
omringende heartless world zou kunnen
compenseren met een paradijselijke
thuishaven. Het is bijvoorbeeld lastig om
kinderen te leren dat ze eerlijk moeten
zijn als ze uit de media oppikken dat
goedbetaalde bankemployees nietsver-
moedende burgers een oor aannaaien en
daarmee nog ongestraft wegkomen ook. 

Waar Schaubroeck vooral de gevoels -
wereld van de hedendaagse ouder ver-
kent, richten anderen de blik op veran-
deringen in het opvoedkundig gedrag.
Diverse sociologen lijken het eens te zijn
dat er sprake is van een significante ver-
schuiving in het pedagogisch handelen.
Dat blijkt onder meer uit de introductie
van neologismen als helicopter parenting
(ouders die boven hun kinderen blijven
rondcirkelen om ze te surveilleren), hyper-
parenting (ouders die hun kinderen over-
stimuleren door elke minuut in hun
agenda te vullen met educatieve activi-
teiten), paranoid parenting (ouders die
handelen uit angst voor de vele risico’s
en gevaren die hun kinderen zouden
bedreigen) en Parenting out of Control,
zoals de titel luidt van een vorig jaar ver-
schenen publicatie van de Amerikaanse
socioloog Margaret Nelson. 

Nelsons boek vormt een welkome aan-
vulling op de literatuur omdat de auteur
het opvoedkundig gedrag van ouders van
middelbare scholieren en studenten
onder de loep neemt – meestal richt het
onderzoek naar ouderschap zich op
ouders van (zeer) jonge kinderen. Deze
studie is bovendien innovatief doordat
Nelson de klassengebondenheid van ver-
schillende opvoedkundige stijlen onder-

zoekt. Op grond van interviews met 93
ouders uit verschillende regionen van de
Amerikaanse samenleving trekt de auteur
een scherpe grens tussen de professional
middle class (academische graad hoger
dan BA) en de middle class/working class
(ten hoogste BA). Het hyperparenting is
volgens Nelson voorbehouden aan de
hogere middenklasse; de opvoedkundige
stijl van de lageropgeleiden kenmerkt
zich door parenting with limits. 

Ouders uit de eerste groep zoeken
emotionele voldoening in een intieme
band met hun kinderen. Zodoende oefe-
nen ze eerder invloed uit via subtiele,
niet-aflatende beïnvloeding dan via open-
lijke gezagsuitoefening. Deze stijl kent
geen vaste, expliciete regels, wel con-
stante onderhandeling en voortdurend
overleg. Verder stellen ‘helikopterouders’
hun kinderen graag bloot aan een breed
scala van buitenschoolse activiteiten die
hun artistieke en sportieve talenten moe-
ten ontplooien, terwijl ze tevens de vor-
deringen op school nauwlettend moni-
toren en ondersteunen. Deze ouders zijn
buitengewoon kieskeurig in de school-
keuze en richten zich op toegang tot elite -
scholen en -universiteiten. Bovendien
hebben ze zeer hoge, maar vaag gedefi-
nieerde verwachtingen van hun kinderen.
Ze ambiëren niet zozeer een specifieke
carrière voor hun kinderen, maar hopen
wel dat zij zich vol passie zullen wijden
aan hun toekomstige beroep en dat zij
zowel op persoonlijk als op maatschap-
pelijk vlak gelukkig zullen worden. 

Het neveneffect van deze hoge maar
weinig concrete normen is dat het eind-
punt waarop de opvoeding voltooid mag

heten niet kan worden vastgelegd. Er
wordt ook nog heel wat rondgecirkeld
boven en overlegd met studerende ‘kin-
deren’. De ouderlijke zorg en verant-
woordelijkheid kent geen grenzen meer.
Deze stijl van opvoeden verschilt op cru-
ciale punten van het parenting with limits,
dat kinderen wel degelijk duidelijke
regels oplegt zonder deze eindeloos ter
discussie te stellen, en waarin de opvoe-
ding voltooid wordt geacht wanneer het
nageslacht toegang heeft gekregen tot het
tertiair onderwijs. 

Parenting out of control is een veelzeg-
gende woordspeling. Deze manier van
opvoeden wordt ingegeven door het ver-
langen intensief en langdurig invloed uit
te oefenen op het nageslacht, maar dreigt
juist door zijn onbegrensde karakter de
controle te verliezen. Het mag duidelijk
zijn dat deze vorm van opvoeden buiten-
gewoon arbeidsintensief is en bovendien
veel geld vergt. Opmerkelijk genoeg leg-
gen juist de ouders die tevens veeleis-
ende, verantwoordelijke maatschappe-
lijke functies vervullen zichzelf deze
norm op. Ook in dit opzicht dreigt het
opvoeden voorbij de menselijke maat te
schieten en dus ‘out of control’ te raken. 

Deze constatering roept onvermijde-
lijk de vraag op wat de gevolgen zullen

zijn van dit controleverlies en waarom uit-
gerekend drukbezette, hoogopgeleide
ouders het zichzelf zo moeilijk maken.
Nelson is als sociologe verfrissend vrij van
het parent bashing en mother blaming dat
de populairwetenschappelijke ontwik-
kelingspsychologie zo ontsiert. Vanuit
sociologisch perspectief zijn individuele
gedragingen doorgaans logische reacties
op maatschappelijke ontwikkelingen. 

Nelson wijst op de volgende feiten. De
arbeidsmarkt verandert volgens haar zo
snel dat het voor ouders lastig wordt de

vinger te leggen op factoren die maat-
schappelijk succes bepalen. Daarom kie-
zen ze ervoor om via een breed palet aan
ontplooiingsactiviteiten flexibele indi-
viduen op te kweken die zich goed kun-
nen aanpassen aan voortdurend ver -
anderende omstandigheden. Verder
weerspiegelt de gerichtheid van ouders
op buitenschoolse activiteiten de toela-
tingscriteria van elite-universiteiten, die
niet alleen een hoog grade point average
verwachten, maar ook een indrukwek-
kende staat van dienst op extracurriculair
gebied. Wel of niet ivy league maakt een
groot verschil voor de carrièremogelijk-
heden van Amerikaanse burgers. Het is
dus niet vreemd dat ouders hierop
gebrand zijn. 
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FIERE MARGRIET1

Jouw lichaam gestrekt. Geketend, maar zwevend
boven de vijver waar moeders verstrooid
een luier loslaten die wolkt in het water
hier drijft op wolken jouw hoofd.

Jouw lichaam, gestrekt. Zo werd het gevonden
aangespoeld in een hoek van de tijd
doorzichtig en glanzend, je jurk was vergaan
en je keel onwerkelijk rood.

Wie lieten jou zinken in de rivier? 
Stof moest je worden, eerst je gezicht
dan je vingers, ten slotte je haar
naar de bodem, dwarrelend aas

totdat je terugkwam, stroomopwaarts getrokken:
een reis naar de stad op de rug van een vis.
Je zwaaide, zegt men – er vielen veel sterren
je handen leken verlicht. 

Renée van Riessen (1954) is dichter en
doceert filosofie aan de Protestantse
Theologische Universiteit (universitair
docent) en aan de Universiteit Leiden
 (bijzonder hoogleraar Christelijke Filo -
sofie, sinds 1 januari 2011). Bij Uitgeverij
Prometheus/Bert Bakker verschenen van
haar hand vier dichtbundels; de laatste,
Krekels in de keuken, kwam uit in 2008.

Renée van Riessen

1 Fiere Margriet is een heilige, afkomstig uit
de stad Leuven, waar ze de beschermvrouwe
is van de martelaren en het horecapersoneel.
Het beeld waarover het gedicht spreekt, is
gemaakt door Willy Meysmans en staat op
de Muntstraat, hoek Tiensestraat in Leuven.

‘Opvoedkundigen zadelen ouders op met het verlammende
gevoel dat ze altijd en eeuwig tekortschieten.’
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