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Opvallend is dat de conclusies van het onderzoek specifieker zijn dan de al-
gemene onderzoeksvragen toelaten. Op enkele punten doen haar reconstructies 
van vooronderstellingen zelfs enigszins willekeurig aan. Overal waar je discus-
sies volgt, zul je vooronderstellingen aantreffen. Maar vanwaar de specifieke 
interesse voor deze vooronderstellingen? Met de vooronderstellingen die zij 
expliciteerde en onderzocht, zouden andere onderzoekers tot volstrekt andere 
conclusies kunnen komen. Zij hadden bijvoorbeeld kunnen constateren dat 
competenties en belangen uitsluitend aan individuen worden toegeschreven, of 
dat belangen en competenties doorgaans instrumenteel worden opgevat. Deze 
‘onderbepaaldheid’ in de relatie tussen discours en gereconstrueerde vooron-
derstellingen doet vermoeden dat het (niet-geëxpliciteerde) pedagogische enga-
gementen zijn geweest die nader richting hebben gegeven aan dit onderzoek. 

Hemrica’s reconstructies van vooronderstellingen zouden dwingender en 
overtuigender geweest zijn als zij haar eigen positie en engagement als onder-
zoeker in haar onderzoeksvraag had geëxpliciteerd. Daarbij zou er meer aan-
dacht kunnen zijn voor de maatschappelijke context van deze vraagstukken; 
de onderzochte discussies vinden immers niet in een maatschappelijk vacuüm 
plaats, maar ze worden sterk gekleurd door institutionele belangentegenstellin-
gen en machtsconflicten. 

Een contextuele benadering had bovendien meer inhoud kunnen geven aan 
de kindbeelden die Hemrica onderzocht, want die blijven in haar onderzoek 
tamelijk schematisch. Wellicht zijn termen als ‘kind-zijn’ en ‘kindbeelden’ in 
dit verband niet zozeer op hun plaats, aangezien Hemrica geen antropologisch 
onderzoek heeft verricht maar een discoursanalyse. 

Ondanks het feit dat Hemrica niet beoogde een bijdrage te leveren aan de ar-
gumentatie van het wetenschappelijke debat, heeft zij met haar discoursanalyse 
toch een belangwekkende bijdrage daaraan geleverd door wrijvingen tussen ju-
ridische en pedagogische benaderingen van kinderen in gevallen van ziekte, 
echtscheiding en wetsovertreding bloot te leggen.

H u g o  R ö l i n g

Janneke Wubs, Luisteren naar deskundigen. Opvoedingsadvies aan Nederlandse ou-
ders 1945-1999. Assen: Van Gorcum, 2004. ISBN 90-232-4028-6, XII + 316 blz., 
€ 26,00. 

Het onderwerp van dit proefschrift is geheel gedekt door de ondertitel, terwijl 
de hoofdtitel misschien beter door een vraagteken gevolgd had kunnen worden. 
Want om met de deur in huis te vallen: één van de opmerkelijkste veranderin-
gen die in dit boek in beeld gebracht worden, is de positie van de deskundigen: 
artsen, pedagogen, psychologen en anderen. In de loop van de laatste twintig 
jaar lijken die zich steeds meer onzichtbaar te hebben gemaakt ten gunste van 
hen die kennelijk alleen nog als authentieke deskundigen herkend worden door 
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de ouders van nu: moeders (en soms een beetje ook vaders), in ieder geval de 
ouders.

Het boek begint met een uitvoerige inventarisering van het gebied: welke or-
ganisaties waren actief en hoe veranderden die in de tweede helft van de vorige 
eeuw, welke soorten publicaties zijn relevant. De auteur heeft uiteindelijk geko-
zen voor de boeken waarin ouders advies kregen over de opvoeding en heeft op 
basis van een uitvoerig verantwoorde selectie 109 titels bewerkt en vergeleken.

Het verslag van haar onderzoek bevat vervolgens vier onderwerpen. Des-
kundigen, kinderen en ouders krijgen een fors hoofdstuk, waarin hun eigen 
ontwikkeling beschreven wordt. Een apart hoofdstuk over straf hangt er daarna 
een beetje bij. Maar het opent toch ook interessante perspectieven, gezien het 
traditionele gewicht dat daar door pedagogen aan gegeven is; de worsteling met 
dat onderwerp blijkt onverminderd zwaar te zijn. 

In de behandeling van die vier onderwerpen blijkt steeds dezelfde water-
scheiding duidelijk te vinden: een periodisering met als cesuur 1970 kan telkens 
herhaald worden. De deskundigen verlegden het accent van verstandig opvoe-
den naar prettig opvoeden. De karaktervorming van de kinderen maakte plaats 
voor de relatie waarbinnen die kinderen zich moesten ontwikkelen. De rol van 
de ouders werd eerst vooral beschreven in het kader van het functioneren van 
het gezin, dat een bijna mystieke betekenis kreeg, maar de kinderen kwamen 
daar steeds meer centraal te staan volgens de opvoedingsboeken. 

Straf blijkt een onderwerp te zijn geweest waar de deskundigen nooit zijn 
uitgekomen. Enerzijds is de afschuw van straffen met toenemende klem ver-
breid, anderzijds kwam er steeds weer een moment waarop het onvermijdelijk 
was hoe dan ook kinderen te corrigeren. Dat geldt niet alleen voor slaan, waar 
niemand meer een goed woord voor over heeft gehad, maar ook voor de psy-
chologische strategie van liefdesonthouding. Interessant is de uitweiding die 
Wubs zich hier permitteert over de min of meer orthodox-christelijke auteurs, 
die op zeer uiteenlopende wijze afstand namen van het bijbelse gebod de roede 
niet te sparen. Tot 1970 werd er nog wel een pedagogische functie aan het straf-
fen toegedacht; daarna werd het een ‘noodsprong’.

De tweedeling is volgens de auteur voor uiteenlopende gebieden plausibel. 
Zo was de Nederlandse advieswereld na 1945 nog zeer op de Duitstalige psy-
chologie en pedagogiek gericht. Uitzondering was de flamboyante verschijning 
van dr. Benjamin Spock, die in 1949 al voor een doorbraak naar de Angelsak-
sische cultuurkring zorgde. Zijn Baby- en kleuterverzorging in 1950 was ook in 
Nederland een mijlpaal; de uitvoerige aandacht voor deze meest succesvolle 
publicatie met bijna 50 herdrukken is volledig terecht. Maar afgezien daarvan, 
liet een heroriëntatie op de vanaf 1970 dominante Amerikaanse en Engelse psy-
chologen nog even op zich wachten. 

Achteraf kan men zich verbazen over de Duitse invloed na 1945, waar men 
zou verwachten dat die door de oorlog met name op het gebied van de opvoe-
ding met kracht over boord zou zijn gezet.; Dat was echter maar zeer beperkt 
het geval. Dat een hele generatie voorlichters die vóór 1940 opgeleid was de bo-
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ventoon bleef voeren, kan die invloed ook wel verklaren. Toen die groep rond 
1970 in korte tijd in zijn geheel van het toneel verdween, speelde de Duitse 
psychologie helemaal geen rol meer en had zelfs de psychoanalyse meestal een 
omweg via Amerika of Engeland gemaakt voor die in de opvoedingsadvisering 
opdook.

In deze hoofdstukken legt de auteur met een grote beheersing van haar 
bronnen de veranderingen aan de lezer voor, waarbij onvermijdelijk het effect 
optreedt dat soms mooie bronnen in actueel sociaal-wetenschappelijk jargon 
worden vertaald en op andere momenten te weinig afstand wordt genomen 
van het tijdgebonden taalgebruik in de opvoedingsadviesboeken. Maar in het 
algemeen slaagt Wubs erin de gedachtegang van haar auteurs levendig en zeer 
informatief neer te zetten.

De omslag van 1970 is voor de auteur een feit; toch kan dit ter discussie 
worden gesteld. Heeft de concentratie op een betrekkelijk korte periode (tweede 
helft twintigste eeuw) niet gemaakt dat het beeld een ontwikkeling van… tot… 
laat zien, waar deze ontwikkeling in een ruimer perspectief veeleer deel is van 
een golfbeweging? De suggestie van een golfbeweging is trouwens op veel plaat-
sen in het boek te vinden. Het duidelijkste voorbeeld lijkt mij het vraagstuk 
van de discipline: gehoorzaamheid als doel op zich stond al niet meer hoog 
aangeschreven maar werd in de decennia na 1945 een mikpunt van schamper 
commentaar. 

De korte mode van de antiautoritaire opvoeding rond 1970 heeft weinig 
sporen in de serieuze opvoedingsadviesliteratuur nagelaten en wordt dan ook 
slechts zijdelings besproken. Wel is duidelijk dat het een soort keerpunt is ge-
weest: de roep om regels, om een herstel van gezagsverhoudingen, is een con-
stant thema na 1980 dat weer twintig jaar later als een splinternieuw geneesmid-
del voor allerlei maatschappelijk onheil verwelkomd is. De opvoedingsadviezen 
voor jongere kinderen over het thema discipline blijven terughoudender, maar 
dat de wat oudere kinderen met normen en waarden moeten leven is zeker de 
tendens. Spock kreeg zelfs de schuld van het vrijgevochten optreden van jonge-
ren, een beschuldiging waar hij zich krachtig tegen verzette. De passages waarin 
Wubs uiteenzet hoe die discussie tot subtiele wijzigingen in de verschillende 
edities van zijn bestseller leidde, behoren tot de meest geslaagde in dit boek.

Een complicerende factor in de interpretatie van de adviezen is de stijgen-
de levensstandaard vanaf 1945. Er was natuurlijk woningnood, zoals dat toen 
heette, maar de vreselijke gevolgen die de opvoedingsvoorlichters toeschreven 
aan te weinig woonruimte is toch vreemd wanneer men bedenkt dat het aantal 
vierkante meters per gezin gestaag toenam. De deskundigen namen kennelijk 
als norm de ruime hoogburgerlijke woningen, die slechts een kleine minder-
heid van de bevolking zich had kunnen permitteren. Zij realiseerden zich niet 
dat de omstandigheden snel, na 1970 zelfs spectaculair verbeterden, of zagen 
meteen pedagogische bezwaren tegen de toename van luxe en comfort. Het 
wantrouwen tegen moderne consumptiegoederen is een opvallende constante 
in dit boek. Wubs bespreekt het verder niet, maar de oriëntatie op een geïdea-
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liseerd gezin uit een eerdere periode blijkt opvoedingsadviseurs van alle tijden 
parten te spelen. 

Gecompliceerde ontwikkelingen terugbrengen tot heldere periodiseringen 
en eenvoudige karakteristieken wordt dikwijls beschouwd als de taak van de 
historische opvoedkunde. Daar heb ik wel eens twijfels bij. Zo benoemt Wubs 
de ontwikkeling van het ouderschap in de adviezen als: het gezin centraal, na 
1970 de kinderen centraal. Afgezien van de allergie die ik tegen de uitdruk-
king centraal stellen heb gekregen, valt op de eerste karakteristiek weinig af te 
dingen. Maar na 1970 kinderen centraal? Als je leest hoe het ene na het andere 
boek de ouders aanraadt zichzelf niet weg te cijferen voor de kinderen, denk ik 
toch dat het ingewikkelder ligt. Dat neemt niet weg dat Janneke Wubs van haar 
proefschrift een standaardwerk heeft weten te maken waar pedagogen nog jaren 
plezier van zullen hebben.

W i m  W e s t e r m a n  

Ina ter Avest, Kinderen en God verteld in verhalen. Een longitudinaal onderzoek naar 
de ontwikkeling van het godsconcept van autochtone en allochtone kinderen in een 
multiculturele en multireligieuze onderwijscontext. Zoetermeer: Uitgeverij Boeken-
centrum, 2003. ISBN 90-239-1355-8, viii + 423 blz., € 29,90.

De Juliana van Stolbergschool in Ede profileert zich vanaf de jaren tachtig van 
de vorige eeuw als een interreligieuze basisschool, met christelijk en islamitisch 
godsdienstonderwijs. Het uitgangspunt van de school is dat de ontwikkeling 
van de religieuze identiteit van elke leerling binnen de eigen godsdienstige tra-
ditie gewaarborgd dient te zijn. Dit brengt met zich mee dat zowel de christe-
lijke als de islamitische godsdienstige tradities, gradueel verschillend, present 
zijn in de godsdienstlessen van de school. 

Of dergelijk interreligieus onderwijs de voorwaarden creëert tot het verrich-
ten van denkhandelingen die stimulerend zijn voor de religieuze ontwikkeling, 
dat onderzoekt Ina ter Avest in haar proefschrift Kinderen en God verteld in verha-
len. Aan de hand van een toetsend-verklarend exploratief onderzoek beschrijft 
zij situaties in zowel de Van Stolbergschool als in een protestants-christelijke 
controleschool. Ter Avest vergelijkt de scholen en probeert verklaringen aan te 
dragen voor verschillen en overeenkomsten in de religieuze ontwikkeling van 
de leerlingen. 

Daartoe start zij met het schetsen van veranderingen in de Nederlandse sa-
menleving: ontzuiling, secularisatie, opkomst van migrantenculturen en de in-
vloed daarvan op het onderwijs. Daarbij komen reacties aan de orde van zowel 
de overheid (invoering van intercultureel onderwijs, geestelijke stromingen en 
OA LT) als van de zuilen binnen het onderwijs, inclusief de opkomst van een is-
lamitische zuil. Tevens worden excursies gemaakt naar het godsdienstonderwijs 
in de buurlanden België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. 




