
jan  gerr is
Gezinsopvoeding en gezinsrelaties: 
Functionele wederkerigheid als antecedent voor
positieve uitkomsten.

inleiding

‘Omdat we van ons zelf geen huis zijn’: deze dichterlijke
regel betekent dat wijzelf niet de stabiliteit en vastigheid
zouden hebben van een huis, en sterker nog, dat we aan
onszelf niet voldoende zouden hebben om een thuis te
kunnen zijn. 
In deze bijdrage wil ik een aantal gedragswetenschappe-

lijke inzichten uit met name de gezinspedagogiek en -psy-
chologie aandragen om te laten zien dat het zelfs niet vol-
doende is dat er meerdere personen zijn, bv. ouders en kin-
deren, om een ‘(t)huis’ te vormen, maar dat voor een
‘(t)huis’ de onderlinge relaties en interacties een minimaal
niveau van functionele wederkerigheid moeten hebben.
De hoofdvraag van deze bijdrage zal zijn in hoeverre func-
tionele wederkerigheid tussen gezinsleden bijdraagt tot
positieve uitkomsten. Daarmee is tevens aangegeven dat
er ook sprake kan zijn van dysfunctionele wederkerigheid
gekoppeld aan negatieve ontwikkelingsuitkomsten. Hier-
bij kijken we naar uitkomsten zowel op het vlak van de per-
soonlijke-individuele ontwikkeling, als op het vlak van
duurzaamheid en stabiliteit van onderlinge relaties. In het
verlengde van deze vraag naar de samenhang tussen de
mate van functionele wederkerigheid in gezinsrelaties en
positieve uitkomsten bij kind en jongere, ligt de vraag naar
de samenhang van de mate van functionele wederkerig-
heid in primaire relaties in gezin en huwelijk met de stabili-
teit van deze relaties (cf. Gerris, 1995).
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In deze studie laten we een aantal voorbeelden zien van
het wederkerigheidsprincipe tussen ouder en kind in de
pre-verbale babyfase, de fase van de kindertijd en de ado-
lescentie. Verder komt het wederkerigheidsprincipe aan
bod op het niveau van de gedragsuitwisseling, het relatio-
nele niveau, het intergenerationele niveau, het mentale
niveau, en het moreel-normatieve niveau. Geïnspireerd
door gegevens uit de intergenerationele evolutionaire
socialisatietheorie eindigen we met de vraag: Functionele
wederkerigheid, wordt dat de impliciete relationele morele
en genetische ‘norm’ voor een positieve ontwikkeling van
individu en samenleving?

wederkerigheid in  de  ouder-
k indrelatie

Wanneer we zeggen dat de ouder-kind relatie een wederke-
righeidsrelatie is, lijkt dat vanzelfsprekend. Toch levert een
wederkerigheidsbenadering niet alleen vernieuwende
inzichten op in opvoedingspraktijken, ze maakt ook objec-
tiverende criteria zichtbaar waaraan interpersoonlijke
relaties in het algemeen en ouder-kind relaties in het bij-
zonder kunnen worden beschreven en beoordeeld.
Het nieuwe van een wederkerigheidstheorie in wording

is dat ze voortkomt uit een fundamenteel andere visie op
de ouder-kind relatie. Zowel uit de praktijk als uit de theo-
rie van ouder-kind relaties weten we dat het kind zelf een
niet geringe invloed kan hebben op zijn of haar opvoe-
dingsomgeving. We hebben langzamerhand steeds meer
oog gekregen voor het feit dat de bijdrage van het kind aan
de eigen ontwikkeling zo groot is dat een unidirectionele,
de ouder centraal stellende benadering als achterhaald
beschouwd moet worden. Deze klassieke unidirectionele,
‘social mold’ top-down benadering is inmiddels vervangen
door de opvatting van de ouder-kindrelatie als een bidi -
rectioneel proces (Bell, 1968). In de beginjaren van deze
bidirectionele benadering lag volgens Tinsley en Parke
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(1983) een sterk accent op de invloed van baby op ouder,
mede omdat men zich bewust werd van de enorme hoe-
veelheid gedragscapaciteiten van baby’s. De bijdrage van
het jonge kind aan de interactie met de verzorgende ouder
heeft velerlei vormen, waaronder biologisch gebaseerde
cycli van alertheid en aandacht en afwezigheid daarvan
(Lester e.a., 1985). Baby’s kijken je niet constant aan, maar
wisselen aankijken en wegkijken af in een soort cyclus.
Daarnaast is in dit verband ook gekeken naar de invloed
van kindkenmerken zoals leeftijd, geslacht, intelligentie,
impulsiviteit of temperament. Het onderzoek vanuit een
kind-gecentreerde benadering heeft vervolgens geleid tot
een wederkerigheidsbenadering, waarin ouder en kind
elkaars gedrag wederzijds reguleren. Schaffer (1984; 1996)
laat het voorbeeld zien van ‘turntaking’-interacties tussen
moeder en baby tijdens de eerste vocalisatiepogingen en
tijdens de voeding. Uit observaties blijkt volgens Schaffer
dat al in de eerste maanden de vocale uitwisselingen tussen
moeder en kind een om-de-beurt-patroon volgen. Opmer-
kelijk is dat dit beurt-patroon hoofdzakelijk tot stand komt
doordat de moeder haar vocalisaties qua timing en qua
semantiek, syntaxis, fonologie (dit wordt ‘motherese’ ge -
noemd) volledig aanpast aan de vocalisatieperiodes van
het kind. Onderzoekers zoals Schaffer (1996) en Kaye
(1982) benadrukken dat moeders min of meer intentioneel
sensitief reageren en zich invoegen in deze gedragscycli
van het jonge kind. Het is met andere woorden de volwas-
sene die, door zich sensitief in te voegen, de interactie
gaande houdt. Een ander voorbeeld van beurt-interacties
vindt plaats tijdens het voeden. Kaye (1977) heeft aange-
toond dat moeders tijdens een zuigperiode rustig zijn, en
tijdens zuigpauzes actief zijn door te aaien, te praten, te
kietelen. Door zich in het natuurlijke zuigritme in te pas-
sen, bouwt de moeder een beurt-patroon op. 
Typerend voor het hierboven beschreven type van

ouder-kind interacties is dat de ouder zich allereerst sensi-
tief invoegt in de aan-uit organisatie van het kindgedrag.
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Op de tweede plaats valt op dat de ouder de actor-rol van
het kind aanvult of zelfs geheel of gedeeltelijk invult zoals
bij bewegings- en vocalisatie-uitwisselingen. Het resultaat
van deze twee componenten is dat het lijkt alsof er sprake
is van een echte ‘volwassen’ conversatie. Met name gedu-
rende het eerste levensjaar verandert deze alsof-reciproci-
teit meer en meer in een echte reciprociteit, ook al blijft er
nog gedurende de hele socialisatieperiode de ouder-kind
relatie gekenmerkt door een zekere asymmetrie. Geduren-
de het eerste levensjaar ontwikkelt het kind naast het besef
van object-permanentie, dit is het besef dat objecten blij-
ven bestaan, er nog zijn, ook al zijn ze uit het zicht verdwe-
nen, ook het besef van persoons-permanentie, dit is het
besef dat een persoon als lichamelijke eenheid bestaat
onafhankelijk van anderen. Een illustratie hiervoor vor-
men de kiekeboe- en verstop-spelletjes, waarbij het jonge
kind rond 12 maanden duidelijk op zoek gaat naar een ver-
stopt speelgoed en zelf ook intentioneel en doelgericht sig-
nalen kan geven aan de ouder, bijvoorbeeld om iets aan te
reiken. Dit betekent onder meer dat het kind rond zijn eer-
ste levensjaar voldoet aan de basisvoorwaarden voor echte
reciprociteit. “Reciprociteit verwijst naar het besef dat een
interactie in stand gehouden wordt door de actie van beide
partners, en dat bovendien de rollen gecoördineerd moe-
ten worden en kunnen worden omgekeerd” (Schaffer,
1996, p. 116). Het zou in het kader van dit hoofdstuk te ver
voeren om uitgebreid in te gaan op de verdere stadia van
ontwikkeling die het kind doorloopt in de ontdekking van
de eigen subjectieve identiteit en die van anderen. Hierbij
hoort onder andere ook de ontdekking dat anderen eigen,
van het zelf onderscheiden bedoelingen, gedragingen,
emoties, waarden etc. hebben. Hiermee wordt verwezen
naar de ontwikkeling van sociale cognities en sociale rela-
ties zoals die tegenwoordig onderzocht wordt onder de
noemer van ‘theory of mind’ (Schaffer, 1996; Wellman,
1990). Het is in dit verband voldoende te constateren dat
de ontwikkeling van sociale relaties en de mentale repre-
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sentaties daarvan in sociale cognities gekenmerkt wordt
door een steeds sterker naar voren komen van het principe
van wederkerigheid. Zo ontwikkelt het kind het vermogen
van sociaal perspectief-nemen via tussenstappen van een
ego-gecentreerde kijk op de ander en de sociale omgeving,
een geleidelijke differentiatie van de perspectieven van ego
en alter tot een niveau van wederkerig perspectiefnemen
waarin het kind, dat wil zeggen de jongere in het leeftijds-
bereik van 14 tot 16 jaar, beseft dat zowel zelf als ander
zichzelf kunnen zien vanuit het standpunt van de ander,
dat de perspectieven van zelf en ander op elkaar betrokken
zijn (positief of negatief), en dat zelf en ander deze dyna-
miek van perspectief-geven en perspectief-nemen kunnen
aanwenden in de omgang met anderen ten bate van zich-
zelf, de ander of een derde persoon of zaak (cf. Gerris, e.a.,
1997; Gerris & Soeter, 1997). Met ‘perspectiefnemen’
wordt in het algemeen en in dit artikel in het bijzonder ver-
wezen naar het vermogen je zodanig te kunnen verplaat-
sen en inleven in de positie en persoon van de ander dat je
de gevoelens, gedachten en waarden van de ander begrijpt
en kunt plaatsen in zijn/haar referentiekader, zonder dat
dit inlevingsproces gepaard gaat met vooroordelen of
voorgegeven informatie over de ander zijn gevoelens,
gedachten, etc. 
Het zal duidelijk zijn dat dit niveau van wederkerig-

heidsbesef tot stand komt met behulp van talloze uitwisse-
lingen, contacten, meningsverschillen en soms botsingen
zowel met andere kinderen (leeftijdsgenoten), als ook met
ouders. Het zal ook duidelijk zijn dat deze sociale dimensie
ten grondslag ligt aan de morele ontwikkeling. Het morele
komt tevoorschijn in een actuele of virtuele afweging van
waarden en belangen tussen zelf en ander. Wederkerig-
heid als morele norm bestaat eigenlijk uit de gulden regel
die luidt dat je zo dient te handelen ten opzichte van een
ander, zoals je zelf door de ander behandeld wilt worden.
Kortom: “Wat u niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een
ander niet” of positief geformuleerd: “Gelijk gij wilt dat u
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de mensen doen, doet gij het evenzo” (Habermas, 1983).
Het is interessant om te verwijzen naar de transcenderen-
de betekenis die het begrip wederkerigheid krijgt bij
Ricoeur (1995) in de ervaring en realisering van vrijheid
door ego en alter. Realisering van de vrijheid van ego en
alter impliceren elkaar wederzijds, waarbij het morele han-
delen er volgens Ricoeur op gericht is om de vrijheid van
de ander te bevorderen. In de sociologische en sociaal-psy-
chologische literatuur komen we reciprociteit tegen als
morele norm in de betekenis van “moral belief” van indivi-
duele personen, die als motief of als interne causale factor
zijn invloed kan doen gelden op sociale handelingen en
relaties. Volgens Gouldner (1960) geeft reciprociteit als
“moral belief” aan dat de ene partij iets terug moet doen
als ze iets van de andere partij ontvangt. Deze ‘moral
belief’ motiveert en reguleert volgens Gouldner reciproci-
teit als een uitwisselingspatroon en helpt aldus uitbui-
tings-relaties te voorkomen (cf. Uehara, 1995). Uehara
(1995) wijst onder meer op mogelijke empirische samen-
hangen tussen reciprociteitsopvattingen van mensen en
het geven dan wel ontvangen van sociale ondersteuning
door familieleden, vrienden en kennissen.
Naast dit reciprociteitsbegrip als ‘moral belief’ wijst

Uehara (1995) in navolging van Gouldner op reciprociteit
als patroon van uitwisseling van rollen en plichten. Deze
reciprociteit als sociale uitwisseling van goederen, dien-
sten en rollen ligt ten grondslag aan het dynamische socia-
le proces waardoor wederzijdse afhankelijkheid van men-
sen ontstaat. 

wederkerigheid al s  gedrags  -
uitwissel ing

Naast het begrip van reciprociteit als ‘moral belief’ en als
dynamiek van sociale uitwisseling, moeten we reciproci-
teit vanuit het thema van dit hoofdstuk ook op gedragsni-
veau beschrijven. Wederkerigheid als gedragsuitwisseling
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tussen twee interactiepartners betekent in het algemeen
dat gedragingen van de ene partner zodanig verbonden
raken met die van de andere partner dat er sprake is van
een transactie. Transacties zijn in feite circulaire oorzaak-
gevolg gedragsketens die zich over langere termijn kunnen
uitstrekken. Wanneer bijvoorbeeld in de communicatie
tussen ouder en kind het kind bij herhaling weigert te vol-
doen aan een verzoek van de ouder, kan zich een negatief
uitwisselingspatroon ontwikkelen, waarbij verzoeken van
de ouder gericht op dat kind vaker uitlopen op botsingen
en ruzie.
Transacties bestaan uit wisselwerkingen tussen bijvoor-

beeld gezinsleden (ouders onderling, kinderen onderling,
ouders en kinderen) die na verloop van tijd kunnen resulte-
ren in een positieve-functionele of negatieve-dysfunctio-
nele ontwikkeling van de betrokken personen en van het
systeem van gezinsrelaties. In Figuur 1 wordt schematisch
weergegeven hoe gedragingen van de opvoeder gekoppeld
raken aan gedragingen van het kind en omgekeerd; bij-
voorbeeld het kind heeft weinig impulscontrole en weigert
luidruchtig te voldoen aan het verzoek van de ouder om
zijn kamer op te ruimen. Weergegeven in termen van
Figuur 1 (bovenste helft, ouderkant) kunnen we het voor-
beeld als volgt uitwerken:
- Opvoedingsgedrag: Wil je je kamer opruimen?
- Gevolg opvoedingsgedrag: Kind weigert luidruchtig en
ouder ruimt de rommel zelf op.

Het is aannemelijk dat de ouder niet zo veel succes ver-
wacht (zie Figuur 1: Verwachtingen opvoeder over effecti-
viteit) wanneer hij of zij een volgende keer in een vergelijk-
bare situatie een dergelijk verzoek herhaalt. De ouder kan
aldus zichzelf als een minder competente opvoeder gaan
zien (zie Figuur 1: Opvoedingscompetenties) maar ook
een minder positieve evaluatie opbouwen van het karakter
en de persoon van zijn/haar kind (zie Figuur 1: Beeld van
kind/jongere – persoonsbeschrijving). Aan de kant van het

108
Paul van Tongeren (red.), ‘Omdat wij van ons zelf geen huis zijn’. Over gezin en wederkerigheid 

Valkhof Pers, Nijmegen 1998 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 86.1) 



kind wordt op analoge wijze een keten opgebouwd (Figuur
1, onderste helft, kindkant): Gedrag kind: Het kind weigert
luidruchtig met als ‘belonend’ gevolg dat de ouder zelf de
rommel opruimt. Als gevolg hiervan heeft het kind de ver-
wachting (zie Figuur 1: Verwachting kind over effectiviteit
eigen gedrag) dat een volgende keer eenzelfde weigerach-
tig gedrag succes zal opleveren (zie Figuur 1: effectiviteit
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Figuur 1: Gedragsuitwisseling tussen ouder en kind-jongere:
 Ontstaan van positieve en negatieve ketens van weder -
kerigheid

Zelfbeeld. Beeld van kind/jongere

Opvoedingscompetentie

Verwachtingen opvoeder
over effectiviteit opv. gedrag

Opvoedingsgedrag- Gevolgen opvoedings- 
reactie gedrag-efficacy
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efficacy reactie

Verwachting kind/jongere
over effectiviteit eigen gedrag

in o.k. interactie

Competentie als interactiepartner

Zelfbeeld. Beeld van opvoeder

Paul van Tongeren (red.), ‘Omdat wij van ons zelf geen huis zijn’. Over gezin en wederkerigheid 
Valkhof Pers, Nijmegen 1998 

(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 86.1) 



eigen gedrag in opvoeder-kind interactie), en het kind kan
zichzelf gaan zien als succesvol in het naar zijn/haar hand
zetten van de opvoeder (zie Figuur 1: Competentie als
interactie-partner). Vervolgens kan het kind een zelfbeeld
ontwikkelen als “Ik ben de baas”, terwijl in zijn beeld van
de opvoeder in dit verband wellicht weinig opvoedings-
competenties voorkomen.
In dit sterk vereenvoudigde voorbeeld hebben we steeds

vermeld dat een bepaalde verwachting over het eigen
gedrag kan worden opgebouwd in een bepaalde richting,
om aan te geven dat we in dit betoog het niet hebben over
deterministische maar over probabilistische, wederkerige
gedragsuitwisselingen waarbij zowel ouder als kind een rol
spelen als “oorzaak” en “gevolg”.
Wanneer de ontwikkeling van ernstige gedragsproble-

men als resultaat gezien kan worden van een ongunstige
inbreng van het kind (bv. geringe impulscontrole) en een
ongunstige inbreng van de ouder (bv. onbedoeld bekrach-
tigen van geringe impulscontrole door incompetent op -
voedingsgedrag) (cf. Patterson, 1982), kan een verstoring
van het systeem van gezinsrelaties niet uitblijven. Uit het
onderzoek van Patterson (1980) blijkt bijv. hoe de
betreffende agressieve kinderen de hiërarchische struc-
tuur van het gezin “op zijn kop zetten”.
Uit diverse onderzoekingen komt de suggestie naar

voren dat dergelijke circulaire of spiraalvormige transac-
ties worden opgebouwd en in stand gehouden doordat de
betrokken personen in de tijd verwachtingen ontwikkelen
over het gedrag van de ander en over hun eigen bekwaam-
heid het gedrag van de ander te beïnvloeden (Maccoby &
Martin, 1983; Patterson, 1982; Riksen-Walraven, 1983;
Bugenthal & Shennum, 1984). Dergelijke verwachtingen
en attributies ontstaan niet van de ene op de andere dag; ze
cumuleren op grond van voortdurende, zich herhalen-de
positieve of negatieve gedragsuitwisselingen tussen ouder
en kind. Totdat op den duur een relatie van een bepaalde
kwaliteit is ontstaan, die op zijn beurt weer het situatione-
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le verloop van dagelijkse interacties beïnvloedt. Wanneer
er in een vastgelopen gezinsrelatiesysteem aanwijzingen
zijn voor een dergelijke transactionele proces-verklaring,
is de interventiestrategie gericht op het doorbreken van de
ingeslepen vicieuze cirkel (Patterson, 1980; Lange, 1985).

Bovenstaande uiteenzetting maakt aannemelijk dat ge -
dragswederkerigheid zowel in de “infant”-periode als in de
latere kindertijd en adolescentiefase betekent dat beide
interactiepartners (ouder en kind) een belangrijke rol ver-
vullen in het handhaven van de interactie. Ook spelen
beide partners een belangrijke rol in de bepaling van de
richting waarin een bepaalde keten van gedragingen zich
ontwikkelt. In de socialisatieliteratuur wordt van verschil-
lende kanten erop gewezen dat de ouder een spilfunctie
vervult in het bepalen van de richting en kwaliteit van deze
gedragsuitwisselingen. Hierbij laten we onverlet de rol en
invloed die het kind heeft (zie ook Figuur 1). Bij de moeder-
infant interacties hebben we gezien dat het de moeder is
die bereid en bekwaam is om zich in te voegen in de
gedragscyclus van het kind. Schaffer en Crook (1978) wij-
zen op een aantal controletechnieken die ouders moeten
gebruiken om in een wederkerigheidsuitwisseling de ge -
dragsstroom van het kind te veranderen en bij te sturen.
Naast verbale controles waaronder gedragscontroles (bv.
geef, zet, leg, etc.) en aandachtscontroles (bv. kijk, luister,
etc.), onderscheiden Schaffer en Crook (1978) niet-verbale
controles eveneens gericht op het gedrag of de aandacht.
Uit het onderzoek van Schaffer en Crook (1978) blijkt dat
in het merendeel van de gevallen deze verbale en non-ver-
bale controles van moeders voorkomen als reactie op ini-
tiërend kindgedrag. Dat wil zeggen dat de geobserveerde
moeders hun controles invoegen in datgene waar het kind
mee bezig is. Hoe en wanneer de moeder reageert en
ingaat op het kind is afhankelijk van wat het kind doet.
Socialisatie is volgens Schaffer en Crook een proces dat
gebaseerd is op mutualiteit. “Socialization is based on a
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two-way relationship, and any theoretical model that neg-
lects this basic feature will fail to account for its very
essence” (Schaffer & Crook, 1978, p.77). Maccoby (1983,
1992; Maccoby & Martin, 1983) vat de ouder-kind op -
voedingsrelatie op als een proces van het kind invoeren in
een systeem van reciprociteit. Uit onze voorbeelden hier-
boven zal het duidelijk zijn dat we eigenlijk kunnen spre-
ken van functionele en dysfunctionele wederkerigheidsre-
laties. Niet alle ouder-kind relaties immers ontwikkelen
zich langs een positief traject van toenemende wederkeri-
ge responsiviteit. Kochanska (1997) benadrukt dat de mate
van mutuele reciprociteit of responsiviteit een belangrijke
kwaliteit is van de ouder-kind relatie die differentieert tus-
sen individuele dyades. Bovendien blijkt dat een dergelijke
mutuele of reciproke oriëntatie ten grondslag ligt aan een
hele reeks van indicatoren voor succesvolle socialisatie.

enkele uitkomsten van kindgerichte
functionele wederkerigheid

In de opvoedingsliteratuur wordt stelselmatig een verband
gevonden tussen gezinsopvoedingskarakteristieken en
ont wikkelingsuitkomsten bij kind en jeugdige. Wanneer
het gaat om de ontwikkeling van sociaal competent ge -
drag, de ontwikkeling van zelfvertrouwen en normbesef,
blijkt dat een combinatie van warme ondersteuning en
controle in de vorm van sturing en uitleg van de kant van
de ouders positief werkt (cf. Macobby & Martin, 1983;
Rollins & Thomas, 1979). Uit een longitudinale studie
naar de invloed van verschillende ouderlijke opvoedings-
stijlen van Steinberg (1994) blijkt dat een autoritatief op -
voedingspatroon bestaande uit een combinatie van drie
elementen: warmte en ondersteuning, democratische
regels en normcontrole, en een beroep doen op verant-
woordelijkheid, rijpheid en autonomie van het kind een
positieve invloed heeft op schooloriëntatie, schoolpresta-
ties en een negatieve werking op delinquentie bij adoles-
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centen. Een autoritair opvoedingspatroon bestaande uit
weinig ondersteuning en een overdosis aan restrictieve
controle leverde beduidend lagere scores op schoolpresta-
tie op, evenals een verwaarlozend patroon, terwijl de sco-
res op delinquentie juist hoger waren met name bij het
 verwaarlozende opvoedingspatroon. Ook als we naast
schoolprestaties kijken naar persoonlijkheidsontwikke-
ling blijkt een autoritatieve opvoedingsstijl een goede
garantie voor een geslaagde opvoeding (cf. Steinberg, e.a.,
1991), alhoewel met name in de adolescentiefase de mate
van betrokkenheid bij “afwijkende” leeftijdsgroepen een
complicerende factor kan zijn (Steinberg, e.a., 1992).
Maar laten we nog wat nauwkeuriger kijken en ons rich-

ten op een zeer belangrijke overgangsfase voor jongeren
namelijk de overgang van basisschool naar voortgezet
onderwijs: een ecologische overgang in sociale setting en
prestatiesetting die vaak samenvalt met het begin van de
puberteit met de daarbij behorende veranderingen in zelf-
concept en bewustwording van persoonlijke identiteit via
een serie van onzekerheden en twijfels. Met name in deze
kwetsbare leeftijdsgroep in de overgang naar een nieuwe
aanpassing speelt de ouderlijke opvoedingsstijl een be -
langrijke rol. Bornstein (1996) werkt in zijn studie naar
deze overgangsfase met vijf globale opvoedingscatego-
rieën: 1) “Support”: warmte, goedkeuring, acceptatie; 2)
“Attentiveness”: echt luisteren, aanmoedigen om over de
eigen gevoelens en gedachten te praten; 3) “Responsive-
ness”: actief reageren op behoeften van de jongere; 4)
“Guidance”: sturen, informatie geven over regels, gren-
zen, waarden en normen; en 5) “Receptivity to emotions”:
openheid van ouders om kinderen hun emoties te laten
uiten. 
De opvoedingsstijl bestaande uit een combinatie van

Support en Guidance bleek een positieve invloed te heb-
ben op schoolprestaties, zelfconcept, populariteit onder
leeftijdgenoten, en een negatieve invloed op probleemge-
drag. Deze invloed bleek zich zelfs uit te strekken over 2

113
Paul van Tongeren (red.), ‘Omdat wij van ons zelf geen huis zijn’. Over gezin en wederkerigheid 

Valkhof Pers, Nijmegen 1998 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 86.1) 



jaar en daarmee de risico’s van de overgangsfase tussen
10/11-jarige leeftijd en 12/13-jarige leeftijd aanzienlijk te
verkleinen (Bornstein e.a., 1996). De hierboven aange-
haalde positieve uitkomsten van een autoritatieve opvoe-
dingsstijl bestaande uit responsiviteit, kindgerichte stu-
ring en controle verwijzen in feite naar wederkerigheids-
kenmerken van ouder-kind relaties (zie ook Figuur 1).
Uit onderzoek op het gebied van de ontwikkeling van

delinquentie en deviant gedrag van jongeren blijkt dat 
de kwaliteit van de gezinsopvoeding een beslissende rol
vervult, naast uiteraard persoonlijkheidskenmerken (cf.
Sampson & Laub, 1993; Bahr, 1979). Een tekort aan per-
soonlijke investering van ouders in opvoedingssituaties
dat wil zeggen een teveel aan harde, onredelijke discipline-
ring en een tekort aan supervisie op het doen en laten van
kind en jongere, en een tekort aan affectieve gehechtheid
gaat samen met deviant gedrag. Bovendien blijkt een der-
gelijk opvoedingspatroon samen te gaan met de vorming
van vriendschappen met deviante leeftijdsgenoten (cf. Pat-
terson, e.a., 1989). Volgens Tolan en McKay (1996) komen
ouderlijke managementvaardigheden en gezinskenmer-
ken steeds weer terug als verklarende factoren voor anti-
sociaal gedrag van jongeren. Bij de managementvaardig-
heden leggen deze auteurs ook weer het accent op gebrek
aan supervisie (monitoring) en een harde, onredelijke
 disciplinering (cf. Loeber & Stouthamer-Loeber, 1987;
Loeber & Dishion, 1983; Patterson, e.a., 1992). Dit teveel
aan harde onredelijke disciplinering en eisen van de kant
van de ouder wijst in de richting van een patroon van dys-
functionele wederkerigheid in de gedragsuitwisseling tus-
sen ouder en kind (zie ook Figuur 1). Dysfunctionele
wederkerigheid kan er ook toe leiden dat een van de inter-
actiepartners zich uiteindelijk volledig terugtrekt uit de
interactie-uitwisseling. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld
een ouder of een jongere de interactie met de ander gaat
vermijden (cf. Patterson, 1980; 1982). Op den duur kan een
patroon van dysfunctionele wederkerigheid ertoe leiden
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dat de sociale relatie tussen beide interactiepartners wordt
beëindigd.
Uitdemeest recenteopvoedingsliteratuurkomensteeds

meer aanwijzingen voor de veronderstelling dat het idee
van wederkerigheid en responsiviteit dat ouders in hun
hoofd hebben in hoge mate bepaalt of ze een positief func-
tionele gedragsuitwisseling met hun kind kunnen opbou-
wen, en ook in verschillende leeftijdsfasen in stand kun-
nen houden. Kochanska (1997) wijst erop dat de interper-
soonlijke sensitiviteit van de moeder en haar perspectief-
neemvaardigheid (dit is de vaardigheid om zich te ver-
plaatsen in de positie en persoon van het kind) wel eens be -
palend zou kunnen zijn voor de bekwaamheid van de moe-
der om een syteem van positieve reciproke gedragsuitwis-
selingen aan te gaan. Vervolgens kan Kochanska (1997)
empirisch aantonen dat een wederkerige responsiviteits-
oriëntatie in de moeder-kind-relatie samengaat met posi-
tievere d.w.z. minder machtsuitoefenende uitwisselingen,
en met een hogere mate van internalisatie van waarden,
normen en regels. Het mogelijke gevolg hiervan is dat
ouders zich wat meer uit de sturende rol kunnen terug-
trekken en kunnen volstaan met een minimum aan druk,
waardoor het lijkt alsof de opvoeding “vanzelf” loopt.
Ouders hebben bepaalde ideeën en opvattingen niet

alleen over het wederkerigheidsaspect in de ouder-kind
relatie, maar ook over waarden, normen en doelen van 
de op voeding. Uit socialisatie-onderzoek is gebleken 
dat waardenoriëntaties van ouders weliswaar consistent
samenhangen met ouderlijke opvoedingsgedragingen,
maar deze samenhangen zijn steeds aan de lage kant. In
onze eigen zoektocht naar krachtige voorspellers voor
ouderlijk opvoedingsgedrag hebben we naast sociaal-eco-
nomische status en ouderlijke waardenoriëntaties van
conformiteit en autonomie gekeken of pedagogisch per-
spectiefnemen een sterkere voorspeller is voor opvoe-
dingsgedrag dan waardenoriëntaties. Gebruik makend
van een sociaal-cognitieve maat voor ouderlijk perspec-
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tiefnemen konden Gerris, Dekovic en Janssens (1997) aan-
tonen dat de bekende samenhang tussen sociaal milieu en
opvoedingsgedragingen vooral gemedieerd werd door
ouderlijk perspectiefnemen in plaats van ouderlijke waar-
denoriëntaties. Bovendien bleek dat ouders met hogere
niveaus van perspectiefneembekwaamheid een duidelij-
ker kindgerichte opvoedingsstijl hanteren. De samenhang
was zeer sterk. Ouders die in staat en bereid zijn ruimte te
bieden aan het perspectief van het kind dat wil zeggen aan
zijn/haar gevoelens, gedachten, bedoelingen en opvattin-
gen zullen wellicht ook in staat zijn ruimte te geven voor
een eigen persoonlijkheidsontwikkeling van de adoles-
cent. In de adolescentieperiode is het eveneens essentieel
dat een positief wederkerigheidsscenario wordt gevolgd
door ouders en jongeren (cf. Ge, e.a., 1995).
Uit een longitudinale studie van Janssens (1997) naar de

samenhang tussen agressie en opvoedingsgedrag blijkt dat
de mate van agressief gedrag van adolescenten gemeten in
1995 sterk bepaald wordt door de mate van agressie van
dezelfde kinderen in hun pre-adolescentie vijf jaar eerder
gemeten in 1990. Er bleek niet alleen sprake van een grote
continuïteit in agressief gedrag, maar ook in autoritair
opvoedingsgedrag, dat wil zeggen: autoritair opvoedings-
gedrag in 1995 kan men in hoge mate voorspellen uit auto-
ritair opvoedingsgedrag in 1990 (cf. de Veer, 1991). De
meest opvallende bevinding is dat er een invloedsrelatie
werd vastgesteld tussen autoritair opvoedingsgedrag van
moeders in 1990 en agressief gedrag in 1995 en tussen
agressief gedrag in 1990 en autoritair opvoedingsgedrag
van moeders in 1995 (Janssens, 1997). Dit betekent dat er
sprake is van een bi-directionele wederkerige invloed tus-
sen opvoedingsgedrag en agressief gedrag. Uit de studie
van Janssens (1997) blijkt bovendien dat deze wederzijdse
invloed tussen ouder en kind niet alleen geldt over een lan-
gere tijdsperiode van vijf jaar, maar ook in kleine tijdseen-
heden van seconden en minuten in een sequentie van posi-
tieve en negatieve communicatie tussen ouder en kind.
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Bovendien bleek dat negatieve communicatiesequenties
(een negatieve opmerking van het ene gezinslid wordt
gevolgd door een negatieve opmerking van een ander
gezinslid) significant vaker voorkomen in probleemgezin-
nen vergeleken met niet-probleemgezinnen (Janssens,
1997). Dit betekent dat er ook sprake is van een wederke-
righeidseffect over een kortere en langere tijdsperiode.
In het onderzoeksproject ‘Gezinsopvoeding onder

 adolescente kinderen’ (cf. Gerris, e.a., 1993; Gerris, e.a.,
1997) vinden we bovendien positieve samenhangen tussen
ouderlijke depressiegevoelens en ouderlijke stressgevoe-
lens enerzijds en anderzijds de mate van vandalistisch ge -
drag en druggebruik met name bij jongens. Een persoon-
lijke gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind, en een
responsieve niet al te conformistische opvoeding bleek
samen te gaan met minder vandalistisch gedrag en een
negatieve houding ten opzichte van delinquentie bij jon-
gens. Uit een overzichtsstudie van Rothbaum en Weisz
(1994) blijkt dat externaliserend probleemgedrag vooral
samenhangt met de kwaliteit van ouderlijke begeleiding,
de wijze waarop ouders al of niet aanmoedigen tot rijp
gedrag, machtsuitoefening door ouders en de mate van
synchroniteit (afstemming) tussen ouder en kind. Boven-
dien bleek dat een combinatie van vier of vijf opvoedings-
predictoren (waaronder de zojuist genoemde) bijna een
dubbel groot effect liet zien op externaliserend probleem-
gedrag, vergeleken met slechts één predictor variabele.
Daarnaast was opmerkelijk dat de belangrijkste effecten
vooral zichtbaar werden in de leeftijdsfase van de basis-
school en het voortgezet onderwijs (Rothbaum & Weisz,
1994).
Naast opvoedingsgedragingen en communicatiepatro-

nen moeten we natuurlijk ook kijken naar het gezinssys-
teem en met name naar de invloed van gezinsrelaties.
Allereerst kijken we naar de huwelijksrelatie of partnerre-
latie. Uit tal van studies blijkt dat er een consistente samen-
hang is tussen huwelijkskwaliteit, ouderlijke opvoedings-
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bekwaamheden en de ontwikkeling van het kind. Opval-
lend is dat er zowel een direct verband gevonden is tussen
huwelijksrelatie en dysfunctioneren van het kind, als een
indirect verband waarbij ouderlijk opvoedingsgedrag een
mediërende rol vervult (De Brock, 1994; Gerris, e.a., 1991;
Belsky, e.a., 1991). Ouders met een negatieve huwelijksbe-
leving zijn minder responsief en blijken minder affectie te
tonen naar hun kind. Volgens De Brock (1994) is het voor-
al de emotionele beschikbaarheid of afwezigheid van de
ouder die van groot belang is voor het functioneren van
het kind. Maar de invloed van de kwaliteit van de partner-
relatie werkt niet alleen op één moment of in één generatie.
Uit een longitudinale studie over vier generaties van Elder,
e.a. (1986) blijkt het volgende patroon: huwelijksconflicten
gaan samen met een overdosis aan restrictieve controle
van ouders en gedragsproblemen bij kinderen, en dit
patroon komt generatie na generatie terug. Wanneer deze
kinderen met een geschiedenis van gedragsproblemen en
voorbeelden te over van conflictueuze relaties en interac-
ties zelf een gezin stichten, blijken zij op hun beurt een
groot risico te lopen op huwelijksconflicten, negatief
opvoedingsgedrag en gedragsproblemen bij hun eigen kin-
deren. 
Deze gegevens over gezins- en huwelijksrelaties laten

zien dat een positieve wederkerigheid in de partnerrelatie
positief uitwerkt naar het kind. Kortheidshalve verwijzen
we in dit verband naar de onderzoekstraditie van de
balanstheorie van Gottman (1993). Zolang negatieve ge -
voels- en gedragsuitwisselingen tussen partners voldoen-
de gecompenseerd worden door positieve, en er dus balans
is tussen deze twee gedragsuitwisselingen, zal er sprake
zijn van een stabiele partnerrelatie. Ook hier vinden we
steun voor de conclusie dat positieve, functionele weder-
kerige gedragsuitwisselingen samengaan met positieve
uitkomsten (zie ook Figuur 1).
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slot:  wederker igheid over genera-
t ies  heen al s  uitdaging voor toe-
komstig  onderzoek

Een voorlopig laatste dimensie die we in dit artikel willen
aanbrengen aan het begrip wederkerigheid betreft de
intergenerationele doorwerking en versterking van func-
tionele en dysfunctionele wederkerigheidservaringen op
het niveau van de dagelijkse interacties, het niveau van de
relaties tussen ouder en kind, tussen broers en zussen
onderling, twee partners, en op het niveau van de mentale
opvattingen en beliefs over wederkerigheid. Alle hier
genoemde niveaus kunnen over de tijd heen doorwerken
van de ene generatie naar de andere generatie.
Een belangrijke uitdaging voor toekomstig gezinson-

derzoek bestaat dan ook uit het in kaart brengen van de
intergenerationele samenhangen en overdrachtsprocessen
waardoor positieve en negatieve gedragsuitkomsten in
stand blijven. Hierboven hebben we reeds melding
gemaakt van de mogelijke overdracht van conflictueuze
partnerrelaties van de ene generatie naar de andere (cf.
Elder, e.a., 1986). Uit de hoek van het onderzoek naar de
oorzaken van kindermishandeling wordt eveneens gewe-
zen op een patroon van intergenerationele overdracht, dat
wil zeggen, dat men ervan uitgaat dat er in ongeveer twin-
tig tot dertig procent van de gevallen rekening gehouden
moet worden met de mogelijkheid dat een mishandelende
of verwaarlozende ouder zelf als kind is mishandeld dan
wel verwaarloosd (Belsky & Vondra, 1989). Ook al zijn
deze intergenerationele studies nog beperkt in aantal, toch
wil ik verwijzen naar een interessante evolutionaire socia-
lisatietheorie (Belsky, e.a., 1991) die in het kader van een
lange-termijndenken niet mag ontbreken. Volgens deze
theorie kan men spreken van een positieve intergeneratio-
nele ontwikkelingsroute bestaande uit harmonieuze part-
ner- en gezinsrelaties met toereikende materiële en per -
soonlijke hulpbronnen in het gezin in de vorm van warm,
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democratisch sturend en responsief ouderschap en weder-
kerigheidservaringen in interpersoonlijke relaties; begin-
nend bij een veilige gehechtheid, uitmondend in een posi-
tieve, sociale en cognitieve ontwikkeling en samengaand
met een wat latere lichamelijke rijping en seksuele activi-
teit, waarbij uiteindelijk volgende generaties ouders over
het vermogen beschikken om duurzame intieme relaties
aan te gaan en te investeren in pedagogische verantwoor-
delijkheden voor een nieuwe generatie. Dat wil zeggen,
een intergenerationeel overgedragen wederkerigheidssys-
teem, met de daarbij behorende houdingen, vaardigheden
en persoonlijkheidskenmerken wordt als het ware lang -
zamerhand ook gedragsgenetisch verankerd.
De negatieve route zou dan, startend vanuit onvoldoen-

de materiële en persoonlijke hulpbronnen met de daarbij
horende frustraties en stresservaringen, zich uiten in
huwelijksconflicten en een hard restrictief controlerend
weinig kindgericht ouderschap zonder positieve wederke-
righeidservaringen, zonder innerlijke beelden van een vei-
lige, voorspelbare sociale omgeving, maar met een eerder
opportunistische interpersoonlijke oriëntatie uitmondend
in een problematische gedragsontwikkeling van hetzij
agressief-gewelddadige aard hetzij van een angstige terug-
getrokkenheid, en een relatief vroege lichamelijke rijping
en seksuele activiteit. Het eindresultaat zou zijn dat al -
dus opgegroeide generaties in mindere mate beschikken
over het vermogen, noch over het model van duurzame,
voorspelbare en responsieve interpersoonlijke relaties of
huwelijksrelaties, en evenmin aan voorwaarden voldoen
om succesvol te investeren in pedagogische verantwoorde-
lijkheden voor een nieuwe generatie. 
Van de ene kant kunnen we erop wijzen dat voor de ver-

schillende onderdelen in deze evolutionaire wederkerig-
heids-socialisatietheorie reeds aanzienlijke empirische
evidentie is verzameld. Hiervoor kunnen we verwijzen
naar de hierboven gegeven conclusies over de werking en
de effecten van wederkerige interacties en relaties tussen
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ouders en kinderen in de verschillende ontwikkelingsfa-
sen.Ook voor de veronderstelde samenhang met seksuele
rijping komt steeds meer empirische onderbouwing.
Stresserende, conflictrijke en machtsuitoefenende opvoe-
dings- en gezinsomstandigheden gaan samen met een eer-
der tijdstip van seksuele rijping (cf. Graber, e.a., 1995).
Deze samenhang is ook voor de Nederlandse jeugd aange-
toond (Dubas & Gerris, 1998). Het is echter voorlopig nog
de vraag of we inderdaad kunnen spreken van een gedrags-
genetische verankering van intergenerationeel herhaalde,
duurzame ervaringen van functionele dan wel dysfunctio-
nele wederkerigheid. Daarbij is eveneens nog onopgehel-
derd of deze gedragsgenetische verankering loopt via de
weg van eerdere seksuele rijping.
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