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'H et boek dat zegt dat ouders er niet
toe doen.' Met haar stelling dat
kinderen vrijwel uitsluitend worden
gevonnd door genen en àndere

kinderen,keertjudithRichHarris

voorbeeld de Harvard-psycholoog
Howard
Gardner
dat de terecht
door Harris aangeklaagde
rammelende theorieën over de oudcr-kindrelatie meer zeggen over de huidige stand van de psychologische
wetenschap
dan over de ouders en
kinderen zelf. Gardner:
"We we.
ten gewoon niet waar we op moeten lctten en hoc we moeten me.
ten als het. gaat om menselijke
perMX>nlijkhclustrekkcn,
individuele emoties en motivatics,
laat staan
karakters." Het is dus nog veer te
HOCg om harde conclusies te trekken,
maar Gardm:r voorspelt a] wel; "Ouders en pI.'eH wl1en complementair
blijken te zijn. Ouders lijn belangrijker als
het gaat om onderwijs, discipline, verantwoordelijkheid,
ordelijkheid,
liefdadigheid
en de omgang met gezagsdragers.
voor
Peer~' zijn belangrijker
het leren van samenwerking,
het vinen het bedenken
~ den van populariteit
met ]eeftijdsgenoten.
~ van interacties
peer.ç waarschijn~ Jongelui vinden hun
lijk interessanter,
maar als het om hun
~
; toekomst gaat, dan zullen ze naar hun
::: ouders kijken."
;: In Nederland
wordt Gardners relati.
\lerende oordeel gedeeld. De Utrechtse
:"
hoo8ler
aar jeugdstudie,
Wim MC."eUS.
~ legt: "Het onderzoek
staat in de kindeThChoenen. Natuur]ijk
Lijn de peers
.
belangnjk.
Maar een kind moet in bet-.

zich met haar boek Tbe Nurture assumption tegen
een respectabele onderzoekstraditie.
I

llendrik Spiering
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EN PAAR fEITEN over ouders
en kinderen kunnen door iedereen wel zo'n beetje worden vastgesteld. En ze zijn op
uitputtende
wijzewetenschappelijk
bevestigd. Ouders die hun leven op orde
hebben en goed met andere mensen
kunnen
opschieten,
hebben
meestal
kinderen met een gOt:d leven en een rijk
sociaal bestaan. En andersom:
kinderen van probleemgevallen
zijn ook
vaak probleemgeval1en.
Verder blijken
ki nderen die met liefde en aandacht zijn
behandeld.
later meestal sociaal vaardiger en maatschappelijk
geslaagder
dan kinderen die dat niet zijn.
So far :iO good. Maar hoe is deze samenhang
tussen ouders, kinderen en
vriendelijke
behandeling
te verklaren?
Op deze vraag zijn vele antwoorden
mogelijk.
opvoeding
door de ou'De
ders heeft grote invloed op de persoonlijkheid en prestaties van de kinderen"
luidt tegenwoordig
de meest algemene
opvatting
onder
ouders
en wetenschappelijke onderzoekers.
In traditionele samenlevingen
bestaat
de zorg
over de 'juiste' opvoeding veel minder,
juist omdat daar de maatschappelijke
eisen veel duidelijker
zijn. Het belang
van opvoeding gaat terug op het begin
van de grootscheepse
industrialisatie,
in de vorige eeuw. De voorbereiding
van kinderen op de snel veranderende
samenleving
werd sll.-eds belangrijker
en moeilijker.
En tegelijkertijd
kwam
onder invloed van Freudiaanse
idt.-eën
de (mis)vonnende
rol van het ouderlijke huis steeds centraler te staan. Sinds.
dien wordt in de moderne samenleving
veel wetenschappelijk
onderzoek
en
veel ouderlijk
gelob besteed aan de
vraag wat de beste opvoedtechniek
is.
'Nee!' zegt hierop echter de psychologe Judith Rich Harris in haar inmiddels
geruchtmakende boek The Nurture As~.umpfion. Why chiMren lum out Ihe way
they Jo, dat in augustus verscheen in de
Verenigde Staten, Haar verklaring van
de samenhang
tussen ouders en kinderen is een heel andere. Dat kinderen op
hun oudt:rs lijken komt niet door de opvoeding. Die gelijkenis is vol1cdig genetisch bepaald. Een ouder kan met zijn
gedrag een kind ongelukkig maken, en
hun onderlinge relatie kan volledig verpest worden. Maar een effect op het latere karakter
van het kind heeft dat
niet, concludeert
Hams.
"Er is geen
natuurwet die zegt dat ellende altijd nawerkingen heeft." En andersom:
"Gelukkig zijn vandaag
beschermt
een
kind niet tegen ongelukkig
zijn morgen.'
En de vele ~erschi/len tussen kind en
ouder worden buitenshuis bepaald. De
karaktervorming
van t.-en kind vindt
plaats in depea group waartoe het kind
zich rekent: de groep van de 'gelijken'
op school en op
en soortgenoten
straat. Kinderen kijken
niet naar hun
ouders, maar naar andere kinderen als
voorbeelden
voor hun gedrag en ideeen, aldus Harris. Ouders maken zich
dus volkomen ten onrechte 7.orgen over
hun opvoedingsmethoden,
een punt
dat Hams
vaak benadrukt
in haar
boek. De belangrijkste invloed die Harris nog toekent aan ouders is de beïnvloeding van depeergroup
van hun kinderen
door in een bepaalde buurt te
gaan wonen
bijvoorbeeld,
of door het
kroost naar die ene en niet die andere
school te sturen. Het negatieve effect
dat scheiding van de ouders vaak heeft
op de kinderen, verklaart
Harris dan
ook uit het feit dat zo'n scheiding vaak
leidt tot verhuizing
naar een armere
buurt.
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kindergen«skunde,
T. Berr)' Brazelton (80), weten, "en daaruit
kun je afleiden hoe schuldig ouders zich wel niet voelen dat ze
hun kinderen in het kinderdagverblijf achterlaten". In Nederland is hel boek door de psycholoog D. Kohnstamm
al afgedaan als
'onzin, natuurlijk'.
Maar de bekende
cognitiewetenschapper
Steven Pinker
van het MIT in Boston voorspelt in zijn
voorwoord bij Tilt'Nurlure As.çumptio/1
dat het boek over ccn tijdje "zal worden
gezien als een keerpunt in de geschiedenis van de psychologie".
De psychologe Harris (60) is niet verbonden aan een universiteit.
In 196]
mislukte haar promotie aan Harvard.
Daarna werkte ze een paar jaar als onderzoeker aan het MIT en de Universiteit van Pennsylvania.
Ze trouwde met
een mede-student,
kreeg een dochter,
adopteerde een tweede en kreeg in 1977
een chronische
auto-immuunziekte
waardoor ze aan huis gebonden raakte
(en ze ook nu vrijwel geen interviews
geeft). In die tijd werd ze schrijver van
handboeken
over (ontwikkelings)psychologie, werk waaraan ze nu haar grote belezenheid dankt. Haar wetenschappelijk
doorbrdak
kwam in 1995
toen U een artikel pub]ic.'CCrde over
groepssocÎalisatie in het toonaangevende tijdschrift Ps}'chological Rel'Ü.'w.
Ze kreeg voor dat artikel (waarvan de
Nurture Assumption een uitwerking is)
zelfs een prijs van de American PSJ'chology Assaciation, de George A. MîI1erprijs, ironisch genoeg genoemd naar de
]
Harvardpsycholoog
die in 961 haar
ontslagbrief
ondertekende.
In haar aanval op de invloed van de
ouderlijke
opvoeding
kan Harris een
paar krachtige argumenten
aHe op
basis van gedegen onderzoek
aanvoeren. Haar belangrijkste
uitvalsbasis
is het genetische
argument.
Overeenkomsten lUssen ouderen kind zijn goed

Ouders en peren
JUDITH

-

geschoven zagen. 'It won't he your

fault
killer', vatte de
Today het boek

ifthe kiJbecomesaserial
populaire krolnt USA
samen. "Het is beangstigend
om te zien
hoe populair
dat idiote nieuwe boek
is", liet de Amerikaanse
nestor van de
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OP HET EFFECT

J. Ernst, die al1ebeschikbare onderzoeken analyseerden en ook zclfuitvoerige
onderzoek deden, veegt llarris bijvoorbeeld de these van tafel dat geboortevolgorde I..-engroot verschil l.OU uitmaken voor de karaktervorming
van kinderen (de Bom to Rebel-these
van
Frank Sullawuy). Sociaal gedrag, extraversie, agressiviteit, depressie, dominantie, openheid, enzovoorts; geen
enkel karakterverschîl
blijkt samen te
hangen samen met de plaats in het ouderlijk huis; oudste, jongste, middelste
etcetera. Het enige duidelijke effect van
geboortevolgorde is dat de gezinsgenoten zeggen dat ze de oudst 'ba7.ig' vin-

den, en de jongste loveel'\'rijer" maar
uit de persoonlijkheidstesten blijkt dat
verschil niet.

WREED EN HARD
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ONDER KINDEREN
te verklaren
drag
slotte

en

uit de erfelijke basis
ouders

met

van

ge-

Ten-

karaktereigenschappen.

delen

hun

kinderen

de helft van h~n genetische materiaal.
Dankzij onderzoek
naar door
adoptie
van elkaar gescheiden eeneiige tweelingen (die genetisch
identiek zijn) is het
redelijk goed mogelijk het effect van
verschi11endc opvoeding
op hetzelfde
genetische materiaal te meten. Dat effeet blijkt vrijwclnihil.

Het verschil in karakter en persoonlijkheid dat eeneiige tweelingen vertonen nadat ze door adoptie gescheiden
zijn opgegroeid,
is niet groter dan dat

tusscn eeneiigen die samen zijn opgevoed door hun ouders. Vijftig procent
van de verschillen in eigenschappen
worden door de genen bepaald, aldus

de conclusie uit dit uitgebreide tweelingonderzoek dat sinds de jaren zeventig aan de Universiteit van Montana
wordt verricht.
En de uitkomsten

\lan

onderl-oek

naar adoptiekinderen die in heuclfdc
BEANGSTIGEND
Al voor verschijning van het boek in
september brak er-door
voorafgaande publicaties in onder meer de New
Yorker
in de VS enig tumult uit onder wetenschappers
en ouders, die hun
investeringen
in opvoeding
ruw opzij

HAR RIS'

Belangrijk voor deze grott: "t:rklarende waarde van erfelijkheid
zijn wat
Hams noemt de 'indirccte genetische
effecten': een genetisch bepaalde eigenschap roept een bepaalde reactie bij de
omgeving
op die eigenschap
verder
"ormgeeft.
Ouders passen hun opvoedingsmethoden aan aan het kind. De
vriendelijkheid
van een kind is dus de
oorzaak van de welwillende opvoedmethode door de ouders. niet het gevolg.

ZO

AFGEDWONGEN

opgroeien
(die dus wel hun opmaar niet hun genen gemeenschappelijk hebben) zijn ook al niet erg
gunstig voor de invloed van de OpVOCgenn

voeding

ding. Deze kinderen blijken evenveel
van elkaar te verschillen als kinderen
uit andere gezinnen. Het gaat hierbij
om vergelijking
tussen de uitkomsten
van allerhande
psychologische persoonlijkheids.
en intelligentietesten,
dezelfde die worden gebruikt om het efopvoeding op kin-
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NERGENS WORDT
CONF~RMISME

de andere kinderen hel niel opmerken,
oromdat
hCl zenict kan schelen,"
Harns heeft een punt, maar l-e
.
overdnjft.
luidt de algemene
trend in de wctensçhappelijke
rcaClicsop haar werk. In een recensie in de New York Re~iew of
schrijft bijHooks (5 november)
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EVOLUTIE
Ouders exit, de genen slecht!> geldig
voor 50 procent. Waardoor wordt de
andere helft van het karakter van de
kinderen dan beïnvloed? Volgens Harris blijft er niet veel anders over dan hel
lIiet-gezirule~envan kinderen: de omgang met andere kinderen.
En dat is
ook precies het gC/.elschapwaarin kinderen in primitieve maatschappijen
de
meeste tijd doorbrengen. Harris p0neert zelfseen evolutionaire oorsprong
voor de voorliefde van kinderen' \"Oor
kinderen.
Nog altijd wmen kinderen
het liefst bij andere kinderen zijn, zoals
menig ouder soms tot, lijn verdriet
merkt. Kinderen boven een jaar ofvijf,
zes kunnen misschien al best zonder
Op d.ie manÎer
creèren de .gescheiden
ouders of verzorgers, Lolang ze maar
tweehnghelften
een vergelijkbaar
een stabiele peer group hebben. specu'milieu' om zich h«n. En door die on\lerleert Hams.
mijdelijke-en
voorspelbare-reactie
Uarris' bewijzen voor Je im'lOt:d van
van de omgeving op bepaalde aangeJe kindergroep
op het latere karakter
boren eigenschappen kunnen .ook an- zijn indirect. In een barrage van voordere trekken worden gecreëerd. Lelijke beelden en analyses zet ze eelT krachtig
betoog nc.-erover'groepsdenken'. Menkinderen worden bijvoorbeeld vaak
strenger gestraft dan mooie kinderen.
sen (en kinderen in het bijzonder) zijn
Die vijftig procent van de eigenschap- . bijzonder sterk geneigd om zich, soms
op volstrekt willekeurige gronden, bij
pen die de erfclijkheid verklaart, is veel
sterkerdan de tot nu toe gevonden vcr- een groep in te delen en de verschillen
banden tussen opvoeding en kindergemet andere groepen te benadrukken.
drag (waarbij met erfelijkheid geen re- En kinderen beschouwen zichzelf prikening wordt gehouden). En dan gaan mair als 'kinderen', en kijken dus naar
die verbanden ook nog eens alleen op andere kinderen voor gedragsvoorvoor het gedrag in het ouderlijk huis
bt.-eldenen niet naar volwassenen (die
zelf. Want ouders mogen er in slagen
ze vaak ook helemaal niet mogen imiteren).
om hun kind netjes te leren eten, dat
thuisgedrag
zegt verrnssend weinig
Zet twee baby's bij elkaar in ccn kaover de wij e waarop het kind voedsel mer en 7e hebben vooral oog voor elin zijn mond stopt als hij onder ...rien- kaar. Beeldend beschrijft Hams ook
den is.
hoe ooit een experiment met twee willeEen uitweg om het primaat van de ou- keurig samengestelde groepen jongens
derlijke opvoeding te handhaven is de in ccn zomerkamp vol1edig uit de hand
stel1ingdatdieopvoedingkennelijkper
dreigde te lopen. Pas toen een externe
kind
verschillend
is en daalOm niet te vijand werd gecreëerd, gingen de Rnttmelen met een vergelijking tu~n het Iers en de Eagles \\eer samenwerken en
effcct van opgroeien in hetzelfde
. gezin. kon onderling geweld worden vermeMaar ook daarvoor zijn nOOit harde
den. Ze geeft verder duidelijke
voor.
beelden van groepsgedrag
op scholen,
~~~i~~e~:~~~~~~~~~ë~~~~
~~ waar de slechtere k'Crlingen zich met cl-

VAN

OPVOEDING

kam identificeren
en zo een anti:schoolmentaliteit
opdoen. In Amerika
vindt dele zelf-identificatie
vaak op racia]e grondslag plaats, waarbij k-ergierige zwarten door hun groep Geling whife wordt verweten. Een ander duidelijk
voorbeeld van groepsinv]oed
is de ge.
slachtelijke
identificatie.
Kinderen
Ieren elkaar heel snel: jongetjes doen dit
en meisjes doen dàl. En heb niet het
hart die grenzen te oven;chrijden,
Zodat moderne ouders tot hun verbijstering van hun peuterdochter kunnen horen dat meisje geen dokter mogen worden, dat is iets voor jongens.
Nergens
wordt
conformisme
zo
wreed en hard afgedwongen
als onder
kinderen. Zij willen nu eenmaal koste
wat het kost ergens bij horen, desnoods
bij een groep die hen afwijst. Hoe groter de groep kinderen, des te groter hel
aantal subgroepjes wordt. En in zo'n
groepje worden de (aangeboren) eigenschappen van een kind versterkt oh'erzwakt, afbankelijk van de rol die hij te
spelen krijgt. "Een geestig kind wordt
vaak alleen maar geestiger.', aldus Harris. En een gcweldd<ldig kind gewelddadiger: "Er zijn veel vicieuze cirkels in de
ontwikkeling van kinderen."

'DE KINDERGEEST

rijke onder)teuning ..oor haar theorie.
De laaI die een kind leert spreken, is een
van de weinige culturele
elementen
waarin erfelijke factoren geen enkele
rol spelen èn waarin een groot verschil
kan bestaan tusscn het ouderlijk milieu
en de peer group. En precies daarin
blijkt de inYlocd van dc-pe/!r group gigantisch groot. Maar dit bewijst niel
dat dit mcchani)me óók voor karakter
en persoonlijkheid opgaat.
Het blijft dus mogelijk dat hel ouderlijk huis niet-erfclijke invloed uitoefent,
~~c~~~~~~kl~:s~~~di~d'ftnj~ka~~
gen zijn.
"De kindergeest is te complex
om op het Procrustes.bed
van een simpele theorie te worden gelegd", schrijft
ook Hams halverwege haar boek over
de theorie van de alomvattende
ouderlijke invloed. Die opmerking
gaat natuurlijk evengoed op voor haar eigen
theorie van de alomvattende peer-in.
laat
vloed. En op sommige plaatsen
Hams
die ouderlijke
opvocdingsinwel toc. Onder uitzonderlijke omstandigheden
kan bijvoorbeeld
een gelin de functie \lan de peer group
overnemen. En ook waar de peer group
geen
conformisme
eist is ruimte,

vloed ook

IS

TE COMPLEX OM OP
HET PROCRUSTES-BED
VAN EEN SIMPELE
THEORIE

TE WORDEN

GELEGD'
Echter,

werkelijk bewijzen doet Harde socialisatie en karaktervorming
door de {H:er~
niet. Het enige be ijs dat ze aandraagt
boven anekdotes
en theoretische
analyses; betreft de taal die kinderen spreken, of meestal: het accent waarmee le
die taal spreken. Kinderen nemen het
accent van hun groepsgenoten over,
zoals Hollandse ouders in Limburg (en
andersom) meestal snel merken. Een
kind van Russische immigrantenouders leert op zijn school in Oxford perfect Engels spreken zolang zijn klasgenoten tenminste niet ook kinderen van
recente immigranten
zijn. Terecht beschouwt Harris dit feit als een belang-

ris het a"so]ute bel<lngvan

IN TWElEtN
GEKNIPT
Aan het Paedo]ogisch
Instituut
in
Duivendrccht
is Wim Slot 'hoofd onderlOek'. Hijziet veel in hetverhaal
van
Harris. maar begrijpt niet waarom ze
de invloed van de pecrs zo verabsoluteert: 'De discussie over de invloed vJln
erfelijkheid versus opV<x'-ding loopt jaren. Dit is kennelijk het vervolg: de opvoeding wordt in tweeën geknipt: de
ouders .:n de peers. Dat is goed. maar
we moeten de invloed van ouders natuurlijk niet gaan onderschatten.
Peer
Kroups wisselen snel, maar de ouderlijke invloed blijft." Slot kan zelfs geen
enkele reden verzinnen omjuist de peer
KrouP zo'n allesoverheersende
rol te geven. "Want geen invloed overheerst altijd bij ieder kind. De mens is het meest
flexibele ~'CIen op aarde, en kinderen
zijn dat ook. Een kind zoekt zijn hulpbronnen waar-ic ze maar kan vinden,
bij zijn ouders. bij zijn peer group, op
school, op straat, óveral. Soms vindt hij
het meest bij zijn pt'er group, maar heel
vaak ook niet. Iedere situatie is verschi11end- Dat maakt dit soort onderzoek '/.0 complex. Sterker nog, een goede opvoeding versterkt juist die flexibiliteit van een kind, om zich aan iedere
situatie aan te passen en er het beste uit
te halen."
En ook de indirecte erfelijke effecten
waar Harris zo op hamert moeten niet
overdreven
v.orden, zegt Slot. Zijn instituut heeft veel te maken met echte
probleemjongeren,
vol. agressivit.eit.
antisociale
gedrag IS waarschIjn"Dat
lijk erfelijk bepaald. Het heen te maken
met een onvennogen
tot plannen en
een gebrek aan remming:
allemaal
frontale functies in de hersenen. En inderdaad.
die kinderen kunnen in hun
gedrag gemakkelijk
negatief versterkt
worden door de reactie die 71:oproepen
bij hun ouders. Maar dat hoeft dus niet
Er zijn heel...'eel aanwijzingen
dat juist
concrete training van ouders om beter
met zo'n kind om te gaan. sUet.-esvo!
zijn. Die LOgenaamd vaste erfelijke neigingen 7jjn heel goed beïnvloedbaar.
Er
zijn altijd herkansingen
voor een kind
Zeker als dat vroeg in het leven gebeurt.
Maar na het dertiende jaar kun je er
meestal niet veel mt.'Cr aan doen."

J~J;,h

schrijft I {arris, met haar eigen cursi..ering: "Keuzes uit de kindertijd thuis gemaakt over carrières,
politiek, religie,
kunnen repercussies hebben op hel hele
verdere leven. Die keuzes kunnen worden meegenomen naar de peer group,
maar ze veranderen
verder niet omdat

I

de werelden kunnen overleven: tussen
zijn leeftijdsgenoten,
èn met zijn ouders. En thuis doet een kind zijn basiscompetentie
op. Grappig is dat wij met
ons onderloek juist weer t.-en beetje afstand nemen van de grote invloed van
de peergroup. Uiteen recent onderLOek
blijkt bijvoorbeeld
dat roken en drinken door jongeren veel sterker wordt
beïnvloed door het gedrag van hun ouders dan het roken ofdrinken
van hun
vrienden. Wie had dat gedacht'!"
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