
kees  knipscheer
Hoe we onze ouders behandelen

De vraag: “hoe we onze ouders behandelen?” heeft een
soort taboe-karakter. Zowel binnen de eigen familiekring
als in gesprekken met vrienden en bekenden laten mensen
zich maar met moeite verleiden om dit onderwerp te the-
matiseren. Het risico dat sommigen zich er ongemakkelijk
bij voelen wil men liever vermijden, uitstellen of voorlopig
opschorten. Het is niet zo duidelijk of dit taboe-karakter
iets van recente datum is of niet. Ligt de inmiddels spreek-
woordelijk geworden individualisering c.q. modernisering
hieraan ten grondslag, speelt de nostalgie van het grootfa-
milie-ideaal ons nog steeds parten, of maakt de negatieve
publiciteit over de generatiekloof, verbroken familierela-
ties en volwassen kinderen die hun ouders verwaarlozen
mensen terughoudend? In het licht van een negatief gela-
den beeldvorming, koestert men het idee dat het “bij ons
zo slecht nog niet is”. Er lijkt sprake te zijn van een collec-
tieve samenzwering om de “eigen stal” schoon te houden,
in het belang van alle betrokkenen.
Het is niet de pretentie van dit artikel om de taboe-achti-

ge sfeer rond dit onderwerp te doorbreken. Ook is het in
genen dele de bedoeling om uit te werken hoe we onze
ouders zouden moeten behandelen. Ik wil slechts uitnodi-
gen tot een reflectie over de relatie tussen volwassen kinde-
ren en hun oude ouders, en vanuit uiteenlopende gezichts-
punten enkele kenmerken van deze relatie aan de orde stel-
len. Hieruit zou kunnen blijken dat het ongemak in onze
omgang met deze relatie tot het wezen van de relatie zelf
hoort. Betoogd wordt dat de relatie als zodanig tot op
zekere hoogte een ambivalent karakter heeft. Een ambiva-
lentie welke lange tijd verdoezeld is onder de morele lading
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die de relatie kenmerkte. Terwijl de morele lading verbrok-
kelde onder de zorgpretenties van de verzorgingsstaat,
werd de intimiteit van de relatie meer en meer in de privé-
sfeer getrokken. Een complex van factoren leidde aldus tot
onduidelijkheid in normatieve orientatie ten aanzien van
deze relatie. In navolging van Durkheim spreken we in der-
gelijke situaties van anomie (Knipscheer, 1986).
In de eerste paragraaf nemen we een korte historische

aanloop. Enkele structurele wijzigingen in het westerse
familieverband en in de huwelijksrelatie verscherpten im -
mers de eigenschappen die zo typisch zijn voor de ouder-
kindrelatie op latere leeftijd. In de volgende paragraaf
wordt achtereenvolgens gesproken over de asymmetrie, de
ambivalentie en de reciprociteit in de relatie. Deze analyse
van de ouder-kindrelatie op latere leeftijd geldt in principe
voor alle relaties. In de derde paragraaf stellen we de vraag
aan de orde in hoeverre er veranderingen optreden wan-
neer er bij de ouder een zodanige hulpbehoevendheid aan
de dag treedt dat er sprake is van afhankelijkheid. 

twee histor ische verschuiv ingen:
het  ontstaan van het  ad hoc-
 famil ieverband

Over de afgelopen eeuwen heen is er sprake van het gelei-
delijk ontstaan van een nieuw familieverband. Voor deze
gelegenheid zou ik willen spreken van een “ad hoc-familie-
verband”. Twee belangrijke veranderingen ten aanzien van
huwelijk en gezin lagen daaraan ten grondslag; een struc-
turele en een inhoudelijke, beide met elkaar verweven.
Tot voor enige eeuwen was het gebruikelijk dat het pri-

maire leefverband waarvan mensen deel uitmaakten werd
gevormd door de bloedverwantschap of de clan, beheerd
door de oudste vertegenwoordigers. In de patrilineaire
bloedverwantschap verliep dit langs de mannelijke lijn, in
de matrilineaire langs de vrouwelijke lijn (met allerlei be -
heersvormen, patriarchale, paternale en wisselende woon-
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vormen). In verband met de continuiteit was de bloedver-
wantschap verantwoordelijk voor de opeenvolging van de
generaties en voor het dagelijkse onderhoud van zijn
leden. Ook al was er niet steeds sprake van een collectief
beheer, in geval van nood kon een beroep gedaan worden
op de zogenaamde onderhoudsplicht. Opvallend hieraan
is dat er een doorlopende lijn is van generatie op generatie;
er is sprake van een duidelijke economische en sociale lots-
verbondenheid volgens een eenmaal vastgestelde lijn en
waaraan ieder lid onderworpen is. Ook het huwelijk was
zodanig gemoduleerd dat het in een dergelijk systeem
paste. De oorspronkelijk niet tot de bloedverwantschap
behorende huwelijkspartner werd geïncorporeerd en
moest zich distantiëren van haar eigen bloedverwanten.
Deze ietwat versimpelde weergave van de situatie van een
aantal eeuwen geleden is nodig om de draagwijdte van de
latere veranderingen te onderkennen. 
Als gevolg van talrijke economische en culturele ont-

wikkelingen werd het huwelijk structureel losgemaakt van
de bloedverwantschap, d.w.z. het huwelijk werd als een
relatief onafhankelijke eenheid gesitueerd tussen de twee
bloedverwantschapslijnen van de huwelijkspartners, met
gelijke rechten en plichten t.o.v. beide lijnen (Parsons,
1943; Bynder, 1969). Deze relatieve onafhankelijkheid ten
op zichte van beide lijnen werd mogelijk gemaakt, of ver-
sterkt door de behoefte aan individuele ontwikkeling, de
vrije keuze van huwelijkspartner, de grotere economische
zelfstandigheid in verband met de industriële ontwikkelin-
gen en een toenemende geografische en sociale mobiliteit.
Het is deze relatieve onafhankelijkheid die ertoe leidt dat
elk huwelijk in feite het startpunt vormt van een zoge-
naamd ad hoc-familieverband van ouders, kinderen, klein-
kinderen en hedentendage vaak achterkleinkinderen. 
Deze structurele onafhankelijkheid (Parsons sprak in

dit verband van isolatie) maakte ruimte voor een tweede
verandering. Huwelijkspartners werden gekozen op basis
van de taxatie om samen een “eigen wereld(je)” op te bou-

129
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) 



wen; onderlinge aantrekkingskracht, intimiteit en privacy
kregen prioriteit boven de allesoverheersende solidariteit
van de bloedverwantschap (Berger en Kellner, 1970; Ben-
nett et al, 1988). Als gevolg van het verdwijnen van de eco-
nomische noodzaak en het morele dictaat om de bloedver-
wantschapslijn in stand te houden, kregen affectiviteit en
affiniteit ook de overhand in de intergenerationele verhou-
dingen. De vraag “Hoe we onze kinderen behandelen”
kreeg hierin een grote vanzelfsprekendheid, de vraag
“Hoe we onze ouders behandelen” werd een problemati-
sche. Naarmate familieverhoudingen meer en meer
bepaald worden door de specifieke betekenis die familiele-
den voor elkaar hebben, verdwijnen de oorspronkelijke
vanzelfsprekendheden; in ieder geval tussen verre familie-
leden, ook tussen volwassen kinderen en hun ouders, soms
tussen broers en zussen en het minst tussen ouders en hun
kinderen. De betekenis in de opgaande lijn(en) ligt minder
voor de hand dan in de neergaande lijn. De verschuiving
naar een grotere differentiatie in de familierelaties met
meer en meer doorslaggevend accent op de betekenis van
de afzonderlijke relaties wordt wel de symbolisering van
de familieverhoudingen genoemd. 

de relatie  tussen ouders  en
 volwassen k inderen:  asymmetrie ,
ambivalentie  en  reciprociteit.

In het voorgaande is de vraag hoe behandelen we onze
ouders als een vraag van secundaire orde gekwalificeerd.
Dit werd in verband gebracht met structurele en symboli-
sche veranderingen in de verwantschapsverhoudingen.
Aan de hand van drie aspecten van de relatie tussen vol-
wassen kinderen en hun ouders laat zich dit toelichten.
Het problematische in de verhouding tussen ouders en

volwassen kinderen ligt voor mij niet in het feit dat kinde-
ren niet geïnteresseerd zouden zijn in hun ouders, zoals zo
gemakkelijk in populaire discussies wordt gesteld. Ook
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wordt de verhouding voor mij niet problematischer als een
moeder en haar volwassen dochter in een reclamespot
zichzelf “aanprijzen” als twee vriendinnen. Dat dit soort
dingen gebeuren zou wel een aanwijzing kunnen zijn dat
de relatie in onze samenleving niet scherp geprofileerd is.

asymmetrie

Ouders en kinderen zijn elkaars meest directe bloedver-
wanten. En anders dan vriendschappen die aangegaan en
verbroken kunnen worden, zijn bloedverwantschappen
gegevenheden waaraan niet te ontkomen valt. Met deze
ouders, met dit kind zal men het moeten klaren, levens-
lang. Die levenslange betrekking bergt per definitie een
zekere asymmetrie in zich welke zich niet geheel verdraagt
met de gangbare, in de dagelijkse omgang wellicht al te
gemakkelijk beleden gelijkheid(waardigheid)s-filosofie.
De laatste decennia dreigt deze asymmetrie gemakkelijk
uit het oog verloren te worden vanwege dat sterke accent
op de gelijkwaardigheid in primaire relaties. 
Ouders hebben een speciale betrokkenheid bij hun kin-

deren: ze zijn blij en trots wanneer het de kinderen goed
gaat en maken zich zorgen wanneer het hen niet goed gaat;
een betrokkenheid die in stand blijft, ook wanneer de kin-
deren uit huis zijn. Omgekeerd blijven kinderen doorgaans
geïnteresseerd in het wel en wee van hun ouders, maar
toch op een meer distante manier. Voor hen is het veel
minder ‘een voortdurend bezig zijn met’ dat zo kenmer-
kend is voor de relaties van ouders naar hun kinderen,
maar een ‘voor het geval dat het nodig mocht zijn’. Wel-
licht wordt deze betrokkenheid het meest gedragen door
hun gemeenschappelijke interesse in de kinderen van de
kinderen, hun kleinkinderen, beiden deelgenoot zijnde
van hetzelfde “ad hoc-familieverband”.
De asymmetrie in hun relatie komt op allerlei manieren

tot uitdrukking: volwassen kinderen kunnen zich ten
opzichte van hun ouders meer veroorloven dan omgekeerd
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het geval is. Zij kunnen gemakkelijker dan hun ouders
onaangekondigd op bezoek komen, zich in het ouderlijk
huis gedragen alsof ze werkelijk thuis zijn, kritiek geven en
zich met zaken van hun ouders bemoeien in een mate en
op een manier die in het omgekeerde geval beslist niet
geaccepteerd zou worden. Opvallend is ook dat ouders de
normen die volgens hen gelden met betrekking tot de
omgang met hun kinderen veelal formuleren in termen
van verboden (je mag je niet bemoeien met de opvoeding
van de kleinkinderen, je mag je kinderen niet met elk wis-
sewasje lastig vallen) terwijl de kinderen zich vooral lijken
te laten leiden door geboden (je moet je ouders regelmatig
opzoeken, je moet de feestdagen met je ouders doorbren-
gen, enzovoort).
De aard van de communicatie binnen families wordt

verder sterk beïnvloed door het gegeven dat mensen elkaar
en elkaars geschiedenis goed genoeg kennen om aan een
half woord genoeg te hebben. Ze kennen elkaars sterke en
zwakke punten en elkaars gevoeligheden in elk geval vol-
doende om te denken dat ze aan een half woord voldoende
hebben. Om iets daarvan te checken werd in een onder-
zoek een groot aantal onderwerpen geselecteerd waarvan
werd aangenomen dat ze een belangrijke rol in de relatie
zouden (kunnen) spelen, zoals politieke voorkeur en inte-
resse, de aard van de geldbesteding, het opvoeden en ver-
wennen van de kleinkinderen, de visie op de onderlinge
verstandhouding, etcetera. Zowel de ouders als hun kinde-
ren werd om hun mening gevraagd, bovendien werd nage-
gaan hoe zij het antwoord van de ander inschatten. Bij
navraag blijkt dat kinderen vaker meningsverschillen tus-
sen hen en de ouders zien dan andersom. Bevers conclu-
deert: “Ofwel meningsverschillen tellen voor de ouders
niet zo zwaar en worden daarom niet als zodanig ervaren
en waargenomen, of ze tellen juist wel zwaar, maar wor-
den door hen daarom juist afgezwakt en geminimaliseerd”
(Bevers 1984, p. 137; Knipscheer, 1990). Daarnaast zeggen
ouders vaker de mening van hun kinderen niet te kennen.
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Ouders zijn in het spreken over hun kinderen terughou-
dend, terwijl de kinderen blijkbaar veel gemakkelijker den-
ken de mening van hun ouders goed te kennen. Bij andere
vragen blijkt dat ouders en kinderen eensgezindheid ver-
onderstellen, terwijl deze er niet blijkt te zijn. Zij verschil-
len van mening zonder dat zelf op te merken. Dit komt
vaker voor bij ouders dan bij kinderen. Deze voorbeelden
suggereren dat ouders en kinderen die doorgaans regelma-
tig met elkaar omgaan, niettemin gebrekkig geïnformeerd
zijn over voor hen in principe belangrijke zaken. De wijze
waarop zich dit voordoet vormt een aanwijzing dat ouders
in deze relatie een andere positie innemen dan kinderen.
Deze sociologische asymmetrie tussen ouders en hun

volwassen kinderen draagt enerzijds nog de sporen van de
voorafgaande afhankelijkheidspositie van het kind, ander-
zijds verraadt ze een terughoudendheid van de kant van de
ouder, vooral om de continuïteit van de relatie zelf niet op
het spel te zetten. Uiteindelijk is de asymmetrie in de rela-
tie tussen ouders en hun volwassen kinderen terug te voe-
ren op het principe van het minste belang (Ross 1921; Wal-
ler and Hill 1951). Diegene die het minste belang heeft bij
een relatie kan zich het meest veroorloven zonder de rela-
tie als zodanig te riskeren, diegene die het meeste belang
heeft bij de relatie moet voorzichtig zijn en al te grote risi-
co’s vermijden. Bengtson en Kuypers (1971) hebben dit
aangeduid als de “developmental stake” theorie, het belang
dat ouders en kinderen in hun wederzijdse relatie hebben
is gebonden aan ieders ontwikkelingsfase. Uiteenlopende
belangen beheersen de relatie tussen ouders en adolescen-
ten maar ook die tussen oudere ouders en hun volwassen
kinderen. Dat er dergelijke verschillen in belangen zijn wil
niet zeggen dat deze in alle families even scherp aan het
daglicht treden. Ongetwijfeld is er op dit punt een grote
variatie tussen families, en zelfs binnen families tussen de
onderscheiden ouder-kind relaties. 
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ambivalentie :  de  behoefte  aan
 continuiteit  en   v erandering

De stap van asymmetrie en onderscheiden belangen naar
tegenstrijdigheden en contradicties is niet zo groot. Hoe
we onze ouders behandelen wordt niet alleen bepaald door
het feit dat beiden in een ongelijke positie ten opzichte van
elkaar verkeren, maar ook door het feit dat de relatie
beheerst wordt door mechanismen die in tegengestelde
richting werken. In de ouder-kindrelaties is er voortdurend
sprake van een spanning tussen de onderlinge betrokken-
heid en de behoefte aan autonomie, tussen de verbonden-
heid en de behoefte aan een eigen leven, tussen de conti-
nue oriëntatie op het familiegebeuren en het zich daarvan
distantiëren (Bengtson and Kuypers, 1985: Luscher and
Pillemer, 1997). 
Dergelijke contradicties werden reeds aangetroffen in

het oude Griekenland, waar mannen op achttienjarige
leeftijd (structureel) onafhankelijk werden van hun vader,
terwijl het erfgoed pas werd overgedragen na het overlij-
den van de vader. De contradictie zit hier in het feit dat
enerzijds de opvoeding erop gericht dient te zijn dat de
zoon op achttienjarige leeftijd de volle verantwoordelijk-
heid voor zichzelf kan nemen, terwijl anderzijds de vader
hem structureel verhindert de volle verantwoordelijkheid
te nemen (Strauss, 1993). Vergelijkbare situaties kennen
we uit de Middeleeuwen (Stearns, 1986), uit de koloniale
tijd in Amerika (Foner, 1978), maar worden ook nog aan-
getroffen op het Europese platteland (Vos, 1997). Uit dit
laatste onderzoek blijkt dat het bijvoorbeeld in een dorp in
de Spaanse Pyreneeën nog steeds voorkomt dat ouders de
situatie van hun kinderen zodanig proberen te manipule-
ren dat hun eigen zeggingsmacht over het erfgoed zo lang
mogelijk gesauveerd blijft. 
Er zijn echter ook moderne varianten in deze. Ouders

zien nog steeds graag dat hun kinderen het beter zullen
hebben dan zij en vullen dat ook in naar opleiding, carrie-
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re, levensstijl, levenspartner en leefvorm, terwijl tegelijker-
tijd conform de geest van de tijd beleden wordt dat het hun
eigen keuze is, dat ze zelfstandig hun weg moeten zoeken.
Een andere moderne variant is het dilemma van een femi-
nistische grootmoeder: “Houd je je leven voor je zelf of ga
je op de kleinkinderen passen?” Amerikaanse onderzoe-
kers constateerden enige jaren geleden dat de wens van
dochters om door hun moeders geholpen te worden bij de
opvoeding van hun kinderen duidelijk conflicteerde met
de behoeften van de moeders die er aan toe waren zich te
vrijwaren van opvoedingsverplichtingen om te gaan wer-
ken, vrijwilligerswerk te doen of zich de vrijheid van het
relaxed ouder worden te veroorloven. Twee (groot)moe-
ders veronderstelden zelfs dat er sprake is van een bewuste
bedoeling bij de dochters om de invulling van hun moe-
ders leven te sturen. 
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van het feit dat de

ouder-kindrelatie gekenmerkt wordt door elkaar tegen-
werkende mechanismen. Er is een tendens om betrokken
te zijn, er bij te blijven. Maar er is bij beide partijen ook een
grote gevoeligheid voor de eigen zelfstandigheid. Impliciet
of expliciet, voortdurend ligt de vraag op de loer: “Is dit
wel datgene waarvoor ik kies? Is deze relatie mij dit waard?
Is deze investering (in tijd, energie, geld?) te verenigen met
mijn eigen aspiraties?” We hebben gezien dat dit bij beide
“partijen” in de relatie voorkomt. Dit laatste – dat ook de
(groot)ouders soms voor hun rechten op komen – is meer
een gegeven van deze tijd. Vroeger duurde de relatie tussen
ouders en volwassen kinderen meestal immers veel korter.

reciprociteit

Zoals in diverse hoofdstukken van deze bundel naar voren
komt, wordt de relatie tussen ouders en kinderen vanuit
diverse gezichtspunten als een wederkerige geduid, o.a. in
existentiële zin en vanuit antropologisch gezichtspunt.
Vanuit sociologisch perspectief vormt in een wederkerige
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relatie de gelijkwaardigheid van hetgeen wordt uitgewis-
seld het uitgangspunt. Gegeven de asymmetrie en ambiva-
lentie in de relatie tussen ouders en volwassen kinderen
lijkt het zinvol stil te staan bij de aard van de wederkerig-
heid tussen ouders en kinderen in het dagelijks leven. De
zogenaamde doorgeefpatronen van generatie op generatie
(vgl. Komter en Schuyt, 1994) wil ik hier laten rusten en
mij uitsluitend richten op de vraag in hoeverre er in de
dagelijkse omgang tussen volwassen kinderen en hun
ouders sprake is van wederkerigheid in het over en weer
geven en ontvangen. Voor alle duidelijkheid: voorlopig
gaat het om dingen die men over en weer voor elkaar doet
en/of betekenis die men voor elkaar heeft zonder dat er
aan een van beide kanten sprake is van specifieke hulpbe-
hoefte. Verderop zullen we zien dat de situatie zich funda-
menteel wijzigt indien een van de ouders direct afhankelijk
wordt als gevolg van lichamelijke of geestelijke problemen. 
Relaties waarin voordurend de spanning tussen onder-

linge betrokkenheid en autonomie aanwezig is, kunnen
alleen maar gedijen wanneer onderlinge afstemming tot
de mogelijkheden behoort. De ambivalentie tussen ouders
en volwassen kinderen moet op een volwassen manier
“beheerd” worden, dat wil zeggen in een voortdurend zoe-
ken naar evenwicht kan de ambivalentie niet opgelost
maar hanteerbaar gemaakt worden, in onderhandeling.
Beoogde uitkomst van een dergelijke onderhandeling is
een zeker evenwicht, een balans tussen geven en ontvan-
gen, ondanks de gesignaleerde asymmetrie en ambivalen-
tie in de relatie tussen ouders en hun volwassen kinderen.
Dergelijke relaties duiden we aan met reciproke relaties,
relaties waarin er zoveel mogelijk een gelijke behandeling
is over en weer. In sommige relaties is er sprake van directe
wederkerigheid. Daar heerst de verwachting dat ‘diensten’
op korte termijn worden gecompenseerd. Wat betreft
familierelaties spreekt men wel van gegeneraliseerde
wederkerigheid. In dit soort relaties wordt wat minder
nauw gekeken. De termijn van de wederdienst is in deze
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relaties flexibeler. Bovendien wordt de evenredigheid meer
in het geheel van familierelaties gezocht dan in de specifie-
ke dyadische relaties (Uehara, 1995).
Tegen de achtergrond van snel toegenomen sociale en

geografische mobiliteit, urbanisatie individualisering en
modernisering van de samenleving werd in de afgelopen
decennia gemakkelijk aangenomen dat de verhoudingen
tussen ouders en volwassen kinderen sterk aan slijtage
onderhevig waren (v.d. Akker, 1992; Kronjee, 1992). Ieder
kent zijn eigen schrijnende voorbeelden van verbroken
familieverhoudingen. Niettemin worden voortdurend
aanwijzingen gevonden dat het met deze kloof tussen
ouders en volwassen kinderen wel meevalt. Niet alleen
blijkt in onderzoek herhaaldelijk dat er sprake is van een
intensief contact tussen ouders en volwassen kinderen (in
de vorm van bezoek over en weer, via de telefoon en mid-
dels gezamelijke activiteiten), ook bestaan er talloze vor-
men van praktische/instrumentele steunuitwisseling en
affectieve/emotionele aandacht voor elkaar (Kwekke-
boom, 1990; Dykstra, 1991; de Boer e.a., 1994). Een recent
grootschalig onderzoek (n=4500, representatief voor
Nederland) wijst uit dat 90 % van de ouders minstens
wekelijks met een van hun kinderen contact heeft, dat
meer dan 50 % maandelijks drie van de kinderen ziet en 85
% heeft minstens een van de kinderen binnen een half uur
reistijd wonen (Knipscheer en Dykstra, 1995)
De vraag naar de reciprociteit in de ruilverhoudingen

vereist echter meer specifiek onderzoek. In hetzelfde
grootschalig onderzoek is enkele jaren geleden aan ca.
3400 ouders over de relaties met elk van hun kinderen (ca.
12 duizend) gevraagd hoe vaak zij instrumentele en emo-
tionele steun aan hun kinderen geven en van hun kinderen
ontvangen. Onder instrumentele steun wordt verstaan
hulp in of rond het huis b.v. bij het koken, schoonmaken,
vervoer, kleine reparaties en formulieren invullen. Onder
emotionele steun wordt begrepen het tonen van zorg-
zaamheid en/of het delen van persoonlijke gevoelens. De
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ouders geven te kennen dat dat gemiddeld genomen in het
afgelopen jaar met enige regelmaat is voorgekomen. Het
meest opvallend is echter dat in de ogen van de ouders er
een evenwicht is tussen geven en ontvangen, afgezien van
het feit dat het ‘instrumentele geven’ bij het ouder worden
van de ouders afneemt (zie grafiek 1). 

In een later stadium zijn bij een gedeelte van deze ouders
ook de kinderen ondervraagd over de uitgewisselde steun.
Daar bleken in grote lijnen de eerdere resultaten bevestigd
te worden. Anders gezegd, zowel in de ogen van de ouders
als in de ogen van de volwassen kinderen was er een even-
wicht tussen het over en weer geven en ontvangen.
Bij navraag bleek dat ouders en kinderen ook door

dezelfde wederkerigheidsnorm geleid werden (zie tabel 1).
Beiden onderschreven in vrijwel gelijke mate de uitspraak:
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Grafiek 1. Gemiddelde steun (bereik 0 tot 3) binnen individuele
relaties met de kinderen naar leeftijd van de ouder;
alleen ouderen met kinderen (N=3459).

Bron: Nestor-LSN
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Volwassen kinderen en ouders horen elkaar wederzijds te
steunen: kinderen gemiddeld 2,39 en ouders gemiddeld
2,71 (op een schaal van 1=nee tot 3=ja).

hulpbehoevende ouders:  reciproci-
teit  versus   sol idar iteit

Dat ouders en volwassen kinderen zich in hun gedrag ten
opzichte van elkaar laten leiden door een evenwichtige
wederkerigheidsoriëntatie en zich in hun eigen ogen ook
daarnaar feitelijk gedragen is even interessant als opval-
lend. Blijkbaar bestaat er een tendens om deze relatie als
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Tabel 1: Normatieve oriëntaties ouders en volwassen kinderen t.a.v.
onderlinge uitwisseling van hulp (gemidd. scores; gegevens
LSN onderzoek, Vrije Universiteit)

1. (Volwassen) kinderen en ouders horen
elkaar wederzijds te steunen.

2. Ouders hebben in het verleden veel
gedaan voor de kinderen, daarom
moeten kinderen nu hulp geven.

3. De oudere betekent nu ook veel voor
de kinderen en verdient het dat de
kinderen iets terug doen.

4. Binnen een goede relatie is het van-
zelfsprekend dat (volwassen) kin-
deren veel voor hun ouder(s) doen.

Volw.-kind ouders
(n=799) (n=681)

2.39 2.71

1.78 2.11

1,86 2,39

2,31 2,57
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een volwassen ruilrelatie te zien, te vergelijken met relaties
tussen buren, vrienden, collega’s etc. In geen van deze rela-
ties wil men bij de ander in het krijt staan, hoewel dit niet
in alle relaties op even strikte manier wordt afgemeten. In
de ene relatie gaat het meer om een zeker evenwicht in de
uitwisseling van praktische steun terwijl in andere relaties
meer de emotionele waarde gewogen wordt. Opvallend is
echter dat de ouder-kindrelatie – gekenmerkt door asym-
metrie en ambivalentie – sterk tendeert naar een evenredi-
ge wederkerigheid.
Dit roept wel een vervolgvraag op. Wat gebeurt er in

deze relatie wanneer deze wederkerigheid niet valt te
handhaven, wanneer ouders zodanig hulpbehoevend wor-
den dat de gelijke uitwisseling van geven en ontvangen
doorbroken wordt? Blijft het principe van wederkerige
ruil dan zodanig van kracht dat de relatie op het spel staat
wanneer de ouder niet meer mee kan doen in het proces
van ontvangen en geven? Of gaat het principe van de soli-
dariteit dan de boventoon voeren en zullen kinderen steun
blijven geven ondanks het verdwijnen van de ruilrecipro -
citeit?
Het antwoord op deze vraag is in zekere zin vrij simpel.

Onderzoek over de afgelopen decennia heeft keer op keer
aangetoond dat veel volwassen kinderen op zo’n moment
kiezen voor solidariteit in plaats van voor reciprociteit
(Finch and Mason, 1993). Het komt zelden voor dat ouder-
kind relaties verbroken worden op het moment dat ouders
hulpbehoevend worden en niets meer terug kunnen doen.
Op dat moment wordt het principe van evenwichtige uit-
ruil verbroken en geeft het principe van solidariteit de
doorslag. Onderlinge zorgzaamheid gaat geleidelijk over
in eenzijdige informele zorg.
Er bestaat in Nederland geen enkele twijfel meer over de

vraag of volwassen kinderen zorg hebben voor hun hulp-
behoevende ouders. Talloze onderzoeken hebben dit over-
duidelijk aangetoond (Kwekkeboom, 1990; de Boer e.a.,
1994)
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Tussendoor zij opgemerkt, dat de keuze voor solidari-
teit op het moment dat er van de kant van de ouder sprake
is van hulpbehoevendheid het ambivalente karakter van de
relatie onderstreept, er is hier immers sprake van een nor-
matief conflict (George, 1986; Finch and Mason, 1993).
Eenmaal gegeven deze wisseling van reciprociteit naar

solidariteit als dragend principe van de onderlinge verhou-
ding rijzen diverse andere vragen. Onder welke omstan-
digheden komt deze hulp tot stand? En als niet alle kinde-
ren gelijkelijk bijdragen, wie draait er dan voor op? Ten
koste van wat wordt deze hulp verleend? Onmiddellijk
komen dit soort vragen op als intensieve informele zorg in
het geding is. Het stellen van deze vragen is gemakkelijker
dan ze beantwoorden. Elke zorgsituatie heeft zijn eigen
context, gekenmerkt door de eigen geschiedenis van het
ouder-kinderpaar, de eigen omstandigheden van de ouder
en de omstandigheden van het kind waarmee rekening
gehouden dient te worden. Algemene conclusies zijn hier
moeilijk te trekken en onderzoek is nog fragmentarisch.
Enkele aspecten wil ik kort noemen, enerzijds gezien van-
uit het perspectief van het kind, anderzijds vanuit het per-
spectief van de ouder. 
De zorg voor een hulpbehoevende naaste is “gul zig” of

“inhalig”, dat wil zeggen, geeft het gevoel dat het nooit ge -
noeg is. Bovendien wordt het zorgen in de loop der tijd
voortdurend beheerst door dilemma’s, door keuzes waar-
in vaak niet te kiezen valt: wat kan ik als informele zorger
nog zelf, wat moet ik op een gegeven moment uitbesteden?
Hoe kan ik mijn leven zo arrangeren dat ik het nog even
kan redden, hoe kan ik anderen uit mijn omgeving in de
zorg betrekken, mag ik dat wel doen ten opzichte van de
verzorgde en hoe lang kunnen zij dat aan? Er zijn informe-
le zorgers die er in slagen om op dit punt grenzen te stellen,
er zijn ook vele zorgers die er al dan niet bewust voor kie-
zen om hun leven volledig te modelleren naar een dergelij-
ke zorgtaak. Over beiden nog een enkele opmerking.
Onderzoek laat zien dat degene die niet hun hele leven

141
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) 



richten naar de zorgtaak, maar bijvoorbeeld tijdelijk part-
time gaan werken om wat meer tijd beschikbaar te hebben
voor zorg (het zogenaamde zorgverlof) het gevaar lopen
(tijdelijk) overbelast te raken maar al met al wel tevreden
zijn met de situatie, terwijl degenen die alles opzij zetten
voor de zorgtaak zich op den duur daar heel ongelukkig
onder voelen (Murphy et al, 1997). Een tijdelijke overbelas-
ting die gepaard gaat met een balans in zorgtaken en ande-
re taken lijkt beter uit te pakken dan het zich volledig in
dienst stellen van. Dit laatste blijkt ook nog andere risico’s
met zich mee te brengen. De aanwijzingen worden steeds
sterker dat (oudere) oudermishandeling met name voor-
komt in situaties waar niet alleen de ouder voor zijn ver-
zorging afhankelijk is van het (zorgende) kind maar het
kind ook in een afhankelijkheidsrelatie is ten opzichte van
de ouder, bijvoorbeeld vanwege inwoning of financiële
verplichting (lening). Het zich volledig wijden aan de zorg
van een ouder kan op den duur gepaard gaan met gevoe-
lens van afhankelijkheid en machteloosheid, een voedings-
bodem voor irritatie en agressie. De stap naar mishande-
ling ligt dan om de hoek (Pillemer, 1993; Pillemer and Sui-
tor, 1996).

Zorg-afhankelijk worden is in een samenleving die auto-
nomie, gezondheid en zelfredzaamheid erg hoog in het
vaandel heeft staan een pijnlijk proces, ook voor mensen
op leeftijd. Toch zijn er aanwijzingen te over dat mensen
zeer verschillend omgaan met het perspectief afhankelijk
te worden van anderen. Zo worden in de coping literatuur
diverse wijzen van omgaan met levensgebeurtenissen on -
derscheiden (Lazarus and Folkman, 1984). Vergelijkbaar
zijn er aanwijzingen dat er grote verschillen zijn wat
betreft de standaard voor zelfredzaamheid die ouderen
hanteren. Sommigen hebben een hoge standaard en zullen
zo lang mogelijk proberen zich zelf te redden, anderen
nemen het wat gemakkelijker. Het lijkt erop dat deze stan-
daard doorwerkt in de wijze waarop mensen met hun
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hulpbehoevendheid omgaan. Diegenen die een hoge stan-
daard voor zelfredzaamheid hanteren, rekenen wel op hun
kinderen als het echt nodig is, krijgen echter weinig hulp
van hun kinderen en doen vrijwel geen beroep op de pro-
fessionele zorgverlening. Die ouderen die voor zichzelf
uitgaan van een lage standaard voor zelfredzaamheid, dur-
ven niet zomaar op hun kinderen te rekenen ook al krijgen
ze regelmatig steun en doen ze gemakkelijk een beroep op
de professionele zorg (vgl. Van der Pas, 1996).

tot slot

We zijn deze uiteenzetting begonnen met erop te wijzen
dat de historische ontwikkeling van gezin en familie ertoe
heeft geleid dat in het hedendaagse familiegebeuren een
sterk accent ligt op een neerwaartse vertikale gerichtheid
op het nageslacht, aangeduid als het ad hoc-familiever-
band. Was er in vroeger eeuwen in het familiesysteem
sprake van een soort evenwicht tussen de oriëntatie op de
‘voorvaderen’ en het nageslacht, hedentendage lijkt het
belang van het nageslacht veel zwaarwegender geworden. 
Wil men een goed beeld scheppen van de relatie tussen

oude ouders en hun volwassen kinderen, dan is genoemde
verschuiving in oriëntatie van groot belang. Zij heeft de
drie kenmerken van deze relatie, die in oorsprong aanwe-
zig zijn, verscherpt. De asymmetrie, de ambivalentie en de
reciprociteit in deze relatie beheersen over een lange
periode de onderlinge omgang, ondanks het feit dat weini-
gen zich ervan bewust zijn. Hoewel soms, wat badinerend
gesteld, de vraag “wat doen me met onze ouders op de
feestdagen?” tot borrelpraat is verheven, wordt een open
discussie over de vraag “hoe behandelen we onze ouders?”
liever uit de weg gegaan. 
In dit verband is het de moeite waard nog enkele aan-

dachtspunten voor politiek en beleid aan te stippen. In de
paragraaf over de hulpbehoevende ouders is naar voren
gekomen dat – gegeven de ontwikkelingen met betrekking
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tot het familieverband en de feitelijke intensieve inzet van
de kant van de kinderen – de afstemming tussen de hulp-
behoevende ouder en het zorgende kind in informele zorg
er niet eenvoudiger op geworden is. Terwijl kinderen in de
meeste gevallen de dragers van de continuïteit in de infor-
mele zorg zijn, kunnen ouders het vaak moeilijk verdragen
de kinderen ‘tot last’ te zijn. Het zou gepast zijn dat de pro-
fessionele verzorgers die (soms) bijspringen in de hulpver-
lening meer begrip zouden hebben voor de delicate balans
die hier ontstaat. Ook beleidsmakers en managers in de
zorgsector dienen zich hierin meer te verdiepen.
In de jaren zestig en zeventig had de overheid het zo

druk met de opbouw van de verzorgingsstaat dat er geen
oog was voor informele zorg. De aandacht bij de profes-
sionele organisaties daarvoor was vrijwel nihil. Zij moes-
ten zich als organisatie en als zelfstandige sector profile-
ren. Inmiddels is vastgesteld dat er omgerekend tegenover
elk uur professionele zorg negen uur informele zorg staat.
Voor een bezuinigende overheid zijn dat interessante cij-
fers, maar ook cijfers om bescheiden van te worden, infor-
mele zorg te waarderen en maatschappelijk te honoreren.
Nog meer zou dit een reden moeten zijn om met het oog
op de kwaliteit van de zorg dit proces van informele zorg
intensiever te bestuderen, onder meer om bij te dragen aan
een betere aansluiting tussen de informele en de professio-
nele zorg (vgl. Knipscheer, 1996).
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