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'1. lnleiding

In gezinsonderzoek wordt aan de sociare netwerken van ouders een belang_rijke functie toegekend (bijvoorbeerd: Belsky, 19g4).E.,, .,"t*..k van buren,kennissen, vrienden en familieleden zou namelijk de weerstand van oudersverhogen regen releurstellingen en moeirijkh.d., ïru.-.. ,ij ,ija.r* het levenvan alledag geconfronteerd worden. Zo zoudensociare .o.rr".r.r, fungeren arseen buffer tegen de stress die met de opvoeding van kinderen gepaard kangaan. Bovendien wordt verondersteld dàt het rrïuu.r, ,uri ro.i"t. conracteninvloed heeft op de wijze waarop ouders de opvoeding gestalte geven. Aan deene kant zou dat samenhangen met sociare controle, aan de andere kant zou_den ouders met vrienden, frLili. en kennissen van gedachten wisselen over deopvoeding van hun kinderen. Niet de normen en waarden van de samenlevingals geheel zouden namelijk invloed hebben ,O i.",r"a, *.àrrr, _r". de nor_men en waarden zoals ze tot uiting komen in àe co.rcret. Ë., ,.tr.l. omgang enverbondenheid met.anderen (Rilt, D9o).In deze studie is nagegaan in hoe-verre sociale netwerken van invloed ,rj,:_oo de wijze *r;;; ouders de opvoe_ding van hun kinderen gestalre geven. rff/e zu,en ons daarbij richten op uiteen_lopende kenmerken van sociale*netwerken ,orl, orrd..st.r"i"* en de beschik_baarheid van familieleden en andere ouders in de buurt;;"; ,r., woont. Uiteerder onderzoek is reeds gebleken dat opreiding en godsdienstigheid van ou_ders van invloed.zijn_op.ouderlijke .pr"^{al1s (f7r,, aï, illf., C*ri, & Felling,1996a; Van der Slik, Felling & peters, 1996b1.\X/e zijn arr.o_ nagegaan of demogelijke invroed van sociale nerwerken blijft bestaan 
"r, 

l. .ff.cten van op_leiding en godsdienstigheid worden ingebracht.

2. Theorie

uit onderzoek is gebleken dat kenmerken van het ouderlijke netwerk invloedhebben op de wijze waarop ouders de opvoeding u"., hrr., kinderen gestaltegeven. Daarbij kwam naar voren dat het zinvol is ónderscheid te maken tussenenerzijds de mate van sociale ondersteuning door l.d.r, ur., een netwerk enanderzijds de aard van een sociaar netwerk]zoat* groo*", aichtheid en geo-grafische spreiding (cochran, 1.993; Feltíng, Fiserier" & t;;;.. poel, 1991).ofschoon sociale ondersteuning en bijvoorbeeld dichth.rJ *r, het netwerk

Nederlands Tiidschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, vol. 13, nr 5, .t9g7
275



F.W.P. van der Slik, A.J.A. Felling en J.R.M. Cerris

elkaar dikwijls overlappen (hoe hechter de onderlinge relaties in een nerwerk
hoe meer ondersteuning), is gebleken dat een hecht netwerk eveneens een bron
van stress en ergenis kan zijn (Cochran & Niego, 1995).

sociale ondersteuning gaat vrijwel zonder uitzondering samen met het tonen
van affectie naar kinderen en een minder stringente opvoeding (cochran &
Niego, 1995; colletta, 1981). Zo is bijvoorbeeld gebleken dat moeders die een
vaak huilende baby hadden, een jaar larer meer affectie naar hun kind tonen
als zij tijdens die stressvolle periode meer sociale ondersreuning hadden ont-
vangen (crockenberg, 1981). Het tegenovergestelde, sociale isolatie enlof het
ontbreken van sociale ondersteuning blijkt een van de zekerste voorspellers te
zijn van een autoritaire opvoeding in het algemeen en van kindermishandeling
in het bijzonder (zie voor een overzicht: Riley, 1990). Een zeer navrant effect
van het ontbreken van sociale ondersteuning is dat in arme buurten in de
Amerikaanse stad chicago, waar iedere vorm van gemeenschapszin is ver-
dwenen, het aantal kinderen dat door hun ouders gedood wordt bijna twee-
maal zo groot is als in even arme buurten waar mensen nog wel onderlinge
betrokkenheid tentoonspreiden (Garbardino & Kostelny, 1993). In lijn met
het voorafgaande blijken mishandelende moeders minder vriendschapsbanden
te onderhouden en een meer autoritaire opvoedingsstijl te hanteren dan moe-
ders die hun kinderen niet mishandelen (corse, Schmid & Trickett, L990). of
in het ouderlijke netwerk meer of minder familieleden waren opgenomen was
niet van invloed op de ouderlijke opvoeding en op kindermishandeling. vol-
gens corse, et al. (1990) zouden vrienden andere opvarringen hebben over
opvoeding dan de mishandelende moeders en hun familieleden. Hoe meer
vriend(inn)en, zo is het idee, hoe groter de kans dat mishandelende moeders
door hen op een positieve wijze beïnvloed worden. Een alternatieve verklaring
is evenwel dat mishandelende moeders niet alleen onaangenaam zijn voor hun
kinderen maar in de omgang met volwassenen eveneens gedrag vertonen dat
het aangaan en instandhouden van relaties bemoeilijkt.

Naast effecten van sociale ondersteuning zijn ook effecten van de aard van
het ouderlijke netwerk op de opvoeding vastgesteld. Melson, Ladd en Hsu
(1993) kwamen tot de conclusie dat vooral de groote van her nerwerk en niet
de ervaren steun van vrienden, kennissen en familieleden invloed heeft op de
mate waarin moeders het al dan niet moeilijk vinden om hun kinderen tijdens
de opvoeding in sociaal en cognitief opzicht te ondersteunen. De veronder-
stelling is dat de groorte van het netwerk rpr meer informatie leidt over het
opvoeden van kinderen, wat tot een meer op het kind gerichte opvoeding zou
leiden. Jennings, stagg en connors (1991) kwamen tot de bevinding dat de
geografische spreiding van het ouderlijke nerwerk en de mate waarin netwerk-
leden elkaar onderling kennen effect heeft op de opvoeding. Hoe groter de
spreiding van vrienden, kennissen en familieleden en hoe minder ze onderlinge
betrekkingen onderhouden, hoe minder ouders gericht zijn op conformiteit bij
hun kinderen. Deze effecten bleven bestaan onder controle van additionele
verklarende variabelen waarvan bekend is dat zij een tot een minder strikte
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opvoeding leiden, zoars een hogere opleiding en een hoger beroepsniveau. per_sonen met sociale netwerken waarvan d. Èd.,, ."d*"hr;;;;vuldig contactonderhouden zouden veer meer sociare controre op elkaar-uitoefenen (Fischer,t9,z), met als gevotg dat ze ook meer ,rarrr.t"iiir. ;;;.;;ïrrramheid vanhun kinderen georiëntee rd zjjn (Jerrrirrgr, et al., 199L). Dat de mate waarin deleden van iemands netwerk orra..rrr[.' betrekkingen onderhouclen invroedheeft op de opvoedingsstijl van die persln, sluit aan bij cle resultaten die doorBott (7957) zijn gerapporteercl.
Zij kwam in een van de eerste onderzoeken naar de invroed van sociarenetwerken tot de bevinding dat men onderscheid moet -nt .r, ,.r...n enerzijdsIokaal gebonden netwerkÀ waarvan a. i.a.n elkaar r;.;i;";.r, veervuldigconra* met elkaar hebben en vaak ook onderling. ruïitr.un.rà.r, h.bb.r, .r.,anderzijds meer geografisch gespreide netwerke, ,i,urrrr"., d. i;;., elkaar nietof veel minder goed kennen. Echtelieden clie erk .." rriri'!.bord"r, -r*tegelijkertijd srerk van elkaar gescheiden nerwerk onderhierdí, breken er inhun huwelijksreven een sterke"rolsegregatie op na re houden. Échtparen meteen meer gespreid en overlappend netwerk van vrienden en famirieleden daar_entegen, hielden veer minder sterk vast aan een traditionele rolverdering tussenman en vrouw' volgens Bott werd dat veroorzaakt doordat p.rr,rrr.., met eenmeer geografisch gespreid netwerk een veel grorere k; h.;l;; om in aan-raking te komen met allerlei innovatieve en meer riberale denkbeerden danpersonen die ingekapseld zijn in lokaar gebonden nerwerken. Bij lokaal gebon_den personen zou de sociale controle mï.ral.r, veel grorer zijn. IJitonderzoek(Bott' 1957; Fischer, 19g2) komt ,,u* uo.., dat het bereiÉe opreidings- enberoepsniveau samenhangt met d. nrrd ul., i.-rrrd, netwerk. In vergerijkingmet lagere opgereiden hebben hog., opg.l.iden over het geheer genomen gro-tere sociale netwerken tot hun beschikii-ng, die.een grotere geogiafische sprei_ding bezitten en waarin relatief gezien -.ï. ,l.naen dan familieleden zitten.Deze verschillen in kenmerken àn netwerken van hoger en rager opgeleidenliggen tot op zekere hoogte uoo, a. ÀurrJlt -.n u.aËruiu, ï-og., opg.t.i-den veel meer geografisÀ mobiel ,ii" a^" lager opgeleiden. Zowel voor hervolgen van een studie als voor het uiíd.,, u"r, ..r, bààr, kunnen hoger opgelei-den veel moeilijker dan Iager opg.l.id;ri.rrgurlre., op de woonpraars waar zehun jeugd hebben ,.o.f:.ir1*i ef, gffi daarvan wonen hoger opgeleidenminder vaak in de nabijheid ur.r rr-iti.ieden. dan lager opgeleiden (Lee,1979)1 ' ondanks deze srerke ,r*.rhr.,g -et opleiding en beroep brijkt even-wel de aard van her nerwerk ..r, ,.lfrtrídige verklaring re kunnen geven voorrolsegregatie tussen parrners, onafhankerijf, urn h.r^ opleiding en beroep. Deresultaten van Bott zijn niet u"ak g...pliceerd (Hir, lggg),maar er is welgebleken dat de aard van h.t rr.t*ik u, oud.., invroed í.;i;;p de wijzewaarop vaders betrokken zijn bíj de opvoeding ur., hr, kiri"..n (Riley,1990)' Naarmate het aandeel mannen ir'h"t .r.t*.rk van alreen verdienendevaders groter is en er meer vrouwelijke familieleden in d. br;.;;;nen, spelenvaders minder vaak met hun kindere.r. En vaders met eveneens buitenshuis
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werkende echtgenoten leveren een grotere bijdrage aan de opvoeding van hun
kinderen, naarmate zij meer vrienden en kennissen hebben waarop zij terug
kunnen vallen.

Uit het hierboven beschreven onderzoek naar de effecten van ouderlijke
netwerken op opvoeding blijkt dat de aard van iemands netwerk invloed heeft
op de wijze waarop ouders hun kinderen opvoeden. ril7e zullen daarom onder-
scheid maken naar de nabijheid en beschikbaarheid van familie in de directe
woonomgeving en de mate waarin men contacten onderhoudt met andere
ouders in de buurt. De verwachting is dat ouders die meer contacten hebben in
de directe woonomgeving en ouders waarvan meer familieleden in de eigen
woonplaats wonen, een meer conformistische opvoeding zullen geven dan ou-
ders die minder conracten met personen in de directe omgeving ànderhouden,
omdat we uitgaan van de veronderstelling dat zulke contacten wi;'zen op hech-
te netwerken. Uit eerder onderzoek bleek dat opleiding invloed heefi op de
wijze waarop ouders de opvoeding van hun kinderen gestalte geven (van der
slik, et al., 1996a). Naarmate ouders een hogere opreiding t.ub.r, genoren
vinden ze het van minder belang dat kinderen zich conformeren aan maar-
schappelijke conventies en aan de regels binnen het gezin. Tegelijkertijd kwam
naar voren dat deze gerichtheid op conformireir ertoe leidt dat ouders minder
affectie naar hun kinderen tonen en vaker straffen uitdelen. Er zal daarom
onderzocht worden of de inuloed uan sociare netwerken bliift bestaan onder
controle uan opleiding.

Het onderzoek naar de effecten van sociale netwerken sluit aan bij research
naar de invloed van de gerichtheid op de lokale gemeenschap zoals dat uit-
gevoerd is door Roof (1978). rn ztjn onderzoek waren op de lokale gemeen-
schap georiënteerde personen niet alleen godsdienstiger dan kosmopolieten,
tevens waren lokalisten meer traditioneel ingesteld dan kosmopolitisch geo-
riënteerde personen. In recent Nederlands onderzoek is deze samenhang tussen
lokalisme en conservarisme bevestigd (Hubers, 1997). op grond hiervan mag
verwacht worden dat lokalisten tevens een meer conformistische opvoeding
aan hun kinderen zullen geven dan kosmopolieten. In aansluiting hierop kai
vermeld worden dat verschillende onderzoekers gevonden hebben dat de sub-
jectieve beleving van de sociale omgeving meer invloed heeft op iemands ge-
dragingen dan de objectieve kenmerken van die omgeving (Hill, isss; Hubers,
1997). Met andere woorden, nietzozeer de karakteristieken van bijvoorbeeld
de buurt waar men woont maar primair de subjectieve beleving van die buurt
- kortom: karakteristieken van de persoon in kwestie zelÍ - iouden van in-
vloed zijn op de wijze waarop ouders hun kinderen opvoeden.

uit eerder onderzoek is gebleken dat godsdienstigheid eveneens effect heeft
op ouderlijke opvoeding (van der slik, et al., r996b). Naarmate mensen meer
nadrukkelijk een christelijke geloofsovertuiging onderschrijven vinden zij con-
formiteit van hun kinderen belangrijker en naarmate ouders qua levensbe-
schouwing meer binnenwereldlijk georiënteerd zijn zljn r. -.., nadrukkelij-
ker gericht op de persoonlijke autonomie van hun kinderen. Gerichtheid op
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conformiteit leidt uiteindelijk tot het geven van meer straf en het minder tonenvan affectie. ouders daarentegen die het berargrijk v;à., ar, hun kind zerf_standig wordt, tonen juist meer affectie, geven-minder straf en stimuleren dezelfstandigheid van hun kind, bijvoorbeerà door het k;";;;" te moedigen zerfdingen te onderzoek en. Onderzocht zal worden of het uerband tussen socialenetwerken 
"' (' .opuoeding uan kinderen brijfi b;r;r;,; ars gecontroreerduordt uoor ouderlijke godsdienstigheid.

3. Methode

Steekproef
In de tweede helft van 1990 is onder een representarieve steekproef van Neder_landse gezinnen met.in ieder geval een kind tussen g rn tejaar een groot_schalig veldonderzoek gehoudÀ met als doel inzicht * ,..r..i;*., in het func_rioneren van zowel individuele ouders ars het grririr;i; geheel voor watbetreft het opvoeden van kinderen. uiteindelr;r. [.ru., zsï gezinnen (respon_se= 43o/o) aan het onderzoek deelgenomen. In Nederland wordt hedentendagebij survey-onderzoek zerden ...r ,àrporr. hoger dan soi grlrutd. omdat hetin dit onderzoek gewenst was dar beíde oud-ers rrrr, -.J.ï.rking verleendenlijkt de response niet bijzonde r laag. De uitval bleek niet selectief te zijn in diezin dat hij gelijkelijk verdeeld *rr-.rrr. regio en urbanisatiegraad. Gezien hetwaarschijnlijkheidskarakrer waarmee d. ,tË.kp.o.i; ;il.steld zijn de uit_komsten van deze studie generaliseerbaar naar de Nederlanise gezinnen metin ieder geval één kind tussen 9 en 16 jaar. voor -"..- g.a.,ri,eerde in_formatie omtrent opzet van het onderzoek, steekproeftrekking, representativi_teit alsmede dataverzamelingsprocedu re, zie: Gerris, et al.. (1992, p.7_11).

Meetinstrumenten
Indicatoren uoor sociare netwerken. In de vragenlijst is uitgebreid aandachtbesteed aan de sociale nerwerken van ouders. öq aË ..rrr.-oirr,, is gevraagdhoeveel broers en zussen van beide orrd.rurr"gà. o.ra...-i'rr- dezelfd,ewoon_plaars wonen en ook of hun eigen ouders - indien nog in leven - in dezelfdeplaats wonen. Deze informatiels gebruikt om een i,-,d;" ,;;.,, te ste,en dielokaal familieuerband is genoemdl omd"t her aantal ir-Jri.r.a., dat in deeigen woonplaats kan wonen uiteraard afhankelijk i, ,u, h";;rntal famiriere_den dat men iiberhaupt heeft is, om hiervoor te controleren, de variaberefamiliegrootle opgenomen. op de tweede praats is ,;;.i;;;rders gevraagdmet hoeveel ouders in de buurt zij regelmatig contact onderhouden die even_eens kinderen hebben tussen d. *g.I en zestien jaar oud. Deze variabele iscontacten met ouders in de buurt genoemd.
Naast deze meer objectieve maten zijn een drietal subjectieve maten aan deouders voorgelegd. sociale integratie is een schaal *rurí". de mare van inre-gratie in de huidige woonbuurt wordt gemeten. Een representatieve uitspraak
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is: 'Ik ken de meeste mensen in de buurt'. De schaal socidle ondersteuning
indiceert de mate waarin de ouder aangeeft ondersteuning i. orrrrrrgen of tekunnen mobiliseren voor proble-.. di. ervaren worden, zowel in het per-
soonlijke vlak als in het vlak van opvoeding en gezin. Een typisch item is: .Als
ik met problemen over de opvoeding ztt, zljn er weinig -..rr., waarvan ikhulp kan krijgen'. Met behulp van de schaa I sociaal bkàisme tensro*e, wordt
gemeten in hoeverre ouders gehecht zijn aan en tevreden zijn met de huidige
woonbuurt. voorbeeld van een uitspaak is: ,Ik ben helemaal tevreden met clebuurt waar ik woon,.

Leu-ensbescbouwing en opreiding. omdat uit eerder onderzoek is gebreken datouderlijke godsdienstigheid en de opreiding van ouders een zelfstandige in_
vloed uitoefenen op ouderlijke opvoeding (van der slik, et al.,1996a;van der
Slik, et a1., L996b), zal nagegaan worden of de effecten va, sociale integratie
ook blijven besraan als opreiding en godsdienstigheid ingebracht worden. Aan
beide ouders zijn vragen voorgelegJ omtrent hun wereld- en levensbeschou-
wing' Het betreft hier twee aan Feiling, peters en schreuder (199r) ontleende
schalen, re weren: de christelilke leueisbeschouwing en d,e binnenwererdrilke
leuensbeschouwing. De christelijke levensbes.hou*l,g houdt in dat men ge-looft in een persoonlijke God die zich met iecrer -..rr"p..r.ronrijk bezighoudt
en dat men de zin van her leven, het lijden, de dood .., i., p.obl.e_ van goed
en kwaad beargumenteert en interpreteert vanuit dat godsgeloof. Een repre_
sentatief irem van de christelijke levensbeschouwing is: .Er is een God, crie Godvoor ons wil zijn'. Bij de binnenwererdlijke levensbeschouwing gaat het om
een binnenwereldlijke duiding van het besraan van een hogere werkelijkheid
en de daarmee gepaard gaande overtuiging, dat mensen zerí zin moeren geven
aan hun leven, het lijden en de dood en dàt ze zerf het probleem van goed enkwaad moeren oplossen. Een kenmerkend item un, de binnenwererdlijke le-
vensbeschouwing is: 'Het reven heeft aileen zin als je die er zelf aan geeft,.
Daarnaasr is aan de ouders gevraagd wat hun hoogst vortooide ,pleiding is(0=lo; 1=1o+;2=1bo;3=rnàvor mulo; 4=mbo; 5=lay6."ywo; 6=h§6; 7=wo [kan_didaatsl; 8=wo ldoctoraall).

Indic_atoren uoor opuoedingswaarden Binnen gezinspedagogisch onderzoek
wordt gewoonlijk onderscheid gemaakt tussen t*". frrrrdr-.ntere opvoedings-
waarden. Dit zijn conformiteit en autonomie. Er zijn twee schalen voor con_formireit gebruikt en één voor persoonlijke autonomie. Enerzi;'ds is conformi-
teit gemeten met de conformiteitsindex vanKohn (19g9). Hoge scores op deze
rangorde-index berekenen dat ouders het belangrijk vinden irt hu, kinderen
zich conformeren aan maatschappelijke conventies. Daarnaast is de conformi-
teitsscbaal voorgelegd. scores op deze Likert-schaar geven voorar uitdrukking
aan de mate waarin ouders belang hechten aan het feit dat hun kinderen
gehoorzaamheid betonen aan de ouders. persoonlijke autonomie is gemeren
mgt een schaal die aangeeft in hoeverre ouders het berangrijk vinden dat hun
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kinderen een eigen mening hebben, zelfstandig zijn, verantwoordelijkheid kun-
nen dragen en doorzettingsvermogen hebben.

Indicatoren uoor opuoedingsgedragingen. opvoedingsgedragingen zijn met
drie schalen gemeten, te weten: autonomie, affectie en straf. De validiteit van
deze gedragsschalen is in eerder onderzoek onderzocht (Ten Haaf, 1993;Ten
Haaf, Janssens & Gerris,1994). Daaruit bleek dat deze schalen niet uitslui-
tend verwijzen naar gedragsintenties, maar naar gerapporteerd daadwerkeliik
gedrag (Ten Haaf, 1993).
Met de gedragsschaal awtonomie wordt achterhaald inhoeverre ouders on-
afhankelijkheid van hun kinderen aanmoedigen en benadrukken. Items zijn
bijvoorbeeld: 'Ik laat mijn zoonldochter zíjn/haar problemen vaak zelf op-
lossen', 'Ik laat mijn zoonldochter veel nieuwe dingen proberen, ook als is àe
afloop van deze dingen vaak heel onzeker'. Affectie is gemeten met items als:
'Ik knuffel, kus en omarm mijn zoonldochrer vaak', 'Ik geef mijn zoonldochter
vaak een complimentje'. De gedragsschaal straf meet in welke mate ouders in
hun opvoeding gebruik maken van verschillende strafmaatregelen, zoals: naar
de eigen kamer sturen, draai om de oren of een tik.
In Tabel 1 zijn de karakteristieken van de hier gebruikte schalen en variabelen
samengevat.

Tabel 1: Kenmerken uan uariabelen en schalen

VADERS
items bereik gem. st. dev. q N

MOEDERS
gemid. st. dev

sociale netruerken
lokaal Íamilieverband
familiegrootte
buurtcontacten
sociale integratie
sociale ondersteuning
sociaal lokalisme

2-1.2 3.23 t.77
2-'18 6.25 2.66
0-20 1..44 2.05
1-5 3.21. .8.5

1-7 4.81 1.08
1-5 3.27 .95

739
740
b1.7

.79 616

.76 716

.88 616

.96 592

.82 6"t7
783

.48 569

.83 623

.82 71.7

.72 617

.87 623

.87 624

3.30 1.78
6.15 2.63
2.08 2.66
3.32 .85 .80
5.04 1.13 .77
3.25 1.03 .9t

753
757
661
651
77L
651

leuens b e s c h ou w ing en ople iding
christ. levensbeschouwing 12
binnenw. levensbesch. 10
opleiding 1

opuoedingsudarden
Kohns conf.-index 8
persoonlijke autonomie 7
conformiteit 11

op u o e dings ge dragin geu
autonomie 7
aÍfectie 9
straÍ s

'f -5 2.65
1-5 3.74
0-8 3.62

1.09
.63

2.23

2.82 1.03 .9s 632
3.77 .67 .82 650
3.15 1.75 787

2t/t'3 A 3.00 .46
t-7 6.21. .61
1_-7 4.32 .93

t-7 4.65 .84
1-7 4.35 1.08
1-7 2.94 7.21,

3.00 .45
6.33 .59
4.35 .91

.50 608

.83 658

.80 773

4.64
4.7 5
2.86

1.1 1

1.20

.72

.87

.87
662
664
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Gemiddeld genomen wonen ouders met minstens drie familieleden in dezelfde

woonplaars zo blijkt uit Tabel 1. De gezinnen waaruit deze ouders afkomstig

zijn waren betrekkelijk groot. Op het moment van interview bestonden zij nog

uit gemiddeld zes leden. Ouders hebben met tussen de één en twee gezinnen uit
de buurt regelmatig contact. Moeders hebben meer contact met ouders uit de

buurt dan hun echtgenoten. Daarnaast voelen zlj zich meer geÏntegreerd in de

buurt waar zij wonen en rapporteren ze meer ondersteuning van hun directe

woonomgeving dan vaders.

De christelijke levensbeschouwing wordt door een doorsnee van de ouders

afgewezen. Ouders zljn er over het geheel genomen van overtuigd dat de zin

van het leven, het lijden en dood, alsmede van goed en kwaad in het hier en nu

gezocht moer worden. Moeders wijzen het christelijk geloof overigens wat
minder sterk af dan vaders. Deze trend is in overeenstemming met tal van

andere onderzoeken. Eveneens overeenkomend met eerder onderzoek is dat

moeders gemiddeld genomen lager opgeleid ziin dan vaders.

Voor wat betreft de opvoedingswaarden conformiteit aan de regels van de

ouders en persoonlijke autonomie kan opgemerkt worden dat de doorsnee

ouder deze waarden onderschrijft. Het opvoedingsgedrag tendeert in de rich-

ting van het stimuleren van onafhankelijkheid bij kinderen en het tonen van

affectie. Straf wordt relatief weinig als disciplineringstechniek gehanteerd. De

betrouwbaarheden van de gebruikte schalen is hoog, z1i het dat Kohn's con-

formiteitsindex een lage betrouwbaarheid heeft. Vooruitlopend op de analyses

willen we opmerken dat met het relatief grote aantal ongeldige antwoorden

alsmede met de geringe betrouwbaarheid van de Kohn-index rekening is ge-

houden. Voor een meer uitgebreide rapportering van de opvoedingsschalen zij

verwezen naar Gerris, et al. (1993) en Van der Slik, et al. (1996a;1996b)-

4. Resultaten

Data-analyse
De gegevens zijn op twee manieren geanalyseerd. Op de eerste plaats rapporte-

ren we de enkelvoudige samenhangen tussen kenmerken van sociale netwer-

ken enerzijds en ouderlijke opvoedingswaarden en opvoedingsgedragingen an-

derzijds. Aansluitend worden de resultaten van causale analyses, uitgevoerd

met behulp van ELISRT,L 7, weergegeven. Op de tweede plaats wordt een model

gepresenteerd waarin de indicatoren voor sociale integratie als verklarende

variabelen zijn opgenomen. Aansluitend zal worden onderzocht of sociale in-

tegrarie ook na inbreng van ouderlijke godsdienstigheid en hun opleiding nog

een additionele verklaring geeft voor ouderlijke opvoeding.
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En ke lvou d i ge samen h an gen
wat opvalt in Tabel 2 is dat er nauwelijks sterke samenhangen tussen de
indicatoren voor sociale netwerken en ouderlijke opvoeding te bespeuren zijn.
De sterkste verbanden bestaan nog tussen aspecten van ouderlijke opvoeding
en lokaal familieverband, maar ook deze samenhangen zijn allerminst opzien-
barend. Naarmate er meer familieleden van de ondervraagde ouders in de
eigen woonplaats wonen zijn ouders voor wat betreft hun opvoedingswaarden
wat sterker gericht op conformiteit bij hun kinderen. Bovendien kan opge-
merkt worden dat ouders wat meer op gehoorzaamheid bij hun kinderen zijn
gericht als ze zich meer thuis voelen in de buurt waaÍ ze wonen. Enigszins
opvallend is dat de mate waarin men contacten onderhoudt met andere ouders
in de directe woonomgeving geen enkele samenhang laat zien met ouderlijke
opvoedingswaarden.

Tabel 2: Samenhang tussen indicatoren uoor socidle netwerken enerzijds en opuoedingstuaarden en
-gedragingen anderzijds (P earson's r)

Opvoedingswaarden Opvoedingsgedragingen

MOEDERS/VADERS'
Kohns con- Persoon-
formiteits- lijke auto
index nomie

Autonomie Affectie- Straf
expressie

Confor-
miteit

Lokaal
familie-
verband

.15',',

.20""
.11',*
.12" "

-.06
-.08 *

.03

.10 *
.07
.74" *

-.02
-.00

Sociale
netwerken

Familie-
grootte

.12* "

.04
-.11**
-.01

.14*',

.01
.03
.02

.08
.01

.00
,01

Contacten -.06
met ouders .02
in de buurt

-.01
-.02

.01
.02

-.05
.02

.01

.1.2" "
.07
.10"

Sociale .13 * "
integratie .10*

.08',

.04
.11**
.03

,03

00
.05
.12'. "

.02

.04

Sociale -.04
ondersteu- -.04
ning

.11:'"

.09',
.11*',
.11**

.06

.03
.05
.11:':r

-.13 * *

-.06

Sociaal .16""
lokalisme .07

.08

.04
.14* "
.11*o

-.03
-.04

.03
.01

-.00
.05

": p < .05; "": p < .01 (tweezijdig getoetst)
a: waarde boven voor de moeders (527 < N < 771); waarde onder voor de va<lers (496 < N < 716)

Causale analyses
De analyses zijn uitgevoerd met LrsRr,L 7, waarbij gebruik is gemaakt van de
'multi-sample option'. Hiermee kan niet alleen getoetst worden in hoeverre het
theoretische model bij de gegevens past, maar kan ook expliciet geroersr wor-
den in hoeverre de empirische verklaringsmodellen voor vaders en voor moe-
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ders van elkaar verschillen. De analyses zijn uitgevoerd op covariantiematrices
die op basis van paarsgewijze samenhangen zijn gegenereerd. Het gemiddeld

aantal paarobservaties is telkens als uitgangspunt genomen. De (on)betrouw-

baarheden van de opvoedingsschalen zljn it de analyses verdisconteerd, Voor
een meer gedetailleerde beschrijving verwiizen we naar Van der SIik, et al.

11,996a).
'§fle presenteren in Figuur 1 de effecten van sociale integratie op de opvoe-

dingswaarden en -gedragingen2. Effecten ziin weergegeven voorzover ze signi-

ficantzíjn op p=.01 niveau en in absolute waarde minstens.20 bedragen (dit

houdt in dat we alleen geïnteresseerd zrjn in effecten die een wezenlijke ver-

klaring kunnen geven voor ouderlijke opvoedingswaarden en -gedragingen).

Daarna wordt een meer uitgebreid model getest waarin ook de effecten van

ouderlijke godsdienstigheid en opleiding zijn verdisconteerd. Vergelijking van
deze modellen zal uitsluitsel geven over de vraag of sociale integratie een addi-
tionele verklaring geeft voor ouderlijke opvoedingswaarden en -gedragingen.

De eerste uitkomst van de r-rsREl-analyses is dat de empirische modellen

voor vaders en moeders niet van elkaar verschillen. '§íe volstaan daarom met

de presentatie van één empirisch verklaringsmodel.

Figuur ): Sociale netwerken als verklaring voor opvoedingsvvaarden en -gedragingen van z.owel moeders (N =
645) als vaders (N = 602)

Gecontroleerd voor:

Familiegrootte
Buurtcontacten
Sociale integratie
Sociale ondersteuning
Sociaal lokalisme

Chiz = 66.89 GFI =.99
df = 57 RMS =.04
p=.17 R2=.20
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Uit Figuur 1 blijkt dat slechts één effect aan de selectiecriteria voldoet3. Hoe
meer familieleden in de woonplaars van de ouders wonen des te belangrijker
vinden ouders het dat hun kinderen zich conformeren aan maarschappelijke
conventies (het effect van familieverband naar Kohns conformiteitsindex be-
draagt .22).Dit verband lijkt verklaard te moeten worden op grond van on-
derlinge sociale conrrole die familieleden wonend in dezelfde plaats op elkaar
uitoefenen. Dat ouders afkomstig uit grotere gezinnen meer gericht zouden
zíin op conformisme dan ouders uit kleinere gezinnen kan in ieder geval geen
verklaring bieden omdat met de invloed van familiegroote al rekening is ge-
houden (met andere woorden of het gezin van herkomst nu groor is of klein is
niet van belang: er is hoe dan ook een invloed van het aantal familieleden dat
in de woonplaats van de ouders woont). Een sterkere gerichtheid op con-
formiteit aan maatschappelijke conventies, zoals gemeten met de index van
Kohn, leidt tot een geringere srimulering van de onafhankelijkheid van het
kind (het effect van Kohns conformiteitsindex' naar Autonomie' is tamelijk
sterk negatief: -.38), terwijl het georiënteerd zijn op gehoorzaamheid aan de
regels van het gezin tot gevolg heeft dat ouders meer straf geven (.50). De
oriëntatie op de persoonlijke autonomie van het kind tenslotte, heeft tor ge-
volg dat ouders zowel meer affectie naar hun kind tonen (.30), meer nadruk-
kelijk zijn of haar onafhankelijkheid stimuleren (.30) en minder straf geven
l- ))\

Biedt sociale integratie na inbreng van ouderlijke godsdienstigheid en oplei-
ding van ouders, een additionele verklaring voor de wijze waarop ouders de
opvoeding van hun kinderen gestalte geven? r-rsnnl-analyses wijzen uit dat dit
niet het geval is. De inbreng van opleiding en godsdienstigheid reduceerr her
effect van de variabele lokaal familieverband op Kohns conformiteitsindex tot
=.15, wat beneden het gestelde criterium is (zie Appendix, Tabel 4). \Xre vinden
nog wel een aantal andere significante effecten maar ook die ztjn niet groter
dan.15.

De algemene conclusie luidt daarom dat het sociale netwerk van ouders,
althans op de wijze waarop dat in dit onderzoek is gemeten, geen substantieel
effect heeft op de ouderlijke opvoeding. Het aantal familieleden in de eigen
woonplaats van ouders leek in eerste instantie een additionele verklaring te
kunnen geven. Echter, na inbreng van met name de opleiding van de ouders
blijkt het effect van het lokale familieverband voor een nier onbelangrijk deel
een schijneffect te zijn. Hoe hoger de opleiding van mensen des te geringer is
de kans dat zij in dezelfde woonplaats wonen als hun eigen ouders en broers
en of zussen. Klaarblijkelijk bestaat het veelbeschreven liberaliserende effect
van opleiding voor een deel daaruit dar mensen zich middels hun opleiding
kunnen ontrekken aan de controle van de eigen ,stam,.
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5. Discussie

Aan het sociale netwerk van ouders wordt in gezinsonderzoek een belangrijke

functie toegekend. In deze bijdrage is onderzocht in hoeverre uiteenlopende

aspecten van het sociale netwerk invloed hebben op de wijze waarop ouders

de opvoeding van hun kinderen gestalte geven. We hebben daarbij gekeken

naar her aantal familieleden dat in dezelfde plaats woont als de ouders, het

aantal contacten met andere ouders in de buurt, de mate waarin ouders zich

geïntegreerd voelen in de buurt waar zl1wonen, de mate waarin ze op de buurt
zijn gericht en tenslotte, de ervaren steun van personen in de directe woonom-

geving.
Een eerste analyse liet zien dat naarmate er meer familieleden van de ouders

in hun woonplaats wonen ouders meer gericht zijn op conformiteit aan maat-

schappelijke conventies bij hun kinderen. Dit verband kon niet toegeschreven

worden aan het aantal familieleden dat men als ouder heeft omdat daarvoor

gecontroleerd was. '§íe veronderstelden dat een grotere sociale controle van de

eigen 'stam' ten grondslag ligt aan deze sterkere nadruk op conformiteit.
Uit eerder onderzoek was gebleken dat ook ouderlijke godsdienstigheid en

de opleiding van ouders belangrijke effecten hadden op ouderlijke opvoeding.

Na inbreng van deze variabelen bleek evenwel dat het effect van lokaal fami-

lieverband op Kohns conformiteitsindex voor een belangrijk deel een schijnef-

fect is dat met name wegverklaard wordt door de opleiding van ouders. De

algemene conclusie is dat de kenmerken van het sociale netwerk van ouders,

althans zoals ze hier gemeten zijn, geen sterke invloed hebben op deze wijze

waarop ouders hun kinderen opvoeden. Vooralsnog kan voor een verklaring
van de manier waarop ouders de opvoeding van hun kinderen gestalte geven

volstaan worden met de individuele kenmerken opleiding en godsdienstigheid

van de ouders zelf. Aanvullende analyses, hier niet beschreven, toonden ove-

rigens aan dat ook woonduur, geografische mobiliteit en urbanisatiegraad van

de gemeente waar men woont nauwelijks samenhangen met ouderlijke opvoe-

ding.
Gezien de veelvuldig aangetoonde verbanden tussen enerzijds kenmerken

van sociale netwerken en ouderliike opvoeding is het opmerkelijk dat we in

deze studie zulke samenhangen niet hebben gevonden. Daar kunnen verschil-

lende verklaringen voor zijn. Ten eerste hebben we gebruik gemaakt van in-

formatie over gezinnen die representatief zijn voor het doorsnee Nederlandse

gezin. In studies die wel netwerkeffecten op het spoor zijn gekomen heeft men

relatief vaak probleem-gezinnen vergeleken met doorsneegezinnen. Wellicht
dat integratie in en ondersteuning van sociale netwerken pas van belang wor-
den als andere hulpbronnen niet of in onvoldoende mate aanwezig zijn. Ten

tweede zijn de studies waarin netwerkeffecten gerapporteerd worden, relatief

vaak van Amerikaanse origine. Het is mogelijk dat de grotere inkomensver-

schillen en de geringere sociale zekerheid in de VS niet alleen tot gevolg hebben

dat in de VS het inkomen van ouders een groter effect heeft op de opvoeding
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van de kinderen dan in §7est-Europese landen, zoals al eens door Bronfen-
brenner (1986) is gesuggereerd. Dit verschil in materiële condities tussen de VS
en Nederland kan ook tot gevolg hebben dat in de VS inbedding in een sociaal
netwerk voor gezinnen in het algemeen en voor kansarme gezinnen in het
bijzonder van groter belang is dan in Nederland. In dit licht bezien zou de

afwezigheid van effecten van sociale netwerken op ouderlijke opvoeding in

I Nederland erop wijzen dat in de eerste helft van de jaren '90 de situatie van
I het doorsnee Nederlandse gezin van dien aard was dat het niet terug hoefde te

Í uallen op de steun van wat in die tijd zo eufemistisch heette: 'de zorgzame
l
' samenleving'. Deze redenering doortrekkend, zouden we ons zorgen moeten

gaan maken als er wel effecten van het sociale netwerk van ouders op de

opvoeding aangetroffen worden.

Noten
.)..

2.

'§Taarbij opgemerkt kan worden dat de onderlinge afstanden in de VS vaak veel groter zijn dan
in Nederland.
Effecten liggen tussen -1 en +1. Hoe hoger de abolute waarde des te beter is de gevolgvariabele
te verklaren met behulp van de oorzaakvariabele. Bijvoorbeeld: hoe meer ouders gericht zijn
op conformiteit bij hun kinderen des te meer geven ze straf en omgekeerd hoe minder ze
conformiteit van belang vinden des te minder geven ze hun kinderen straf (zie Figuur 1 ).
In de Appendix zijn in Tabel 3 alle effecten weergegeven.
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Appendix

Tabel 3: Effecten uan indicatoren uoor sociale netwerken op opuoedingswaarden en -gedragingen (y-

mdtrix)

Lokaal
familie-
verband

Familie-
grootte

Contacten Sociale
ouders in integratie
de buurt

Sociale Sociaal
ondersteu- lokalisme
ning

MOEDERS/
VADERS

Kohns confor-
miteitsindex .22'' * .05 -.09* .16". " -.10* .11"

Persoonlijke
autonomie .00.01.00 -.07" -.04 .17" *

Conformiteit .13 '' 
* -.03 -.01 .05 .l5* -13**'

Autonomie .01 -.03 -.0.5 06 -.03 -.01

Affectie-expressie .07" -.05 -.05.04 .08 * .04

Straf .08 * 03 .10*'* -.00 -.04 -.05

": p <.05; "'': p s.01
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