
christien br inkgreve
Het verlies van de vanzelfsprekendheid
Ouders en kinderen: de geschiedenis van een weder-
kerigheidsrelatie

Wetenschappelijke belangstelling voor het gezin is van vrij
recente datum. Het gezinsleven hoorde tot de wereld van
de vanzelfsprekendheid die geen opzien baarde en derhal-
ve niet als apart object van studie werd beschouwd. Mede
door toedoen van de zich in de jaren zeventig ontwikkelen-
de vrouwengeschiedenis is er meer aandacht gekomen
voor het dagelijks leven, en daarmee voor het gezin, en de
belangrijke rol die vrouwen daarin vervullen. Belangrijke
thema’s werden moederschap, het privé-domein, intimi-
teit en zorg. De sociologie die zich met gezinnen bezig-
hield, bezag het onderwerp lange tijd vooral vanuit het
oogpunt van de functies die gezinnen hadden voor de
samenleving, zoals de socialisatie van kinderen ten behoe-
ve van hun invoeging in de maatschappelijke orde, de inte-
gratie en de sociale cohesie.
De huidige belangstelling vanuit de politiek heeft vooral
te maken met de angst voor criminaliteit, normvervaging
en maatschappelijke desintegratie, waarbij het gezin aan-
sprakelijk wordt gesteld voor het grootbrengen en ‘afleve-
ren’ van in het gareel blijvende mensen. Hiermee sluit de
politiek dus aan bij de traditionele sociologische zienswij-
ze op het gezin en de functies die dit vervult, of zou moe-
ten vervullen, voor de samenleving. De huidige sociologie
heeft meer aandacht voor de culturele verscheidenheid
van gezinsvormen, de taakverdeling tussen de seksen en
de veranderingen in de gezinsverhoudingen. 
Ik zal in mijn bijdrage een poging wagen om de geschie-
denis van het gezin te schrijven vanuit het oogpunt van de
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wederkerigheidsrelatie tussen ouders en kinderen. Het
gezin kent een eigen soort wederkerigheid, anders dan de
markt, en de markteconomie moet hierin, is mijn overtui-
ging, ook niet al te zeer doordringen. De verhoudingen
tussen ouders en kinderen moeten niet bezien worden in
termen van economische investeringen en rendementen,
maar er is wel sprake van ruil en wederkerigheid. Hoe ligt
die wederkerigheid, en hoe is die in de loop der tijd ver-
schoven? Dat zijn de vragen waarmee ik me nu, zij het
uiterst beknopt, wil bezighouden.

economische bindingen

Gezinnen zijn economische eenheden. Dat waren ze vroe-
ger, en dat zijn ze nog steeds. Gezinsleden die samen een
huishouding vormen geven geld uit aan eten, gas en licht,
en de verzorging van de kinderen.1 Vaak zijn die economi-
sche bindingen zo vanzelfsprekend dat de regeling ervan
impliciet blijft. In sommige gezinnen worden er duidelijke
afspraken gemaakt wie wat waaraan uitgeeft, en sommige
financiële betrekkingen zijn wettelijk geregeld. Maar hoe
gezinsleden ook vorm geven aan hun financiële relatie, aan
al deze regelingen liggen morele regels ten grondslag die
bepalen wat als behoorlijk geldt: wie voor wie zorgt. Een
economische moraliteit (Mauss 1925), die alleen op straffe
van onvrede of conflicten kan worden genegeerd. Deze
morele regels liggen niet vast; ze zijn ingebed in de samen-
leving waarin ze van kracht zijn, en daarmee ook aan ver-
anderingen onderhevig.
Dat gezinnen economische eenheden zijn, of dat ge -
zinsleden economische banden met elkaar hebben, is in de
naoorlogse sociologie uit het oog geraakt. Vooral Ameri-
kaanse sociologen, met Talcott Parsons als invloedrijk
auteur, stelden dat het gezin in moderne westerse samenle-
vingen steeds meer functies, waaronder de economische,
verloren had, aan andere instituties had moeten over -
dragen, en nog vrijwel uitsluitend socialiserende en affec-
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tieve functies had overgehouden. Deze these van functie-
verlies is algemeen aanvaard in de naoorlogse gezins -
sociologie, waarmee economische bindingen uit het zicht
verdwenen. Er ontstond een nieuw relatie-ideaal: het
 ideaal van in timiteit, van onderlinge betrokkenheid, van
affectieve  bindingen die de economisch-zakelijke zouden
hebben ver vangen; het ideaal van een ‘pure’ relatie, een
persoon lijke intieme verhouding, niet verweven met eco-
nomische be langen.2 Gezinnen zijn echter nog steeds ook
economische eenheden. Maar dat neemt niet weg dat 
de bindingen tussen gezinsleden verschoven zijn, dat de
economische rechten en plichten van gezinsleden zijn ver-
anderd. 
Gezinnen waren van oudsher overlevingseenheden:
ouders zorgden voor voedsel en onderdak, en de kinderen
hielpen zodra ze daartoe in staat waren, mee op het land of
in het huishouden. Als ze buiten de deur gingen verdienen,
droegen ze hun ouders kostgeld af. Ouders waren afhanke-
lijk van de hulp en de verdiensten van hun kinderen.
Ouders zorgden voor de kinderen, maar kinderen op hun
beurt weer voor de ouders. Kinderen waren, in afwezig-
heid van de huidige verzorgingsstaat, een oudedagsvoor-
ziening. De ruil was wederkerig, en in de eerste plaats eco-
nomisch. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de emotionele
steun en betrokkenheid die later zoveel aandacht kregen
afwezig waren.

affectieve  bindingen

Wat is veranderd? Ouders zorgen nog steeds voor voedsel
en onderdak, en voor nog veel meer, maar kinderen helpen
minder mee. Ze leveren niet langer loon, noch arbeids-
kracht. En kinderen zijn geen investering meer voor later.
Deze economische nutteloosheid van kinderen is een relatief
recent verschijnsel, vooral beperkt tot industriële samenle-
vingen. Kinderen zijn duurder geworden: de uitgaven aan
kinderen zijn de laatste decennia gestegen,3 er wordt voor-
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al meer geld besteed aan hun sociale en culturele ontwik-
keling. De tijd dat ze naar school gaan is in deze eeuw
steeds langer geworden. Jongens moesten als het nodig
was na de lagere school helpen in de zaak of ‘achter de
koeien’, ook al konden ze goed leren. En de meisjes moes-
ten meehelpen in het huishouden, zeker als de moeder uit-
viel (door ziekte, veelvuldige zwangerschappen of vroeg
overlijden). Het is nog maar recent dat meisjes door
mogen leren, ook als het de ouders goed zou uitkomen als
ze thuis helpen. 
Ouders investeren veel in kinderen, meer dan vroeger:
op breder gebied – culturele vorming, sport, muziek: cul-
tureel kapitaal –, en met hogere kosten,4 maar de vanzelf-
sprekende terugbetaling in de vorm van zorg voor de oude
dag is verdwenen. Ouders verwachten geen economische
tegenprestatie, maar – in lijn met de huidige affectieve re -
latie-idealen – liefde en betrokkenheid. Dit ideaal kon zich
ontwikkelen omdat ouders het geld van kinderen minder
nodig hebben: door de welvaartsstijging en verzorgings-
staat is de familiale ondersteuning, in dit geval door de kin-
deren, minder nodig geworden.

onzekerheden 

Er bestaat echter onzekerheid aan twee kanten. In de eer-
ste plaats over de vraag wat ouders hun kinderen moeten
meegeven in deze samenleving waar ze later wat aan heb-
ben; wat met andere woorden overlevingswaarde heeft. In
de tweede plaats over de vraag wat ouders van hun kinde-
ren terug kunnen verwachten.
Ouderlijke zorgen zijn niet alleen gericht op fysieke
overleving van hun kinderen, maar hebben ook betrekking
op de plaatsing van hun kinderen in de wereld. Daarin zit
ook het belang van de familie: familiebanden zijn niet
alleen belangrijk voor liefde en hechting (waar ontwikke-
lingspsychologen en pedagogen zich mee bezighouden),
maar ook voor de identificatie: de invoeging van het indivi-
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du in de structuur van onderlinge betrekkingen, in de rela-
tionele orde van de verwantschapsstructuur die mensen
het elementaire gevoel geeft waar ze bij horen (zie de uitge-
breide antropologische literatuur over dit onderwerp).
Maar het gaat ook om een andere plaatsing: in de maat-
schappelijke orde, van sociale klasse, sekse, generatie, etni-
sche groep. Deze zorgen zijn van alle tijden, maar de invul-
ling is historisch specifiek: wat de plaats in die orde be -
tekent en wat je moet doen om die plaats te verwerven, 
te be houden of te verbeteren kan aanzienlijk verschillen.
En daarmee ook wat ouders hun kinderen moeten mee -
geven om hen goed toe te rusten voor de arbeidsmarkt 
en de hu we lijksmarkt. Gaat het om fysieke vermogens
(lichaams kracht, vruchtbaarheid, schoonheid), om morele
eigenschappen (eerlijkheid, deugdzaamheid), om goede
diploma’s of om sociale vaardigheden als handigheid en
verbale en communicatieve vermogens. Met andere woor-
den: welk kapitaal wordt doorgegeven, en wat is de waarde
van de verschillende soorten van kapitaal.5

Mijn indruk is dat huidige ouders vaak niet goed weten
wat ze hun kinderen moeten meegeven – als gevolg van
ontwikkelingen als de diploma-inflatie, de veranderingen
op de arbeidsmarkt waarin een grotere flexibiliteit van
mensen wordt gevraagd –, en hen maar breed trachten toe
te rusten. Naast de nadruk op diploma’s wordt veel waarde
gehecht aan hun ontwikkeling op gebied van sport, van
muziek, van cognitieve vaardigheden (waartoe kostbare
computerspelletjes worden aangeschaft).
Het gezin heeft een aantal belangrijke functies: het voe-
den, het opvoeden, maar ook het plaatsen van de jongen.
Het gezin valt ook te zien als maatschappelijke sorteerma-
chine: kinderen die affectief en intellectueel niet voldoen-
de kapitaal meekrijgen zijn later minder goed bestand
tegen maatschappelijke tegenslag; of kunnen althans hun
kansen minder goed benutten, omdat ze de nodige sociale
en affectieve reserve missen. De manier waarop kinderen
opgevoed zijn en wat ze van huis uit meekrijgen is van
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vitaal belang voor de kracht en flexibiliteit waarmee een
volgende generatie opereert.6

Er is sprake van een spanning: kinderen zijn een levens-
doel geworden, en niet langer een levensverzekering. Ze
zijn sterk gewenst, dus moet je ze ook veel geven. Ze zijn
levensdoel geworden, dus moet er veel in geïnvesteerd
worden. De samenleving is harder geworden, dus moeten
ze goed beslagen ten ijs komen als ze volwassen zijn
geworden; dus moet er veel in hen geïnvesteerd worden.
Maar er is minder tijd, want beide ouders zijn buitenshuis
gaan werken. Dit kan het huidige gezinsleven behoorlijk
onder druk zetten, en ouders het gevoel geven tekort te
schieten en hun kinderen onvoldoende te geven of te kun-
nen geven.7

wat terug te  verwachten?

Wat kunnen of mogen ouders van hun kinderen terugver-
wachten? Ouders investeren veel tijd en energie in hun kin-
deren, ookwanneer daar geen ‘winsten’ of baten tegenover
staan. Wat ouders hopen dat kinderen hen (terug) geven is
liefde, betrokkenheid, gezelligheid, contact met kleinkin-
deren. 
De plichten van ouders ten opzichte van kinderen zijn in
deze samenleving duidelijker omschreven dan omgekeerd.
Er is op dit moment weinig overeenstemming over ver-
plichtingen van (volwassen) kinderen ten opzichte van
hun ouders. Kinderen bepalen de mate van betrokkenheid
enonderlingeverbondenheid: ouders zijnhierin terughou-
dend, bang om veeleisend en bemoeizuchtig te zijn. Maar
ouders en kinderen blijken elkaar geregeld te bellen en op
te zoeken. Er bestaan duidelijke hulppatronen tussen de
generaties, die vaak niet financieel van aard zijn, maar be -
staan uit huishoudelijke hulp, kinderoppas, hulp bij ziekte,
morele en emotionele steun, en gezelligheid.8 Financiële
giften of overdrachten lopen – en dat is een recente  ont -
wikkeling     – hoofdzakelijk van ouders naar kinderen. Af -
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dracht van loon vindt niet meer plaats; en ook kostgeld is in
onbruik geraakt, nu het belang van de kinderbijdrage voor
de gezinseconomie sterk verminderd is. Daarmee is ook de
moraliteit van deze impliciete ruil verdwenen: de moraal
van ‘je hebt zoveel voor de kinderen gedaan, dan mag je iets
terug verwachten’; van kostgeld als compensatie voor de
ouderlijke inspanningen. Dat was nog de teneur in de jaren
vijftig, zoals blijkt uit de adviesrubriek Margriet Weet
Raad. In de jaren zeventig geldt, dat ouders niet aan hun
kinderen mogen verdienen. Het is de ouderlijke plicht om
je kinderen een goede start te geven, en je daarvoor offers
te getroosten. De ouderplicht is duidelijk, de kinderplicht
is hier verdwenen. Dan nog kostgeld willen heet ‘profite-
ren van je kinderen’, en dat wordt afgewezen; ‘dan moet je
geen kinderen nemen’.9

Voelen kinderen dan geen verplichtingen meer jegens
hun ouders? Hierover ondervraagde studenten vinden de
langdurige financiële afhankelijkheid van ouders vanzelf-
sprekend, en willen daar ook niet dankbaar voor zijn; ze
beschouwen dit als een normale en vanzelfsprekende
ouderplicht. Maar wel hebben ze een verantwoordelijk-
heidsgevoel jegens hun ouders, en voelen ze de verplich-
ting om iets van zich te laten horen, regelmatig thuis te
komen, hen te helpen bij ziekte; het ligt op het vlak van
bezoek en aandacht (liefde, aandacht, zorg), niet van finan-
ciële terugbetaling. Ouders willen niet dat hun kinderen
zich verplicht voelen tegenover hen, en eisen geen dank-
baarheid voor wat ze voor hun gedaan hebben. Deze ge -
voelens passen niet meer, en ouders zullen, als ze verstan-
dig zijn, ervoor waken deze al te expliciet te uiten. Maar als
ze eerlijk zijn zullen ze zich soms teleurgesteld voelen als
ze heel lang niets van hun kinderen horen, en zich soms
afvragen: waar doe je het allemaal voor. Deze gevoelens
verwijzen naar een impliciete norm, naar onuitgesproken
regels over geven, ontvangen en teruggeven. Aan teleur-
stelling, wreveligheid, verongelijktheid en spanningen
hierover kun je de regels ontwaren die overtreden worden. 
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Terzijde: er moet langer voor ouders gezorgd worden,
omdat ze langer leven (demografische verschuiving). Voor
hun volwassen kinderen zijn dat soms piekjaren: een dub-
belbelaste periode, omdat de zorg voor kinderen (die laat
geboren zijn: oude ouders), het maken van carrière en de
zorg voor ouders (die langer leven) samen kunnen vallen.
Dit komt vaak onevenredig neer op vrouwen. De inkrim-
ping van de thuiszorg en het concept van mantelzorg komt
vaak neer op (volwassen) dochterzorg.

Waar teveel of te weinig wordt gegeven ontstaan proble-
men, maar de opvattingen hierover – over goed ouder-
schap en goed kindschap  – zijn verschillend en verander-
lijk. Als ouders te weinig geven aan zorg, liefde en aan-
dacht kunnen gevoelens van tekort gedaan zijn ontstaan,
of van teleurstelling of wantrouwen, die soms niet meer
overgaan en alle latere verhoudingen kunnen kleuren.

twee punten tot  slot:

Het is mogelijk dat materiële bindingen tussen gezinsle-
den weer belangrijker zullen worden nu de verzorgings-
staat afbrokkelt. (Denk aan het verplichte verhalen van bij-
standskosten op de verdienende ex-partner, het ter discus-
sie stellen van de ouder-onafhankelijke basisbeurs, het feit
dat schoolverlatende kinderen minder makkelijk recht
kunnen doen gelden op een uitkering.) Dit zou echter
ingaan tegen het relatie-ideaal van belangeloosheid, van
affectie als enige legitieme basis voor een relatie.
Er heersen op dit moment twee strijdige beelden over
de verhouding tussen ouders en kinderen. Ouders zouden
veel in hun kinderen investeren, en meer aandacht voor
hen hebben dan vroeger. En daar tegenover de indruk dat
ouders steeds minder tijd hebben voor hun gezin en steeds
meer kiezen voor hun werk. Volgens de Amerikaanse
socioloog Coleman investeren ouders minder in hun kin-
deren, en hij wijt dit aan het doorbreken van de economi-
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sche wederkerigheidsrelatie zoals die eeuwenlang bestond
tussen ouders en kinderen. Ouders zouden niets meer van
hun kinderen terugkrijgen. Het is de vraag of ouders zo
economisch denken, en de betrokkenheid van hun kinde-
ren jegens hen niet ook ervaren als ‘iets terug krijgen’. Ook
de Amerikaanse sociologe Arlie Hochschild stelt dat
ouders steeds meer voor hun werk kiezen, onder druk van
het heersende arbeidsethos. Het leven thuis komt hierdoor
steeds meer onder druk te staan, waardoor ouders zich
ontspannener gaan voelen op het werk dan thuis. En dan
ook weer liever langer op het werk blijven. 
Het is de vraag wat hier, in dit land, sterker zal worden:
de behoefte om weer meer aandacht te geven aan het gezin
en de kinderen of aan het werk, wat ook een gulzig insti-
tuut is en veel van mensen vraagt. Ik hoop dat veel ouders
in staat zijn om de gulzigheid van dat laatste instituut
enigszins in toom te houden. 
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