsprofi el waarin zij zich als zelfstandige fi guur presenteerde 
en daarbij onder andere niet bereid was haar uiterlijk aan te passen om erbij te horen:

  Ik wilde me kleden zoals ik zelf wilde: ‘Als jullie dat niet accepteren is dat jullie pro-
bleem’. Tijdens mijn studie ook. Ik ben daarin eigenlijk altijd een eigenwijze vogel 
geweest. (5_97)

Om een ‘eigenwijze vogel’ te kunnen zijn is je presentatie en je communicatie daar-
over echter niet voldoende. Het probleem is dat een sociale, maar ook een materiële 
basis daar doorgaans de condities voor bieden, en die bepaal je niet helemaal zelf. 
Integendeel, als de condities er niet zijn omdat je uit de arbeidersklasse komt – zo 
demonstreren de meeste respondenten – heb je er een zware klus aan om je te hand-
haven en kan je eigenlijk niet zo maar een radicale uitspraak doen, zoals zij doet: 

  Je moet wel contact blijven houden met je achterban. Ik had een veilig nest; ouders 
die ontzettend veel van ons hielden, die alles voor ons over hadden. En ik heb altijd 
geprobeerd die link te behouden. Ik heb ook wel mensen meegemaakt die dat helemaal 
verbroken hadden, en hun ouders nog een keer met kerstmis zagen of zo. Die waren 
overgestapt naar die andere wereld, en ik had zoiets van: ‘Never!’ (5_101)
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van een secundair leerproces en zijn ze niet als ‘van nature’ aan te wenden, ze worden 
toch als essentieel ervaren om zich te handhaven en zich thuis te voelen in het nieuwe 
milieu. Van groot belang is dat het vooral professionele competenties zijn waarmee 
men zich integreert en dat daarbij de communicatieve competenties een belangrijke 
maar onderscheidende rol kunnen spelen. Bovendien is er de ervaring dat men er har-
der voor heeft moeten werken dan de anderen die ‘er al waren’, maar vooral dat het niet 
anders had gekund. Een sociale transitie doormaken gaat niet vanzelf, men ervaart het 
pas als een succes als men het zelf heeft gedaan en daarvoor tegen de stroom op moest 
roeien of, zoals een respondent het typeerde: op zijn tenen lopen. Men moest het op 
eigen kracht gehaald hebben en het mocht niet al te makkelijk gaan. Van essentiële 
betekenis is dat men ‘natuurlijke’ intelligentie heeft gecombineerd met werkkracht en 
doorzettingsvermogen – die men toeschrijft als van huis uit meegekregen – maar ook 
dat men de angst, reserves en aversies – die men ook heeft meegekregen – moest zien 
te overwinnen. Dit was een langdurig en dynamisch proces met als resultaat een leef-
bare mix waardoor men zich via beroep, gezin en cultuur kon bewegen in zijn milieu. 
Op basis van de gegevens zou je kunnen zeggen dat belangrijke kenmerken van de 
identiteitsconstructie van mijn onderzoeksgroep zijn: karakter hebben en doorzetten, 
hard kunnen werken, centrale waarde hechten aan werkkracht en professionele profi -
lering, de betekenis onderkennen van schuld- en schaamtegevoelens in de relatie met 
het verleden, gevoelens van vervreemding verwerken en crisissen tot een goed eind 
zien te brengen, sociale angst onder controle zien te krijgen, refl exief omgaan met de 
van huis uit meegekregen onderdanigheidgevoelens en vooral: zijn gretigheid overstij-
gen en competenties en ruimte verwerven waardoor men onafhankelijker is geworden 
van de ‘goedkeuring’ door de anderen. Die verworvenheden kan men inderdaad type-
ren als ‘identiteitskapitaal’ en daarmee als resultaat van eigen investering en inzet 
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Conclusies en discussie

De centrale vraag van dit onderzoek gaat over de betekenis van het milieu van afkomst 
voor de identiteit en de beleving en inrichting van levensloop en loopbaan van mannen 
en vrouwen die een universitair diploma hebben gehaald en afkomstig zijn uit een 
arbeidersmilieu. Het gaat hierbij om de betekenis van de afkomst voor en de herken-
ning ervan in de persoonlijke en professionele identiteitsvorming. 

De volgende drie deelvragen heb ik opgesteld: 

1.  Wat zijn de ervaringen van de onderzoeksgroep met het traject van sociale stijging, 
hoe beleefden zij de diversiteit van de sociale contexten waarin zij verkeerden en hoe 
hebben zij aan deze diversiteit in hun levensloop en loopbaan betekenis gegeven?

2.  Wat was de betekenis van deze diversiteit van sociale contexten voor de manier 
waarop zij hun eigen identiteit hebben geconstrueerd en hoe kwam de diversiteit 
van contexten tot uiting in zowel hun persoonlijke als professionele ontwikkeling?

3.  Hoe beleven zij zichzelf als agent van de eigen levens- en loopbaanontwikkeling in agent van de eigen levens- en loopbaanontwikkeling in agent
relatie tot de betekenis van de sociale en culturele antecedenten? 

De data over de ervaringen van de respondenten met het traject van sociale stijging, 
hun beleving van de diversiteit van sociale contexten en de betekenissen die zij op 
basis daarvan aan hun levensloop en loopbaan hebben gegeven – waar deelvraag 1 
over gaat – zijn uitgebreid behandeld in de hoofdstukken 4, 5 en 6. Deelvragen 2 en 3 
gaan over identiteitsconstructie. Deelvraag 2 benadert deze vanuit het oogpunt van de 
betekenis van de uiteenlopende sociale contexten, deelvraag 3 vanuit het perspectief 
van de eigen handelingsmogelijkheden. De data over deze perspectieven werden res-
pectievelijk in de hoofdstukken 7 en 8 besproken. 
In dit slothoofdstuk zet ik de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek op een rij 
in de vorm van een samenvatting en conclusies. Het overzicht in paragraaf 1 gaat in 
op deelvraag 1. Daarbij bekijk ik ook in hoeverre mijn conclusies overeenstemmen 
met een aantal resultaten van het literatuur onderzoek. Ik volg daarbij min of meer 
de structuur van de slotparagraaf van hoofdstuk 2. In de twee volgende paragrafen 
behandel ik de deelvragen 2 en 3. In paragraaf 4 zal ik, aan de hand van de interpretatie 
van de data en in aansluiting op de theoretische concepten uit de eerste hoofdstukken, 
elementen van een theorie construeren met betrekking tot de sociale transitie van deze 
doelgroep. Ik sluit af met een aantal discussiepunten annex aanbevelingen voor verder 
onderzoek.

9.1  Betekenissen van diversiteit

9.1.1  Wij zijn intelligent, maar kregen geen kansen

De gegevens van dit onderzoek laten zien dat mijn respondenten in hun gezin van 
afkomst gestimuleerd werden tot verder studeren, maar ook dat deze stimulansen 
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veel gevallen gingen ze daarom pas later aan studeren denken of zijn ze via omwegen 
aan de universiteit terecht gekomen. Dat neemt niet weg dat de zorg en de stimulans 
van de ouders ‘op hun manier’ van cruciale betekenis is geweest, en met name op 
momenten van crisis en besluitvorming. Ook van belang is de betekenis van arbeid en 
arbeidsverhoudingen die mijn respondenten in het gezin geleerd hebben. Deze bete-
kenissen zijn van cruciale betekenis voor een sterk professioneel ethos waarin hard 
en secuur werken, een houding van collegialiteit op basis van solidariteit en een soms 
moeizame verhouding met autoriteit, onderdeel van uitmaken.

9.1.2  Cultuur en beelden van een ander leven

De indruk die ik formuleerde als conclusie van de analyse van de (biografi sche) litera-
tuur was dat lezen in de kindertijd een belangrijke stimulans kan zijn voor het verder 
studeren. Lezen betekent ontsnappen in fantasieën over een ander leven, zoeken naar 
identifi catiemodellen, zich onderscheiden binnen het eigen milieu en zich kunnen 
meten met een andere klasse. Deze indruk wordt in mijn onderzoek niet echt beves-
tigd: lezen is een minder centraal thema. Wel zijn er getuigenissen over leesgedrag 
en behoefte aan lectuur, maar, in hun beleving, leggen de respondenten geen direct 
verband met verderstuderen. Als er al sprake is van literaire interesse is er eerder 
een verband met inspirerende leerkrachten. De sterkste interesse voor literatuur komt 
voor bij een exact opgeleide respondent. Zijn verhaal laat zien dat het daarbij vooral 
gaat om het aanreiken van betekenissen waarmee zijn ouders hun leefwereld anders 
konden interpreteren. 
Lezen is echter niet de enige vorm van contact met ‘hogere’ cultuur. Uit meerdere 
verhalen blijkt dat er ‘iets’ gedaan werd aan ‘Cultuur’ in de vorm van muziek of litera-
tuur. Dat was echter sporadisch, en incidenteel. Het overheersende beeld is dat ‘goede 
smaak’ het resultaat is van een inhaalproces, in het besef dat men de uitstraling van 
hen die ‘met cultuur’ zijn opgegroeid nooit zal verwerven. Daarbij gaat het niet alleen 
om de perceptie van eruditie en veronderstelde innerlijke rijkdom maar ook om stijl 
en lichaamshouding, zoals een respondent die via de metafoor van het schaatsen aan 
de orde stelde. Met andere woorden; men ziet het aan de anderen dat zij ‘met cultuur’ 
zijn opgegroeid en men is er door geïmponeerd. 
Ook de ‘praktische’ betekenis van een studie kan een belangrijke rol spelen. Als men 
goed kan leren dan kan men een goede baan krijgen of promotie te maken –dat is 
althans de boodschap die men heeft meegekregen en die bij de studiekeuze vaak een 
cruciale rol heeft gespeeld. Het gaat daarbij in eerste instantie om bestaanszekerheid, 
status en een goed of beter inkomen. Waar in de loop van de studie en carrière meer 
ideële motieven naar voren komen, blijft toch een verbinding bestaan met deze prakti-
sche instelling. Het meest geschikt daarvoor lijken bètastudies en -beroepen, maar ook 
specialisatie als chirurg of als behandelaar van ‘lichamelijke pijn’. Op de middelbare 
school ging men al de bètakant op en dat had waarschijnlijk vooral te maken met dat 
men de beste opleiding wilde. Opvallend voor de onderzochte groep blijft de grote 
interesse voor bètavakken en studierichtingen die daarop aansluiten. 
Door zich te identifi ceren met bepaalde popmuziek konden sommige respondenten 
integreren in een meer intellectuele subcultuur. Het ging daarbij niet alleen om de 
muziek zelf, maar ook om de praktijken die ermee samenhingen: het soort kroegen en 

begrensd werden door clichématige opvattingen over de toekomst. Een belangrijke 
stimulans komt voort uit de verwerking van sociale daling. Soms hadden grootouders 
een eenmansbedrijfje gehad dat failliet was gegaan en de moeder kwam vaak uit een 
middenklassengezin waarin met name de broers sociaal gestegen waren. Er is daar-
bij dikwijls sprake van afgebroken opleidingen of verbroken opleidingsbeloftes. De 
reminiscenties aan deze situatie hebben zich vertaald in het motto ‘wij zijn intelligent, 
maar kregen geen kansen’ en kunnen daarmee aan de basis liggen van een affi niteit 
met opleiding. Een extra stimulering was de sociale zelfpositionering van het gezin als 
‘wij zijn beter dan de anderen van onze klasse’. Dit motto maakte indruk en opvallend 
is dat het vooral moeders zijn – in de rol van regelaar van sociale status – die deze 
boodschap uitdragen. Het is een dominante opvoedingsboodschap, mede omdat in de 
gezinnen moeders vaak ‘feitelijk’ domineren over de ‘formele’ autoriteit van vaders. 
Dit ‘arbeider matriarchaat’ nam echter niet weg dat de ouders door taalgebruik, commu-
nicatiepatronen, opvattingen en gewoonten toch vooral bij de arbeidersklasse hoorden. 
Door de studie kon bij kinderen uit het arbeidersmilieu het gevoel ontstaan dat afge-
rekend moest worden met de collectieve verwachtingspatronen, positionele omgangs-
vormen en ruwe gewoonten van het arbeidersmilieu. Mijn respondenten hebben – op 
het moment dat zij een bepaalde sociale positie bereikten – dikwijls moeten aanhoren 
dat ‘een dubbeltje nooit een kwartje kan worden’ en dat ze het niet ‘te hoog in hun bol 
moesten krijgen’. Bovendien vertaalden deze aforismen zich bij hun ouders vaak in 
beroepsbeelden die eerder met status en uiterlijkheden (een witte jas, een autootje) 
dan met inhoud te maken hadden. Deze beelden weerspiegelden zowel hun gebrek 
aan kennis over en een beperkte visie op opleidingsmogelijkheden, hun zorg voor 
de bestaanszekerheid van de kinderen als de angst voor vervreemding. Vaak werden 
gezagsargumenten ingezet om de kennis- en generatiekloof en de daardoor verstoorde 
gezagsverhoudingen te herstellen. In één geval moest een vrouwelijke respondent 
afrekenen met haar moeder die een studie een verkeerde investering vond. Ook zijn 
er meerdere getuigenissen over zussen die niet verder hebben geleerd omdat studeren 
voor meisjes minder belangrijk werd geacht.
Voor ouders ging het in de regel om een betere toekomst voor hun kinderen, maar 
over wat die toekomst in moest houden, hadden zij slechts vage en stereotiepe beelden. 
Deze beelden representeerden zowel opvattingen van de eigen klasse als percepties 
van de andere klasse. Het moest gaan om een herkenbaar, duidelijk en ‘schoon’ beroep 
en vooral – psychologisch en sociaal – niet al te ver weg van huis. Als de universiteit in 
zicht kwam, was – verwijzend naar de ‘lokale’ status – bijvoorbeeld het beroep van arts 
acceptabel, maar eigenlijk was verpleegster of laborant beter. Ouders moesten er zich 
een voorstelling van kunnen maken, niet alleen van het beroep zelf, maar ook van de 
sociale status ervan.
Ook de lokale gemeenschap speelde een dubbele rol; aan de ene kant stimulerend, aan 
de andere kant belemmerend. Hier doet zich een zelfde patroon voor als in het gezin: 
goedkeuring en trots kunnen zich in het tegendeel keren op het moment dat de buur-
jongen zich onderscheidt door zijn kennis en zich gaat richten op de universiteit. Op 
dat moment treden er ‘vijandige’ associaties en uitsluitingmechanismen op. 

Concluderend kan ik stellen dat door deze specifi eke combinatie van stimulansen en 
beperkingen mijn respondenten ervaren hebben dat zij wel gestimuleerd werden om 
verder te leren, maar dat zij daar zelf inhoud en richting aan moesten zien te geven. In 
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Refl ectie en distantie zijn juist mogelijk vanuit de ervaring van een andere sociale 
werkelijkheid en de daarmee samenhangende betekeniskaders. 
In tweede instantie dringt de afwijzing door het eigen milieu mijn respondenten het 
besef op dat ze niet meer terug kunnen en willen. De wereld van hun ouders schijnt 
hen steeds meer star en beperkt toe. Het oude netwerk, waar zowel vrienden als 
ouders toe behoren, poneert hiermee een cruciaal dilemma: hoor je er wel of hoor je 
er niet bij? Mijn respondenten willen er wel bij wil horen, maar vrienden en bekenden 
lijken hen eerder als afvalligen te zien, en passen vervolgens alle vooroordelen toe die 
op studenten van toepassing zijn: men wordt niet meer als persoon maar vanuit zijn 
positie benaderd. Deze positionele benadering en de ontkenning van de persoon die 
daarmee samenhangt, maakt het hen erg lastig. Er zijn dan ook verhalen over kennis-
sen of familieleden die gezwicht zijn, en hierom niet verder gingen met hun studie. 
De meest frustrerende ervaringen met positioneel denken komen voor bij vrouwelijke 
respondenten, die naast de klassieke gendervooroordelen, geconfronteerd werden met 
ouders die bijvoorbeeld niet in staat waren de persoon en de positie van hun dochter 
te verenigen of, met andere woorden, hun dochter in de arts te benaderen of de arts 
in hun dochter. 

Concluderend kan ik stellen dat de integratie in de nieuwe sociale klasse complex en 
gelaagd is. Dat komt zowel door het moeizame afscheid van de oude klasse als door 
de halfslachtige acceptatie door de nieuwe klasse. De identifi catie met het cultureel 
en intellectueel klimaat van het nieuwe milieu gaat gepaard met sociale afwijzing. 
Het moeizame afscheid van het oude milieu wordt ervaren als depersonalisering. Een 
manier om zich uiteindelijk in het nieuwe milieu thuis te voelen is deelname aan 
manifestaties van subculturen – over klassengrenzen heen – waardoor coalities van 
gelijkgezinden ontstaan.

9.1.4  Identifi catie en betekenis van de afkomst

Van groot belang zijn de ‘derden’ of identifi catiefi guren die een beeld van de hogere 
klasse representeerden als een aantrekkelijke wereld waarin concrete modellen aan-
wezig zijn voor intellectuele interesses en competenties. Meestal gaat het om leraren 
die ‘zien wie men is’ en ‘wat men waard is’ en daarmee zelfbewustzijn stimuleren en 
concrete uitwegen demonstreren. Illustratief was het voorbeeld van de onderwijzer die 
op een paternalistische manier de ouders duidelijk maakte wat hun kind in zijn mars 
had en hen informeerde over ondersteuningsmogelijkheden. Andere leraren gaven 
bijles om het dialect van de kinderen aan te pakken. Wat ook opviel, was de betekenis 
van ‘goede’ leraren met uitgesproken inhoudelijke capaciteiten. Zij waren belangrijke 
identifi catiefi guren, juist voor deze intelligente leerlingen. Tot op het hoogste niveau 
van opleiding, de dissertatie, worden deze fi guren gememoreerd. Met hen kon men 
zich identifi ceren, zij representeerden een betere en aantrekkelijke wereld en boden 
daarmee een perspectief. Door hen kon het idee en de verwachting gewekt worden dat 
er een leven in de hogere klasse mogelijk was. 
Identifi catie is echter een veelomvattender proces. Geïnternaliseerde ‘arbeiderswaar-
den’ zoals werkkracht en solidariteit liggen aan de basis van een sterke professionele 
drive. Uit de interviews sprak respect voor de arbeidskwaliteiten en -ethiek van de vader 

discotheken, de kleding, de politieke en ideologische discussies. Waar hierover gespro-
ken werd, werd ook melding gemaakt van de extra ervaring van onderscheid met de 
jongeren uit de arbeidersklasse, van wie de muziek, en de daarmee samenhangende 
subcultuur, afgekeurd werd. Tegelijkertijd creëerde de subcultuur een binding met 
studiegenoten die qua interesse, en vaak ook qua materiële situatie, in vergelijkbare 
sociale omstandigheden verkeerden. 

Om de vraag te beantwoorden wat de betekenis is van de afkomst op de ‘culturele’ 
uitgangspositie zijn een paar afwegingen van belang. Bij mijn respondenten roept het 
besef afkomstig te zijn uit een cultuurarm milieu een gevoel van achterstand op, en 
dat kan leiden tot een dwangmatig gevoel alles te moeten inhalen – in de wetenschap 
dat het desondanks niet zal lukken. Daarbij gaat het dan zowel om inhoud (boeken, 
muziek) als om stijl en uitstraling. Tegelijkertijd echter is er in de gezinnen sprake van 
praktische of technische vormen van creativiteit of van een sterke interesse in bètavak-
ken. Deze situatie is van grote invloed op de keuze van studie en beroep. Voor deze 
interesse lijkt in eerste instantie een cultuurbreuk minder noodzakelijk. Opvallend is 
dat aan een sociale of geesteswetenschappelijke studie soms een kennismaking met 
een ‘hogere’ of alternatieve cultuur voorafging: in het kleinseminarie, in de popscene 
of in een andere, meer communicatieve gezinscontext. Het kan ook zijn dat er een 
‘bewustwordingsproces’ nodig was om achter de praktische motieven de meer sociale 
en theoretische te ontdekken. 

9.1.3  De confrontatie met de anderen

De ervaringen van mijn respondenten met confrontaties in afwijkende leef-, presen-
tatie- en omgangsstijlen en met taalachterstanden – en de daarmee samenhangende 
vormen van stigmatisering en uitsluiting – wijken niet sterk af van wat in de litera-
tuurstudie in hoofdstuk 2 beschreven wordt. Mijn empirisch materiaal laat bovendien 
zien dat de perceptie van hen die bij een ‘andere sociale klasse’ horen, gelaagd is en 
onderhevig aan verschuivingen. Ook is de ervaring van het verlies van het vertrouwelijk 
contact met de eigen sociale groep emotioneel ingrijpend. 
In eerste instantie beleven mijn respondenten de leefwijze van de ‘andere klasse’ als 
aantrekkelijk. Dat is een effect van identifi catie met stimulerende (hoog)leraren of 
meer intellectuele ouders van de vriend of vriendin of andere vrienden. In deze klasse 
krijgen zij de aandacht voor hun intellectuele kwaliteiten en behoeften die zij thuis 
missen. Van bijzondere betekenis is de ervaring dat deze intellectuele wereld ook in 
de huiskamer aanwezig kan zijn en gecombineerd kan worden met een open manier 
van communiceren. Daartegenover staat dat op het moment dat men er dagelijks met 
elkaar verkeert zich een tegenovergestelde ervaring opdringt: de extra aandacht maakt 
plaats voor de bijna stilzwijgende afwijzing van hun ‘anders zijn’ op basis van de van-
zelfsprekendheden van de andere klasse. De beleving buitenstaander te zijn wordt 
juist gecreëerd door de perceptie van de anderen dat ‘anders zijn’ niet mag. Het gevolg 
is dat er een constante beleving van dit ‘anders zijn’ kan optreden, die zich onder meer 
manifesteert in onwennigheid bij informele bijeenkomsten zoals recepties en borrels. 
Dit hoeft echter geen negatieve ervaring te zijn. Door distantie kan men ‘sociale intel-
ligentie’ ontwikkelen (zie ook Brands, 1992) en schone schijn en bluf ontmaskeren. 
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ook de familie, überhaupt geen vragen stellen, maar nog opvallender is dat het verlangen 
hiernaar toch blijft bestaan – ondanks de wetenschap dat ouders en familieleden dat 
nooit zullen doen. Vooral vrouwelijke respondenten kunnen lijden onder dit veronder-
stelde gebrek aan belangstelling. 
Mijns inziens is hier eerder sprake van een communicatiestoornis dan van een ‘ver-
ondersteld gebrek’ aan aandacht. Binnen de vertrouwde communicatiekaders laten de 
ouders wel degelijk blijken dat ze zien wie hun dochter is en wat ze betekent. Voor de 
kinderen hebben deze positionele communicatievormen en interpretatiekaders echter 
hun betekenis verloren. 

Concluderend kan ik stellen dat de transitie naar een andere leefwereld wel loyaliteits-
problemen kan meebrengen, maar dat dit zelden tot echte confl icten heeft geleid. Ik 
zou eerder willen spreken van communicatieproblemen die samenhangen met aparte 
leefwerelden en uiteenlopende interpretatie kaders. Eigenlijk blijft iedereen gevoels-
matig loyaal aan zijn milieu van afkomst. Het paradoxale zit hem erin dat men de 
familie niet meer als zijn natuurlijk milieu ervaart maar – soms tegen beter weten in 
– blijft verlangen dat de familie ziet ‘wie’ men is en niet ‘wat’ men geworden is. 

9.1.6  De dubbele bodems van de communicatie 

In de intellectuele wereld waarin men terechtkwam, deden de respondenten ervaring 
op met de dialoog: met het uitwisseling van ideeën en indrukken, vragen stellen, luis-
teren en reageren op elkaars impliciete en expliciete boodschappen. Voor iedereen 
gold dat open en meer diepgravende communicatievormen niet van nature meege-
geven waren. Velen vonden deze communicatieve rijkdom een openbaring, maar het 
riep ook angst en weerstand op. Een belangrijk issue was het ‘spelkarakter’ dat in de 
communicatie op de werkvloer ervaren werd. Van huis uit geldt de boodschap dat het 
leven ernstig is, een strijd om het bestaan. Waar men er in geslaagd was de beperkingen 
in het bestaan te ontstijgen, groeide de weerzin tegen ‘spelletjes’ met professionele 
verworvenheden als inzet. 
Waar mijn respondenten het bijzonder lastig mee hebben, zijn de achterliggende 
inhouden van onbekende communicatiecodes. Men begrijpt ze niet en als men ze 
begrijpt, accepteert men ze niet. Het gaat vooral om waarden die een ontkenning zijn 
van de betekenis van de armoede thuis en van essentiële professionele competenties 
waar men hard voor moest werken. Vooral het vanzelfsprekende bezit van geld en het 
gemak waarmee professionele verdiensten opzij geschoven worden, roepen aversie, 
zoniet agressie op. Een ander fenomeen waar mijn respondenten in dat verband naar 
verwijzen, is onwennigheid op recepties en borrels en het zich niet in staat voelen 
tot het voeren van gesprekken over informele onderwerpen met meerderen, of met 
mensen die duidelijk tot een andere sociale klasse behoren. Zij weten dat het hier om 
essentiële dingen gaat, om het werken aan sociale netwerken; om het aftasten van 
persoonlijke posities binnen coalities; om relativeren en gladstrijken. Op het werk is 
de omgang met positionele verhoudingen, ondersteund door professionele communi-
catie, blijkbaar toch makkelijker. 
Opvallend bij meerdere respondenten is het gebruik van de term ‘zich overschreeuwen’ 
wanneer men de risico’s omschrijft van het leidinggeven door degenen die daar niet 

en voor de manier waarop de ouders er in geslaagd zijn hun bestaan vorm te geven. 
Dit mondde echter nergens uit in het ophemelen van het arbeidersbestaan, zoals dat 
nogal eens de ondertoon was van de WCA essays. Desondanks kon de herinnering 
aan thuis heftige emoties oproepen; men heeft moeten vechten om er te komen, men 
herinnert zich de opoffering en de materiële en sociale prijs 
De ‘aanhechting’ (Hall, 2006) aan de expliciete en impliciete opvoedingsboodschappen 
en -praktijken van thuis kan ook negatieve consequenties hebben, en daarmee moet 
men afrekenen. In de meest extreme vorm moest met geweld de verinnerlijkte vader 
‘onthoofd’ worden, in andere gevallen ging het om moeizame communicatie tussen 
moeders en dochters. Soms sprak men met humor over de ondergeschoven positie 
van de vader in het gezin en over de ontbrekende intellectuele kwaliteiten van de 
familie. Maar soms herkende men in de gekozen studie en beroep de invloed van de 
ouders, bijvoorbeeld daar waar de wensen van de ouders geëxtrapoleerd waren door de 
‘witte jas’ van de laborant te vervangen door de witte jas van de farmaceut. Het meest 
typisch is echter dat zij die de kant van de bètastudies opgingen hierin de praktische 
en no-nonsense-instelling van thuis bleven herkennen. Op die manier traden de res-
pondenten met een bètaopleiding nog het meest in de ‘voetsporen’ van de ouders, 
maar ook voor hen gold dat ze niet zonder kleerscheuren loskwamen van de beelden 
van de ouders. 

Concluderend kan ik stellen dat zowel in de voetsporen treden van de ouders als daar 
los van zien te komen als een opgave ervaren wordt. De complexiteit ervan houdt ver-
band met de kracht van de socialisatiepraktijken. Van groot belang zijn, naast de rol 
van de ouders en van identifi catiefi guren, de culturele beelden en de sociale evidenties 
die zij hanteren. Men komt er – ondanks latere identifi caties met anderen – eigenlijk 
nooit meer vanaf. Met de ervaring van vervreemding en het gevoel er mee te moeten 
afrekenen, gaat een sterk bewustzijn gepaard van de essentiële waarde van deze socia-
lisatiepraktijken voor de eigen ontwikkeling.

9.1.5  Paradoxale loyaliteiten

Het contact met de ouders wil of kan men niet verliezen. Men is loyaal aan de ouders 
en daarvoor wordt op een bijna paternalistisch aandoende manier het mechanisme 
van verschoning ingezet. Ook al heeft men oog voor de negatieve effecten van het 
gedrag van de ouders, in de interviews overheersen de gevoelens van begrip voor de 
sociale en materiële omstandigheden, de erkentelijkheid en dankbaarheid. Maar de 
soms scherpe confrontaties met de beperkingen van de ouders, hun frustraties en 
onkunde zijn ook niet vergeten. Een gesprek daarover heeft niet altijd plaatsgevon-
den, niet alleen omdat men zijn ouders spaart, maar ook omdat men ervaart dat een 
gesprek niet echt mogelijk is. Dat dit gesprek niet heeft plaats gevonden komt in de 
eerste plaats omdat men niet weet wat te zeggen, er zijn geen gemeenschappelijke 
gespreksonderwerpen meer. In de tweede plaats blijkt dat het moeilijk is om in een 
gesprek gemeenschappelijke betekenissen te construeren. Bij de ouders ontbreekt de 
vaardigheid en het vocabulaire dat de kinderen daarvoor ontwikkeld hebben. De kin-
deren zitten gevangen in het dilemma tussen de vraag om persoonlijke aandacht en 
de reactie van de ouders vanuit patronen en posities. Opvallend is dat de ouders, maar 
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vreemd was, eigenlijk ‘niet voor ons soort mensen’. Dat men het gehaald heeft, heeft 
te maken met het vermogen zich aan te passen, met hard studeren, mislukkingen 
kunnen incasseren en soms ook met ambitie en strategie. Zij die pas op latere leeftijd 
gingen studeren hadden met het studentenleven helemaal niets te maken. Voor hen 
was studeren een fase in de carrièreontwikkeling, en soms veranderde er daarna niet 
veel in het leef- en carrièrepatroon. 
Opvallend is de afwezigheid van een planmatige vooruitziende blik op het toekomstige 
werk. Meestal wist men beter wat men niet dan wat men wel wilde gaan doen. De 
onderzoeksgegevens wekken de indruk dat de meeste respondenten – tenzij zij een 
uitgesproken specialistische studie deden – met weinig uitgesproken toekomstver-
wachtingen het beroepsleven binnenstapten. Meerdere respondenten die in de jaren 
tachtig afstudeerden, werden geconfronteerd met werkloosheid en konden pas aan 
de slag via een banenplan van de overheid – in een richting waar een academische 
opleiding niet nodig was. Opvallend is dat voor hen de ‘academische vorming’ wel 
een issue bleef, hetzij in de vorm van als zinvol ervaren nevenactiviteiten, hetzij in de 
vorm van ‘roepen vanaf de zijlijn’. Anderen zijn een tweede studie begonnen of heb-
ben eindeloos gesolliciteerd. 
Uiteindelijk geldt voor de meeste respondenten dat het begin van hun carrière een 
chaotisch en verbrokkeld beeld laat zien. De contracten waren vooral tijdelijk en soms 
kort, maar omdat men de uitdagingen die zich aandienden aanging, groeide de ambitie 
en ontstond voor de meesten op den duur een vrij consistente professionele carrière. 
De indruk uit het literatuuroverzicht dat het individu het universitaire diploma ‘het 
werk laat doen’ zodra er eenmaal sprake is van een vaste baan en verder alleen nog 
maar op zekerheid zou spelen, wordt maar gedeeltelijk bevestigd. Deze houding speelt 
vooral in het begin van de carrière. Zo is bijvoorbeeld een baan aan de universiteit een 
kwestie van zekerheid en prestige en het hoogste dat men kan bereiken. Opvallend is 
de neiging van deze academici zich terug te trekken op een eigen werkterrein met een 
eigen opvatting over onderwijs en onderzoek. Het probleem is niet zozeer dat het om 
een eigen werkterrein gaat, maar de afzondering die ermee gepaard gaat. Meerdere 
respondenten stelden pas later vast – toen hun ambitie gegroeid was – dat collega’s een 
niet in te halen voorsprong hadden omdat zij het eigen terrein juist beleefden als een 
voortraject van het hoogleraarschap. 
Wanneer men aan de universiteit ging werken, was de kans op een lineaire academische 
carrière richting het hoogleraarschap het grootst in de bètafaculteiten. In de alfa- of 
gammafaculteiten dienden zich specifi eke obstakels aan: men moest vaststellen dat 
men niet over de juiste sociale vaardigheden en netwerken beschikte om de ondertus-
sen gegroeide ambitie te realiseren.

Dat de beroepskeuze en het carrièrepatroon de loyaliteit aan het ouderlijk milieu zouden 
weerspiegelen – zoals Vandekerckhove en Huyse (1976) suggereerden, herken ik maar 
gedeeltelijk. Er zijn weliswaar respondenten die hun professionele carrière afstem-
men op de vakbondsbelangen en politieke belangen van de werknemers, maar net als 
bij de anderen verwijzen zij daarvoor naar de samenloop van omstandigheden en naar 
hun persoonlijke motieven. Concluderend kunnen we stellen dat in de verhalen van 
de respondenten alleen sprake is van een indirect verband tussen de beroepskeuze 
en de afkomst. Niemand kiest een bepaalde studie en beroep waaruit een zekere ver-
bondenheid met zijn milieu van afkomst zou spreken en waar dit wel het geval lijkt, 

bekwaam in zijn. Hieronder rekenen zij doorgaans ook zichzelf. Dit overschreeuwen 
staat in scherp contrast met de communicatieve en presentatiecompetenties die zij toe-
schrijven aan collega’s uit de ‘betere’ milieus, waar autoriteit als het ware met de paplepel 
is ingegoten. Daarbij gaat het niet enkel om verbale communicatie, maar ook om de 
uitstraling en de lichaamshouding, zoals de ‘mevrouw’ die met één blik de intelligente 
studente kan reduceren tot het ‘meisje met de vlek in haar jurk’. Ook het contrast tussen 
de beelden van de zwoegende en de elegante schaatser is veelbetekenend. 
In bèta werkomgevingen en meer zakelijke milieus lijken respondenten omwille van 
hun directe vormen van communicatie in leidinggevende functies juist beter te kun-
nen functioneren. Aan dubbele bodems en verbale omwegen heeft men geen bood-
schap en die worden als inadequaat afgeserveerd. Soms komt deze directheid goed van 
pas, namelijk voor het oplossen van problemen waar de incrowd zijn vingers niet aan 
wil branden. Het gevoel buitenstaander te zijn, ontstaat wanneer men getoetst wordt 
door middel van sociale en culturele codes die met name de (medische) incrowd han-
teert om de toegang tot haar kroondomeinen (onder meer de chirurgie) te reguleren. 
Daar waar het er op aankomt te beschikken over de ‘juiste’ smaak en de adequate com-
municatiecodes, ervaart men het scherpst de effecten van culturele selectie. 

Kortom: mijn respondenten spreken over zowel de bevrijdende als de belastende 
aspecten van de communicatieve cultuur waarin ze terecht zijn gekomen. Bevrijdend 
aan die cultuur is dat zij er een taal en een vorm vinden voor hun intellectuele kwalitei-
ten. Belastend is dat de daar heersende sociale en culturele codes en dubbele bodems 
uitsluiting betekenen en sociale angst kunnen oproepen. Om zich in deze sociale 
omgeving een eigen positie te verwerven is de professionele communicatie het meest 
geëigende middel, maar de ervaring is dat ook daarin onbekende sociale en culturele 
codes bestaan. Het minst last van deze codes heeft men in professionele contexten 
waarin de meer praktische en technische communicatie overheerst. Maar opvallend 
is dat er ook een aantrekkingskracht uitgaat van een typisch facet van de communica-
tiestijl van de ‘hogere klasse’, namelijk het gemak van zich bewegen en presenteren. 
Tegelijkertijd is er ook sprake van een gevoel van bedreiging, wanneer deze stijl speci-
fi eke competenties tot de inzet van een ‘spel’ maakt waarmee men zijn loopbaan met 
zijn afkomst kan verbinden. 

9.1.7  Studie-, beroepskeuze en professionaliteit

Aan de studie aan de universiteit ging een proces vooraf waarin men als het ware door 
derden overtuigd moest worden van zijn eigen kunnen. Bovendien is de studiekeuze 
eigenlijk moeilijk te typeren als een echte ‘keuze’ waarin intellectuele kwaliteiten en 
studie-interesses in het licht van de toekomst met elkaar vergeleken worden. Alleen 
een uitgesproken interesse (meestal in bètavakken) kon een duidelijk spoor uitzetten, 
maar meestal moest deze interesse – als ze al uitgesproken was – de strijd aan met de 
eigen onwetendheid en de stereotype toekomstbeelden van de ouders. Het gevolg was 
dat men soms grote omwegen moest maken om zijn bestemming te bereiken. 
Niet alleen de toegang tot de universiteit, maar ook het sociale leven als student lever-
den problemen op. Gevoelens varieerden daarbij van onwennigheid via afkeer en 
distantie tot zware crises. Het overheersende gevoel was dat het universitaire leven 
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9.1.9  Mannen en vrouwen

Dat meisjes niet verder gingen leren, is vaak in de interviews aan de orde gekomen en 
met name in de getuigenissen over zussen die niet verder gingen studeren, omdat de 
ouders dat niet wilden of er het nut niet van inzagen. Een paar vrouwelijke responden-
ten moesten eerst met de klassieke gendervooroordelen van hun ouders afrekenen, 
en dat leidde tot een lange omweg naar het hoogste opleidingsniveau. Ook is er een 
respondent die zelf – samen met een vriendin, en ondanks de steun van de ouders – 
een advies voor het gymnasium negeerde en koos voor de mulo omdat ze geen zin had 
tussen de ‘omhooggevallen dokterszoontjes en onderwijzersdochters’ te zitten. Ook de 
noodzaak taken van de moeder over te nemen in het gezin leidde soms tot uitstel.
Naast deze ‘klassieke’ vooroordelen zijn er echter ook voorbeelden waarin de dochters 
van de ouders de stimulans kregen die ze nodig hadden. Bovendien komen bij vrouwe-
lijke respondenten zeer uitgesproken verhalen voor over professionele en persoon-
lijke ambitie, maar ook verhalen over het ‘glazen plafond’. Echter, niet alle afgebroken 
ambities hebben daarmee te maken. Opvallend is het verhaal over de relatie tussen 
ambitie en moederschap: een respondent liet haar verlangen tot moederschap pas op 
bewust niveau toe op het moment dat zij de zekerheid van een vaste baan heeft. Hierin 
heeft de sociale afkomst duidelijk betekenis. Ook kan de moeder-dochter relatie belast 
worden met de betekenissen die de moeder indertijd aan haar studie hechtte en nu 
overdraagt op de dochter. De dochter echter heeft geen ‘objectieve’ redenen om vanuit 
deze betekenissen te leven.
Eigenlijk wijkt het verwachtingspatroon naar meisjes toe niet sterk af van het klassieke 
patroon – over de klassengrenzen heen – met betrekking tot de toekomst van meisjes. 
Het bijzondere aan deze groep is echter dat de startpositie van jongens en meisjes 
vergelijkbaar is omdat het voor geen van hen vanzelfsprekend was dat ze gingen stu-
deren. Voor beiden speelden bij de beroeps- en studiekeuze na de middelbare school 
dezelfde vooroordelen en beperkingen. Deze gemeenschappelijke sociale achtergrond 
lijkt sterker gevoeld te worden dan een genderspecifi eke gemeenschappelijkheid. Bij 
vrouwelijke respondenten zijn de sociale antecedenten van grotere betekenis voor hun 
feministische oriëntatie. 
Zowel mannen als vrouwen wijzen de ideologische oriëntatie van de studentenbe-
weging op de arbeidersklasse af. Gemeenschappelijke bron van hun afwijzing is de 
gevoeligheid voor bevoogding en stigmatisering waar zij zowel in het feminisme als 
in het ‘arbeiderisme’ tegenaan lopen.
Bijzonder is dat in de meeste gevallen de moeders van grotere betekenis zijn geweest 
voor de stimulans tot studeren. De moeder heeft in het gezin doorgaans een ster-
kere positie dan de vader; zij verwoordt zowel de boodschappen als ‘wij zijn wel slim, 
maar kregen geen kansen’ en ‘wie voor een dubbeltje geboren is wordt toch nooit een 
kwartje’. Bij concrete beslissingen over al dan niet studeren echter krijgt de vader vaak 
het laatste woord. Vaak is de moeder afkomstig uit een gezin van zelfstandigen, en 
door te trouwen met een arbeider realiseert zij sociale daling, maar introduceert daar-
mee in het gezin de ambities van sociale stijging. Zij is het die deze ambities vertaalt in 
studiewensen voor de kinderen. Ook in de literatuurstudie is deze tendens zichtbaar. 
In ieder geval neemt in de beleving van de respondenten de betekenis van de moeder 
voor het verder studeren een belangrijke plaats in; zij wordt in de meeste gevallen 
gezien als de belangrijkste stimulator van de sociale stijging. 

spelen er ook andere motieven. Uiteindelijk wil men een beroep waarin men zich 
intellectueel en professioneel kan ontwikkelen en zijn ambitie kwijt kan. 

9.1.8  Ambitie, leidinggeven en werkkracht

Opvallend is hoe makkelijk gezegd wordt dat men eigenlijk geen ambitie heeft. Deze 
uitspraak wordt dan meestal gerelativeerd door aan te geven dat de ambitie gegroeid 
is – soms tot grote hoogten – door telkens weer de uitdagingen aan te gaan die zich 
aandienen. De grondtoon is dat de ambitie niet gepland is, maar emergent, voortkomt 
uit de omstandigheden of zelfs toeval is. Waar wel sprake is van een sterke oorspronke-
lijke ambitie, is in het milieu van afkomst sprake van een vorm van zelfstandig onder-
nemen. Eén van de meeste ambitieuze respondenten kwam er volgens eigen zeggen 
pas later achter dat ambitie ook gepland kan worden. Om een carrière levenslang te 
plannen – zo wordt meermaals gememoreerd – heeft men netwerken nodig annex de 
vaardigheden om ze te kunnen bespelen. Zowel de netwerken als de vaardigheden 
heeft men gewoon niet. Als men ontdekt heeft hoe het werkt, is het meestal te laat om 
de topfuncties die men uiteindelijk toch ambieert, te verkrijgen. 
Ambitie concentreert zich op het werk. Het gaat om professionaliteit en zich daarin 
steeds verder ontwikkelen: goed zijn in zijn vak, perfect werk afl everen, sociale inzet 
en dienstbaarheid. In werksferen waarin professionele competenties er meer toe doen 
dan diplomatie en manipulatie is de kans de hoogste professionele toppen te bereiken 
groter. Het gaat daarbij vooral om professionele en niet om leidinggevende ambities. 
Men wil wel aansturende verantwoordelijkheid nemen, maar het liefst op professioneel 
vlak, niet als manager. De uitgesproken voorkeur voor het tweede plan, als deskundige 
achter de schermen, is daar typerend voor. Er is bovendien sprake van een soort inge-
bakken wantrouwen tegenover de leidinggevende. Gevoel van ondergeschiktheid is 
soms vertrouwder dan zelfprofi lering en autoriteit. Deze gegevens komen sterk over-
een met de resultaten van Brands en de WCA essays waarin met name ‘ellebogenwerk’ 
sterk afgewezen wordt. Ook al heeft men verantwoordelijke posities en de nodige com-
municatieve competenties verworven, toch blijft het hardnekkig gevoel van onderge-
schiktheid een emotionele hobbel. Men is zich bewust van zijn professionele rol en 
betekenis, men weet dat men erbij hoort, maar dit gevoel blijft toch spelen.

Zowel uit het benadrukken van de sterke professionele ambitie als uit de daarmee 
samenhangende problematische verhouding met autoriteit en zelfprofi lering, spreken 
de kracht én de beperkingen van de arbeidsethiek van het milieu van afkomst. De 
kracht is dat men als het ware van nature hard kan werken, en dat men zich vooral 
door zijn werkkracht wil onderscheiden. Men moet op professioneel niveau verant-
woordelijkheid nemen en wil kwaliteit leveren op een bijna perfectionistisch niveau. 
De beperkingen komen voort uit autoriteitsgevoeligheid en een ontbrekende behoefte 
aan zelfprofi lering die ambities kunnen afremmen of afserveren. Het resultaat is een 
sterke inhoudelijke professionaliteit waarmee men zich persoonlijk kan profi leren, 
met autoriteit kan spreken en toch niet autoritair hoeft te zijn.
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men is’. Deze mensen, doorgaans leraren, zijn essentiële identifi catiefi guren, zij stellen 
de ‘andere’ wereld voor als aantrekkelijk maar ook als bereikbaar. Het specifi eke aan 
de situatie van arbeiders kinderen is dat dit identifi catieproces ook een sociaal en cul-
tureel migratietraject omvat. Het effect van dit proces is dat men anders gaat praten, 
andere dingen gaat vertellen, andere interesses gaat ontwikkelen en ander gedrag gaat 
vertonen. Er is slechts sprake van partiële identifi catie want het oude sociale netwerk 
blijft zijn belang houden, men is er emotioneel sterk mee verbonden, want men heeft 
zich er lang thuis gevoeld. 
Tegelijkertijd wil men ook manifesteren wat men weet en kan en dat roept verwijdering, 
in sommige gevallen zelfs agressie op. Men wordt symbolisch buiten de sociale klasse 
geplaatst door de projectie van vooroordelen over de hogere klasse. Van nu af aan beleeft 
men zichzelf als een ‘ander’; men ervaart typeringen als ‘lui’, ‘uit de hoogte’ of zelfs als 
‘iemand waar later van geprofi teerd kan worden’. In het oude netwerk heeft men wel 
uitgesproken ideeën over de rol en de positie van een dokter of een advocaat, maar ze 
staan buiten dat netwerk. Een vriend(in) of een kind ervaren in de rol van student, dok-
ter of intellectueel vereist een geïndividualiseerde rolperceptie, met andere woorden, 
de vaardigheid onderscheid te maken tussen de persoon en positie die hij inneemt. De 
‘uitstoting’ die de respondenten ervaren, is gebaseerd op de ontkenning van hun per-
soon. Het oude sociale netwerk ‘ontindividualiseert’ om de spanning tussen de bekende 
persoon en de onbekende positie die hij ambieert of inneemt te reguleren. Deze ontin-
dividualisering hoeft niet altijd de vorm van afwijzing aan te nemen, zij kan zich ook in 
de vorm van idealisering manifesteren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij seminaristen die 
tijdens hun jeugd al benaderd worden vanuit respect voor hun toekomstige positie. Van 
de ouders kan het ook een manier zijn om om te kunnen gaan met de bijzonderheid 
van de studie van de kinderen. Het gemeenschappelijke aan zowel uitstoting als ideali-
sering is de acceptatie van de nieuwe sociale positie van de studerende of afgestudeerde 
bekende zonder hem of haar als persoon er in te hoeven erkennen. 

Deze ontindividualisering staat in schril contrast met de zin en de betekenis van het 
traject dat men afl egt en waarop men constant ervaart dat men op zichzelf wordt terug-
geworpen. Men kan eigenlijk niet anders dan zich als individu profi leren. Dit is dan 
ook de overheersende boodschap in de ver halen van de respondenten: we hebben het 
zelf gedaan. Deze confrontatie met de houding van ont individualisering – tijdens een 
proces van individualisering – kan een bron van tweespalt en onzekerheid zijn. Deze 
tweespalt manifesteert zich aan de ene kant in de verwachting op basis van gelijkheid 
te kunnen communiceren. Aan de andere kant wil men zichzelf kunnen openbaren 
(terwijl de anderen niets vragen) en dat sluit aan bij de gevoelde noodzaak zich te 
moeten legitimeren voor de ‘privileges’ die verkregen zijn. Op die manier is men lang 
bezig zichzelf te positioneren en te verantwoorden ten opzichte van het oude milieu 
maar tegelijkertijd ook ten opzichte van een imaginaire ’zelf’ namelijk diegene die 
men had kunnen zijn maar per se niet meer wil zijn. 
Opvallend is het sterke gevoel van individuele verantwoordelijkheid. Met deze vorm 
van verantwoordelijkheid distantieert men zich van de verantwoordelijkheid voor 
groepsbelangen. Dat men hierover verschillend is gaan denken, manifesteert zich op 
meerdere niveaus. Het kan een onderwerp van confl icten met broers en zussen zijn 
over sociale plichten (studiebeurs terugbetalen). Ook in de afwijzing van de ideologische 
betekenis van ‘arbeiderisme’ en feminisme wordt deze individuele instelling duide-

Deze sterke verwijzing naar de betekenis van de moeder vindt haar tegenhanger in 
de houding van moeders uit de hogere klassen die zich verzetten tegen een huwelijk 
van hun zonen met een vrouw uit de lagere sociale klasse. Ook hiervan zijn meerdere 
getuigenissen. Naar aanleiding van deze schijnbare paradox heb ik verondersteld dat 
de moeders zich opwerpen als de belangrijkste actoren in het regelen van de sociale 
status van het gezin. In dat kader zetten moeders de opvoeding in hetzij om sociale 
stijging te realiseren, hetzij om sociale daling af te weren. 

Kortom: als het gaat over stimulering komen de moeders meer in beeld dan de vaders, 
de vaders gaan meer over de formele zaken en de zogenaamde principes. Dat is het 
beeld van de betekenis van de ouders dat zich opdringt uit de onderzoeksgegevens. 
Verder komen ook hier dezelfde klassieke genderspecifi eke belemmerende patronen 
voor als in andere klassen, maar er zijn ook voorbeelden dat de ouders zich ervan kunnen 
distantiëren. Voor de ouders uit de arbeidersklasse geldt vooral de onbekendheid van 
studiewensen van hun kinderen, en dat geldt zowel voor zoons als voor dochters. Waar 
sterke seksespecifi eke beelden een rol spelen – zowel bij de ouders als bij de respon-
denten zelf – heeft dit geleid tot uitstel. 

9.2  De sociale en culturele context

In deze paragraaf geef ik antwoord op de tweede deelvraag, de vraag naar de specifi eke 
betekenis van de diversiteit van de sociale contexten van levensloop en loopbaan voor 
identiteitsontwikkeling. Met andere woorden; wat zijn de specifi eke effecten van de 
transitie naar een ander milieu en de confrontatie met sociale en culturele verschillen 
die daarmee gepaard gaat? Het gaat mij hier niet om de afbakening van specifi eke 
factoren die verschil maken, maar om de beleving van verschillen en de consequenties 
ervan voor de levensloop en loopbaan.

9.2.1  Het sociale verschil

Een van de belangrijkste effecten van de ervaring bij de transitie naar een ander sociaal 
milieu is de noodzaak van individualisering. Met vallen en opstaan hebben de respon-
denten ieder voor zich een traject gerealiseerd waarin de ‘ervaring van het verschil’ 
constant aanwezig was. Deze ervaring is geconstitueerd langs drie lijnen. Ten eerste 
langs de lijn van identifi catie met de leefwijze en waarderingen van de hogere klassen; 
vervolgens langs de lijn van uitsluiting door de eigen klasse, en ten slotte door integratie 
in de leefwijze van deze hogere klasse. 

Van leren en studeren gaat een dwingend appèl uit op de persoonlijkheid; het zijn 
cruciale identifi catiemechanismen. Dat komt niet alleen door de inhoud van wat men 
leert, maar ook door de sociale en culturele context waarin dat leren plaatsvindt. Kennis 
is belangrijk, literatuur en muziek spreken aan. En al is de sociale context niet altijd 
‘welwillend’, op een bepaald moment gaat er van deze wereld van leren en studeren 
een aantrekkingkracht uit, met name als er sprake is van mensen zijn die ‘zien wie 
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en culturele criteria waarop men niet voorbereid is. Het gaat niet alleen om de zoge-
naamde esprit de corps en het old boys network; belangrijker is de onwennigheid door 
het ontbreken van fl air en uitstraling die men de anderen als ware het van nature 
toeschrijft. Met betrekking tot deze ‘uitstraling’ zijn twee facetten van belang. In eerste 
instantie vindt men zichzelf geen gezag uitstralen. Collega’s die leidinggevende functies 
ambiëren, stralen dat wel uit; het leidinggeven is hen met de paplepel ingegoten en 
zij hebben dat perfect geïncorporeerd. In tweede instantie koesteren ze de opvatting 
dat collega’s uit de hogere klassen leven en werk gemakkelijker als een soort spel kun-
nen opvatten. Zij zijn niet opgevoed in een traditie van armoede en bestaansonzeker-
heid en kunnen zich daarom makkelijker distantiëren van wat direct noodzakelijk is. 
Bovendien komen ze uit gezinnen die maatschappelijk belangrijk zijn en er ‘mochten 
zijn’, met vaders die gezag hadden en moeders ‘als mevrouwen’. 
Daartegenover staat dat armoede en marginaliteit beleefd worden als ernstige en 
bedreigende situaties. Van huis uit is men eerder gericht op de beheersing van de 
materiële omstandigheden, niet op het exploreren van mogelijkheden en het inzetten 
van anderen. Daarom kunnen in hun ogen deze collega’s veel soepeler omgaan met 
leidinggeven, want ze zijn er als het ware van huis uit psychologisch toe uitgerust. 
Deze psychologische uitrusting omvat bovendien een planning- en onderhandelings-
competentie. Een professionele loopbaan is voor deze collega’s een eerste stap in de 
richting van leidinggeven en management. Dit klinkt anders dan de verhalen van mijn 
respondenten: men heeft geen carrière gepland, maar gaat constant nieuwe professi-
onele uitdagingen aan die zich in de situatie aanbieden. De vaststelling in het onder-
zoek van Vandekerckhove en Huyse (1976) dat het bij de keuze van een baan vooral 
om baanzekerheid en minder om carrièreperspectieven gaat, behoeft enige correctie. 
De druk tot baanzekerheid is inderdaad groot en sommige afgestudeerden uit de jaren 
tachtig hebben op dat moment – ook onder druk van overheidsmaatregelen – voor 
zekerheid gekozen en geopteerd voor een baan onder hun niveau. Enkelen van hen 
hebben het oorspronkelijk ambitieniveau nooit meer gerealiseerd. 
Een terrein waarop sprake is van sterke culturele verschillen is de omgang met de car-
rière. Waar sprake is van een sterke carrièreontwikkeling, wordt zij gepercipieerd als 
emergent (zich aandienend) en niet als ‘geïntendeerd’. Plannen op de langere termijn 
is moeilijk en men komt er vaak te laat achter dat het noodzakelijk was. 
Dat men uit een ander milieu afkomstig is, zien we keer op keer terug in de commu-
nicatiecompetenties. Men is terecht gekomen in gezinssituaties en beroepen waarin 
de normale gang van zaken geregeld wordt in een dialoog; uitwisseling van ideeën 
en indrukken, vragen stellen, luisteren en op elkaars impliciete en expliciete bood-
schappen reageren. Deze communicatieve rijkdom en openheid heeft men moeten 
leren via een ‘secundair’ socialisatieproces, en ondanks het feit dat men ze verworven 
heeft, ervaart men dat men nooit alle mogelijkheden ervan zal beheersen. Het gaat 
niet zozeer om het vervangen van het vocabulaire, zich leren instellen op persoonlijke 
aandacht en verbaliteit, maar om gerichtheid op de intuïtieve en subtiele communicatie 
van het diplomatieke en strategische spel. Vooral in beroepen en carrières waarin men 
zich alleen maar kan settelen en profi leren via de beheersing van de fi nesses van het 
‘communicatieve spel’ is dat een probleem. 
In een sociale context waar sociale en culturele competenties meer dan professionele 
competenties de toegang bepalen tot topfuncties, wordt men namelijk juist hierop 
extra getoetst. En hier speelt dan vooral het cultureel kapitaal een rol, dat men verwor-

lijk. Eigenlijk vindt men dat hier sprake is van herformulering van bekende vormen 
van bevoogding, of juist vrijblijvendheid en gratuit egalitarisme, juist op het moment 
dat men er via een individueel traject in geslaagd is zich te ontrekken aan de collec-
tieve bevoogding van de eigen klasse. Men kan zich daar aan onttrekken door zich als 
‘bijzonder’ te positioneren – met alle confl icten en verantwoordelijkheden van dien. 
Waardoor men echter voor altijd verbonden blijft met de arbeidersklasse – en zich 
onderscheidt van de hogere klasse – is de centrale betekenis die men hecht aan arbeid, 
de maatschappelijke betekenis en de verantwoordelijkheden die dit met zich brengt. 
Dit is impliciet en expliciet een centraal thema in alle gesprekken. Het is een essen-
tiële waarde die men van huis uit heeft meegekregen, die hen nog steeds met thuis 
verbindt en waarmee men zich als bijzonder kan manifesteren in het hogere milieu. 

9.2.2  Culturele toetsing

Ondanks de sterke sociale profi lering door individualisering blijft er altijd sprake van 
halfslachtige integratie in het hogere milieu. Enerzijds is de integratie geslaagd, want 
mensen met dezelfde opleidings- en professionele kwalifi caties en herkenbare ambi-
ties komen elkaar tegen in dezelfde sociale en culturele context. Men ziet er hetzelfde 
uit – arbeiderskinderen hebben geen zichtbaar stigma – , men neemt in principe op 
een gelijkwaardige manier deel aan het opleidings- en arbeidsproces. Afwijkingen zijn 
normaal en als bekritiseerbaar en als te corrigeren benaderd – dus in zekere zin als 
geaccepteerd. Anderzijds blijft er sprake van toetsing en correctie. Het gaat vooral de 
afwijzing die men voelt in de ervaring dat de ‘anderen’ er geen benul van lijken te heb-
ben dat er naast hún manier van leven ook nog andere zijn. Dit wordt niet letterlijk 
gezegd en de anderen weten ook wel dat niet iedereen leeft als zijzelf, maar het gaat 
om de evidentie waarmee die anderen hun leefwijze en achterliggende opvattingen 
hanteren als enige en absolute norm. Het is dus niet zozeer afwijzing of minachting 
die kwetst – al is die er soms ook wel echt – maar de verbazing van de anderen dat men 
niet is zoals zij. Ook al is het niet zo bedoeld, deze verbazing impliceert een beoorde-
ling van het verschil. Dat wordt scherp gevoeld, want men wil eigenlijk gelijk zijn. Op 
die manier voelt men zich constant getoetst, en op basis daarvan als afwijkend gepo-
sitioneerd. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor de moeders en de echtgenotes. 
Met name in de gezinnen waarin zij een klassieke en afhankelijke rol vervullen, zien 
zij erop toe dat de sociale status van de kinderen behouden blijft of versterkt wordt. In 
de arbeidersgezinnen werkt dit mechanisme als een positieve en stimulerende kracht 
van sociale stijging, in de hogere klasse remt het sociale daling af. Opvallend is dat ik 
over dit mechanisme geen literatuur heb kunnen vinden, ook niet waar expliciet de rol 
van de moeder op de sociale stratifi catie onderzocht werd (Korupp, 2000). Aanvullend 
op wat ik eerder heb verondersteld, kan hier – naast het effect van compensatie van 
sociale daling – ook sprake zijn van een mechanisme binnen het klassieke gezin waar-
door de moeder het machtsverlies ten opzichte van de kostwinner compenseert door 
aan haar opvoedingstaak deze specifi eke sociale betekenis toe te kennen. 

De toetsing en beoordeling zijn onderdelen van een cultureel proces. Al ervaart men 
de voorbereiding op en de intrede in de professionele wereld als succesvol, men ziet 
al snel dat er naast de professionele criteria voor toetreding ook sprake is van sociale 
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Consistent hieraan is de vaststelling dat de ambitie – die duidelijk groeit naarmate 
de carrière vordert – zich uiteindelijk niet ontwikkelt in de richting van leidinggeven 
en management. Het wordt zelfs een paar keer letterlijk gezegd: men kan de verant-
woordelijkheid niet aan, men ziet zich het best functioneren op het tweede plan, als de 
deskundige op de achtergrond, weliswaar als ruggengraat, maar uiteindelijk toch als 
ondergeschikte. Spreekt hier de afkomst mee, en op welke manier dan? In ieder geval 
gaat het om een ‘verstoorde verhouding’ met autoriteiten en die komt in de interviews 
in vele toonaarden voor. Het lijkt op wat Roothaan een ‘niet over-herige1 instelling als 
onwillekeurige geesteshouding’ noemt (Roothaan, 1971); om een ‘tik’ die men meege-
kregen heeft waardoor men altijd een talent heeft gekregen voor ondergeschiktheid 
en waar men steeds weer mee worstelt (zie ook 16_101). Waar men door zijn loopbaan 
als vanzelfsprekend in gezaghebbende kringen komt te verkeren, is deze houding niet 
helemaal verdwenen. Het succes wordt én als uitzonderlijk én op het conto van pro-
fessionaliteit en hard werken geschreven, niet als evident. Naarmate bovendien de 
professionele criteria het belang van de culturele toetsingscriteria overstijgen en deze 
laatste dus voor de carrière – bijvoorbeeld in bètakringen - minder een rol gaan spelen, 
is de kans op een topcarrière groter. Hier kan men groot worden vooral omdat men 
goed is in zijn vak; in de andere sectoren moet men vooral over andere competenties 
beschikken.

9.3  Agency

De derde deelvraag betrof het aandeel van het eigen handelen in relatie tot de culturele 
en structurele antecedenten. Met andere woorden; in hoeverre hebben mijn respon-
denten de indruk dat zij actief hun loopbaan en levensloop hebben vorm gegeven? 
Hieraan verbind ik de vraag of er specifi eke kenmerken zijn van identiteitskapitaal. 
Als ik de data vanuit dit perspectief benader dan dienen zich hier meerdere antwoor-
den aan. Voor de meerderheid van de respondenten dient de levensloop en de loop-
baan zich aan als een traject waarop gebeurtenissen en beslissingen zich min of meer, 
zonder plan of intentie aandienden en waar men als individu wat mee moest. Ik spreek 
hier over de dynamiek van de emergentie: in de meeste verhalen over levensloop en 
loopbaan ligt het accent op omstandigheden en kansen. Men heeft daarbij bovendien 
niet de neiging om deze kansen te presenteren als keuzemogelijkheden, eerder als 
uitdagingen die een adequate reactie vereisten. Slechts één respondent presenteerde 
zijn levensloop als de ontvouwing van een immanent plan: wat hij geworden is, was 
al in de kiem aanwezig tijdens zijn jeugd. Ook bij hem gaat het echter om omstandig-
heden en fi guren die zich op het juiste moment aandienden. Twee anderen verwezen 
naar een theorie over de genetisch erfelijke gevolgen van armoede, een van hen had de 
neiging haar ziektegeschiedenis een determinerende rol toe te dichten, voor de andere 
was het eerder een verklaring van zijn moeilijke jeugd – waar hij in zijn ogen adequaat 
mee afgerekend had. 

1  Dit begrip verwijst naar een houding van heersen over mensen 

ven heeft in de vorm van smaak, maar ook in de vorm van gevoeligheid voor dubbele 
boodschappen – die nogal eens bedoeld zijn om ‘smaak’ te testen. Het gaat om het 
uitzenden en begrijpen van deze dubbele boodschappen en het sociaal onderscheid 
dat erdoor geconstrueerd wordt. Ook in een tijd van culturele pluriformiteit en een 
algemene acceptatie van stijl- en smaakverschillen, worden de respondenten die top-
functies ambiëren – maar ook anderen – geconfronteerd met de eisen van de ‘smaak-
hiërarchie’. De ‘smaak’ zelf – als expressie van esthetiek – wordt hier ondergeschikt 
gemaakt aan de context waarin deze smaak fi gureert. Een jasje is niet mooi omdat jij 
het mooi vindt, maar omdat het laat zien dat jij de variaties die de smaakcriteria van 
bepaalde kringen toelaten, beheerst en kan toepassen. Dat is een complex en subtiel 
proces van in- en uitsluiting en eigenlijk ervaren mijn respondenten – die in de lagere 
klasse geboren zijn – dat zij hierbij geen enkele kans maken, alle ‘offi ciële’ retoriek 
over diversiteit en gelijke kansen ten spijt. 

9.2.3  Betekenis van professionaliteit

Niemand van mijn respondenten heeft maatschappelijk succes gehaald via een sociaal 
netwerk of via relaties. Succes in de carrière wordt daarom door hen exclusief in indivi-
duele, professionele termen gedefi nieerd, het gaat om competenties als hard werken, 
grote inzet, vakkundigheid en vakkennis, maar ook een neiging tot zijn eigen gang 
gaan (individualisme) en perfectionisme. Kortom: ze hadden het (bijna) allemaal zelf 
gedaan op basis van eigen deskundigheid. 
Vrij bijzonder lijkt me dat via deze professionele deskundigheid een soort strijd uitge-
vochten wordt met het management: alle respondenten die het hier over hadden, von-
den dat management de professionele autonomie in de weg staat. Leidinggevenden 
en managers hebben in hun ogen minder vakkennis, en het probleem is dat zij steeds 
meer macht en invloed krijgen, niet alleen op de organisatie, maar vooral bij het opleg-
gen van professionele standaarden. Meetbaarheid en bedrijfsmatigheid zijn kenmer-
ken van deze oprukkende hegemonie van het managerial denken en verdringt in hun managerial denken en verdringt in hun managerial
beleving de ‘klassieke professionele waarden’. Dat deze constructie van professionele 
identiteit via deze specifi eke tegenidentifi catie plaatsvindt, is gezien de waarden van 
de opvoeding niet vreemd. 
Gezien deze opvoedingswaarden is de neiging aan het managerial denken achterlig-managerial denken achterlig-managerial
gende strategische intenties toe te schrijven niet echt merkwaardig. Of het verhaal 
van een van de respondenten daarover klopt, is niet na te gaan, het zegt wel iets over 
de bijzondere reden waarom men professionaliteit zo centraal stelt en er kenmerken 
aan toekent als onafhankelijkheid, het belang van vakkennis en relatieve vrijheid van 
handelen en denken. Hier lijken me sporen aanwezig van een door de afkomst geïn-
spireerde klassenaversie tegen management, vooral waar maatstaven als bedrijfsmatig 
denken, ‘productie’ en ‘meetbaarheid’ ter sprake komen. Het is niet ondenkbaar dat 
vooral de introductie van deze economische terminologie en daarop aansluitende pro-
fessionele ethiek, juist voor hen die er, onafhankelijk van economisch en sociaal kapi-
taal, toch zijn gekomen, deze oude aversies oproept. Deze onafhankelijkheid kon men 
juist op het professionele terrein demonstreren; men had een eigen terrein waar men 
de waarden van thuis zoals goed werk leveren en solidariteit, liefst buiten het zicht van 
de bazen, kon toepassen. 
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9.4.1  Individualisering en de benadering van binnenuit

Zoals ik in hoofdstuk 1 heb aangegeven, heb ik het proces van sociale stijging van de 
‘binnenkant’ bestudeerd. Dat is een andere benadering dan het vaststellen van een 
‘objectieve’ samenhang met sociale antecedenten en sociaaleconomisch en politiek 
beleid. Het ging me dus niet om correlaties tussen variabelen zoals tussen het beroep 
c.q. opleiding van de ouders, de gezinsopvoeding- en cultuur en de studiekeuze van 
de kinderen. Sociale stijging en emancipatie zie ik als manifestaties van een proces 
van betekenisgeving binnen een sociale en culturele context. Daarbij gaat het er om te 
begrijpen wat het betekent om terecht te komen in een sociaal milieu met een hogere 
status. Het naar voren halen van het subjectieve veronachtzaamt echter niet de beteke-
nis van ‘objectieve factoren’ maar stelt ze in een ander daglicht. ‘Objectieve’ factoren en 
correlaties tussen variabelen kunnen wel in grote lijnen inzichtelijk maken hoe groot de 
kans is dat een kind uit de lagere sociale klasse aan de universiteit terecht kan komen. 
Zij geven echter geen antwoord op de vraag waarom dit voor het ene kind wel en het 
andere niet geldt. Hoe objectief factoren of antecedenten ook zijn, ze zijn voortdurend 
voorwerp van collectieve en individuele betekenisgeving, van interpretatie. Zo is bijvoor-
beeld een belangrijke bevinding van onderzoek naar sociale stijging de sterke correlatie 
tussen de opleiding van de ouders en de studiekeuze van de kinderen (Ganzeboom & 
Ultee, 1996). Waar ik de betekenis van ‘opleiding’ in de opvoedingspraktijk van binnen-
uit bekeek, kon ik vaststellen dat, waar een opleiding van de ouders ‘objectief’ afwezig 
is, deze toch reële en positieve invloed kan uitoefenen. Dat gebeurt dan op een verscho-
ven manier: opleiding zit vervat in een complexe, stimulerende betekenissamenhang 
die getypeerd kan worden als ‘wij zijn intelligent maar ons ontbraken de kansen’. 
De benadering ‘van binnenuit’ laat aldus meerdere werkelijkheidslagen en -niveaus 
zien, heeft aandacht voor ‘symbolische’ verschuivingen en omkeringen, maar gaat ook 
op zoek naar de betekenis van deze omkeringen, afwijkingen en bijzonderheden. Deze 
betekenisgeving wordt daarom niet gezien als louter ‘subjectief’, maar als onderdeel 
van de constante en dynamische verbinding tussen het contextuele en het individuele 
ontwikkelingsproces. Ik heb aan het slot van hoofdstuk 3 aangegeven waarom ik het 
identiteitsconcept van Hall bijzonder adequaat acht om deze verbinding te beschrij-
ven. Het gaat hierin zowel om maatschappelijke diversiteit als om zelfbewustzijn, 
zowel om gelaagdheid als om zekerheid van handelen, zowel om subjectieve autono-
mie als om interactie met de sociale context. Waar de verhalen van de respondenten 
bijvoorbeeld associaties oproepen met specifi eke mythes, stimuleert mijn benadering 
zowel een speurtocht naar de sociale wortels van deze mythes als naar de concrete 
betekenis en de consequenties ervan voor de identiteitsconstructie. 
Concluderend kan ik stellen dat juist het perspectief ‘van binnenuit’ het mogelijk 
maakt om de grote complexiteit van sociale transitie te laten zien. Subjectiviteit en 
context behouden hun eigen betekenis maar worden constant op elkaar betrokken: de 
onderzoeksgegevens gaan over de individuele ervaring en beleving bij de confrontatie 
met uitdagingen die zich in de context aandienen. Deze gegevens laten vooral zien 
dat de biografi sche ontwikkelingen die ik beschrijf juist niet illustratief zijn voor een 
sociaal patroon van ‘hoe het er nu eenmaal aan toegaat als men minder kansen heeft’. 
Integendeel: zij moeten gezien worden als unieke en constructieve reacties op het 
loskomen van oude sociale verbanden en los-vaste verbindingen met nieuwe sociale 
verbanden (Beck& Beck-Gernsheim, 2002).

Er is dus sprake van een sterk bewustzijn van de beperkende omstandigheden en de 
essentiële rol van anderen. Tegelijkertijd is er ook het sterke gevoel de sociale transitie 
vooral op eigen kracht te hebben gemaakt. Omwille van de startpositie heeft men har-
der gewerkt, tegen de stroom opgeroeid, angsten, reserves, aversies en non-acceptatie 
overwonnen. Weliswaar is intelligentie en goed kunnen leren van groot belang, maar 
volgens de verhalen zijn werkkracht, doorzettingsvermogen en beheersing tijdens een 
crisis van nog groter belang. Het gaat om de relatie met de context en de dynamiek 
die daarbij optreedt. De oorsprong van deze vaardigheden situeert men in het milieu 
van afkomst. Daartegenover staat de moeite met het aanleren van de meer verborgen 
facetten van de communicatie. Ook blijven sporen van gevoelens uit het oude milieu 
opspelen: onderdanigheidgevoelens, gretigheid om erbij te horen, zich afhankelijk 
maken van de goedkeuring van de anderen. Ook sociale angsten hebben in sommige 
levens essentiële betekenis gehad.
Het succes van de sociale transitie hangt daarmee in de beleving af van het kunnen 
onderhandelen met de context, op basis van zijn individuele mogelijkheden. Dat bete-
kent dat ook de kwaliteit van het individuele handelen van essentiële betekenis is. 
Deze kwaliteit is een bezit, een verworvenheid die samenhangt met competenties die 
men meegekregen heeft, inzet en ontwikkelt. Daarbij is het allerminst van belang of 
deze competenties aangeboren of aangeleerd zijn, het gaat erom dat men ze heeft en 
heeft kunnen ontwikkelen: karakter, werk- en vechtkracht, maar ook leren omgaan 
met schuld- en schaamtegevoelens, gevoelens van vervreemding kunnen beheersen, 
sociale angst onder controle kunnen krijgen, refl exief kunnen omgaan met de van 
huis uit meegekregen onderdanigheidgevoelens en vooral: de gretigheid overstijgen 
en de competenties en ruimte verwerven waardoor men onafhankelijker is geworden 
van de ‘goedkeuring’ door de anderen. Die verworvenheden kan men inderdaad type-
ren als ‘identiteitskapitaal’ omdat men eigen kapitaal heeft kunnen inzetten zonder 
het gevoel te hebben dat het de anderen waren die het hebben moeten doen of hebben 
gedaan. Men kan zich er alleen thuis voelen in het bewustzijn het op eigen kracht te 
hebben gedaan. Dat is het centrale kenmerk van het geïnvesteerd identiteitskapitaal.

9.4  De samenhang en de waarde van het theoretisch kader 

In deze paragraaf stel ik mij de vraag naar de houdbaarheid van het theoretisch model 
dat ik uitgewerkt heb in de hoofdstukken 1 en 3. Een eerste methodologisch compo-
nent van mijn model is de benadering van de problematiek ‘van binnenuit’, zoals ik 
in hoofdstuk 1 beschreef. Een tweede component betreft de betekenis van sociaal en 
cultureel kapitaal in de conceptualisering van Bourdieu en de derde is de betekenis 
van identiteitskapitaal, zoals uitgewerkt door Coté. 
Met de vraag naar de houdbaarheid van het model vraag ik me af of de samenhang die 
ik tussen deze drie componenten in de slotparagraaf van hoofdstuk 3 heb geconstru-
eerd, ondersteund wordt door mijn empirisch materiaal. 
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ene kant sluit dit concept aan bij Bourdieu, omdat het aangeeft dat men ‘kapitaal’ moet 
bezitten om sociaal te kunnen stijgen. Aan de andere kant voltrekt het concept een 
soort paradigmawisseling van sociale determinatie naar individuele confrontatie met 
de sociale en culturele context. Bovendien is het concept identiteitskapitaal essen tieel 
verbonden met de noties van identiteitsformatie en -constructie. In hoofdstuk 3 heb ik 
identiteitsformatie omschreven als een psychologisch, universeel proces dat verwijst 
naar de synthetiserende, onderhandelende en uitvoerende potentie van het subject. In 
die zin zijn de begrippen sociaal, cultureel en identiteitskapitaal complementair. 
Het probleem met de operationalisering van cultureel kapitaal in termen van hulp-
bronnen (De Graaf & De Graaf, 1996) of persoonskenmerken (Kingston, 2000) is dat 
daarmee cultureel kapitaal geïndividualiseerd wordt en de typische sociale betekenis 
uitgehold en herleid wordt tot ‘achtergrondkenmerk’. Het resultaat is een tendens tot 
gelijkschakeling van cultureel kapitaal en identiteitskapitaal waardoor het bijzondere 
van de afzonderlijke betekenissen verloren gaan. De specifi eke waarde van de notie 
identiteitskapitaal is dat zij ervan uitgaat dat individuen zich door de inzet van per-
soonlijke kwaliteiten kunnen distantiëren van en onderhandelen met de eisen van 
de context. Dit concept veronderstelt daarmee een subjectieve autonomie (die we ook 
bij Hall gethematiseerd zien) in de vorm van handelingspotentieel en refl ectie op de 
betekenis van de sociale en culturele context. 
Bijna alle respondenten spreken over hun confrontatie met de sociale en culturele 
context, zowel in termen van structurele beperkingen als in termen van eigen han-
delen. Zij zijn zich zeer bewust van zowel hun afkomst en de sociale en culturele 
beperkingen die dit meebracht, als van de eigen kwaliteiten en de mogelijkheden die 
men heeft kunnen inzetten. Vooral werkkracht, doorzettingsvermogen en vakkundig-
heid worden genoemd als krachtige ontwikkelingscompetenties. Daarom heb ik ze in 
hoofdstuk 8 getypeerd als kenmerken van identiteitskapitaal. 
De verhouding tussen sociaal en cultureel kapitaal enerzijds en identiteitskapitaal ander-
zijds heb ik hierboven complementair genoemd. Deze uitspraak impliceert dat een tekort 
aan sociaal en/of cultureel kapitaal kan gecompenseerd worden door identiteitskapitaal. 
Meerdere uitspraken van respondenten illustreren dat juist in deze compensatie indi-
vidualisering een aanvang neemt. Als men niet beschikt over de juiste netwerken en 
geen cultureel kapitaal kan inzetten om zich sociaal te positioneren, is men aangewezen 
op eigen kracht. Deze eigen kracht komt bij voorkeur naar boven in het professioneel 
niveau en relativeert daarmee de betekenis van sociale connecties en geïncorporeerde 
manifestaties van cultuur. Op die manier compenseert men tekorten, maar laat men 
ook zien dat men zich los van sociale verbanden en louter op basis van deskundigheid 
en eigen kracht kan ontwikkelen en manifesteren in kringen waar connecties belangrijk 
zijn. Een tegenvoorbeeld treffen we aan bij Lubrano (2004): een journaliste, dochter van 
een brandweerman, wordt omwille van haar capaciteiten gevraagd voor een glossy tijd-
schrift, maar kan niet blijven omdat ze onderbetaald wordt. Haar collega’s die afkomstig 
zijn uit rijke milieus en in haar ogen geen enkel talent hebben, kunnen makkelijk blijven 
omdat zij extra steun krijgen van hun ouders en omdat de ouders een feestje bouwen 
rondom elk met veel pijn en moeite geproduceerd artikel. Hier compenseert cultureel 
(en economisch) kapitaal gebrek aan identiteitskapitaal. In het geval van mijn respon-
denten compenseert identiteitskapitaal het tekort aan sociaal en cultureel kapitaal.
Een belangrijk kenmerk van identiteitskapitaal – zoals het zich in mijn data aandient 
– bevindt zich ook op het niveau van identifi catie: het gaat niet alleen om persoons-

9.4.2  Sociaal en cultureel kapitaal

Het empirisch materiaal laat met betrekking tot individualisering een confl icterend 
beeld zien. Aan de ene kant is er de onontkoombaarheid van individualisering, aan de 
andere kant de confrontatie met complexe vormen van in- en uitsluiting door maat-
schappelijke verbanden en netwerken. Ook al hadden mijn respondenten een univer-
sitair diploma gehaald, al vrij snel werd voor de meesten duidelijk dat er nog andere 
dan professionele toegangseisen waren tot het beroepenveld en dat men daarvoor 
moest beschikken over ‘kapitaal’: sociaal kapitaal in de vorm van al aanwezige con-
tacten, relaties en kennissen en cultureel kapitaal in de vorm van gewoonten, codes, 
houdingen en andere vanzelfsprekendheden waarmee het sociaal kapitaal rendabel 
kan gemaakt worden. Deze typische Bourdieu-concepten worden in de empirisch ana-
lytische wetenschapstraditie doorgaans vertaald in ‘hulpbronnen’ en ‘leefregels’ (De 
Graaf & De Graaf, 1996) of ‘opvoedingsstijlen’ (Kingston, 2000). Volgens Kingston 
(2000) gaat het om persoonlijke eigenschappen die in de ene klasse weliswaar meer 
aandacht krijgen dan in de andere, maar in principe klassenoverstijgend zijn. Er is 
geen over tuigende evidentie, aldus Kingston, dat klassengerelateerde verschillen in 
cultureel kapitaal (gedefi nieerd in termen van elitaire cultuur) verklaren waarom soci-
aal geprivilegieerde studenten het beter doen (Kingston, 2000: 49). Het gaat, met 
andere woorden, niet om de ‘aanwezigheid’ van boeken, muziek en kunst, maar om 
datgene wat de opvoeders ermee doen. 
Het probleem van deze instrumentele benadering door De Graaf & De Graaf en Kingston 
is dat de bijzondere betekenis van cultureel kapitaal die typisch is voor Bourdieu in de 
operationalisering verdwijnt. Deze bijzondere betekenis betreft het maken van sociaal 
onderscheid. Cruciaal bij Bourdieu is de verbinding tussen het objectieve en subjec-
tieve, waardoor de productie van sociaal onderscheid vervat zit in de ‘juiste’ houding en 
in de ‘juiste’ kennis van codes en rituelen. Het gaat bij Bourdieu dus niet zozeer om de 
smaak zelf, om de inhoud van of de hoeveelheid aan cultuur maar om de inzet ervan 
in het veld van actie. Het gaat om de habitus: sociaal onderscheid wordt gegenereerd 
door wie of wat men is, door hoe men denkt en handelt en hoe men zich presenteert 
in het maatschappelijke veld. Het gaat om de hechte verbinding tussen de diepste 
lichamelijke en psychologische lagen en de maatschappelijke condities waaronder het 
individu leeft. Het gaat om de totaliteit van de presentatie. Bijzonder illustratief in mijn 
data zijn de verwijzingen naar de ‘uitstraling’ van de ‘anderen’ versus het eigen gemis 
aan uitstraling, naar hoe ‘de anderen’ zich bewegen in het maatschappelijke veld en 
sommige terreinen van het beroepsveld ‘bezetten’ via een specifi eke omgangsstijl en 
taalgebruik (afzeiken). Ook al hebben sommige respondenten de esthetische smaak 
verworven die doorgaans bij de hogere klassen voorkomt, zij weten dat het niet daar 
om gaat, maar om de geïncorporeerde houding en leefstijl – en daarvan weten zij dat 
zij die nooit zullen of willen verwerven. Daar sluit het begrip ‘cultureel kapitaal’ in de 
oorspronkelijke betekenis van Bourdieu nauw op aan.

9.4.3  Identiteitskapitaal

Om de deterministische connotatie in de begrippen sociaal en cultureel kapitaal te 
overstijgen heb ik gebruikgemaakt van de notie van identiteitskapitaal van Coté. Aan de 
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9.5  De kracht van het cognitieve en het professionele

De vraag die ik me nu stel is of er – in confrontatie met de concepten uit hoofdstuk 
2 en 3 – op basis van het materiaal aanzetten geïnduceerd kunnen worden voor een 
theorie die een verklaring biedt voor de beleving en betekenisgeving van de sociale 
transitie die de respondenten hebben doorgemaakt en voor de manier waarop zij iden-
titeit hebben geconstrueerd. 
Wat in alle verhalen van de respondenten opvalt, is de grote fascinatie tijdens de ado-
lescentie voor het ‘cognitieve’, of een leefwijze die zich concentreert op kennishan-
delingen. Deze fascinatie wordt tijdens de kinderjaren voorafgegaan door typische 
elementen uit de gezinscultuur, door het beluisteren van aforismen als ‘wij zijn wel 
intelligent maar hebben geen kansen gehad’, door familiegeschiedenissen, door spe-
cifi eke interesses of door opvattingen en ervaringen van hun ouders. Tijdens de oplei-
dingsperiode wordt deze fascinatie door identifi catiefi guren gevoed, gefaciliteerd en 
gemoduleerd. Ook intelligentie als potentie en perspectief speelt een belangrijke rol. 
Omdat men intelligent is, krijgt men in zijn gezin en in het onderwijs daar specifi eke 
aandacht op en kan men zich daarop ontwikkelen. Er kan zich daarom een toekomst-
perspectief openbaren van een bestaan waarin niet handenarbeid, maar kennisarbeid 
centraal staat. De identifi catiefi guren maken vervolgens duidelijk dat het niet alleen 
gaat om de kennisactiviteit op zich, maar ook om de betekenisvolle samenhang waarin 
deze zich ontplooit: een leefwijze waarin kennis normaal gevonden wordt, waar ze 
in huis is en met anderen gedeeld wordt. Er is, met andere woorden, sprake van een 
verlangen naar een leefwijze waarin het cognitieve aanstuurt en samenhang creëert. 
Omdat er zowel sprake is van een centrale en sturende gedachte als een samenhang 
met praktijken om deze gedachte te realiseren spreek ik over een ‘discours’ (Foucault, 
1976; Fairclough, 2003).

De fascinatie voor dit ‘cognitief discours’ heeft in het onderzoeksmateriaal drie vor-
men aangenomen. In de eerste plaats is er sprake van een cultureel discours waarin 
de cognitieve fascinatie zich manifesteert in de belangstelling voor muziek, literatuur 
en religie. Daarnaast is er het sociaalethische discours dat vorm krijgt in sociale en 
politieke interesses en dienstbaarheid. Een derde fascinatie uit zich in interesse voor 
de wereld van de fysica en de chemie. Deze fascinaties kunnen eenzijdig zijn, maar 
kunnen ook tussenvormen aannemen en in elkaar overvloeien en dat kan resulteren 
in specifi eke interesses. Het specifi eke belang van dit cognitieve discours is dat men 
er een legitimatie en motivatie in aantreft om zich te distantiëren van het ‘praktisch-
positioneel discours’ waarin men opgegroeid is. In dat discours gaat het vooral om 
de materiële beheersing van de bestaansvoorwaarden, de betekenis van handenar-
beid daarin en de regulering van de sociale en seksespecifi eke verhoudingen volgens 
een collectief rol- en positioneringmodel. Naarmate het opleidingsniveau toeneemt 
en de ervaring met het cognitief discours intensiever en aantrekkelijker wordt, wordt 
de gevoelde tegenstelling met dit praktisch-positioneel discours scherper, totdat men 
ervaart dat men er als individu niet meer in past. Belangrijke mechanismen daarin 
zijn enerzijds uitstoting door oude vrienden en het onvermogen van de ouders, ander-
zijds de ‘insluitende’ rol van de identifi catiefi guren. Ook het verlangen naar een ander 
leven en de wetenschap dat men daartoe in principe de intellectuele mogelijkheden 
heeft. Deze in- en uitsluiting is doorgaans niet volledig: op een bepaald moment is 

kenmerken zoals intelligentie, doorzettingsvermogen en andere persoonlijke vaardig-
heden, maar ook om de betekenissen waarmee men zich identifi ceert en die men 
integreert in zijn identiteitsconstructie. Er is dus ook een inhoudelijke component 
mee gemoeid. Specifi eke inhoudelijke betekenissen en culturele vormen uit het 
hogere milieu blijken een bijzondere aantrekkingskracht uit te oefenen. Voorbeelden 
daarvan zijn politiek, literatuur en muziek, maar vooral het zich kunnen bewegen in 
een leefwereld waarin men open kan communiceren en praten over intellectuele en 
maatschappelijke onderwerpen. Het gevoel dat optreedt in crisissituaties – dat men 
eigenlijk niet meer terug wil of kan – is illustratief voor de kracht van deze identifi ca-
tie. Daartegenover staan de voorbeelden over familieleden, bekenden of vrienden die 
hun schoolloopbaan niet hebben doorgezet, niet alleen omdat ze er de kracht niet voor 
hadden (of afhaakten in crises), maar ook omdat de andere cultuur hen uiteindelijk 
niet aansprak en zij zich beter voelden bij oude vrienden of bij praktisch bezig zijn.

9.4.4  De samenhang 

Het verband tussen individualisering, sociaal, cultureel en identiteitskapitaal is com-
plex en gelaagd. Met name in het beroepenveld doen mijn respondenten bij de eerste 
confrontaties de ervaring op een buitenstaander te zijn: een adequaat sociaal netwerk 
ontbreekt, de omgangspraktijken zijn vreemd en betekenen vaak uitsluiting en sociaal 
isolement. Men heeft de ervaring in losse sociale verbanden te verkeren: de oude ver-
banden verliezen hun waarde en de integratie in de nieuwe verbanden is dubbel. Een 
uitweg is vormgeven aan de eigen werk- en leefwereld en daarin staat het professio-
nele veld centraal. Naarmate mijn respondenten meer uitgesproken professionele en 
ondersteunende persoonlijke kwaliteiten ontwikkelen, maar ook sterker aangesproken 
worden door specifi eke culturele (bijvoorbeeld intellectuele) betekenissen en activiteiten 
van de nieuwe klasse, lijken zij beter in staat te zijn deze losse verbindingen en tegen-
strijdige identifi catieaanspraken te integreren in het proces van identiteitsformatie. 
Op die manier neemt de identiteitsconstructie een geïndividualiseerde vorm aan. 
Hierboven schreef ik dat sociaal en cultureel kapitaal en identiteitskapitaal comple-
mentair zijn en dat kapitaalstekorten op een van de terreinen door andere bronnen 
gecompenseerd kunnen worden. Dat neemt niet weg dat er in de relatie tussen de 
betekenis van cultureel kapitaal en het proces van identiteitsconstructie sprake is 
van een zekere dualiteit: cultureel kapitaal brengt uitsluiting mee, maar ook inslui-
ting. Men wil erbij horen. Identiteitskapitaal betekent dat men niet alleen in staat is 
op een geïndividualiseerde manier identiteit te construeren, maar ook dat men de 
tweeslachtige subjectieve relatie tot de cultuur van zowel de klasse van waaruit men 
komt als de klasse waar men is toe gaan behoren in zijn identiteit kan integreren. 
Identiteitskapitaal omvat – in het geval van mijn doelgroep – het bewustzijn van waar 
men vandaan komt, maar ook de doorleefde ervaring dat men daar niet meer thuis 
hoort. Het omvat ook de ervaring van afstandelijkheid of zich nooit helemaal thuis 
voelen in zijn nieuwe milieu. Het meest bijzondere voor identiteitskapitaal is de over-
tuiging dat hetgeen men sociaal en professioneel bereikt heeft, het resultaat is zowel 
van confrontaties met de context buiten zichzelf als van de kracht en adequaatheid van 
het eigen handelen hierbij.
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nitieve discours beperkt blijven. Alleen in werksituaties waar het professionele domi-
neert, in exact wetenschappelijke kringen bijvoorbeeld, zijn de carrièreperspectieven 
– ook met betrekking tot leidinggevende functies – groter. In andere werkkringen is 
de concentratie op het professionele handelen een belangrijke uitweg om de eisen van 
het dialogisch discours te omzeilen. Een sterk professioneel repertoire, vakkundigheid 
en -kennis worden daardoor de belangrijkste instrumenten om de carrière vorm te 
geven en daarin een zekere autonomie te verwerven.
Vanuit het perspectief van het cognitief professionele is er geen sprake van sterke ambi-
tie in de richting van leidinggevende posities. De kwaliteiten van de leidinggevenden 
worden dan ook vanuit dat perspectief beoordeeld – weliswaar in het bewustzijn dat 
men voor leidinggeven de communicatieve competenties zelf niet van huis uit heeft 
meegekregen. Vanuit dit perspectief kan ook het emergente karakter van de ambitie 
verklaard worden. Het is de dynamiek van het werk zelf die de richting aangeeft, niet 
de sociale en informele netwerken. Bovendien doet zich hier de invloed gelden van het 
praktisch-positioneel discours, waarin carrièreplanning via netwerken onbekend is. 

Ook waar het gaat over de betekenis van het eigen handelen in de ontwikkeling van 
levensloop en loopbaan en de constructie van identiteit, neemt het cognitieve discours 
een centrale plaats in. Opmerkelijk is dat hierin echter ook weer waarden uit het prak-
tisch-positioneel discours een prominente positie innemen. Dat men iemand gewor-
den is, ‘er gekomen is’ en iets te betekenen heeft, wordt vooral gezien als het resultaat 
van de specifi eke professionele inzet, en niet van het kunnen hanteren van dubbele 
agenda’s en bespelen van informele netwerken. Hard kunnen werken, door kunnen 
zetten, tegen de stroom ingaan en uitdagingen kunnen aangaan zijn hier de centrale 
mechanismen van identiteitsconstructie. Het gevoel ‘subject’ te zijn neemt toe naar-
mate de ervaring sterker wordt dat men ‘het zelf heeft gedaan’ en men losgekomen is 
van het positionele denken (met name sociale angst en gevoelens van ondergeschikt-
heid) en van het ‘gekonkel’ dat voorkomt in de communicatie. Men integreert alleen 
de waarden uit het dialogisch die de cognitief professionele ontwikkeling stimuleren 
(zoals autonomie en creativiteit bijvoorbeeld). Identiteitskapitaal verwerft men door 
zich bewust te zijn van de betekenissen van de diverse contexten en discoursen en die 
te kunnen verwerven en inzetten, maar het resultaat en het terrein waarop het wordt 
ingezet is vooral dat van het cognitieve en professionele.

9.6  Discussie en verder onderzoek

Een vraag die zich in het onderzoeksmateriaal en de analyse ervan opdringt, is hoe 
specifi ek de bestudeerde problematiek is en of de interpretatie die ik hier heb gepre-
senteerd alleen geldig is voor academisch opgeleiden die afkomstig zijn uit de arbei-
dersklasse. Uit een summiere vergelijking met respondenten met meer ‘zelfstandige’ 
achtergronden blijkt bijvoorbeeld dat ook hier een variant van het praktisch-positio-
neel discours werkzaam is, en dat zich soortgelijke communicatieproblemen met de 
ouders kunnen voordoen. Ook zij maakten omwegen omdat hun ouders maar een 
beperkt beeld hadden van hun toekomst. Al heb ik naar aanleiding van bepaalde uit-
spraken van respondenten verondersteld dat verantwoordelijkheid voor een zaak of 

men wel lichamelijk weg uit de oude leefwereld maar mentaal is er soms nog steeds 
een verbinding met centrale betekenissen uit die wereld door bijvoorbeeld een accent 
te leggen op de praktische betekenis van het in het beroep of de centrale betekenis van 
arbeid in het leven.
In het traject van sociale stijging is juist dit cognitief discours niet alleen de essentiële 
drive om te gaan studeren, maar ook bepalend voor de vorm die de stijging aanneemt. 
Het verklaart namelijk de sterke profi leringsdrang en concentratie op het professio-
neel niveau: het gaat om de inhoud van het werk, niet om de verhoudingen eromheen. 
Waar deze drive niet aanwezig is, krijgt studeren een andere betekenis. Naar aanlei-
ding van wat Archer, Hutchings en Ross (2006) hebben vastgesteld in hun onder-
zoek onder de Britse arbeidersklasse, kan sociale transitie ook geregeld worden via 
andersoortige discoursen. Zo kan een typische combinatie van een mannelijkheids- en 
consumptiediscours jongens ervan weerhouden naar de universiteit te gaan, zodat zij 
kiezen voor een snelle opleiding en snel werk zoeken, in de verwachting snel veel te 
verdienen. Deze resultaten van Archer, Hutchings en Ross (2006) en mijn materiaal 
laten zien dat dit cognitief discours mentaal moet concurreren met andere discoursen 
en dat het ‘besluit’ om zich er aan te hechten refl ectie en inspanning vereist. Op een 
bepaald moment ontstaat de evidentie dat men niet meer anders kan dan leven vanuit 
dit cognitief discours.

Op het moment dat de beloften en de verwachtingen die verbonden zijn met het cog-
nitieve discours ingelost worden (door af te studeren bijvoorbeeld), vindt de confron-
tatie plaats met de leefwereld van de hogere sociale klasse. In deze klasse ontlenen 
het handelen en de sociale verhoudingen hun betekenis aan wat ik een ‘dialogisch 
interactief’ discours, kortweg ‘dialogisch discours’ noem. Centraal in dit discours staat 
dat individueel handelen en de sociale verhoudingen constant in ontwikkeling zijn en 
object zijn van discussie en interactief ingrijpen. Daarbij ga ik ervan uit dat het niet 
gaat om een open en machtsvrije dialoog, maar om een veelzijdige dialoog met dub-
bele bodems waarbij er sprake is van zowel argumentatie en overtuiging als manipu-
latie en verleiding. 
Dit discours presenteert zich nu als het centrale integratiemechanisme van de nieuwe 
sociale leefwereld en dat betekent dat men dit discours mentaal moet zien te verbin-
den met het cognitieve discours. Het cognitieve discours levert de drive en de defi nitie 
van het professionele werkterrein en het dialogisch discours de verbale, communica-
tieve en sociale middelen om zich tot de anderen in de nieuwe leefwereld te kunnen 
verhouden. In eerste instantie zijn de verwachtingen ten opzichte van dit dialogisch 
interactief discours hooggespannen; men kan er de gevoelde tekorten van de positi-
onele communicatie en van het groepsdenken uit het praktisch-positioneel discours 
mee overstijgen. Van nog groter belang is dat in de nieuwe leefwereld dit discours 
de autonomie van het professioneel handelen en agency organiseert: vanaf nu is van agency organiseert: vanaf nu is van agency
belang wie men is en niet wat men is. Juist op dat niveau heeft men de disfunctionali-wat men is. Juist op dat niveau heeft men de disfunctionali-wat
teit van het praktisch-positioneel discours sterk beleefd en gevoeld. 

Daartegenover staat dat het dialogisch discours dubbele bodems heeft die zich mani-
festeren in onbekende culturele codes, ontbrekende sociale netwerken en dubbele 
agenda’s. Hier merkt men dat het dialogisch ook uitsluiting kan betekenen en dat, 
wanneer men dit discours niet ‘van nature’ beheerst, de mogelijkheden van het cog-
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op een leefwereld waarin geestesarbeid de centrale plaats van handenarbeid innemen. 
Bij de groep die ik onderzocht heb, was dit een sterke drive en het centrale mecha-
nisme dat de transitie mogelijk heeft gemaakt. De vraag is of dit nog steeds geldt 
in een maatschappij waarin handenarbeid een marginale beroepsuitoefening lijkt te 
worden en het dialogisch discours zich steeds verder ontwikkelt, in de vorm van team-
work en overleg. Desondanks zijn er nog steeds milieus waarin handenarbeid en laag 
geschoold werk normaal zijn en waar cognitie een middel kan zijn om eraan te ont-
snappen. Bovendien moet daarbij nogal eens een etnische kloof overbrugd worden. 
Het gaat nog steeds om taal en de beheersing van de elaborated taalcode (Bernstein, elaborated taalcode (Bernstein, elaborated
1971), maar ook steeds meer om het enorme arsenaal van communicatieve competenties 
die van belang zijn om opleidingen af te kunnen ronden – of er, in sommige geval-
len, überhaupt aan te kunnen beginnen. Hoe verhouden slimme kinderen uit een 
allochtoon arbeidersmilieu zich tot deze toenemende dominantie van het zich steeds 
meer verfi jnend dialogisch discours? Wat betekent het om cognitieve competenties te 
(moeten) verbinden met snelle informatieverwerking, ondernemingszin, maatwerk, 
fl exibilisering en internationale oriëntatie (van een ander soort dan zij doorgaans ken-
nen). Mijn onderzoek heeft de kracht laten zien van het cognitieve discours, met name 
voor een professionele loopbaan. Nader onderzoek zou ingezet kunnen worden om te 
bekijken hoe groepen leerlingen uit de lagere sociale klassen omgaan met de span-
ningen tussen het cognitieve en de dialogische praktijken2. 

Daarop aansluitend lijkt me nader onderzoek van belang naar de betekenis van de 
identifi catiefi guren. Het centrale belang van deze fi guren in alle stadia van de persoon-
lijke en professionele ontwikkeling is mijns inziens door mijn onderzoek voldoende 
toegelicht. Het zijn deze mensen die het verlangen naar en het perspectief op het cog-
nitieve handen en voeten geven, hetzij door hun voorbeeldgedrag, hetzij door hun sti-
mulerende handelen. Zij leveren het model, zij tonen hoe het intellectueel cognitieve 
leven er later uit kan zien. Onderzoek zou zich kunnen richten op de relatie tussen 
het didactische en pedagogische handelen van leerkrachten en de studiekansen van 
kinderen uit lagere sociale milieus. Onderzocht zou kunnen worden in hoeverre de 
zorgstructuren die nu bedoeld zijn om uitval en afhaken van leerlingen met gedrags- en 
leerproblemen tegen te gaan, hierbij een functie zouden kunnen vervullen. Er is aan-
dacht voor kinderen met een hoog IQ, maar meer vanuit het oogpunt van motivatie-
problematiek. Over de specifi eke betekenis van sociale en culturele mechanismen die 
hierbij aan het werk zijn en over hoe leerkrachten daarmee omgaan is mijns inziens 
niet erg veel bekend. Over de voorwaarden waaronder leerkrachten kunnen ‘zien’ wat 
een leerling kan (en vooral wanneer en waarom hij ‘lastig’ is) is ook weinig bekend. 
Opvallend in het onderzoeksmateriaal is dat, wanneer er sprake is van identifi catiefi -
guren, het om leerkrachten gaat die dicht bij het sociale milieu van de leerlingen staan, 
er zelf soms uit komen. Door die nabijheid kennen zij de motieven en de problemen 
van de leerlingen beter. Dat blijft een probleem als het om allochtone leerlingen gaat. 
Kansen om de rol van de leraar te thematiseren, zie ik onder de noemer ‘passend 

2  Bert van den Bergh en Marli Huijer hekelen de fl exscholen waarin deze waarden aan de orde komen 
in Forum, de Volkskrant van 6-8-09: ‘Hoeveel verandering verdraagt de mens?’.

onderneming wel degelijk verschil kan maken voor de ambitie van de ouders voor hun 
kinderen, toch zijn er in de gezinscultuur en opvoedingspraktijken meerdere raakpun-
ten. Zo kunnen academici uit armere boeren- en lagere middenklassenmilieus waar-
schijnlijk dezelfde verhalen vertellen over gemis aan sociaal en cultureel kapitaal. 
Het was echter niet mijn bedoeling via mijn onderzoek een vergelijking te maken 
tussen de ervaringen en betekenissystemen van verschillende sociale groepen. Dat 
ik me gericht heb op kinderen uit de arbeidersklasse heeft – naast een persoonlijk 
motief – vooral te maken met de verwachting dat de problematiek daar het scherpst 
aan de orde komt en dus het meest exemplarisch is. Het was bovendien niet mijn 
bedoeling om objectieve verschillen tussen sociale groepen vast te stellen. Binnen de 
groep van de respondenten zelf doen zich al belangrijke verschillen voor in beleving 
en betekenisgeving, en het bleek soms niet makkelijk om daarin gemeenschappelijke 
patronen te ontdekken. Daarom heb ik geen onderzoek gedaan naar ‘klassenspecifi eke 
factoren’ die te manipuleren zouden zijn, zodat ik uitspraken zou kunnen doen over 
het faciliteren van sociale transitie door bijvoorbeeld overheidsmaatregelen. Ik heb 
met name de subjectieve kant van het proces van individuele sociale transitie willen 
laten zien. Een meer ‘objectieve’ betekenis van die individuele sociale transitie is dat de 
biografi eën die aan de orde kwamen sterke illustraties zijn van de laat- of postmoderne 
geïndividualiseerde leefwijze. Hiermee laat het empirisch materiaal aan de ene kant 
de betekenis zien van de ‘geleefde sociale klasse’, en tegelijkertijd hoe zich binnen de 
laatmoderne sociaaleconomische en sociaal-culturele context een ‘geïndividualiseerd’ 
individu ontwikkelt. Ook laat mijn onderzoek zien welke mechanismen daarbij een rol 
spelen en wat dat betekent voor het individu die het meemaakt. Daarmee wordt zowel 
de kracht van sociale en culturele praktijken als de daarmee samenhangende betekenis 
van agency geïllustreerd. agency geïllustreerd. agency

Een andere vraag die ik me naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek stel, 
betreft de bijzondere betekenis van de universiteit voor het bereiken van een hogere 
sociale positie. In het eerste en zevende hoofdstuk kwamen de bijna mythische pro-
porties aan de orde die het studeren aan de universiteit voor kinderen uit de arbei-
dersklasse kon aannemen. Meerdere verhalen demonstreren echter dat men na een 
studie ook kan mislukken en dat een baan aan de universiteit – ook voor intelligente 
arbeiderskinderen – niet altijd de beste keuze lijkt te zijn. Er is op dat punt nogal eens 
symboolpolitiek gevoerd. In het onderzoek naar onderwijsstimulering zou het daarom 
logischer zijn om de vraag niet toe te spitsten op mogelijkheden van kinderen uit de 
lagere klassen om toegang te krijgen tot de universiteit, maar op het realiseren van een 
adequaat studie- en baantraject. Om te bepalen wat adequaat is, is kennis van de inte-
resse en competenties van de persoon belangrijk, maar ook van de maatschappelijke 
discoursen die het denken over de toekomst bepalen. Hierin is het discours over de 
kennissamenleving van groot belang: het lijkt niet zozeer te moeten gaan over kennis 
hebben maar over met kennis kunnen omgaan. Ook al is de toegang tot de universiteit 
makkelijker en evidenter geworden – ook voor lagere sociale groepen – toch lijkt me 
onderzoek noodzakelijk naar in hoeverre het discursieve karakter van kennis en kennis-
verwerving daarin een culturele barrière vormt.

Samenhangend met het vorige punt bepleit ik verder onderzoek naar de betekenis van 
de aantrekkingskracht van het cognitieve discours. Dit discours opent een perspectief 
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ziet meerdere overeenkomsten (Buitelaar, 2009: 293). Dat betekent een belangrijke 
stap in de publieke aandacht voor wat culturele integratie en sociale stijging zowel 
objectief als subjectief betekenen. Het gaat daarbij dan niet alleen om de beschrij-
ving van de problematiek, maar vooral over hoe deze hoger opgeleiden integratie en 
sociale stijging hebben gerealiseerd. Daarom is het van belang op zeker moment het 
niveau van het narratieve te overstijgen en via kwalitatief onderzoek een samenhan-
gend inzicht te krijgen op de specifi eke subjectieve betekenissen en mechanismen die 
daarbij een rol spelen. Zo kan men dieper ingaan op mogelijke innerlijke confl icten 
en dilemma’s en de manier waarop daar betekenis aan wordt verleend. Onderzoek kan 
bijvoorbeeld betrekking hebben op de aantrekkingskracht van het cognitief discours 
op Marokkaanse jongens die de druk van het traditioneel mannelijkheiddiscours en de 
druk van de groepsvorming willen weerstaan, en ook op de beleving van vrouwen die 
na een hogere studie de confrontatie met hun milieu aan moeten over bijvoorbeeld de 
huwelijkspartner, het werk en de traditionele taken van de moeder. Hier kunnen de 
noties van cultureel en sociaal kapitaal, maar vooral van identiteitskapitaal een samen-
hangend inzicht bieden in hoe deze situaties aangepakt worden en wat dat betekent 
voor het individu. Een onderzoek naar de schoolcarrières van zogenaamde ear-ôles
onder de allochtone jongens en meisjes zou daaraan vooraf kunnen gaan en zich kun-
nen richten op de valkuilen die er speciaal voor slimme en geëmancipeerde jeugdigen 
binnen hun jeugdcultuur zijn. 

onderwijs’3, waarin alle leerlingen ondersteunende faciliteiten in de school samen 
gebracht worden. Op die manier ontstaat ruimte om expliciet naar ‘identifi catie’ als 
onderdeel van de opvoedingspraktijk van leraren te kijken. 

Een andersoortige overweging voor verder onderzoek betreft het emergente en bijna 
toevallige karakter van ambitie en carrière en de typische afwijzing van leidinggevende 
functies. Volgens mijn respondenten is succes niet te plannen en hangt het ook niet 
altijd af van intelligentie en de ‘juiste’ keuze. Ook al zijn zij ervan overtuigd dat ze ‘het 
zelf hebben gedaan’, zij zijn zich altijd bewust van de context, de omstandigheden 
en de doorslaggevende betekenis daarvan. Het gaat niet om het ‘zegevieren over de 
omstandigheden’ door het individu (Gladwell, 2008), maar om het onderhandelen, 
uitproberen en zien waar men dan terecht kan komen. Opvallend is de afwezigheid 
van verwijzingen naar ‘vrije keuzes’, ook waar het gaat over leidinggevende functies. 
Voor deze functies zegt men geen talent te hebben, men loopt er het risico zichzelf 
te ‘overschreeuwen’. Dat sluit aan bij de uitgesproken voorkeur voor het cognitief 
professioneel handelen en het ongemak in de communicatie. Toch zijn er managers 
en leidinggevenden die uit de lagere sociale milieus komen. Een interessante onder-
zoeksvraag zou kunnen zijn of hun manier van leidinggeven specifi eke kwaliteiten 
toevoegt aan organisaties en of in deze kwaliteiten sporen van hun beleving van hun 
afkomst te vinden zijn. 

Een laatste suggestie voor verder onderzoek betreft de carrière en levensloop van afge-
studeerden van buitenlandse afkomst. Hierbij verdient de samenhang tussen sociale 
stijging en culturele integratie bijzondere aandacht. Wanneer het sociale en culturele 
verschil via etnische scheidslijnen verloopt, hoe zien paradoxale loyaliteiten er dan 
uit? Hoe verhouden zich losmaken en binding op subjectief niveau? Welke rol spelen 
sociaal, cultureel en identiteitskapitaal bij de constructie van identiteit en loopbaan? 
Op dit moment (september 2009) ontwikkelt zich een narratieve traditie die verge-
lijkbaar is met de bloemlezingen van de WCA’s. Zo zijn de verhalen en getuigenissen 
in het boek van Marjo Buitelaar (2009) een heldere en gesystematiseerde illustratie 
van de dilemma’s waarmee migrantendochters te maken krijgen wanneer zij hogere 
studies volgen. Daarnaast zijn er directe getuigenissen in de vormen van biografi eën 
of autobiografi eën, zoals het boek van Vermeiren en Idrissi (2005), waarin een expli-
ciete parallel getrokken wordt tussen de levensloop van twee leden van het Vlaamse 
parlement, beiden dochters van arbeiders, de ene autochtoon, de andere migrant. 
Recenter verschenen is de autobiografi e van Khadija Arib, lid van de Tweede Kamer in 
Nederland (Arib, 2009). Ook de veelvuldige aandacht voor de levensloop van Ahmed 
Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam en voor die van Ahmed Marcouch past in 
deze ontwikkeling (Van Liempt, 2008). Bovendien is er al langer sprake van een lite-
raire productie waarvoor de ervaringen met sociale stijging en culturele integratie de 
inspiratiebron zijn: Abdelkader Benali, Hafi d Bouazza, Rachida Lamrabet. 
Onmiskenbaar zijn er duidelijke parallellen te trekken met de ervaringen, de dilem-
ma’s en betekenissen die de doelgroep van mijn onderzoek hanteren. Ook Buitelaar 

3   ‘Passend onderwijs’ refereert naar het beleid om de aanpak van leerlingen met zorgvragen onder 
een noemer te brengen
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Go-getters
An inquiry into the meaning of a working-class origin for the life
course and career of university graduates

Introduction

The central objective of this research is to determine the meaning of a working class 
origin for the career and life course of academics in the fi nal phase of their career.  By 
exploring personal experiences and comparing them with the descriptions based on 
the Dutch study by Jan Brands (1992), the American anthologies of “working-class aca-
demics” (Barney Dews & Leste Law, 1995, Ryan & Sackrey, 1996, Tokarczyk & Fay, 1993) 
and the results of British educational sociological research (Archer, 2006a, 2006b; 
Ball, Maguire & Macrea, eds., 2000),  one central conclusion emerges: the implica-
tions and practices of the working-class education have a crucial infl uence on the key 
choices made by academics originating from the working class and  subsequently on 
the course their lives. In sociological literature and biographical narratives the experi-
ence of being different plays a pivotal role in the organization of life and career. These different plays a pivotal role in the organization of life and career. These different
differences are evident in the following areas: academic education, starting level of 
career ambition, communication patterns, social networks, cultural tastes, language, 
manner of speaking and so forth. These experiences have been characterized as feel-
ings of being a “straddler” (Lubrano, 2004) or ambivalence caused, on the one hand, 
by guilt, shame and disloyalty to one’s origins (Barney Dews & Leste Law, 1995) and on 
the other, of being an imposter and intruder in a higher social class (Ryan & Sackrey, 
1996). Confi rmed by the tendency in the biographical testimonies, my personal expe-
rience is that this feeling of being different is changing. In developing a biographi-
cal and professional trajectory, academics coming from the working class construct a 
characteristic individualized identity.
The central query of my research project revolves around the question what social 
class means to the actual experience of career building and the course of the lives of 
academically educated men and women from a working class origin. This fundamen-
tal question leads to the deduction of three sub questions: I, fi rstly, questioned the 
typical experiences of these individuals, especially focusing on their handling of the 
diversity of social contexts and their implications encountered in the course of their 
lives. Secondly, I considered the signifi cance of this diversity of contexts and implica-
tions for the construction of professional and personal identity. Finally, I wanted to 
know how these men and women experienced themselves as agents of their own life 
course, in relation to the infl uence of social and cultural antecedents. 
This method of questioning differs essentially from the tendency in the majority of 
research of social transition. The latter is focused on psychological and social factors 
restricting and/or stimulating the possibility of higher education for working class 
boys and girls. My approach can be characterized as from the inside out, focusing on 
subjective processes and how individuals experience and handle these social factors. 
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on a key position in my theoretical framework. Individuals from the working class, 
involved in a process of social transition, are not “achieving” a middle class identity 
(Kaufman, 2003) but instead “constructing” identity. This is done by giving meaning 
to different experiences, originating from a diversifi ed social context, while actively 
integrating these into a concept of personal identity.  This concept is fragmented and 
changeable but allows the individual to present himself as recognizable and as acting 
autonomously.  Concretizing and elaborating on this concept, I use the insights of the 
pragmatism of Bourdieu, Giddens, Hall and Coté. 
From pragmatism (James, 1961 [1892]; Mead, 1934), I derive the idea of the fundamen-
tal connection between individual and society. As a consequence identity implies the 
capacity of acting, in accordance with the values and requirements of the social entity it 
belongs to. The problem with pragmatism – as in Marxism – is the tendency to reduce 
the subject to a product of the societal (Riesman, 1950; Whyte, 1961; Wrong, 1961). 
To specify the meaning of the social and cultural context for the construction of iden-
tity, in the case of social transformation, the concepts of social and cultural capital 
developed by Bourdieu (1971, 1979) are very appropriate: the possession of social net-
works and typical cultural tastes are, according to Bourdieu, crucial for successful 
upward social mobility. Moreover, his notion of habitus denoting the strong connec-habitus denoting the strong connec-habitus
tions between the deepest physical and psychological levels of the individual and his 
social conditions is very adequate for describing the meaning of the outward appear-
ance of belonging to a social group. The merit of Bourdieu is his strong emphasis on 
structural determination. However, because of his tendency to neglect the signifi cance 
of individual interventions in the structuration of social and institutionalized practices, 
we have to complete his theory by the notion of “agency” elaborated by Giddens (1984). 
According to Giddens individuals are constantly structuring social reality. Therefore, 
social reproduction as well as social change is seen as the co-production of agency and 
structural conditions. But neither Bourdieu nor Giddens describe the existing psycho-
logical mechanisms allowing agents the ability to create change in their own social and 
cultural conditions. To assert there exists an opportunity for change and, consequently, 
social transition through education, I introduce the notion of “identifi cation,” as elabo-
rated by the social identity theory (SIT) (Taifel, 1982; Turner, 1982). The SIT describes 
how and why individuals from a given social group identify with the values and atti-
tudes specifi c to another one.  According to the SIT, when motivated by the desire to 
belong to a different social group self-identifi cation takes place and the identifi cation 
process adopts the character of social classifi cation. Therefore, identifi cation and social 
classifi cation must be seen as interdependent processes. However, the static theoretical 
framework, in which social identity is opposed to personal identity and in which social 
identity is linked to distinguishing marks of social groups, cannot include incomplete, 
negative or ambiguous forms of commitment to a social group (Van Wijk, 2006). 
So it was necessary that I develop a dynamic and layered concept of identity, in which 
the diversity of the modern society is refl ected, as well as relatively subjective stability, 
as a condition for agency.  The theoretical basis for such a concept is founded in the 
views of Stuart Hall (1991, 2006). Hall combines the notion of social diversity with self-
consciousness: by presenting himself as different from the others, the individual cre-
ates a sense of home. Identity for this individual is furthermore the result of a process 
of construction, which is, at the same time changeable and a provisional refuge, as a 
condition for agency. Therefore, Hall fi nally supposes an autonomous psychological 

My perspective is interconnected with the following question: What actually happens 
to the subject involved in the process of social transformation as described above?  
Consequently, my methodology had to be qualitative and focused on the creation of 
concrete meanings, while examining, how identity is constructed. 

My interest is directed, on the one hand, on the role of individual development towards 
identity, at the same time convinced that an intrinsic social element exists. I have, thus, 
aimed my in-depth interviews towards a confrontation between the individual and the 
social and cultural implications within the diverse milieus.  Consequently, I approach 
identity as a social construction where both the individual and the context play a part.

Research Methods

To select a research group, an email was sent to all alumni of the University of Utrecht. 
In this email, I requested respondents, who were academics between 50 and 65 years 
old and sons or daughters of low skilled laborers. Within a few weeks I received 
approximately 200 reactions. I sent all respondents a short questionnaire asking infor-
mation about themselves (profession, career profi le, faculty of graduation) and about 
their parents (education, profession and family history). I received 118 reactions and 
categorized them as follows: gender, graduation and professional accomplishments. I 
fi nally had a matrix consisting of 30 cells I divided each cell into a masculine and femi-
nine section and selected 1 or 2 persons for each cell. A few cells (non-accomplishers 
and the female high accomplishers) remained empty. In the case of more than one 
eligible candidate for a single cell, I used more narrowed down criteria. This resulted 
in a group of 32 respondents (20 men and 12 females). These included 7 in the fi eld 
of language, humanities and arts (5 males and 2 females); 6 with a math and science 
background (5 males and 1 female); 8 in social-science fi elds (4 of each); 4 in medicine 
(2 of each); 5 law graduates (3 females and 2 males); 1 (female) MBA graduate; and 1 
(male) civil engineer.  All my respondents were extensively interviewed at my univer-
sity offi ce or in their homes. All 32 interviews have been transcribed and imported in a 
digital program for coding and analyzing qualitative data. To analyze and interpret my 
data, I used the principles of the grounded theory as explained by Boeije (2005). 

Theoretical perspectives

As mentioned above, the central question of my investigation concerns the subjective 
experience of social transition and not the infl uence of objective socio-economic fac-
tors. This turn, is inspired by the concept of the individualization of social inequality 
elaborated by Beck (Beck, 200; Beck & Beck-Gernsheim, 2002). It is from this point 
of view that I question the reproduction thesis, in which the subject is seen as a pure 
refl ection of the social context (Bowles & Gintis, 1976). Motivated by Giddens (1984), 
I view the individual as an active agent in performing social practices and accordingly, 
in constituting social structures. By accenting agency, the concept of identity takes 
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education and the notion of having a higher social status did not alter the fact that the 
parents were well integrated in the local working class community regarding lifestyle, 
speech, communication patterns, attitudes and habits. 
In contrast, the moment that my respondents attained higher positions, parents 
warned them to temper their pride, due to the mind-set, “once poor always poor.”
In addition, despite prospects of future professional advancement, parents imagined 
their children’s lifestyles would remain similar to their own. These notions of the 
future are primarily based on visible status and outward appearances, for example the 
white coat of a doctor or a daughter driving an expensive car. In reality these images 
are refl ections of a lack of information about higher education routes as well as con-
cern about their children’s job security and even anxiety of becoming alienated from 
them.  In order to compensate for this missing information and the generation gap, 
parents frequently make use of their authoritarian positions to argue these issues. 
There are also testimonies about the negligible importance of higher education for 
girls. Parents expressed vague and stereotype images regarding possible futures for 
daughters outside their class.  For both boys and girls, an intellectual job is desirable 
because the work is clean but only advisable if it is in the vicinity of home. Moreover 
community members must appreciate and recognizes its status. 
The local community plays a double role: it is encouraging on the one hand and at the 
same time, limiting. Acceptation, appreciation and pride can turn into disapproval, the 
moment the student is successful. When this happens, unpleasant associations and 
exclusion mechanisms take effect.  
I conclude that because of the characteristic combination of stimulation and discour-
agement, my respondents experienced only formal encouragement to pursue higher 
education, while lacking support with content and direction. They were left to their 
own devices, which often resulted in a delayed start of the study or discovering the 
appropriate subject. This does not alter the fact that parents’ individual ways of stimu-
lating their sons and daughters was nonetheless crucial, especially in moments of cri-
sis and diffi cult decision-making. Neither can instilled attitudes about labor and work 
be overlooked in this regard. These attitudes, learned at home, are based on a deep-
seated professional ethos, where hard and secure work, unfailing collegial solidarity 
and at times a diffi cult relationship with authority, play a part. 

Desirability of higher culture 
Following my study of American biographical essays, my impression is that an interest 
in and opportunity for reading (literature) appear to be a reliable indication for the even-
tual choice of higher education. Reading provides a means to escape in fantasies about 
a different life and an acquaintance with positive identifi cation models. Furthermore, 
reading offers young people a way to distinguish themselves within their own commu-
nity and provides tools to compete with peers belonging to a higher class. This impres-
sion has not been unquestionably confi rmed in my research; literature and reading 
appear to be a less signifi cant factor than I had anticipated. Nevertheless, there are indi-
cations of the essential role reading and books play. However, my respondents were not 
generally inclined to make a meaningful connection with a special interest in literature 
and their chosen path of higher education.  If such an interest had existed the inspiring 
role of teachers was seen to have had a greater infl uence on their academic careers. 

occurrence, within the individual, as the basis for interaction with the social context.   
Possessing a fundamental competence for agency implies individual desires and qual-
ities to develop this competence, as well as a social and cultural context to realize these 
desires and qualities. That means that the qualities – or ego-strength – of the subject 
in question are crucial in the process of identity construction. Coté (Coté, 2006; Coté 
& Levine, 1998) introduces the notion of identity capital to indicate that the infl uence 
of social and cultural capital can be altered by the power of identity capital. With refer-
ence to Erikson, Coté distinguishes identity construction from identity formation. The 
latter is a psychological universal process: being a member of society – whatever the 
nature of it - implies personal capacities to acquire identity. The former refers to the 
active and continuous process of realizing possibilities by interacting with the context, 
in which numerous meaningful identifi cation categories are presented, that is class, 
gender, ethnicity, religion, language, and so forth. Identity implies personal capacities 
of negotiating, synthesizing as well as performing and structural possibilities. Identity 
capital is the synthesis of both personal and structural qualities. This means that social 
and cultural subordination can be compensated by subjective qualities.    
For analyzing and interpreting biographical stories this combination of social, cultural 
and identity capital makes it possible to investigate the narratives of my respondents 
from the standpoint of the meaning of objective antecedents and biographical facts as 
well as the feelings of “what have I done” or  “what was my role in the construction of 
my own life course.” It is essential to mention that – inspired by Bruner (1990) – my 
search for biographical facts and events is not based on the need to fi nd the objective 
truth but by the import respondents attribute to these biographical facts. Biographical truth but by the import respondents attribute to these biographical facts. Biographical truth
narratives are not the product of fact fi nding but of a cognitive activity, that is retro-
spective and self-actualized reconstructions of the past (Giddens 2005). 

Results and conclusions

A sense of being different

Parents and class community attitudes
Data show that despite the fact that my respondents were stimulated by their parents 
to pursue higher education, this stimulus was nonetheless limited by commonplace 
class expectations for the future. A key stimulus stems from the handling of social 
decline. In some cases grandparents were small entrepreneurs or the mother was 
of middleclass origin, whose brothers were raised with a certain level of social sta-
tus. Often parents or grandparents started an education but did not complete it due 
to economic crises or material obstacles. Recollections regarding prematurely ended 
educations or those never begun have been articulated in the following commonplace 
expression: “Even though we were intelligent enough for further study, we never had 
the chance.” At the same time, a shared outspoken positive sentiment towards further 
education was a reason for parents to raise themselves socially within the working 
class. Especially mothers – as status-regulators – were sources of this message. This 
was clearly a dominant message in childrearing, particularly because it was the moth-
ers that exercised authority in my respondents’ families. This inclination for further 
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with open communication. Still, after the novelty has worn, the day to day experience 
of actually living in the new class context, silent rejection of otherness evolves into a silent rejection of otherness evolves into a silent
continuous sense of not belonging. These feelings, strongly experienced at receptions 
and informal meetings, are not necessarily negative; they provide the opportunity to 
develop social intelligence. Social intelligence is a competence working class academ-
ics tend to attribute to their social origins, which allows them to show-off material 
achievement and verbally express self-importance (Brands, 1992).
Secondly, rejection by the own class triggers awareness that transcending social ori-
gins, is embarking on a path of no return. The parental world seems more and more 
infl exible and restricted. The former network posits a crucial dilemma: Do you belong 
or not? Though my respondents wanted to stay a part of the inner circle of family 
and friends, the latter tended to treat them as deserters by stigmatizing them as lazy 
students and pen-pushers. Therefore – in their perception – instead of individuals 
they are approached as holders of certain positions. On the topic of the positional 
approach from the original social group, female respondents relay the most negative 
experiences. For example, mothers seem unable to integrate a personal relationship 
with their daughters and their perception of these women as medical professionals. 
Instances cited are mothers of medical practitioners: in some cases, medical advice is 
rejected from the daughter; in others advice is structurally sought, without it appears, 
little sensitivity to daughters’ feelings about their own lives and careers.
My conclusion is that integration in the new social class is complex and layered due 
to the diffi cult departure from the former class and the half-hearted acceptance to the 
new class. Identifi cation with the values of the new class is thus accompanied by exclu-
sion. Vital integration is realized by developing social intelligence and by participating 
in certain groups, which transcend subcultures (for example contemporary cultures, 
including, pop culture).    

Identifi cation and signifi cance of class origin
Another meaningful aspect is identifi cation with role models, who present the world 
of the higher class as a desirable concept, where concrete models are available for intel-
lectual interests and competences. Teachers and others who had detected students’ 
intellectual qualities and thus encouraged parents to send their children to more chal-
lenging schools were discussed. These fi gures often took on the task of organizing 
extra language education, informing parents about fi nancial options and giving other 
practical support. They are spoken of with the deepest appreciation by all, including 
the most educated respondents (PhD’s). They are seen as the source of expectations 
to be lived up to, and the ones who validated that a life in the higher class could be 
attained.
But identifi cation is also founded in working class values, such as a capacity for work, 
solidarity and professional drive. These values are also connected with respect for the 
qualities associated with labor and ethics of the father. These are mixed with esteem 
for parents’ capacity to manage a life with limited means and gratitude for the oppor-
tunities they have provided, so that children could pursue an academic study. But 
this does not mean that a working class existence is seen as quintessentially virtuous. 
On the contrary, recollections of parents’ sacrifi ces can be quite emotional and many 
respondents have had to cope with the consequences of authoritarian and sometimes 

Reading is not the only from of high culture. In more than one respondent’s home, 
culture (for example literature and music) was part of family traditions, but in most 
cases it was rare and incidental. It seems more evident that sophisticated cultural taste 
is the result of a process of attempting to make up for lost time. Still, there is an 
acceptance of never truly catching up to those brought up in an environment of high 
culture. Maintaining the appearance of scholarship and supposed inner refi nement 
are key incentives, along with elegance, confi dence and outward show. A respondent 
illustrated this with the metaphor of a skater. He described his manner of functioning 
and presentation as awkwardly moving over the ice, while others brought up in a bet-
ter social milieu gracefully glided along. 
However, the practical value of an education is thought to have been more stimulating 
than any customs associated with high culture. Education, afterall, opens doors to a 
good job or career promotion. It holds a promise of security, status and income. In the 
course of the educational career, other, more idealistic motives surface. Still, in most 
cases, an awareness of the signifi cance of practical aspects remains. 
My respondents showed a preference for math and science programs in secondary 
school, above language, humanities and arts, seemingly because the former was con-
sidered to be the best education. Even more likely is that these subjects were better 
suited to respondents’ affi nity with practical aspects of life. Besides extensive knowl-
edge, a surgeon needs manual skills.  
Identifi cation with popular music genres offered a means to integrate into a more 
intellectual cultural setting. This, however, had less to do with the music than a life-
style shared with peers from better milieus and expressed through clothing style, 
places to go out, and political and ideological discussions – all a manner of distin-
guishing themselves and breaking from the working class youth subculture. This was 
simultaneously, a way to connecting with fellow students, who regarding interests and 
material and social conditions, were at the same social and intellectual level.

I conclude that the feeling of deprivation, due to being born in a family lacking culture, 
is pivotal in the working class experience of my respondents. This is intensifi ed by an 
inner longing to make up for the missing culture – in the knowledge that the gap is 
irreparable. At the same time, these families have a rich tradition of practical creativ-
ity, technical ability and a deep interest in math and science disciplines. This interest 
has a profound infl uence on choices for further education and career. Moreover, this 
choice works to avoid a cultural split with family and past. It is evident that the choice 
for the humanities or social sciences has been preceded by explicit acquaintance with 
alternative or high culture; a religious seminary; the pop scene; or through exposure 
to a more culturally oriented family in the environment. 

Class confrontations
Respondents’ perception of those, who belong to the new social class is, above all, 
nuanced and open, though loss of intimate contact with their own social group is diffi -
cult. The lifestyle of the higher class is seen as desirable due to new identifi cation with 
teachers, professors or the intellectual parents of friends. Intellectual capacities – as 
opposed to the situation at home - are recognized and respected. Especially novel is the 
experience that the intellectual world can exist in the living room and go hand in hand 
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Lost in communication patterns 
The discovery of dialogue, as a method for exchanging ideas and thoughts; question-
ing; decision-making; listening; and responding to implicit or explicit messages, is an 
overriding theme regarding integration in an intellectual milieu. Still, for the majority 
of respondents, there is no an obvious pattern of open and in-depth communication. 
Even though the richness of the aforementioned communication pattern is experi-
enced as an eye-opener, certain aspects remain awkward and threatening. One key 
issue is the experienced game character of certain communication patterns on the work game character of certain communication patterns on the work game character
fl oor. This is a contradiction to the parental message that life is serious and a battle for 
survival. Therefore, the obvious validity of the message and having succeeded in tran-
scending mere survival game playing, in the framework of professional achievement 
and values, is a source of aversion and frustration. Managing alien communication 
codes and rituals is particularly diffi cult to cope with. These are not always understood 
and – when they are – not automatically accepted. This particularly applies when these 
codes and rituals deny the signifi cance of material wealth (or the lack thereof) and 
the meaning of professional values, as a result of hard work. The discomfort of casual 
conversation with colleagues and superiors, obviously belonging to the higher class, 
is experienced as a nuisance. Nevertheless, there is an awareness that small talk is an 
essential part of the job and serves to create and strengthen social networks. In addi-
tion, informal meetings are the context in which personal positions are explored; coali-
tions made; schemes are planned; confl icts ironed out; and perspectives exchanged. A 
spontaneous response from a number of respondents was, “I only want to do my job; 
does this have to be part of it?” It appears that they are more comfortable with formal 
social rituals and professional communication.      
I have observed that numerous respondents mentioned “a forced and unconvincing 
authoritarian performance” when discussing organizational management by those 
not up to the job – a category in which they claimed they themselves fi t. The account 
about the behavior, referred to above, is in sharp contrast to what they attribute as spe-
cifi c and representative communicative characteristics to colleagues of higher classes. 
This is a distinction between families of different classes, respondents observed. In a 
higher social milieu thus, authority is learned naturally and conveyed as much through 
body language and outward appearance as verbal communication. A typical anecdote 
was told about one mother, with airs of grandeur, who could shrink the confi dence of 
the intelligent girlfriend of her not too bright son while making her feel like nothing 
more than “the girl with the stained dress,” with a single glance. Another exemplary 
metaphor is the one portraying the two skaters, one clumsy and the other elegant. 
Professionals from working class backgrounds are more likely to perform better in 
the business world and within the context of scientifi c fi elds. Here, more straightfor-
ward communication is the norm and indirectness and ambiguous communication 
are considered inappropriate. A number of respondents relayed stories of situations, 
where their directness had been used by colleagues in the inner circle to solve prob-
lems, the moment the colleagues felt these were too risky to tackle themselves.
The feeling of being an outsider is connected with and reinforced by subjection to test-
ing by the elite (especially in the medical profession). It is here that strict social and 
cultural codes are used to regulate the entrance to their crown domain. It has been 
shown, especially in surgery, that particular esthetic taste and specifi c communication 
codes are required.  

ambiguous messages and practices in their upbringing, as well as a lack of communi-
cation. A number of respondents told humorous anecdotes about a father’s underdog 
position or the weak intellectual capacities of uncles and aunts. Nevertheless, they 
recognized the implicit infl uence of parents’ stereotypical preferences, in their choice 
to study medicine law, or another fi eld of study with the promise of similar social 
status and quick fi nancial returns. In the end, my respondents were able to transcend 
the aspirations of their fathers, even though the symbolic remnants were sometimes 
apparent. For example the white coat of the chemical analyst, which a father had 
dreamed of wearing, was upgraded by a son to the white coat of a medical specialist.  
Most typical was the choice for the fi eld of science, in which the no-nonsense and 
practical attitudes of home are refl ected. But even those who had made this choice did 
not escape untouched from parents’ ideals.
My conclusion is that the recognition of being essentially infl uenced by the values 
of parents and, at the same time, cutting loose from this infl uence is a complex and 
diffi cult task. It is important to note that the majority of respondents are aware of the 
power of identifi cation with the parents, from which they never totally escape, in spite 
of identifi cation with the new class in later life. Feelings of loyalty and gratitude are 
mixed with feelings of alienation and wanting to leave the past behind; learning to put 
stereotypical class images in perspective is a lifelong challenge. 

Paradoxical loyalty
Contact with parents and family can be diffi cult and discordant, though respondents 
never severed relations. Loyalty to parents is strong, though the manner in which it is 
expressed is somewhat patronizing and reveals a mechanism of justifi cation.
Neither the restrictions during and incompetence of childrearing nor the consequen-
tial frustrations have been forgotten; still a dialogue on the subject has never taken 
place. On the one hand, this is due to a general lack of common topics of conversation 
and on the other, a mutual inability to construct a shared understanding about sub-
jects (of the past). Though the children have since developed the communication skills 
to take part in such a dialogue, the parents lack adequate language to be equal par-
ticipants. Grown children of working class parents are, thus, caught in the dilemma 
between a need for parental attention and parents’ positional thinking patterns. What 
is particularly striking is that numerous respondents genuinely feel parents and fam-
ily lack interest in their current personal situations. At the same time, I was struck by 
the persistent desire a number of (female) respondents expressed to be respected for 
“who they are” and not for “what they have become.” In my view, this lies in a stale-
mate in communication and is not due to a lack of respect or interest on the part of 
parents and family. In their own way, and within their own communication context, 
parents demonstrate they are seriously interested and care.
My conclusion is that social transition from a working class background to a middle-
class milieu results in loyalty confl icts but not quarrels or hostility. Therefore, it seems 
more accurate to emphasize communication problems due to living in different worlds 
and dissimilar interpretation frameworks. Wanting recognition from parents and fam-
ily, in fact, demonstrates the instinctive loyalty of every respondent to his social back-
ground. At the same time, alienation and miscommunication are the context of this 
loyalty, making it is a loyalty full of paradoxes.  
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observations of the majority of my respondents, this is only a partial and temporary 
attitude and present at the start of the career. To clarify, some respondents viewed a uni-
versity career as the highest attainable goal and key to job security and prestige. There 
were respondents, who expressed the tendency to seek an inconspicuous position in 
their own fi eld, which afforded room for their own vision of education and research.  
However, the drawbacks associated with this attitude are not so much related to the 
work itself but rather the self-exclusion and isolation that can accompany it.  
Suffi cient ambition to move up on the academic ladder only developed after it was 
apparent that opportunities had since passed. And by that time it was too late to pursue 
a professorship; ambitious colleagues, who had timely planned for obtaining profes-
sorships, had already fi lled desired positions. A linear career to a professorship is most 
likely in the faculties of exact sciences. In the humanities, medical and social science 
faculties, my respondents were confronted with considerable obstacles, due to lack of 
social competences and supportive networks to aid in attaining jobs that suited discov-
ered ambition.
In addition, the infl uence of class loyalty on career choice, as concluded by 
Vandekerckhove and Huyse (1976), is only partially recognized. A number of respon-
dents are professionally involved in unions or the Labor Party, but these choices are 
said to be based on factors of coincidence, or specifi c personal motives (for example 
a drive, rooted in religion, now secularized). I conclude that there is only an indirect 
relationship between job preference and class origin. There were no respondents, who 
had decided on a study or to accept a job out of loyalty to class origins. To sum up, most 
of my respondents ended up with the job which is seen as the one best suited to their 
intellectual and professional ambitions.

Ambition, managing and professionalism
Many respondents spontaneously reported that they were, in fact, not ambitious. At the 
same time, this insight was put into perspective and continuously emerging circum-
stantial ambition was acknowledged. In other words, instead of goals being deliberate, 
these surfaced through chance and circumstance. The option of exercising careful plan-
ning in order to realize ambition was an unexpected discovery but most respondents 
experienced ambition as dependent on networks and specifi c competences, which are 
normally learned at home. And, as shown earlier, once the essential importance of 
ambition is grasped, it is often too late to obtain the best functions in the workplace.
A typical aspect of my respondents’ ambition is how it is concentrated on profession-
alism and the work process itself, which is comprised of professional excellence, job 
perfection and social involvement in the workplace. The best chances for moving up 
in the organization hierarchy occur in work environments where professional com-
petences are more important than diplomacy and manipulation ability. Advancement 
is, preferably achieved, on a professional instead of a managerial level; there is an 
outspoken preference for important functions on the second level (the person behind 
the scenes). A number of respondents told me about a profound instinctive aversion to 
authority and therefore feeling more at ease in a position of subordination than having 
to openly present themselves as authoritarians or exercise power.  Even after attaining 
responsible positions and developing communicative qualities, a stubborn sense of 
subordination remains an emotional obstacle. 

My conclusion is that my respondents experience the oppressive along with the liber-
ating aspects of dialogical communication, in the adopted milieu. It is in this environ-
ment where an appropriate form for their intellectual needs is met; still they have to 
contend with strange rituals, codes and ambiguities. And these in turn create anxiety 
and hurdles to overcome. Professional communication appears to be the most fi tting 
method of acquiring a social position in the workplace. But here too, experience shows 
that the allocation of positions in certain (key) sectors is not necessarily a matter of pro-
fessional capacity but of obscure social connections, regulated by cultural codes and 
tests. However, in those contexts where communication in the technical and practical 
realm dominates, more openness and accessibility to higher-level functions exists. 

Professional fi eld choice, study and preparation for a career
The process of deciding to pursue a university study was for respondents more a ques-
tion of trial and error and learning by experience than a matter of choice. In any case, it 
was not a step in a concrete plan for the future. In some cases an explicit interest for a 
particular discipline was only one part of a complex of infl uences in which parents’ lack 
of information, prejudges and stereotypical views about status played a critical role. 
Therefore, several respondents were of the opinion they had to take a detour in order 
to reach their fi nal destination. In most cases university life was, at best, challenging. 
Feeling uncomfortable and out of place, experiencing aversion and detachment and 
even psychological crises are reported. The prevailing perception of university life was 
described as “not meant for us.” Finishing studies was a matter of adaption skills, 
hard work and acceptance of disappointment, but also of ambition and strategy. Those 
who had started to study on the side, after already having jobs, reported being totally 
uninvolved in student life. Studying was then just a phase in career growth and had no 
meaningful impact on lifestyle. 
Notable is the absence of systematic refl ection on a professional future. Most respon-
dents had a better idea of what they did not want than what they wanted. With the 
exception of graduates of exact sciences and medicine, most respondents entered 
careers without outspoken professional expectations. A number of these, confronted 
with unemployment in the nineteen eighties, could only enter the work force after 
participating in government employment programs. After completion, some decided 
to accept jobs they were overqualifi ed for, all the while realizing that an academic edu-
cation continued to play a role in choices alongside salaried employment. For example, 
some took voluntary advisory positions as experts in cultural or community activities. 
In the same period, others started a new study or persevered searching for work con-
sistent with their education. 
Finally, the majority of respondents remembered the initial stages of career as chaotic 
and fragmented. Contracts were temporary and short but due to facing challenges 
as well as opportunities presenting themselves in the professional context, ambition 
increased. It is relevant to note that most respondents characterize their ambition as 
“emerging” out of encountered professional challenges and not as an inherent drive 
for planning life and career. 
Earlier research (Vandekerckhove & Huyse, 1976) has mentioned the following phe-
nomenon regarding graduates’ attitudes: the moment that a secure job has been 
obtained, an academic degree is the only attribute with meaningful use. Based on 
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ment has neglected to address shared commonalities when it comes to repression of 
working class females and males. 

Also evident is the crucial role mothers played in their children’s education path. 
Working class mothers traditionally have a stronger position than fathers regarding 
family matters. In addition, the mother is the one who usually articulates typical work-
ing class attitudes in the process of stimulating children to pursue further education, 
both in the positive sense and otherwise. Nevertheless, decisive choices are left to the 
father. The attitude illustrated above also applies to mothers, originally from middle-
class families. The outlook is however formed in the former milieu.  By marrying into 
the working class, these women have taken a downward route of social mobility. But 
by introducing middleclass educational ambitions to her working class family, upward 
mobility is again realized. Respondents experienced mothers’ roles in educational 
choices as paramount. 
This solid indication of the special meaning of a university education for working 
class mothers is in marked contrast to the attitude of mothers originating from higher 
classes, who are against the marriage of sons to working class girls. This was com-
monly experienced by numerous female respondents. In my view, this apparent para-
dox is related to the role of mothers in child-rearing.  The social status of their adult 
children is seen by mothers as evidence of the effectiveness of their childrearing meth-
ods. Therefore, in the case of middleclass families, a young woman from lower class 
origins is viewed by the mother as a threat to a son’s social position. Then again, in 
the lower classes upward mobility realized by education is proof of the effectiveness 
of childrearing practices.  As a result, mothers’ efforts can be interpreted as regulators 
of social status.  

I conclude that it is generally a mother’s task rather than a father’s to stimulate chil-
dren’s educational development.  This is apparently the norm in working class families, 
despite the seeming reversal in gender relationships. Still, prejudices about education 
for daughters that dominate childrearing practices transcend milieu. Finally, and even 
more infl uential is that due to a total absence of university education tradition, educa-
tional opportunities for boys and girls are comparable, in other words, very limited.  

The signifi cance of the social and cultural context

The making of social distinction
One of the most striking effects of the experience of upward social transition is the 
emergence of an individualized life trajectory. The mechanism in place is the experi-
ence of difference, constituted along three lines: a. the line of identifi cation with the 
lifestyles and values of the higher class b. the line of exclusion by the class the indi-
vidual belongs to c. the line of integration in the lifestyle of the higher class.   
Due to a certain strength of character, learning and studying appeal to the individuals 
in question.  Consequently, education becomes a crucial identifi cation mechanism.  
Therefore, content of learning is not the only criterion for furthering education. The 
social and cultural aspects, in which learning take place are, likewise, vital factors.  
These interests are, in turn, dependent on reinforcement by teachers, who were able to 

In my view, the obvious emphasis on perfectionism, hard work, and professional ambi-
tion, in combination with self-representation struggles and an aversion to demonstrat-
ing authority, is connected to the strength and constraints of the father’s work ethic. A 
fundamental approach for fathers, to distinguish themselves, was to demonstrate an 
ability to work hard and to do their job well. These qualities are refl ected in the profes-
sional identity of my respondents: it is all about the work content, conscientiousness 
and professionalism. Professionalism is the true expression of authority. 

Men and women
In the fi fties and sixties, parents saw little need to educate their daughters. Numerous 
female respondents had to contend with parents’ classic gender-prejudices, common 
to those times. Accordingly, it happened that university studies were only completed 
though devious means. I also recorded stories from female respondents, then girls, 
who declined pre-academic secondary education just to avoid “being stuck in a group of 
pretentious rich kids.” Others relayed narratives about missing chances of higher edu-
cation because, due to circumstances, they were needed at home to replace a mother. 
Besides these emblematic stories, there are examples of daughters receiving just the 
support they needed from parents. Furthermore, these women told me detailed stories 
about genuine ambitions, but also about structural restraints. Still, not all disrupted 
ambitions were caused by prejudice and contextual obstacles. Noteworthy is the story 
about the relationship between ambition and motherhood. One respondent related 
only having allowed her maternal desires to reach a conscience level the moment she 
had secured a steady job1. I was also made aware of the phenomenon of mother-daugh-
ter relationships between respondents’ and their own daughters. Mention was made of 
pressure put on these relationships when a mother failed to realize that her daughter 
did not necessarily relate to existential meanings for the mother. A mother’s percep-
tion of the signifi cance of higher education and what she had gone through to pursue 
educational goals were not always grasped by daughters. Thus, a daughter’s inability to 
empathize with what lay behind a mother’s interpretation became a source of confl ict. 
In fact, working class families’ expectations about girls’ futures do not considerably 
differ from other social groups. Typical though, for working class families, is that uni-
versity education is not part of classic expectation patterns, for either girls or boys. 
Thus, the starting position for both genders is identical. Consequently, both sexes 
were confronted with the same types of obstacles and prejudices at defi ning moments 
in their lives. This common experience seems to prevail, instead of issues related to 
gender. Moreover, responses from respondents show that adherence or aversion to 
feminism is infl uenced by social references. Both men and women reject the student 
movement’s ideological theories regarding the working class in the sixties and seven-
ties. This is based on the dismissal of what is experienced as the student movements’ 
patronizing and stigmatizing views. Besides, there is a sense that the feminist move-

1  In Europe, employment with a permanent contract provides lasting security for both job and pension 
benefi ts and applies to the entire the labor market. One-sided employer job termination is then 
almost impossible because  strict labor laws lean strongly in favor of employees’ rights. As children 
brought up in working class families, respondents were well aware of the implications of a perma-
nent contract.
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The making of cultural differences
Despite the accent on individual responsibility, integration in the higher social class, in 
fact, remains partial. Although well integrated by education and professional qualifi ca-
tions, my respondents were repeatedly confronted with testing and corrective behavior 
by colleagues and superiors. There is a sense that the middleclass lifestyle is taken for 
granted and that most colleagues do not even know that other lifestyles even exist. The 
consequence is that middleclass values are seen as exclusive and absolute standards. 
Respondents’ painful experiences are not so much due to denial or disdain – though 
it happens – but the amazement of the others that they are somehow different and 
do not belong. This is the essential experience of difference, effectuated through acts 
of testing and passing judgment. As previously mentioned, a central role is played by 
mothers. 
Testing and judging are – as described by Bourdieu (1979) – cultural activities. It does 
not take very long, after successfully entering the professional, to observe that social 
and cultural criteria regulate career possibilities and often carry more weight than pro-
fessional criteria. This has less to do with the infl uence of esprit de corps or an old boys’ 
network, but is more closely related to visible and non-visible personality traits such as 
fl air, natural appearance and personal presentation. Two aspects of this phenomenon 
are discerned. First, contrary to colleagues from higher classes, respondents do not 
present themselves authoritatively. Moreover, they perceive that this trait is inherent 
among natural born leaders. Secondly, respondents report that colleagues take their 
work for granted and exercise managing tasks as if it were a game. They feel that not 
ever having had experienced the insecurity of fi nancial shortage, material gain is not a 
guiding principle. The majority of respondents never knew real poverty, but the threat 
was never far-off. And even more important are the consequences of a family history of 
poverty and marginalization. These have created to an attitude of earnestness, caution 
and a conscious desire to safeguard security. Mastering material circumstances comes 
more naturally than exploiting opportunities and manipulating people. Therefore, 
according to my respondents’, game playing is a key trait of management functionar-
ies and a typical product of middleclass socialization.   
At the start of the career, an attitude of earnestness and security safeguarding is 
directed towards a steady job.
As a consequence and in periods of high academic unemployment, some respondents 
accepted jobs they were overqualifi ed for and never fully recovered from the career set-
back. Therefore, having a suitable academic job after graduation means a secure start 
of adult life. It is not an open-ended fi rst step towards an ambitious career with count-
less possibilities to satisfy self-centered aims. Nevertheless, most of my respondents 
describe themselves as ambitious, while qualifying this ambition as emergent and not 
premeditated. Long-term goal planning is not self-evident but rather usually viewed as 
an evolving product of tackling challenges. The discovery that missed career chances 
have had to do with a lack of planning of life and career often comes too late. 
Another vital perception relayed by respondents is the difference in communication 
styles rooted in class. Almost all my respondents have arrived in work and family 
contexts in which daily practice is usually regulated by dialogue; exchanging ideas 
and thoughts; questioning; decision-making; listening; and responding to implicit or 
explicit messages. This communicative richness and openness is the product of a sec-
ondary learning process. Once this communicative competence has been acquired the 

recognize my respondents’ potential. These essential identifi cation fi gures personify 
the intellectual and cultural world and its values, which are very different than the 
world at home. In addition, these individuals are role models, who present the intellec-
tual world as desirable and accessible. One of the results of this identifi cation process 
is the acquisition of a new vocabulary, interests and behavior. At the same time, this 
identifi cation is only partial, due to genuine loyalty to conventional working-class val-
ues. Despite this allegiance, the need for new knowledge oftentimes provoked aversion 
and even aggression of former working-class friends. It was not unusual that these 
friends and their parents projected prejudices about class position, on those deter-
mined to further their education. Typical are the laziness, snobbishness or exploitation 
stereotypes. It is ostensibly impossible for the old network to distinguish between the 
individual and his new position. The tension between the person and his (aspired and 
still unidentifi ed) place on a higher social ladder is dealt with by the old community by 
de-individualizing that person. This de-individualization can be manifested as rejec-
tion or even as idealization. For example professional advice is requested or the person 
with (supposed) infl uence is approached, in an attempt by the requester, to attain a 
better position. Both rejection and idealization can be seen as symbolic acceptance of 
the new social position. Simultaneously, there is an attempt to integrate the feeling of 
incongruity that the individual, still perceived as a native son or daughter, has achieved 
a doctor’s status. 
This de-individualization is in sharp contrast with the deeper signifi cance of the path 
taken that is the fundamental experience having been left to one’s own resources.
Thus, the only way to transcend class is to develop individuality. The prevailing mes-
sage in the interviews is, “We did it ourselves.” But this process of individualization 
– while being confronted with the experience of de-individualization – is a source of 
duality and uncertainty. This duality is manifested – on one hand – through the devel-
opment of communication patterns based on equality and – on the other – through the 
desire to communicate with family as equals. At the same time, there is a real need to 
reveal and legitimatize themselves to the family, although the family never asks about 
their lives. In fact, this disclosure and legitimatization can be interpreted as a process 
of distancing themselves from an alter ego (the person one could have become but 
never wanted to).
Striking, are a strong sense of individual responsibility and the rejection of group 
solidarity. This individualistic attitude can become a source of confl ict with the family, 
in regard to social obligations, both within the family and to society. Another example 
is the rejection of working class solidarity, as interpreted by elitist feminism and the 
student movement of the sixties and the seventies. Without denying the emancipative 
aspects of these movements, a number of my respondents have expressed that, in fact, 
these ideologies are no more than familiar and revamped forms of condescending 
noncommittal egalitarianism. Moreover, the collectivism of the ideology of the student 
movement sharply contradicts the emancipation of the individual from the collective 
pressure of the working class background. There is a distinction made between the 
working class as a political concept and as a real-life condition. But everlasting com-
mitment to the working class condition is nonetheless tangible through labor, as the 
key aspect in the organization of life. This is the central theme, implicit and explicit 
in all interviews. It is also the preferred means of becoming established in the higher 
class.  
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Agency

How and to what extent did my respondents feel that they actively shaped their lives 
and careers? And can this self-determination be characterized as an effect of identity 
capital as described by Coté (1996, 1997, and 2006) and Coté and Levine (2002)? Data 
shows three approaches. Life and career appears to most respondents as a trajectory 
in which acts and decisions are connected to intermittent and contextual challenges, 
occurring in events; facts; and circumstances, presenting themselves without plan or 
intention. I call this the dynamics of emergency. Noteworthy is the absence of termi-
nology expressing choice; instead reference is made to challenges and adequate reac-
tions. 
Only one respondent presented his life course as the unfolding of an imminent plan, 
meaning that the seeds of what he was to become were present in his youth. However, 
he too found signifi cance in circumstances and chance encounters. 
The awareness of limiting and stimulating circumstances and of the essential impact 
of others is accompanied by a strong sense that social transition is the product of 
one’s own efforts. The experienced marginalization, at the starting point, has been 
transformed into strength, tenacity and the resolve to swim upstream. Above all, a 
courageous attitude is instrumental in overcoming fear and aversion. Although intel-
ligence and talent for scholarship are certainly imperative, data shows that hard work, 
perseverance and ability to adequately deal with personal setbacks play an even greater 
part in a successful study and career. The source of these competences is the working 
class environment. Then again, we see the ongoing complexity of learning the skills 
to grasp the intricacies of obscure and elaborate communication. What is more, traces 
of negative associations rooted in the working class background, persist in feelings of 
subordination; eagerness to belong; and a dependency on the approval of others. More 
than one respondent suffered chronic social anxiety. Success in social transformation 
depends, in essence, on individual ability to negotiate with contextual circumstances 
on the basis of personal strength. This means that the quality of individual agency 
is central. This quality can be seen as a sort of capital. It is also an ideal resource, 
achieved or attained and has been instrumental in providing the wherewithal to grasp 
complex events. Individual agency lies at the core of my respondents’ assertion that 
they have guided themselves on their own paths. It is a quality, which has secured a 
genuine position of belonging in their current milieu. 

The Coherence of the Theoretical Framework

From the Inside Out

This research is the product of my investigation into the process of upward social 
mobility, as viewed from the inside out. This approach differs from the determina-
tion of objective interrelationships between social antecedents, social-economic factors 
and politics. My primary focal point has, thus, not been directed on the correlations 
between such variables as, vocation and/or educational level of parents, styles of chil-
drearing and culture.  I view social transcendence and emancipation to be the mani-

awareness of lacking total profi ciency of fi nesse and the myriad of communication 
possibilities, remains. This has less to do with changing vocabularies and freedom 
of expression than intuitive subtleties of diplomacy and strategy. Especially for top 
positions, in which social and cultural competences carry more weight than profes-
sional ones, these competences are further tested. Here, the notion of cultural capital 
is particularly illuminating. Testing relates to taste but is also about the capability to 
understand and handle ambiguous methods of communication. Grasping and accept-
ing underlying messages implies understanding and acceptance of the social disparity 
constructed by the message. There are numerous narratives about mixed messages 
when being confronted with the requirements of the taste hierarchy. Respondents 
found that taste, as an esthetical expression, is used as an instrument to regulate 
entrance: a piece of clothing is not beautiful because you like it but because it shows 
you master and can apply the taste priorities of the higher circles. This is connected to 
a complex and subtle process of inclusion and exclusion. In fact, all my respondents, 
born in the lower classes, experience that they do not have a chance in such culturally 
closed contexts, despite all the conventionally held rhetoric about diversity and equal 
opportunity. 

Cultural connotation of Professionalism 
None of my respondents mentioned having had the support of a social network on 
the path to a socially successful position. Career success is solely defi ned in individual 
and professional terms; it is reached and maintained by competences as hard work, 
commitment, professional ability and knowledge. Additionally, the ability to indepen-
dently perform and motivation for perfection are mentioned; achievements have been 
accomplished on their own accord.  
Especially notable in my view is that through the undeniable emphasis on profession-
alism, a certain tension is revealed between professional and managerial perspectives. 
The prevailing sense among my respondents is that managers frustrate professional 
autonomy; they miss expert knowledge. Numerous respondents insist that managers 
use their infl uence and power to alter professional standards. These standards are 
inspired by businesslike thinking, and it is not unexpected to discover that – from 
the perspective of a working class upbringing – managerial values serve as a contra-
identifi cation in the construction of professional identity. I suppose the introduction 
of an economic inspired terminology vs. professional ethics recalls old aversions to 
economic and social dependency, from which can be escaped through an independent 
professional domain. In my opinion this is the major cause for careers not developing 
in a managerial or leadership direction. Respondents convey repeatedly that a second-
ary function as a background expert is more fi tting. Acting as a backbone of an orga-
nization is acceptable, if from a subordinate position. This attitude can be seen as a 
natural talent for subordination. Even after having arrived on a high hierarchical level, 
this attitude has not vanished completely; respondents presenting their achievements 
as an exceptional product of hard work, and not as self-evident, are an indication. 
Despite the mentioned challenges, professional qualities have a greater infl uence than 
social and cultural ones when determining selection criteria: namely in the exact sci-
ence fi elds, there are actual opportunities to reach a higher hierarchical position. 
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ered self-evident in the form of existing business and social networks, regarding the 
former customs and codes; attitudes; and as to the later, other common conventions 
in order to make social capital profi table.  These typical Bourdieu-concepts are, as a 
rule, interpreted as resources and guiding rules of life (De Graaf & De Graaf, 1996) or 
parenting practices (Kingston, 2001), according to the positivistic approach. Central to 
Kingston’s premise (2001) are personal traits that receive more consideration in one 
class than in another though, in principle, transcend class. There is no conclusive evi-
dence, according to Kingston, that class related differences in cultural capital (defi ned 
in terms of elitist culture) explain why socially privileged students are more successful 
than unprivileged ones (Kingston, 2001: 49). In other words, crucial is rather than the 
mere presence of books, music and art how parents and teachers make use of these in 
education and childrearing practices.
The problem with this approach by De Graaf & De Graaf and Kingston is that the 
unique signifi cance of cultural capital, characterized by Bourdieu, is lost in its imple-
mentation. This unique signifi cance concerns the creation of social differentiation. 
Crucial to Bourdieu is the relationship between the objective and subjective, so that 
the construction of social differentiation is contained in the right attitudes and right attitudes and right exact
understanding of codes and rituals. Bourdieu is thus less concerned with taste itself or 
the content or amount of culture than the effort made in the fi eld of action. The focal 
point is habitus, that is, social differentiation is generated by who or what individuals 
are; how individuals think or act; and how they present themselves in the societal fi eld. 
Strong interrelationships between the deepest physical and psychological levels and 
the sociological conditions, in which the individual lives, are key. These comprise the 
totality of individual presentation. 
Particularly illustrative in my data are the references to an aura, which is emanated by 
the others, in contrast to my respondents own sense of lacking aura. Additionally is 
the manner that the others move in the social strata and occupy certain sections of the occupy certain sections of the occupy
professional fi eld. The last mentioned, according to those interviewed, is managed by 
exercising a certain style of social interaction and (denigrating) language. Even after 
numerous respondents have acquired the esthetics and taste, generally found among 
higher classes, there is still an understanding that the core issue is, instead, incorpo-
rated attitudes and lifestyles, which will always remain outside the realm of the new-
comers. This encompasses the original connotation of Bourdieu’s concept of cultural 
capital.

Identity Capital

In order to go beyond the deterministic connotation of the concepts, social and cultural 
capital, I have drawn on Coté’s notion of identity capital. On one hand, this concept is 
closely associated with Bourdieu, as it points out that individuals must possess certain 
capital in order to transcend socially. capital in order to transcend socially. capital
At the same time, a change of paradigm from social determination to individual con-
frontation with the social and cultural context, is taking place. Moreover, the concept 
identity capital is fundamentally connected with the notions of identity-development 
and –construction.
I describe identity development as a universal psychological process that refers to the 

festation of a process of an acquisition of meaning within a social and cultural context. 
Furthermore, central to the investigation is to discover of what it actually means to 
arrive in a social milieu with a higher status. However, spotlighting the subjective does 
not disregard the impact of so-called objective factors; it is instead a shift of focus. 
Still, broad insight can be provided into objective factors and correlations between 
variables regarding the chances of a child from a lower social milieu to enter univer-
sity. At the same time, they fail to question why this is the case for one child and not 
for another. Despite the objectivity of antecedents or factors, these are continuingly 
subjected to the collective and individual acquisition of meaning as well as interpreta-
tion. For example, an important fi nding based on research of upward social mobility 
is a strong correlation between the educational level of parents and the study choices 
of their children (Ganzeboom & Ultee, 1996).  By looking at the signifi cance of edu-
cation in the childrearing practice from the inside out, I was able to determine that 
in the case of objectively absent education for parents, this reality could nonetheless 
provide a meaningful and positive infl uence. A shift is, thus, hereby concurrent: edu-
cation is incorporated in a complex, stimulating, interrelationship of meanings that 
can be characterized with the sentiment expressed by the following words: “We had 
the capacity but were deprived the chances.” This is an acquisition of meaning that 
cannot be viewed in a merely subjective light, it is as an inseparable part of a constant 
dynamic connection between the contextual and individual growth process. I consider 
Hall’s identity concept especially adequate for describing this connection. 
This theory includes social diversity as well as self-awareness; stratifi cation; confi dence 
to act; subjective autonomy; and moreover interaction with the social context. Where 
the narratives of respondents, for example, summon specifi c myths, my approach is 
inspired by a search for the social roots of these myths, as well as their concrete signifi -
cance and consequences for the construction of identity. 
Finally, I can conclude that it is specifi cally the perspective, from the inside out, that facil-
itates the feasibility to reveal the enormous complexity of social transition. Subjectivity 
and context retain their own signifi cance but continually traverse one another’s bound-
aries: the evidence is based on research concerning the individual experience and 
perception of the confrontation with challenges that arise in the context.  What this 
evidence demonstrates, in particular, is that the biographical development, I describe, 
is not emblematic for a social pattern exemplifying, what inevitably happens when one 
has fewer opportunities. Shown, to the contrary, are unique and constructive reactions 
to the breakdown of traditional social relationships and unstable associations with new 
social relationships (Beck & Beck-Gernsheim, 2002).

Social and Cultural Capital 

The empirical material shows a confl icting picture in regard to individualization. On 
the one hand, the inevitability of individualization exists, while on the other, there is 
a confrontation with complex forms of inclusion and exclusion by social associations 
and networks. Even when my respondents had achieved a university degree, they were 
soon aware that other factors, besides professional requirements, were demanded for 
their specialized fi eld; they thus discovered that the possession of a   type of capital 
was compulsory: namely, social and cultural capital. This was expected and consid-
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pect of participating within a milieu, where open communication and the exchange of 
ideas on intellectual and sociologic topics are accepted behavior. The sense – that there 
is no way back, not even by choice – which is experienced during moments of crisis, 
illustrates the force of this identifi cation. But still there are examples of family, friends, 
and acquaintances, who have not pursued the path of education. It is neither lack of 
strength nor perseverance, which is cited as the sole cause. Instead there is simply no 
interest in the other culture and the appeal of old friends and putting practical skills to 
practice are decisive factors. 

The Establishment of a Theoretical Framework

Notable in all respondents’ narratives is a fascination during adolescence for the cogni-
tive or a lifestyle that is focused on the processing of knowledge. This fascination during 
childhood is preceded by characteristic elements within the family culture. Examples 
are parents’ recurring lament that they had never had the opportunity to study despite 
their intelligence and capabilities, family histories, specifi c interests or via means of 
views and experiences learned from parents. During the school years role models fur-
ther stimulated, facilitated and formed this interest. In addition, intelligence as poten-
tial and perspective has a key function: intelligence is recognized and therefore special 
attention is awarded by both family and school, which in turn promotes development. 
Subsequently, future perspective is revealed, in which professional knowledge instead 
of manual labor is central. The role models make it understood that knowledge pro-
cessing does not stand alone but needs to be integrally linked to a meaningful whole, 
where knowledge can thrive. This is a way of life in which knowledge is integrated and 
shared among household members. In other words, there is a longing for a life where 
the cognitive is the driving force and creator of coherence. Because there is a question 
of both a central and motivating thought consistent with practices, in order to realize 
this idea. I thus speak of a discourse (Foucault, 1976; Fairclough, 2003).

The fascination for this cognitive discourse appears in three different forms in my 
research data. Firstly, there is a matter of a cultural discourse, where the cognitive 
fascination is manifested in a keen interest for music, literature and religion. A second 
fascination is expressed as a social ethical discourse, shaped by social and political 
interests and service. Lastly, there is an intense curiosity about the world of physics and 
chemistry. These fascinations can be comprised of a narrow focus on one or the other; 
they can also have intermediate forms and run into one another, eventually evolving 
into specifi c interests. The specifi c signifi cance of this cognitive discourse is that these 
individuals fi nd legitimate motivations to disassociate from the practical-positional 
discourse, among which they have been brought up. That is a discourse focused on the 
material management of conditions for existence, the related importance of manual 
labor and the regulation of gender specifi c relationships, according to a collective role 
and position model. As educational levels increase and understanding of the cognitive 
discourse intensifi es and becomes more and more desirable, the sharper the contrast 
with the practical-positional discourse is experienced. Finally, there is the realization 
that they no longer fi t in. Important mechanisms in this process are on the one hand, 

subject’s integrating, synthesizing, negotiating, and performing potential. Within this 
framework the concepts, social, cultural and identity capital are complementary to 
each other.
The drawback of making  cultural capital operational, in terms of resources (De Graaf 
& De Graaf, 1996) or personal traits (Kingston, 2001), is the following: cultural capital 
is hereby individualized and the typical social signifi cance undermined and so reduced 
to a background characteristic. This results in a tendency towards equalizing cultural 
and identity capital. This is followed by the loss of unique and exceptional meanings.  
The specifi c signifi cance of the notion of identity capital as elaborated by Coté and 
Coté & Levine (Coté, 2006; Coté & Levine, 1998) is that they presuppose that individu-
als are capable of disassociation from and negotiation with the demands of the context 
through the employment of personal qualities. This concept, herewith, presupposes a 
subjective autonomy (also thematized by Hall) in the form of agency and refl ection.
With few exceptions, my respondents speak of confrontations with the social and 
cultural context, in terms of structural limitations as well as in regard to their own 
performance. They are acutely aware of their own origins as well as the accompany-
ing social and cultural limitations plus their own qualities and the potential that they 
have deployed. Hard work, perseverance and professional competence are especially 
cited as principal developmental competencies. I have therefore, characterized these 
as traits of identity capital in my research. I have referred above to the relationship, 
between social and cultural capital one the hand and identity capital on the other, as 
complementary. This statement implies that a shortage of social and/of cultural capital 
can fi nd compensation in identity capital.  Numerous statements by respondents illus-
trate that it is namely through this compensation that individualization is initiated.  
When individuals have no networks at their disposal and therefore have no cultural 
capital to offer for facilitating social positioning, they are then reliant own their own 
strengths. This personal strength as the propensity to surface on a professional level 
and subsequently puts the signifi cance of social connections and incorporated mani-
festations of culture into perspective. Thus, what is lacking is compensated. And at 
the same time, these individuals demonstrate that independent from social ties – in 
circles where connections count – they are able to grow and manifest themselves, 
through the sheer merits of expertise and personal-strength. Lubrano (2004) provides 
the following counterexample: through the merits of her accomplishments, a journal-
ist – daughter of a fi re-fi ghter – is offered a job for a glossy magazine but cannot afford 
to continue because the function is poorly paid. Her colleagues, who she considers to 
sorely miss talent, are able to remain with fi nancial parental support; the co-workers 
are from wealthy homes and every poor quality article written is celebrated by par-
ents as an award-winning achievement. In this case cultural (and economic) capital 
compensates a lack of identity capital. In the case of my respondents, identity capital 
compensates a lack of social and cultural capital.   
An essential aspect of identity capital – as presented in my data – is also found on the 
identifi cation level. Therefore, not only individual traits are involved, such as intelli-
gence, perseverance and other personal abilities but in addition, there are representa-
tions that are identifi ed with and integrated into identity construction. Consequently, 
there is also an aspect with respect to content, implicated. Specifi c content-bearing 
meanings and cultural forms from the higher class appear to exercise an exceptional 
force of attraction. Examples are politics, literature and music, but especially the pros-
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discourse is not come by naturally, the opportunities of cognitive discourse remain 
limited. It is only in situations where professional aspects predominate, in the exact 
sciences, for example, that the carrier perspectives – also regarding supervisory func-
tions – are better. In other professional circles the concentration on professional activity 
is a valuable escape to avoid the demands of dialogical discourse. A solid professional 
repertoire, including competence and expertise, is consequently the essential tools to 
shape career and attain certain autonomy. 
From the standpoint of the cognitive discourse, a supervisory function has little appeal 
for my respondents. The quality of supervisors is therefore assessed from this perspec-
tive. My respondents are well aware that the necessary communicative competences 
are not part of their own cultural baggage. This approach can therefore clarify the 
emergent character of ambition. The dynamics of work, itself, indicate direction, not 
social and informal networks. Moreover, the infl uence of practical-positional discourse 
applies, where career planning with network support is unfamiliar.  

Cognitive discourse also plays a key role with reference to signifi cance of individ-
ual action, in biographical development and career as well as identity construction. 
However, noteworthy in this regard is that once again values from the practical-posi-
tional discourse occupy a prominent place. The fact that the individual has grown to 
be somebody or has arrived and therefore has some real signifi cance is, above all, seen 
as the consequence of unambiguous professional effort; it is not attributed to talent 
for brandishing hidden agendas and manipulating informal networks. Hard work, 
determination, fi ghting the odds and meeting challenges are the main devices for 
identity construction.  The sense of being a subject grows proportionately to the feeling subject grows proportionately to the feeling subject
of having acted independently and a disassociation from positional thinking, namely 
social phobia and a sense of subordination.  This also applies to devious communica-
tion styles that exist that exist in the new professional circles. Individuals incorporate 
just those dialogical and cognitive values, which support professional growth, such as 
autonomy and creativity.  Identity capital is acquired by an awareness of the signifi -
cance of the diverse contexts and discourses and, in addition, the ability to acquire and 
utilize these. However, the effect and the area in which identity capital is applied are 
principally the cognitive and the professional. 

Discussion and Further Research 

One pressing question, met in both research material and analysis, is the measure 
of specifi city of the researched question, in other words if the reading I have pre-
sented here solely applies to those originating from the working class and academi-
cally schooled.  Based on a concise comparison with respondents from small business 
backgrounds it appears for instance that, here too, a variation of the practical-posi-
tional discourse is at work and that comparable communication issues with parents 
could occur. These respondents also had to take detours to reach their goals because 
their parents, similar to working class parents, had limited ideas about the children’s 
futures. Based on certain statements from respondents I have, however, been able to 
assume that the responsibility for a business most certainly can make a difference in 

rejection by old friends and the powerlessness of parents and conversely, the incorpo-
rating function by role models.  In addition, there is a longing for another life in the rating function by role models.  In addition, there is a longing for another life in the rating
knowledge that the intellectual capacities are, in principle, at hand.  This inclusion and 
exclusion is incomplete, as a rule. Although the individual is physically removed from 
the old world at a certain moment, still mentally a tie to key connotations can remain. 
This can be expressed, for example, through accentuating the practical signifi cance of 
the profession or the core signifi cance of labor, as such. 
Even though this cognitive discourse is not the exclusive motivation to pursue further 
education on the path of social transcendence, it is nonetheless crucial for the form 
this transcendence assumes. It especially clarifi es the powerful urge of individuals to 
distinguish themselves and to direct focus towards the professional level. Professional 
content is where the focus is centered, rather than secondary relationships. When this 
motivation is absent, higher education takes on a different signifi cance. Based on the 
conclusions of Archer, Hutchings en Ross (2006) in their research among the British 
labor class, social transition can also be implemented through other types of discourse. 
A typical combination of masculinity and consumption discourse can, thus, discour-
age boys from pursuing a university education. Instead, the choice is then made for a 
short training trajectory, with the aim of fi nding work quickly and earning fast money. 
The results of Archer, Hutchings en Ross (2006) and my own data  show that cogni-
tive discourse must mentally and emotionally compete, with other  discourse types 
and that the choice to adhere to cognitive discourse demands both effort and refl ection. 
And fi nally, it becomes evident that an existence through cognitive discourse is the 
only choice there is. 
The moment that the promise and prospects connected to cognitive discourse are ful-
fi lled (through, for instance, a university degree), the confrontation with the world of 
the higher social class commences. It is here that actions and social relationships are 
derived from what I call, dialogical interactive discourse or simply, dialogical discourse. 
Central to this discourse is that individual actions and social affi liations are in a constant 
state of fl ux and the objective of discussion and interactive intervention. Furthermore, 
this is based on the assumption that this dialogue cannot be characterized as free and 
devoid of power relationships; it is a multifaceted dialogue with ambiguous connota-
tions, including argumentation and persuasion as well as manipulation and seduction. 
In addition, this discourse is now presented as the central integration mechanism of 
the new social milieu, which means that the neophyte has to mentally and emotionally 
unite the dialogical discourse with the cognitive discourse. The cognitive discourse 
defi nes and provides the drive for the professional work fi eld; alternatively, dialogical 
discourse affords the verbal, communicative and the social means to relate to those 
in the new milieu. At the start, the expectations in regard to this dialogical interactive 
discourse are high; there are methods found to transcend, what is sensed as a lack 
in the positional communication and the group mentality in the practical-positional 
discourse. Of even greater signifi cance is that within the new milieu the autonomy of 
professional behavior and agency is organized by this discourse; from this moment on, agency is organized by this discourse; from this moment on, agency
what counts is who you are and not what you are. It is thus on this level that the new-what you are. It is thus on this level that the new-what
comers sense and experience the dysfunction of the practical-positional discourse.
Then again, ambiguous meanings revealed in unfamiliar cultural codes, absent social 
networks and hidden agendas are the realities of dialogical discourse. At this point 
it may be apparent that the dialogical also involves exclusion; in the event that this 
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assess their achievements as their own, they are not always conscious of the context, 
circumstances and the decisive meaning of these factors. It is not thus a triumph over 
circumstance by the individual (Gladwell, 2008) but negotiation and wait and see where 
one is able to land. 
A fi nal suggestion for further study is in regard to the career and life course of academ-
ics, born of working class immigrants. The correlation between upward social mobil-
ity and cultural integration deserves particular attention. When social and cultural 
distinctions run via barriers of ethnicity, how are paradoxical loyalties then formed?  
How do disassociation and attachment relate to one another on a subjective level? 
What are the parts played by social, cultural and identity capital in the formation of 
identity and career? There is currently a narrative tradition developing along the lines 
of the American Anthologies of Working Class Academics (Barney Dews & Leste Law, 1995; 
Ryan & Sackrey, 1996) Such are the accounts and testimonies in Marjo Buitelaar’s 
book (2009), which offer a transparent and systemized illustration of the dilemmas 
faced by migrant daughters (in the Netherlands), when they pursue higher education. 
Other authentic testimonies are captured in biographies and autobiographies, as, for 
example the book by Vermeiren en Idrissi (2005), in which an unambiguous parallel 
is made between the paths taken, in the lives of two members of the Flemish parlia-
ment in Belgium, both laborers’ daughters: one a native (Flemish) Belgian and the 
other a migrant.  Even more recently published is the autobiography of Khadija Arib, 
member of the Dutch parliament (Arib, 2009). In addition, the life story of immi-
grant son and Amsterdam politician, Ahmed Marcouch, has received a great deal of 
media attention and a chapter of Van Liempt has been devoted to the biography of 
Rotterdam’s Moroccan born mayor, Ahmed Aboutaleb (Van Liempt, 2008). Moreover, 
Dutch emigrants, such as Abdelkader Benali, Hafi d Bouazza and Rachida Lamrabet 
have established themselves as literary writers; their personal narratives about social 
transcendence and cultural integration, revealed in their works, have been excellent 
sources of inspiration to many.

regard to the measure of ambition parents have for their children; even so, there are 
numerous commonalities. Disadvantaged farming or lower middle class milieus are, 
thus, likely to relay comparable narratives about lack of social and cultural capital. 
However, making a comparative evaluation of various social groups’ experiences and 
systems of meanings is not an objective of my research. My focus on working class 
children had – besides a personal motive – especially to do with the likelihood that 
here the subject matter is most sharply defi ned and subsequently most representative. 
It was above all, not my goal to determine the distinctions between social groups. It is, 
explicitly, the subjective aspects in the process of individual social transition that I have 
wanted to make known. The biographies under discussion have been powerful illus-
trations of postmodern individualized lifestyles. Here the empirical material shows on 
the one hand, what it means to have had genuinely experienced what social class can 
mean; at the same time, it demonstrates how an individualized personality, within the 
postmodern social economic and social cultural context, develops. My research also 
shows which mechanisms play a part and what these signify to the individual, under-
going the experience. It is in this area that the impact of social and cultural practices, 
as well as the related connotation of agency, is demonstrated.  

I pose an additional question, resulting from the research results, pertaining to the 
unique implication of university for attaining a superior social position; the almost 
mythical proportions ascribed to the concept, university repeatedly arose. Numerous 
accounts however showed that concluding an academic study is not necessarily a 
guarantee for success and even for gifted working class children, not always the best 
choice. 
Associated with the former point, I advocate for further research as to the signifi cance 
of the attraction of cognitive discourse. This discourse opens new perspective into a 
world where intellectual labor takes over the central position of manual labor. This 
was the obvious drive among my research group and the central mechanism facilitat-
ing their transition. The existing question is if this still applies in a changing society; 
manual labor appears to be on the way to becoming a marginal vocation while the dia-
logical discourse is ever evolving, in the form of job teamwork and meetings. Despite 
this development there are milieus, where manual labor and jobs requiring minimal 
schooling is still common and where cognition remains a means to escape.
In connection with the above, I want to add that further research as to the impact of 
role models is of major importance. The central signifi cance of these persons – in all 
phases of personal and professional development – has in my view, been adequately 
identifi ed in my research.  These are the individuals, who have provided the practical 
tools to grasp the prospect of cognitive action either through setting an example or 
by way of direct motivation. They provide the blueprint, by showing how a life with 
intellectual cognitive activity can take shape in the future. Suggested research could be 
directed towards the relationship between the didactic and pedagogic practices teach-
ers of children from lower social environments and those children’s opportunities for 
further education. 
Another consideration for further study concerns the emergent and nearly coinciden-
tal character of ambition and career and the typical rejection of supervisory functions. 
According to my respondents, success is not something which can be planned and 
does not always depend on intelligence or the right choices. Despite the fact that they right choices. Despite the fact that they right
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