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Woord vooraf

Tot voor kort was de Katholieke Universiteit Brabant de enige universiteit in
Nederland met het vak historische psychologie. Deze afstudeerrichting met een
enigszins filosofische achtergrond werd echter afgeschaft. Vakken zijn evenwel
gemakkelijker af te schaffen dan denkwijzen. Toch maakten de ontwikkelingen
die er waren het werken aan dit promotieonderzoek nog eenzamer dan het
werken aan een dergelijk project over het algemeen toch al is. Daarom was
het  plezierig  dat er mogelijkheden bleven om ervaringen  uit de wisselen.  De
onderzoeksbijeenkomsten (cross)-culturele psychologie boden die gelegenheid.
Dank zij de inzet van Corine Sonke was het mogelijk iedere maand ervaringen
van weer andere cultuuronderzoekers te delen.

Het concept van dit boek werd gelezen door dr. G. Hutschemaekers, dr. K.
Soudijn en dr. F. van de Vijver en door hen van kritische kanttekeningen
voorzien. Laatstgenoemde stond bovendien altijd klaar om op statistische
vragen antwoord te geven. Ik ben hen erkentelijk voor hun commentaar en
hulp.

Een historisch onderzoek is gediend bij data uit het verleden. De initiatie-
ven, die het Steinmetzarchief ontwikkelde, zijn belangrijk. Van de mogelijk-
heden, die dit archief bood, werd dankbaar gebruik gemaakt.

Een onderzoek staat of valt met de bereidwilligheid van proefpersonen. Dit
onderzoek kwam mede tot stand dank zij de belangeloze medewerking van
propedeusestudenten psychologie in Tilburg en van docenten en middelbare
scholieren van het Anton van Duinkerkencollege in Veldhoven en het Sint
Joriscollege in Eindhoven. Wilma Snoeren hielp bij het scoren van het
verzamelde materiaal:   zij   was de tweede beoordelaar  bij het interrater  be-
trouwbaarheidsonderzoek in hoofdstuk 6. Lies van Bree maakte honderden
opstellen van basisscholieren voor mij toegankelijk. Alle genoemde onder-
zoekssubjecten zijn anoniem gebleven, maar hun bijdrage was essentieel.

Even anoniem wil ik de personen laten uit mijn directe omgeving, die zich
op een informele manier betrokken wisten  bij het onderwerp,  waar  ze  mij
vaak over hoorden praten. Dat komt omdat ik niet weet bij wie te beginnen en
bij wie op te houden. Hun commentaar noopte altijd weer tot nieuw nadenken.

Tenslotte  maar  niet  op de laatste plaats  ben  ik mijn promotor  prof.   H.
Peeters dankbaarheid verschuldigd. Op diverse wijzen stimuleerde hij mij en
droeg hij een kast van kennis over. Hij bood me de kans dit onderzoek te
starten en de vrijheid het naar eigen inzicht te voltooien.
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Inleiding

HISTORISCHE VERANDERINGEN EN TOEKOMSTPERSPECTIEF

Naar verluidt zijn er de laatste decennia veranderingen opgetreden in de
manier waarop mensen zicllzelf en hun plaats ill de tijd ervaren. De heden-
daagse mens is postmodern. Wat daarmee bedoeld wordt is niet altijd even
duidelijk. Postmodern is een modewoord geworden dat te pas en te onpas
gebruikt wordt. Toch zijn er wel bepaalde karakteristieke kenmerken die
steeds terugkomen. Zo wordt het begrip van toepassing verklaard op een
gefragmenteerd zelf, waarbij een persoon in diverse sociale contexten een
geheel ander beeld van zichzelf presenteert (b.v. door Gergen, 1990a). Chaos
en gebrek aan samenhang zijn zijn deel. Heden, verleden en toekomst lopen
niet meer in elkaar over. Er wordt ook gezegd dat de hedendaagse mens zijn
eigen geschiedenis buiten beschouwing laat. Voor hem of haar telt alleen het
hier en nu (b.v. Lash, 1979). De historische dimensie krijgt in dergelijke
postmoderne theorie811 een centrale plaats. Verondersteld wordt dat mensen
zich tegenwoordig totaal anders gedragen en de wereld om hen heen ook
anders ervaren dan mensen van bijvoorbeeld 40 jaar geleden. Wie doorrede-
neert kan uit de stellingname afleiden dat heden ten dage een tijdsperspectief
met zicht op heden en verleden en toekomst van de baan is of hooguit van
geringe betekenis.

Maar voor de kritische lezer blijven er vragen. Verloren de theoretici bij het
streven hun theorie te verfraaien de sociale werkelijkheid niet uit het oog?
Waar blijft het empirisch onderzoek dat hun theorie moet ondersteunen?
Vergaten zij met hun mening te toetsen of te laten toetsen? Doordat op de
laatste vraag voor een groot deel bevestigend geantwoord moet worden bestaat
het gevaar dat de theorie een papieren formulering blijft, de neerslag van een
idee dat enkel in het hoofd van de theoreticus en zijn of haar aanhang bestaat.

Zeker, er vond de afgelopen jaren in Nederland en daarbuiten ook empi-
risch onderzoek naar tijdsperspectief plaats. Dit onderzoek was nauwkeurig
maar het onderzoeksgebied klein en de theorie speelde daar vaak een onder-
geschikte rol. Vragen werden gesteld als: 'Op welke leeftijd beseft het kind
voor het eerst wat een jaar inhoudt?' (Montangero, 1992) of 'Kijken jongens
van een bepaalde leeftijd verder in de toekomst dan meisjes van die leeftijd?'
(Poole & Cooney, 1987). Hierbij speelde de historische dimensie juist vaak
geen rol. Impliciet   werd   er   in  veel   van deze psychologische studies   van
uitgegaan dat de bevindingen ook voor de decennia voor of na het onderzoek
zouden gelden. Wanneer wel gezocht werd naar veranderingspatronen, was het
onderzoek dikwijls marktgericht, waarbij het de opdrachtgevers in hoofdzaak
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ging om vragen als de te verwachten patronen van geldbesteding of vrije tijd
de komende jarent.

Theorie en empirie ten aanzien van toekomstperspectief bleven naast en los
van elkaar bestaan. Naar mijn mening ten onrechte. Men krijgt het duidelijkst
een beeld van de eventueel veranderde hedendaagse opvattingen wanneer
theorie en empirie met elkaar worden verweven. De theorie verliest het
speculatieve karakter en empirische gegevens krijgen er diepgang door.

Stel, dat de aangehaalde theoretici gelijk hebben en dat de hedendaagse
postmoderne mens inderdaad gefragmenteerd is en op het nu gericht. Dan
moet dat belangrijke implicaties hebben voor de manier waarop jongeren
tegenwoordig hun leven bezien. In de ontwikkelingspsychologische literatuur
gold immers de jeugdperiode gedurende tientallen jaren, in ieder geval vanaf
Spranger (1924/1955) en Erikson (1968), als de periode, waarin voor het eerst
een levensplan verschijnt. In die jaren, zo lezen we, worden plannen voor het
gehele toekomstige leven gemaakt, waarbij het voorbeeld van de ideale ander
als richtsnoer geldt voor de eigen ideale toekomst. Is een dergelijke ontwikke-
lingspsychologie nog langer vol te houden in de postmoderne tijd? Het is voor
de postmoderne mens toch immers niet langer nodig of van belang plannen
voor de toekomst te maken? Wie er de psychologische literatuur over puberteit
en adolescentie van de laatste jaren op naslaat ziet evenwel geen radicale
veranderingen. De theorie van Erikson blijft er onveranderd centraal (men leze
b.v. Craig, 1992: 414-417 of Hayes, 1994: 783-787). Loopt de ontwikkelings-
psychologie achter op recente veranderingen? Blijft ze klakkeloos herhalen wat
tientallen jaren geleden onderzocht werd? Of is de theorie van Erikson nog
wel degelijk van toepassing op de hedendaagse jeugd?

DE ONDERZOEKSVRAGEN

Er is discrepantie tussen de theoriean over het postmoderne zelf en de ontwik-
kelingspsychologische leer, zoals die ook nu nog in gebruik is. De stelling-
name verschilt. In dit boek wordt een poging ondernomen de tegenstrijdigheid
op te lossen. De algemene vragen, die centraal staan, zijn: Zijn jongeren in
verschillende historische perioden steeds op exact dezelfde manier gericht op
de toekomst omdat die toekomstgerichtheid een algemene ontwikkelings-
psychologische karakteristiek is? Of zijn er veranderingen opgetreden geduren-
de de afgelopen decennia omdat in een veranderende samenleving de plaats
van toekomstperspectief in de jeugdjaren ook veranderd is? Het antwoord op
deze vragen wordt verkregen door achtereenvolgens op de volgende subvragen
een oplossing te zoeken:

1 Deze studies dienden dikwijls een commercieel doel, zij werden in opdracht
uitgevoerd door grootschalige bureaus als Inter/View (tegenwoordig EMIS) en zijn
niet of beperkt openbaar gemaakt.
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- Is er, op basis van bestaande algemene theorieen over intergenerationele
veranderingen een hypothese te formuleren over veranderingen en constan-
ten in tijdsperspectief?

- Welke veranderingen of constanten kunnen gevonden worden, als ouder
empirisch onderzoeksmateriaal uit vorige decennia vergeleken worden met
recent materiaal?

- Zijn de empirische bevindingen in overeenstemming met de geformuleerde
hypothese? Waar en in hoeverre moet die bijgesteld worden?

BEPERKINGEN EN MOGELIJKHEDEN

De mogelijkheden tot het oplossen van bovenstaande vragen zijn niet onbe-
perkt. Een ideale onderzoeksopzet, waarbij recente gegevens worden vergele-
ken met de gegevens van vijf jaar geleden,  tien jaar geleden, etcetera, valt niet
te verwezenlijken. Het is niet mogelijk om, telkens met een interval van
precies vijf jaar, over bijvoorbeeld de afgelopen vijftig jaar een historisch-
psychologisch onderzoek naar tijdsperspectief uit te voeren. Daarvoor ontbre-
ken er te veel data. De oplossing van de recente vragen wordt in grote mate
bepaald door de sporen, die het verleden nog te bieden heeft.
De volgende moeilijkheden doen zich voor:
-  Het gewenste ruwe materiaal ontbreekt
Historisch onderzoek moet het hebben van hetgeen nog voorhanden is. De
meeste mogelijkheden biedt ruw materiaal, dat bewaard is gebleven. Daar kan
men het makkelijkst de eigen vragen op loslaten. Ongetwijfeld maakten
honderden jongeren de afgelopen decennia opstellen over hun toekomst. Maar
wat daarvan over is? Mij lukte het niet iets te vinden. Enkele mensen in
Nederland verzamelden meningen van jongeren over de toekomst en schreven
erover. Manks gebruikte duizenden opstellen voor zijn proefschrift en voor
enkele andere publicaties. Van Hora Adema en d'Ancona verscheen in 1969
het populaire boekje  Als   ik  33 ben... Kinderen  over de toekomst.   Bij   de

Stichting IVIO verscheen in 1970 in de AO-reeks, een educatieve reeks voor
kinderen en jongeren, boekje 1316: Jeugd over toekomst met meningen van
jeugdigen tot 25 jaar. Deze publicaties zijn nog wel vindbaar, maar voor zover
er oorspronkelijk materiaal in staat, is het door een selectieprocedure gegaan.
De teksten, die als basis dienden, zijn verdwenen, op een stoffige zolder niet
meer te vinden, of opgeruimd bij een verhuizing. Niemand kan alles bewaren.
Wat zijn dienst bewezen lijkt te hebben gaat het eerste weg.
-  Het gewenste onderzoek ontbreekt
Het gewenste onderzoek ontbreekt omdat onderzoeksvragen veranderen.
Wanneer het ruwe onderzoeksmateriaal er niet meer is, kunnen de gegevens in
oudere onderzoeken misschien uitkomst bieden. Enerzijds blijkt dan al snel dat
datgene, waar men vroeger in geinteresseerd was, soms totaal verschilt met
waar de hedendaagse onderzoeker vragen over heeft. Zo is materiaal over het
dubbele toekomstperspectief van meisjes, een heden ten dage actueel onder-
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werp, in onderzoek uit vorige decennia niet of nauwelijks te vinden. Men kan
wel recente uitspraken van meisjes verzamelen over dit thema, maar wie zegt
met zekerheid, dat dit perspectief tijdgebonden is? Wordt het oudere materiaal
niet gevonden omdat het vroeger niet voorkwam of omdat het vroeger geen
thema van onderzoek was? Anderzijds zijn de vragen, die vroeger wel werden
gesteld,  heden  ten  dage  geen  vragen  meer.  Wat  in een vroegere periode  een
serieuze vraag was, is tegenwoordig dikwijls niet interessant meer en heeft
soms zelfs een lachwekkende bijklank gekregen. Wat bijvoorbeeld nog te
beginnen met een vraag, die Goudsblom (1959) in de jaren vijftig stelde: 'Wat
vindt u er van, als ongehuwde paren samen met vakantie gaan?'. Er is dus
meestal geen sprake van dat vroegere onderzoeken in hun geheel precies
gerepliceerd kunnen worden.

Het gewenste onderzoek ontbreekt ook omdat onderzoeksmethoden verande-
ren. In de jaren vijftig en zestig waren onderzoeken, uitgevoerd volgens
inlevende, fenomenologisch georienteerde methoden, nog heel gangbaar in
Nederland. Cijfers vindt men daar weinig of niet. Zelfs waar ze wel aanwezig
zijn, zijn de berekeningen anders of incompleter dan men wel zou wensen.
Het op de computer berekenen van complexe statistische tests is een luxe, die
nog niet zo heel lang bestaat. Met de beperkt voorhanden of afwezige data is
replicatie moeilijk of onmogelijk.

Er zijn dus nogal wat beperkingen die er mogelijk mede de oorzaak van zijn
dat psychologisch onderzoek, waarbij aandacht werd besteed aan de historische
dimensie, in het verleden zelden werd uitgevoerd. Aan iedere ingang zitten
haken en ogen. En toch blijven er veel mogelijkheden over. Een historisch
psycholoog beweegt zich tussen psychologie en geschiedenis. Vanuit de optiek
van een historicus is er een schat aan materiaal voorhanden. Mentaliteitshisto-
rici nemen soms met minder genoegen. Een gedicht, een brief, een geboor-
tenregister kunnen voldoende  zijn. Zij spreken van 'sporen'.  Door  nu  van ver-
schillende kanten 'sporen' bij elkaar te sprokkelen kan toch een convergent,
niet op toeval berustend, -hoewel, dat moet erkend worden, nooit volledig
bewezen en helemaal zeker- beeld van het tijdsperspectief in verschillende
perioden verkregen worden.

SPOREN

De volgende sporen dienden voor dit onderzoek als leidraad:
- Milnks (1965, 1967b, 1968) deed in de jaren zestig onderzoek naar opvat-

tingen van middelbare scholieren over hun toekomst. Zijn verslagen daar-
over zijn zeer gedetailleerd. Onderzoeksopzet en beschrijving van resultaten
maken replicatie in deze tijd mogelijk.

- Lutte, Manks, Kempen en Sarti (1969) deden, eveneens in de jaren zestig,
onderzoek naar ideaalbeelden van middelbare scholieren. Deze studie onder
Nederlandse jongeren maakte deel uit van een groots opgezet internationaal
onderzoek. Ook dit onderzoek kan herhaald worden.
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- Andere studies uit de afgelopen decennia zijn dikwijls niet in hun geheel
over  te doen,  maar zij bevatten wel waardevol deelmateriaal. Dat geldt met
name voor onderzoek van Cottle (1967, 1976), Goudsblom (1959), en
Rogier (1968).

- Het Steinmetzarchief in Amsterdam is een Nederlands sociaal-wetenschap-
pelijk data-archief, dat deel uitmaakt van het SWIDOC (Sociaal-Weten-
schappelijk Informatie- en Documentatiecentrum). Gegevens van kwantita-
tief onderzoek zijn er opgeslagen en ze zijn voor secundaire analyse be-
schikbaar. Na bestudering van de beschrijving van de bestanden bleek dat
vooral studie P0052 waardevol zou kunnen zijn. Dit databestand van
onderzoek uit 1968, uitgevoerd aan het Sociologisch Instituut van de
Universiteit van Amsterdam onder supervisie van C. van Zeyl, bevat
gegevens over aspiraties en waardebegrippen van jongeren. Een deel van de
onderzoeksvragen kan worden gerepliceerd.

- In 1993 werden 2500 opstellen verzameld over het thema 'als ik later oud
ben'. Zij werden geschreven door leerlingen van de groepen zes, zeven en
acht van basisscholen in Noord-Brabant en een deel van Gelderland op
uitnodiging van het Vier Bonden Overleg Brabant. De recente opinies over
de toekomst van deze jongeren kunnen in een historisch perspectief gezet
worden door ze te vergelijken met onderzoek van Oblinger uit de jaren
vijftig onder dezelfde leeftijdsgroep.

Deze sporen hebben dit onderzoek een bepaalde richting in gestuurd: in de
richting waarover historisch materiaal beschikbaar is. Ze zijn er de oorzaak
van dat het tijdsperspectief dat in het vervolg aan de orde komt vooral het
toekomstperspectief is. Daarover werd het meeste gevonden. Ze hebben mede
de leeftijd van de onderzoeksgroep bepaald: de jeugdjaren2. De jongsten waren
leerlingen van de hoogste klassen van de basisschool, de oudsten waren
propedeusestudenten, die juist de middelbare school verlaten hadden. De
meeste relevante onderzoeken zijn uitgevoerd na de Tweede Wereldoorlog,
vooral vanaf de jaren vijftig. Dit onderzoek start daarom in die jaren. De
sporen, die gevonden werden, betroffen voornamelijk Nederlandse jongeren.
Daarom wordt op die nationaliteit, waar mogelijk, het accent gelegd. Het
gevonden materiaal bestond vaak uit een inhoudsanalyse. Gezocht werd naar
relevante thema's in het toekomstperspectief. Daarom zal de thematiek ook in
dit onderzoek een hoofdrol spelen.

2  De termen jeugdige, jongere, adolescent en puber worden in deze studie door
elkaar gebruikt voor de leeftijdsgroep tussen ongeveer tien en twintig jaar en niet als
onderverdelingen binnen deze categorie. Hiervoor is mede gekozen om verwarring te
voorkomen door het verschil in de Amerikaanse en Nederlandse betekenissen. Dat
wil niet zeggen dat alle onderzoeksresultaten waarbij de termen gebruikt worden
naar deze gehele leeftijdsgroep kunnen worden gegeneraliseerd. Meestal is sprake
van een beperkter categorie; uit de context zal blijken welke leeftijd exact bedoeld
wordt.
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VOORUITBLIK

Het eerste hoofdstuk begint met een bespreking van het begrip tijdsperspectief
en de begrippen die ermee samenhangen. Daarna volgt een overzicht van de
relevante literatuur. Perspectief op de levensloop heeft altijd een tijdsdimensie.
Het leven speelt zich immers af in de tijd. Maar aan deze levensloopdimensie
wordt een extra tijdsdimensie toegevoegd door tijdsperspectief weer in de
context van de historie te plaatsen. Pas dan kunnen we zeggen of het tijdsper-
spectief van de jongeren van nu typerend is voor deze tijd. Een verkennings-
tocht leert dat onderzoek naar dit 'tijdsperspectief in het kwadraat' zelden
werd uitgevoerd, maar wel mogelijk en ook zinvol is.

In hoofdstuk 2 wordt een theoretisch kader gegeven. Toekomstperspectief
wordt gepresenteerd als een narratief, als een verhaal. Ieder verhaal, of het nu
vroeger of later geschreven is, heeft zowel voorspelbare als onverwachte
facetten. Hetzelfde geldt voor tijdsperspectief. Dat het voorspelbare en het
onverwachte in elk verhaal voorkomen wil echter niet zeggen dat de verhalen
over de toekomst noodzakelijk gelijk zijn gebleven. Zoals in de literatuurge-
schiedenis verschillende verhaalstijlen zijn te onderscheiden, zo is dit ook
mogelijk in de toekomstverhalen van jongeren. Bestaande theorie8n geven
aanleiding tot de veronderstelling dat in de recente toekomstverhalen verras-
sing meer domineert dan in voorgaande decennia.

In de volgende hoofdstukken wordt een antwoord gezocht op de vraag of de
levensloop vanaf de jaren vijftig inderdaad steeds in de vorm van een verhaal
voorkomt. Zijn er daarbij verschillen in stijl? Eerst komen heel beknopte
levensverhalen aan bod en wel in de hoofdstukken 3 en 4. Hoofdstuk 3 gaat
over miniatuur-narratieven van de levensloop in de vorm van 66n regel: over
metaforen  van de levensloop. Daar staat de vraag centraal welke metaforen
heden ten dage beschouwd worden als geschikte metaforen voor de levens-
loop.

In hoofdstuk 4 zijn weer andere miniatuur-narratieven het onderwerp. Hier
wordt onderzoek gepresenteerd naar grafische weergaven  van de levensloop.
Het uitgangspunt is in vorige decennia uitgevoerd onderzoek, waarbij aan
proefpersonen gevraagd werd de tijd als een lijn weer te geven, als cirkels, of
als een grafiek met ups en downs.

Uitvoeriger dan miniatuur-narratieven zijn verhalen over de toekomst in de
vorm van opstellen. Scholieren schreven in vorige decennia essays over hun
voorstelling van de toekomst en de plaats van zichzelf daarin. In hoofdstuk 5
komt aan bod hoe jongeren zich hun leven als oudere voorstellen; recente
fantasie8n hierover in de jaren negentig worden geplaatst naast vroegere uit de
jaren vijftig.

Ook voor hoofdstuk 6 vormen opstellen uit twee tijdsperioden over de toe-
komst het uitgangspunt. De jaren zestig en tachtig worden er vergeleken.

Miniatuur-narratieven en opstellen gaan meestal over het verwachte toe-
komstbeeld. Maar toekomstperspectief kalI ook betrekking hebben op de ideale
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toekomst. In hoofdstuk 7 worden ideaalbeelden van jongeren in de jaren
vijftig, zestig en negentig besproken.

Hoofdstuk 8 tenslotte is een synthetiserend hoofdstuk. De empirische

bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken worden er naast elkaar gelegd en
met elkaar in verband gebracht. Het belangrijkste onderwerp van discussie is
wat er na deze bevindingen nog houdbaar blijft van de besproken theorie8n.



Hoofdstuk 1
Zicht op het eigen leven: tijdsperspectief in het
kwadraat

1.1     INLEIDING

Mensen maken vanaf een bepaalde leeftijd gebruik van het cognitieve vermo-
gen om, denkend over hun leven, meer in aanmerking te nemen dan het
moment waarop zij zich bevinden. Ze kunnen zich een voorstelling maken van
hun gehele leven, zoals het zich in de tijd tussen geboorte en dood afspeelt.
De tijd geeft daarbij hun leven een 'loop' en zij zijn in staat dat te beseffen.
Zij hebben tijdsperspectief. In het eerste deel wordt besproken welke karak-
teristieken voor tijdsperspectief kenmerkend zijn en welke aspecten er aan dit
begrip onderscheiden kunnen worden.

Er is veel onderzoek gedaan naar de manier waarop tijdsperspectief zich
manifesteert. Zo is onderzocht of kinderen en jongeren al tijdsperspectief
hebben en hoe de ontwikkeling precies verloopt. Uit de literatuur blijkt dat er
een ontwikkelingsprofiel van tijdsperspectief is op te stellen, waarbij de
jeugdjaren van cruciaal belang zijn. De ontwikkelingsmogelijkheden maken
evenwel niet voor de volle honderd procent uit hoe het tijdsperspectief zal
zijn. Met andere woorden: de ontogenese is niet allesbepalend. Iedere ontwik-
keling speelt zich af in een bepaalde sociale context. Deze context bepaalt
mede  hoe het tijdsperspectief zich precies zal ontwikkelen. In paragraaf  1.3
worden zowel de ontogenetische ontwikkeling van tijdsperspectief als de
invloeden van de sociale context besproken.

Deze literatuur geeft enig zicht op het beeld, dat de hedendaagse jongere op
eigen verleden, heden en toekomst heeft. Ze is evenwel niet voldoende voor
een volledig beeld. Daarvoor waren er te veel beperkingen. Dikwijls kwamen
die voort uit de gebruikte methode. Het onderzoek was vaak cross-sectioneel.
Een kenmerk van dit type onderzoek is, dat er wel leeftijdsverschillen worden
gemeten, maar dat de verschillen tussen generaties er uit het zicht blijven. Het
is mogelijk dat de uitkomsten specifiek met de tijd van het onderzoek te maken
hebben. Om hierover meer te weten te komen kan men zijn toevlucht nemen
tot historische studies. Die kennen evenwel weer andere eenzijdigheden.
Generatieverschillen worden er weliswaar bediscussieerd, maar het leeftijds-
eigene speelt  er  soms  geen  of een ondergeschikte  rol.   Het is daarom nodig
tijdsperspectief opnieuw te bezien. Daarvoor is een meervoudige belichting
nodig.

Met die meervoudige belichting is het kader van dit boek aangegeven, een
kader dat in het laatste deel van dit hoofdstuk wordt uitgewerkt: tijdsperspec-
tief vanuit een historisch-psychologische benadering. Daarbij staat de diachro-
nie, de tijdsorde, op twee manieren centraal. Allereerst is er de tijd van de
levensloop. Een leven speelt zich altijd af over de tijd. Tijdsperspectief is het
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zicht op de tijdelijkheid van de levensloop. Hierin verkrijgt men inzicht via
een diversiteit aan vragen. Bijvoorbeeld: welke thema's spelen in het toe-
komstperspectief van jongeren een rol? Het stellen van dit soort vragen is niet
toereikend; ze moeten vervolgens in een breder kader geplaatst worden. De
levensloop speelt zich weer af in een groter tijdsverband. Vanuit die brede
optiek verschijnen vragen als: zijn de thema's, die jongeren tegenwoordig
noemen, als zij over hun toekomst praten, anders dan in de afgelopen decen-
nia? Zijn ze typisch voor de hedendaagse westerse samenleving of varifbren ze
over culturen? Hoe snel gaan de eventuele veranderingen? Dit betekent:
onderzoek doen naar een dubbele dimensie, waarbij het individuele tijdsper-
spectief in de context van de historie geplaatst wordt.

1.2        TUDSPERSPECTIEF

1.2.1 Karakteristieken en definitie

Tijdsperspectief wordt in Van Dale omschreven als 'het beeld dat een individu
op een bep. ogenblik van zijn verleden, heden en toekomst heeft' (1992:
3092).   Over deze definitie bestaat in vakkringen consensus. Dezelfde   om-

schrijving, soms iets anders verwoord, soms uitgebreider, zien we ook bij
anderen. De volgende karakteristieken komen steeds terug:
-  er worden segmenten onderscheiden,
-  de tijd wordt als een continuum beschouwd,
-  het heden is het referentiepunt,
-  het gaat om de subjectieve beleving,
-   dynamiek is aanwezig.

De segmenten
Steeds gaat het om verleden, heden en toekomst. Tijdsperspectief omvat drie
tijdssegmenten.

L'id6e du temps, selons  nous, se ramene  A un effet de perspective  [...].  Le
cours du temps se ramtne, dans l'esprit adulte, a trois parties qui s'opposent
entre elles et qui sont le prdsent, le futur, le passe (Guyau, 1890/1988: 39).
[...]   we kijken terug  op een verleden, ervaren een heden en extrapoleren
naar een toekomst: in deze tijdschaal worden de gebeurtenissen gedateerd

(Michon, 1965: 391).

Het continuum
De afzonderlijke segmenten vormen een continuum. Ze zijn niet gescheiden,
maar lopen in elkaar over. Ze vormen samen 66n geheel.

The psychological past, present, and future as parts of a psychological field
at a given time (Lewin, 1952: 53).
[...]  het zicht  op de  tijd  als een continuum van verleden-nu-toekomst waarop

gebeurtenissen worden afgezet (Peeters, 1978: 27).
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The term time perspective refers to the individual's orientation beyond the
present. This perspective is a continuously changing, more or less conscious
whole, consisting of the individual's concept of the past, present and future
(Blinnikka, 1987: 35).

Het heden als referentiepunt
In het elfde boek van de Belijdenissen van Augustinus staat te lezen dat
verleden en toekomst niet bestaan en iemand er eigenlijk ook niet als zodanig
over kan spreken. Er is alleen een tegenwoordige tijd van het verleden, een
tegenwoordige tijd van het tegenwoordige en een tegenwoordige tijd van het
toekomstige: Het behoort  tot de verworvenheden  van de moderne psycholo-
gie, aldus ook Guyau, dat mensen inzien dat alles zich bevindt in het heden,
zelfs het verleden. Het beeld van het verleden is een soort illusie en de toe-
komst is alleen projectie van onze huidige activiteit (1890/1988: 39). Dit komt
overeen met wat Frank zei: 'the future is that name we give to the altered
dimensions of the present' en 'the dimensions of the past are shaped by the
present' (1939: 299, 301).

Voor het zicht op de tijdssegmenten is het heden dus het referentiepunt. Van
het heden uit krijgen verleden en toekomst zin en betekenis. Het is cruciaal
waar iemand zich op een gegeven moment bevindt in de tijd van de levens-
loop.  Met de woorden van William James:

The knowledge of some other part of the stream, past or future, near or
remote, is always mixed with our knowledge of the present thing (James,
1890/1950: 606).

De subjectieve beleving
De drie tijdseenheden zijn geen bestaande werkelijkheden, maar subjectieve
ervaringsfeiten vanuit het heden. Ze bestaan niet los van mensen. Tijdsper-
spectief is zicht op de onderscheiden tijdssegmenten.

The study of time perspective deals with the content, duration, or direc-
tionality of the subjective experience of time - of past, present and future
(Trommsdorff, 1983: 382).
The vision of the past is not only ordered chronologically but is also
evaluated on the criteria of importance and emotional judgement. This
temporal perspective, filled with events and personal experiences, is a basis
of our reflection on life in time categories (Zaleski, 1994: 10).

De subjectieve status kwam al bij Kant aan de orde. In Kritik der reinen
Vernunft schreef hij: 'Zeit ist nicht etwas, was fir sich selbst bestunde'
(1781/1908: 30). Tijd wordt ook niet als een objectieve bestemming aan de

1 De oorspronkelijke tekst luidt: 'Quod autem nunc liquet et claret, nec futura
sum nec praeterita, nec proprie dicitur: tempora sunt tria, praeteritum, praesens
et futurum, sed fortasse proprie diceretur: tempora sunt tria, praesens de
praeteritis, praesens de praesentibus, praesens de futuris' (Augustinus, heruit-
gave Watts, 1979: 252).
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dingen gekoppeld. Daarentegen bepaalt ze wel de verhouding tussen innerlijke
voorstellingen. Kant ontkende niet dat tijd empirische realiteit bezit, maar die
realiteit is niet absoluut en transcendentaal in de buitenwereld, doch in de
innerlijke aanschouwing gegeven. De subjectieve beleving werd door Norbert
Elias eveneens onderkend. Sommigen meten tijd als een tafel of maken de
vergelijking met een rivier, waardoor tijd op den duur ten onrechte als een
soort ding van dezelfde orde als een tafel of een rivier wordt beschouwd
(Elias, 1985). Ook in de vroegste psychologische tijdsperspectiefliteratuur
werd   gewezen   op de subjectieve status. Volgens Frank zijn verleden   en
toekomst alleen namen en geen speciale dingen of gebeurtenissen. Die namen
verwijzen naar betekenissen (Frank, 1939: 304-309).

De dynamiek
Iemands tijdsperspectief blijft niet gedurende een heel leven gelijk. Het is,
zoals een stroom water, voortdurend in beweging. Guyau (1890/1988) verge-
leek tijd met een rivier die bestaat uit een statische bedding en het dynamische
stromende water. De notie van heden, verleden en toekomst plaatste hij bij die
dynamische stroom, in de buurt van wil, intentie en motoriek. Ondanks deze
vroege erkenning kreeg de karakteristiek van dynamiek in latere jaren weinig
aandacht.

Dejinitie
De eigenschappen van tijdsperspectief, die hierboven besproken zijn, brengen
mij tot de volgende definitie:

Tijdsperspectief is het zicht op het continuum van verleden-nu-toekomst
gezien vanuit het standpunt van een steeds veranderend heden.

1.2.2 Het belang van het standpunt

Juist de notie dat tijdsperspectief gecreeerd wordt vanuit het standpunt van een
heden dat steeds verandert is misschien in het verleden te weinig belicht geble-
ven. Toch is tijdsperspectief niet denkbaar zonder die dynamiek omdat het
heden steeds verschuift en daarmee het standpunt.

Het woord standpunt in mijn definitie heeft, zoals zoveel woorden met
betrekking tot tijdsperspectief, ruimtelijke connotaties. Men ziet dit al in de
veldtheorie van Lewin en Frank, waar tijdssegmenten beschouwd worden als
ruimtes  in een psychologisch veld. Volgens  Van Dale  is de tijdelijke betekenis
van het woord perspectief figuurlijk en de ruimtelijke betekenis letterlijld. Een

2 Perspectief:
I    1.  de  kunst om voorwerpen  zo  op  een plat  vlak  af te beelden,  dat  zij  drie-

dimensionaal lijken, 2. wijze waarop zichtbare voorwerpen zich van een
bepaald punt uit aan het oog vertonen.

II   1.  vergezicht 2.  (fig.) (m.  betr.  t.  de tijd) vooruitzicht, toekomst.
(Geerts & Heestermans,   1992).
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nadere vergelijking met perspectief in de ruimtelijke betekenis ligt daarom
voor de hand3. De tekst van Guyau over tijd bracht me op het idee verband te
leggen met het perspectief in een schilderij4. Een in perspectief geschilderd
kunstwerk is tweedimensionaal maar geeft toch een idee, een gevoel van
diepte. Het lijkt of er drie dimensies zijn. Zo is het ook met tijdsperspectief:
het wordt beleefd, maar kan niet aangewezen worden. Tussen mij en de
mensen in mijn omgeving is er consensus over die beleving van de ruimte. Ik
kan met hen praten over wat vooraan en wat verder naar achteren staat op het
vlak. Waarschijnlijk verschillen zij niet met mij van mening. Maar er zou
verwarring optreden wanneer ik met iemand uit een niet-westerse cultuur in
gesprek raak, zelfs als ik de taal vloeiend spreek. De voor ons zo vanzelf-
sprekende regels voor het tekenen van perspectief blijken niet universeel te
zijn (zie Deregowski, 1991; Hudson, 1960).

Kennelijk berust de waarneming van het ruimtelijke perspectief minstens
voor een deel op conventies en cultuur. Naar verwachting zou hetzelfde bij
tijdsperspectief wel eens het geval zal kunnen zijn. Hoe het perspectief op het
schilderij getekend is, hangt af van het standpunt van de schilder. De horizon
staat op ooghoogte. Evenwijdige lijnen gaan op het doek allemaal naar 66n
punt op de horizonlijn. De tekening wordt bepaald door de plaats, waar de
schilder zich bevindt. Wanneer hij twee schilderijen zou maken vanuit ver-
schillende standpunten, zou eenzelfde gebouw twee keer anders getekend

worden. Bij het eerste schilderij lopen de lijnen van de zijkant van het gebouw
misschien steil omhoog naar een punt midden op het vlak, bij het tweede

mogelijk bijna horizontaal, naar een punt ver buiten het geschilderde vlak.
Toch  herken   ik het gebouw waarschijnlijk   wel als hetzelfde gebouw.   Zo   zal
ook de plaats van het heden in de totaliteit van mijn levensloop van invloed
zijn op de interpretatie van een gebeurtenis uit mijn verleden. De tekening, de

interpretatie van de gebeurtenis wordt anders, naarmate de tijd voortschrijdt.
Desondanks zie ik een bepaalde gebeurtenis op verschillende tijdstippen in
mijn leven niet steeds als een totaal andere gebeurtenis.

Het is opmerkelijk dat het enige tijdssegment dat volgens Van Dale voor de
figuurlijke uitleg van de term perspectief in aanmerking komt de toekomst is en
dat heden en verleden niet genoemd worden. Perspectivisme wordt ook
omschreven als futurologie.

3 Er kleven evenwel ook bezwaren aan. Zo is wel gewezen op de eigenschap van

irreversabiliteit, die eigen is aan tijd, maar niet aan ruimte.

4   I. . .1 nous essayerons d'expliquer comment s'est form6e cette perspective   et  de
suivre le travail du peintre  [...]. La perspective en peinture est une affaire d'art
ou d'artifice; la m6moire aussi est un art: nous montrerons, dans la conception
du temps, le plan naturel et inavitable que cet art suit toujours (Guyau,
1890/1988: 41-42).
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1.2.3 Verschillende namen, dezelfde begrippen?

In de vakliteratuur treft men, behalve de naam tijdsperspectief, ook andere,
verwante of synonieme termen aan. Wallace en Rabin kenden in een eerste
overzichtsartikel uit 1960 aan het algemene ervaren van tijd de termen
temporal   experience,   time   sense,   time   perception   en   time   estimation   toe.   Dit
ervaren heeft soms betrekking op seconden, minuten of uren (de tijd op micro-
niveau), soms ook op lange perioden zoals jaren en decennia (de tijd op
macro-niveau). De begrippen time perspective  en time orienmtion reserveerden
de  auteurs  voor het ervaren  van  tijd  op het macro-niveau. Onderzoek  naar
toekomstperspectief heet ook onderzoek naar fiture time orientation (Greene &
Wheatley, 1992; Trommsdorff en collega's, onder meer 1983). Voor andere
auteurs (Agarwal, 1993; Bouffard, Bastin & Lapierre, 1994; Nuttin, 1985)
betekent tijdsori8ntatie evenwel iets anders, namelijk de voorkeur voor of de
dominantie van een bepaald tijdssegment. Perspectief op tijd of toekomst
wordt ook wel horizon temporel genoemd (Fraisse,  1967) of possible selves
(Markus en medewerkers, onder meer 1991; Ryff, 1991). De subjectieve
betekenis die aan eigen verleden, heden en/of toekomst gehecht wordt heeft
soms de naam self-narrative gekregen (Gergen & Gergen, onder meer 1983;
Polkinghorne, 1988) of, waar het om de toekomst gaat, future narrative
(Greene & Wheatley, 1992).

1.2.4    Differentiaties en integraties

Tot nu werd tijdsperspectief behandeld alsof het een eenduidig concept is.
Kastenbaum meende dat de verschillende aspecten ervan inderdaad samengevat
kunnen worden onder 66n algemene factor (1961). Herhaaldelijk echter  werd
hij tegengesproken en is de unidimensionaliteit van het concept onderwerp van
discussie geweest (Agarwal & Tripathi, 1978; Friedman, 1992; Gjesme, 1983;
Tismer, 1985b; Trommsdorff, Lamm & Schmidt, 1979). In feite, zo stelden
de auteurs die kritiek uitten, is er sprake van verschillende deelgebieden,
aspecten, differentiaties of dimensies. Ze vallen onder de algemene noemer
van tijdsperspectief, maar moeten toch afzonderlijk bestudeerd worden. De
uitkomsten van onderzoek op het ene terrein kunnen niet zonder meer ge-
extrapoleerd worden     naar een ander terrein. Overzichten van dergelijke
deelterreinen vinden  we bij Tismer (1985a: 680-681) en Winnubst  (1975:  24-
27).
Veelal worden de volgende aspecten onderscheiden:
- extensie,
- coherentie,
- densiteit,
- realiteitsgehalte,
- valentie,
-   dominantie,
-   thematiek.
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Veel bestudeerd is de extensie (time-span) van tijdsperspectief. Daarbij gaat
het om de uitgestrektheid in de fysische tijd. Reikt de toekomst niet verder dan
bijvoorbeeld tot morgen, dan is die kort, smal of eng te noemen. Een ander
aspect is coherentie. Dit begrip sluit aan bij de definitie van tijdsperspectief als
een continuum. Coherentie duidt erop dat gebeurtenissen in verleden, heden en
toekomst in de juiste opeenvolging en samenhang gezien worden. Met densiteit
wordt weergegeven hoe vol een bepaalde tijdseenheid zit met min of meer
zinvolle gebeurtenissen. Het realiteitsgehalte heeft betrekking op het vermogen
onderscheid te maken tussen gefantaseerde en reele gebeurtenissen. Valentie
slaat   op de positieve of negatieve kleuring. Hier staat de vraag centraal   hoe
optimistisch of pessimistisch men tegenover een bepaald tijdssegment, zoals de
toekomst, staat. (Pre)dominantie geeft aan welke orientatie overheerst;
tijdsperspectief kan hoofdzakelijk gericht zijn op het heden, of vooral op de
toekomst of het verleden. 771ematiek slaat op de thema's die in het denken
over de toekomst een rol spelen.

Het   onderscheid van bovenstaande dimensies is zinvol.    Een hoge positieve
waardering voor de toekomst hoeft immers niet per definitie samen te hangen
met  een hoog realiteitsgehalte.  Maar  bij het streven naar groter nauwkeurig-
heid neemt ook het aantal onderscheidingen toe. Differentiaties werden
gemaakt met begrippen die door 66n auteur gebruikt werden, maar bij anderen

nauwelijks weerklank vonden. Het nutteloze van een eindeloze differentiatie,
die niet vergezeld gaat van integratie, maakte Levin duidelijk. Het doet denken
aan een oude Indische legende. Zes blinde mensen wilden erachter komen wat
een olifant is. Ieder betastte een verschillend deel en zij kwamen tot verschil-
lende conclusies. Zij konden zich geen gezamenlijk beeld vormen (Levin,
1992: 14-15). Zo is het gevaar van differentiatie dat nauwelijks nog iets over
tijdsperspectief gezegd kan worden, maar enkel over een onderdeel van een
onderdeel van een onderdeel daarvan. De nauwkeurigheid neemt weliswaar
toe, maar het maken van vergelijkingen wordt steeds moeilijker.

Mogelijk als reactie daarop zijn er, vooral in de recente literatuur, pogingen
tot integratie te bespeuren. Daarvan zijn resultaten te vinden in het werk van
Lens en Moreas (1994), bij Nurmi (1991, 1993, 1994) en bij Trommsdorff
(1983) en haar medewerkers. De multidimensionaliteit onderkennen zij, maar
zij plaatsen de dimensies in een overkoepelend geheel van de sociale en
culturele context. Volgens Trommsdorff bijvoorbeeld heeft de context invloed
op cognitie en motivatie en hebben die vervolgens weer invloed op het
tijdsperspectief. Het belang van motivatie voor tijdsperspectief werd overigens
eerder onderkend; het kwam al aan de orde bij Guyau (1890/1988) -wil en
motieven zag hij als dynamische aspecten van de stroom van de tijd- maar het
werd toch vooral door Nuttin (1985) vanaf de jaren zestig uitgewerkt.

Bij de bespreking van de karakteristieken van tijdsperspectief is gezegd dat
er tot nu toe weinig aandacht is geweest voor een naar mijn mening belangrijk
aspect daarvan: het standpunt. Iemand die een standpunt inneemt, bevindt zich
in een bepaalde context. Met theorieen als die van Trommsdorff en Nurmi
begint het tij enigszins te keren. Deze wetenschappers zijn ervan overtuigd dat
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cognitieve en motivationele componenten van toekomstperspectief niet los
gezien kunnen worden van de sociale en culturele leefwereld, waarin zij
verschijnen. Hun besprekingen zijn echter nog weinig uitgewerkt en hun
onderzoeken richtten  zich in eerste instantie  op de directe sociale leefwereld:
het gezin, gender, sociaal-economische klasse en de invloed van het opgesloten
zitten in een instituut. Cultuur, waarvan zij formeel het belang onderkenden,
kwam in hun studies nog weinig voor. Hier lijkt een onontgonnen terrein te
liggen.

1.2.5 Twee perspectieven

Er was in het verleden wel enige aandacht voor cultuur in relatie tot tijdsper-
spectief. Een nadere inspiratiebron voor deze invalshoek kunnen we vinden bij
de sociaal, cultureel en historisch georienteerde ontwikkelingspsychologie en
de geschiedenis,  die op de levensloop georienteerd is.

Inspiratie vanuit de sociaal, cultureel en historisch georienteerde ontwikke-
Ungspsychologie
Al  in 1835 besprak Quetelet dat specifieke ontwikkelingsfuncties  die  met  een
bepaalde leeftijd geassocieerd worden niet altijd gelijk blijven, maar soms ook
veranderen. Evolutionaire veranderingen en historische perioden dragen daar
in  belangrijke  mate  toe  bij (zie Baltes,  1983:   100). We zouden die invalshoek
van Quetelet kunnen beschouwen als de aanzet tot een debat over stabiliteit en
verandering in de ontwikkelingspsychologie. Volgens Peeters wordt dit debat
sinds enige jaren opnieuw, vollediger en intensiever gevoerd. Het begrip
ontwikkeling houdt niet langer een uniform en unilineair patroon in. Uit de
nieuwe oritntaties wordt het belang steeds duidelijker van de wederzijdse
beinvloeding van in- en uitwendige determinanten. Dat geldt zowel voor
individueel-psychologische, intern-biologische, cultureel-maatschappelijke,
uitwendig-fysieke als voor materi8le determinanten. De menselijke levensloop
is een geschiedenis van opkomst en neergang van structuren. Een veelvoud
van factoren beinvloedt deze geschiedenis. Het is een 'contextuele geschiede-
nis', die op mensen inwerkt en door hen gemaakt wordt (1994: 122-127).

Een voorbeeld hiervan is de benadering van Featherman en Lerner. volgens
deze auteurs speelt de ontogenese, de ontwikkeling van een individu, zich
altijd af binnen de sociogenese, de ontwikkeling van een samenleving. Ontwik-
keling is een tweezijdig persoon-populatie proces. De studie van de individuele
ontwikkeling moet geplaatst worden binnen de context van specifieke overeen-
komsten en variaties in de levensloop, die bepaalde cohorten, sociaal-culturele
klassen, seksen en andere subpopulaties van een gegeven samenleving karak-
teriseert. De aan mensen eigen capaciteit om zich tijdens hun leven te OntWik-
kelen maakt deel uit van de bio-sociale evolutionaire geschiedenis van de
menselijke soort. Die ontwikkeling mag niet omschreven worden als een
stelsel van vaststaande wetten, maar is een potentialiteit, een mogelijkheid die
bereikt kan worden -of niet- op enig historisch moment, in enig cohort of in
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enige individuele levensgeschiedenis. Vandaar de naam probabilistic epigenetic
development. De auteurs baseerden zich op het werk van Gottlieb waarin
gesteld wordt dat biologische eigenschappen -genen- op zich niet leiden tot
bepaalde structuren of functies  van het organisme,  tot een gepredetermineerde
ontwikkeling dus. De realisatie van de genen wordt beinvloed door andere
niveaus van het ontwikkelingssysteem, zoals de omgeving, maar op hun beurt
beinvloeden deze de genetische ontwikkeling weer. Er is dus interactie.

Sommige aspecten van de ontwikkeling veranderen nooit, andere veranderen

wel, tezamen met de sociale context (Featherman & Lerner, 1985; Lerner,
1989; 1991).

Als ervan wordt uitgegaan dat ontwikkeling en evolutie wederzijds op elkaar

inwerken, heeft dit implicaties voor de te volgen methode van onderzoek. Een

eenvoudig cross-sectioneel design kan niet volstaan, omdat gevonden verschil-
len te snel met leeftijdsverschillen in verband worden gebracht. Er spelen

echter altijd drie dingen. Ten eerste vinden er leeftijdsveranderingen plaats:
kinderen van een bepaalde leeftijd maken een ontwikkeling door, zij vertonen
ander gedrag naarmate zij ouder worden. Wie dezelfde kinderen nu meet en

over bijvoorbeeld drie jaar ziet veranderingen. Ten tweede zijn er leeftijdsver-
schillen: wanneer men op een bepaald moment kinderen van verschillende
leeftijden met elkaar vergelijkt ziet men specifiek aan leeftijd gerelateerd

gedrag. Ten derde: kinderen vertonen gedrag dat specifiek is voor de cultuur,
waarin ze leven. Onderzoek dat aan al deze aspecten aandacht besteedt maakt

gebruik van een combinatie van methoden. Men kan niet volstaan met het
eenmalig meten van kinderen van verschillende leeftijd; dit onderzoek dient
later op gezette tijden te worden gerepliceerd. Daarnaast is het zinvol bepaalde

kinderen over de tijd te blijven volgen in longitudinaal onderzoek. In de
discussie over de noodzaak van een dergelijke invalshoek hadden Balthes en
Schaie een belangrijk aandeel (zie b.v. Schaie, 1970).

Inspiratie vanuit de geschiedenis, die op de levensloop georiinteerd is
De verwevenheid van tijdsperspectief en historisch perspectief werd in het
verleden verwoord door Meyerson (1956/1987: 264-280). Volgens deze auteur
werken de notie van tijd en de notie van geschiedenis wederzijds op elkaar in.
Het menselijk geheugen is een functie, die nodig is geworden voor het
construeren van het verleden van een individueel mens, terwijl historisch
denken ontstond ten dienste van het construeren van het verleden van groepen
mensen. Wie iets onthoudt moet kunnen onderscheiden en ordenen; het
gebruik van deze vermogens leidt weer tot de formatie van tijdsperspectief. De
collectieve tijd van de geschiedenis en de individuele tijd van het geheugen

staan daarbij in wisselwerking met elkaar:
[...]  l'homme  est en train aujourd'hui de refrabriquer sa m6moire apres  et

d'aprds la m6moire historique; il construit historiquement sa perspective
temporelle personnelle (Meyerson, 1956/1987: 266).

Volgens Meyerson maken historisch besef en tijdsbesef een progressieve

ontwikkeling door:
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[...]   au total, l'homme pense de mani8re  de  plus  en plus prtcise   son
histoire et 1'61abore de mieux en mieux en tant que science du pass6. Et
plus g6n6ralement il regarde de plus en plus les choses sous leur aspect
de cours temporel et rdfldchit dans une perspective temporelle (Meyerson,
1956/1987: 280).

Eerste en tweede perspectief
Meyerson wees er op dat het zicht van de individuele mens op zijn of haar
individuele levensloop rechtstreeks verband heeft met het zicht van groepen
mensen op hun plaats in de geschiedenis. In feite wees hij op de relatie tussen
twee soorten tijdsperspectief; het tijdsperspectief van de individuele mens op
zijn of haar leven en het tijdsperspectief van een samenleving op haar ge-
schiedenis. In het navolgende wordt gepoogd recht te doen aan die verweven-
heid en zullen de twee soorten perspectief eveneens onderscheiden worden.

Wat over ontwikkeling en evolutie gezegd werd, is ook toepasbaar op
tijdsperspectief als zicht op eigen verleden, heden en toekomst van de indivi-
duele mens. Tijdsperspectief maakt gedurende de levensloop een ontwikkeling
door, omdat het zicht op het zelf een dynamisch zicht is vanuit een steeds
wisselend standpunt  in de levensloop. Enerzijds spelen aspecten van biologi-
sche en cognitieve groei een rol.  Hier gaat het om de ontogenese van tijdsper-
spectief. Anderzijds zal, naar verwachting, de sociale context invloed uitoefe-
nen en ontvangen. Ten aanzien van tijdsperspectief zijn sociaal-economische
status en gender het meest bestudeerd. Het tijdsperspectief als een constant
veranderend beeld van verleden, heden en toekomst tegen de achtergrond van
de ontogenese van tijdsperspectief en van de directe sociale leefomgeving
noem ik in het vervolg het eerste perspectief

De onderzoeker die er een volledig beeld van wil hebben hoe dit tijdsper-
spectief, dat beeld  van een diachroon  zelf in ontwikkeling, zich voordoet,
moet er niet te dicht met de neus boven op blijven staan. Om nog eens terug
te komen op de ruimtelijke vergelijking, de schilder die een goede indruk wil
krijgen van zijn onderwerp bekijkt het in detail, loopt er omheen, doet een
aantal stappen terug en pakt dan pas zijn penseel. Ook de onderzoeker leert
zijn onderwerp beter kennen en kan pas uitspraken doen over wat aan de
gebeurtenissen heden ten dage zo specifiek is, wanneer hij het van nabij
verkregen beeld weer in een breder perspectief zet. Het perspectief op de
levensloop moet een plaats krijgen in het tijdsperspectief van de cultuur, moet
in een groter sociogenetisch kader worden geplaatst. Zo'n invalshoek kan
cross-cultureel of historisch-psychologisch zijn. Dat niveau van de cultuur
noem ik het tweede perspectief. Eerste en tweede perspectief maken samen het
ti)dsperspectief in het kwadraat. Dit bestaat dus uit het levensloopperspectief
ingebed in het cultuurperspectief.

Het diachrone zicht op het zelf wordt dus andermaal vanuit een diachroon
standpunt belicht en wel vanuit het standpunt van de cultuur. De volgende
bladzijden geven een overzicht van hetgeen hierover bekend is in de literatuur.
Eerst wordt besproken wat onderzoekers te zeggen hebben over de diachronie
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van de levensloop. Paragraaf 1.3 begint  met  de  mill  of  meer  vast te leggen
ontwikkeling van tijdsperspectief als een functie van ontwikkeling en gaat
verder met een bespreking van de onmiddellijke sociale context. Vervolgens
komt, in paragraaf  1.4, het tweede perspectief  aan  de   orde, hoe tijdsper-
spectief zich, zowel cross-cultureel als historisch, manifesteert op het bredere
niveau in een cultuur.

1.3 EERSTE PERSPECTIEF: DE DIACHRONIE VAN HET LEVEN

1.3.1 De ontogenese van tijdsperspectief

De ontwikkeling van cognitieve basisvaardigheden

Over het algemeen wordt gesteld dat kinderen pas zicht kunnen hebben op de
levensloop  als aan bepaalde cognitieve basisvaardigheden is voldaan. Tabel  1.1

geeft een overzicht van de vaardigheden die volgens de diverse auteurs vereist

zijn en de leeftijd, waarop de ontwikkeling daarvan bereikt wordt. Zij worden
hieronder achtereenvolgens besproken.

Het onderscheid van de tijden van een werkwoord
Fraisse (1967: 159-210) en Friedman (1990: 92-102) besteedden aandacht aan
de ontwikkeling van het temporele vocabulaire. Tot het tweede of derde
levensjaar praten kinderen enkel in de tegenwoordige tijd. Dit heeft te maken
met het feit dat ze hoofdzakelijk in de tegenwoordige tijd leven. Toch is er de
eerste levensjaren enig inzicht in eenvoudige tijdsbegrippen.

Een primitief begrip van voor en na
De meest elementaire vaardigheid is een primitief begrip van voor en na.  In de
eerste twee jaren van de ontwikkeling is een dergelijk begrip al aanwezig.
Volgens Fraisse (1967) zijn de reacties van een kind bij de geboorte nog be-
paald door reflexen. Daaruit blijkt dat van tijdsperspectief nog geen sprake is.
Gedurende de eerste levensweken komen alleen klassieke conditionerings-
mechanismen voor. Het kind dat honger heeft houdt al op met huilen als men
het oppakt, een teken dat het anticipeert op de toekomst en gebruik maakt van
het verleden. Op een leeftijd van tien maanden is het in staat zich aan een
temporele reeks aan te passen, een reeks waarbij ieder gebeuren signaal wordt
voor een volgend gebeuren. In het handelen zijn de eerste aanwijzingen voor
tijdsperspectief te vinden. Naarmate het kind ouder wordt, is het steeds beter
in staat rekening te houden met wat aan een handeling voorafgaat en wat er op
volgen zal. Tegen het eerste jaar begint een temporele horizon te ontstaan,  die
niet louter gebaseerd is op stimulus en respons, een horizon die dus minder

gebonden is aan de directe eigen reacties.
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Tabel 1.1 De ontwikkeling van cognitieve basisvaardigheden, die benodigd zijn voor tijdsperspectief

Cognitieve basisvaardigheid Auteur Leeftijd, waarop de
vaardigheid bereikt is
(in jaren)

Primitief begrip voor/na Fraisse, 1967 th2
Friedman, 1992 th2

Tijden van een werkwoord onderscheiden Fraisse, 1967 283
Friedman, 1990 21/2  A 3

Onderscheid vroeger/later en Piaget, 1927/1969       6
korte tijdsduren (dag, week) Fraisse, 1967           5

Friedman, 1990,1992    4
Goldwert, 1990          5

Onderscheid middellange tijdsduren (maand, Fraisse, 1967 7-8

seizoen) Friedman, 1990, 1992 5-7

Montangero, 1992 8-9

Onderscheid lange tijdsduren Piaget, 1927/1969       8
(jaar en langer) Fraisse, 1967           12

Friedman, 1990, 1992 8-12

Montangero, 1992 11-12

Gebeurtenissen op een tijdlijn kunnen plaatsen Fraisse, 1967           6
Goldwert, 1990 8-11

Montangero, 1992 8-9

Kunnen leggen van verbanden tussen Spranger, 1924/1955 13-20

gebeurtenissen op een tijdlijn Piaget, 1927/1969       8
Cottle & Klineberg, 12-20

1974

Harner, 1982 12-16

Goldwert, 1990 16-17

Montangero, 1992 11-12

Volgens Friedman (1990) liggen de wortels van het onderscheid tussen
verleden, heden en toekomst in de ontwikkeling van het geheugen en de
ontwikkeling van de vaardigheid te kunnen anticiperen. Al vroeg in hun
ontwikkeling hebben kinderen er weet van dat sommige dingen zich in het
heden bevinden en aanwezig zijn maar andere niet.

Het onderscheid van korte tijdsduren
Naar de mening van Piaget (1927/1969) betekent de ontwikkeling van het
tijdsconcept bij het kind dat het langzamerhand zicht krijgt in de begrippen
snelheid, tijdsduur en afstand en in de samenhang daartussen. Heel jonge
kinderen verwarren afstand en tijdsduur nog, ze laten snelheid buiten be-
schouwing. Als handelingen van verschillende snelheid in het geding zijn,
raken zij in de war bij de termen voor en na. De schatting van de duur van
twee verschillende handelingen, die op gelijke momenten beginnen en op
gelijke momenten eindigen, is soms heel verschillend. Het intuitieve beeld van
de tijd is nog gebonden aan concrete acties, aan bepaalde bewegingen. Terwijl
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een kind v66r het zesde jaar uitsluitend op het heden gericht is, ontstaat vanaf
die leeftijd een soort intuYtief begrip waarbij sommige maar niet alle spatiele
en temporele begrippen onderscheiden worden. Het kind wordt er zich van
bewust, dat snelheid een rol speelt. Er is enig begrip van duur en opeen-
volging, maar volledig inzicht in spati8le en temporele relaties ontbreekt  nog.

Dat kinderen van vijf jaar korte tijdsduren kunnen overzien leidden Fraisse
(1967) en Goldwert (1990) af uit het feit dat zij de dagdelen kennen en weten
wat de begrippen gisteren en morgen inhouden. Volgens Friedman (1990)
begrijpen vierjarigen wel wat een dag inhoudt, maar reikt hun perspectief nog
niet verder.

Het onderscheid van middellange tijdsduren
Fraisse (1967) beschreef hoe op een leeftijd van zeven of acht jaar de begrip-
pen maand en seizoen onderscheiden worden. Friedman plaatste die ontwikke-
ling eerder: van vijf tot zeven jaar. Montangero (1992) vergeleek acht- en
negenjarigen met elf- en twaalijarigen en vond dat de tijdspanne van de groep
jongste kinderen niet verder reikte dan enkele weken tot een jaar, terwijl die
van de groep oudste kinderen veel verder ging.

Het onderscheid van lange tijdsduren
In Education for reality schreef Lewin dat de temporele horizon van het jonge
kind beperkt is:

The world of the child is not only spatially small (the cradle, the events of
the nursery), but also temporally only slightly extended. His units of action
are small in scope and of brief duration. Past and future play little part, and
that only for short periods, in his psychological environment (Lewin,
1931/1935: 172).
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Figuur 1.1 Verschillen  in life space  bij  een  jong kind (boven)  en  bij een ouder kind (onder).   Uit:
Lewin, 1952: 246.
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In een andere publicatie heeft Lewin het psychologische veld van een klein
kind vergeleken met  die  van een ouder  kind  (1952). Uit figuur  1.1  komt  naar
voren dat het bereik groeit. Het heden breidt zich uit, maar ook het psycholo-
gisch verleden en de psychologische toekomst (de blokken van verleden, heden
en  toekomst zijn onderaan groter dan bovenaan).

Volgens Piaget (1927/1969) kunnen kinderen op achtjarige leeftijd langere
periodes overzien. De meeste andere auteurs menen dat de grens later ligt. Bij
Cottle en Klineberg (1974) lezen we dat het vermogen de eigen levensloop te
overzien pas ontstaat in het formeel-operationele stadium, tussen de twaalf en
twintig jaar. Pas op een leeftijd van twaalf jaar, aldus ook Fraisse (1967),
leren kinderen perioden van langere duur te schatten. Maar de eerste toe-
komstplannen voor het eigen leven als volwassene maakt het kind al als het
acht jaar  is.   'Als  ik naar school  ga...  als  ik  tien jaar ben... zestien jaar...   ' .
'Ik   ga   trouwen,    ik word stationschef...'.    Het zijn allemaal variaties   rond
hetzelfde thema:   'Als ik groot ben'.

Friedman (1990) wees er op dat tussen de achtjarige leeftijd en de puber-
teitsjaren de historische tijd in toenemende mate belangrijk wordt. De horizon
breidt zich snel uit. Dat is waarschijnlijk mogelijk doordat de voor het
tijdsperspectief noodzakelijke abstracties in afnemende mate gebaseerd worden
op alledaagse ervaringen en in toenemende mate op geheugen en anticipatie.

Gebeurtenissen op een tijdlijn kunnen plaatsen
Tijdens de ontwikkeling gebeurt meer dan begrip en uitbreiding van de
tijdssegmenten verleden, heden en toekomst. Ook de wijze waarop tijd als een
continuum wordt ervaren maakt veranderingen  door. Het vermogen gebeur-
tenissen in de tijd te kunnen ordenen en in hun onderlinge samenhang te zien
wordt pas in puberteit bereikt, zo stellen de meeste auteurs.

Volgens Montangero (1992) is de vaardigheid gebeurtenissen op een tijdlijn
te plaatsen een van de twee cognitieve basisvaardigheden die vereist zijn om
tot de ontwikkeling van een diachroon perspectief te komen. Iemand moet
vanuit iets in het heden kunnen reconstitueren naar het verleden en anticiperen
naar de toekomst. Hij of zij moet in staat zijn gebeurtenissen in een aantal
stappen in de juiste tijdsvolgorde weer te geven. Goldwert (1990) plaatste het
kunnen reconstrueren van gebeurtenissen in de juiste tijdsvolgorde tussen het
achtste en het elfde levensjaar. Op achtjarige leeftijd begint er iets te komen
van een tijdsabstractie, die als basis dient voor het volwassen tijdsperspectief.
Kinderen vanaf elf jaar zijn in staat de opeenvolging van tijdsperioden in de
geschiedenis te begrijpen.

Verbanden kunnen leggen tussen gebeurtenissen op een tijdlijn
Het vermogen verbanden te leggen tussen de gebeurtenissen op een tijdlijn
wordt het laatst verworven in de ontwikkeling van het tijdsperspectief.

Spranger beschreef hoe tijd aanvankelijk nog niet de samenhangende bewe-
ging en stroom van ons zelf en ons zijn op een lijn is, maar een aaneenschake-

ling van nog niet verbonden momenten. Het kind leeft van pleziertje naar
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pleziertje, van interesse naar interesse en ziet absoluut geen gehelen. In de
puberteit, bij meisjes tussen dertien en negentien, bij jongens tussen veertien
en twintig jaar komt daar, vaak plotseling door een ingrijpende ervaring zoals
een sterfgeval, verandering in. Het naYeve beleven, waarin de tijd oneindig
lang lijkt te duren, maakt plaats voor een bewuster beleving, waardoor
geleidelijk aan een levensplan ontstaat (Spranger, 1924/1955: 44 e.v.).
Ook Piaget beschreef hoe het jonge kind gebeurtenissen aanvankelijk nog niet

kan ordenen en groeperen en daarmee nog met in staat is een continuum te
formeren: het ene moment volgt op het andere zonder dat dit leidt tot de
constructie van een algemeen vloeiend geheel (Piaget, 1927/1969: 259). Pas
rond de achtjarige leeftijd is het kind in staat de logische relatie tussen opeen-
volging en duur niet alleen intuitief maar ook logisch te doordenken. Pas dan
is de coOrdinatie tussen tijd, snelheid en afstand een verworvenheid geworden.

Harner (1982) uitte kritiek op deze mening. Zij stelde dat op achtjarige
leeftijd het tijdsbesef van het kind niet volledig ontwikkeld is. Weliswaar
worden op die leeftijd het objectieve basissysteem voor het leggen van tijdsre-
laties en de gevarieerde linguistische systemen beheerst, maar tijdsperspectief
houdt meer in. De vraag: 'Hoe is de bewuste perceptie van het eigen verleden
en de eigen toekomst?', die vervolgens aan de orde komt, hoort naar haar
mening bij een latere leeftijd. Piaget stelde deze vraag evenwel niet expliciet.
Het is daarom de vraag in hoeverre de kritiek van Harner terecht is. Tijdsper-
spectief past in wat Piaget beschreef als formeel operationeel redeneren.
Hoogst waarschijnlijk zou Piaget de beheersing van tijdsperspectief, waarbij
het om het leggen van verbanden op macro-niveau gaat, in dit stadium hebben
gesitueerd. Hiervoor is immers abstract kunnen redeneren een vereiste.

Ook Cottle en Klineberg (1974) waren van mening dat pas op een leeftijd
tussen twaalf en twintig jaar verbanden in de tijd gelegd kunnen worden,
omdat pas  in deze leeftijdsgroep logisch denken in termen  van  'als...  dan...'
plaatsvindt. Fraisse (1967) wees er eveneens op dat kinderen in de jaren v66r
de puberteit de gebeurtenissen in hun leven nog niet tot een samenhangend
geheel kunnen ordenen. Gebeurtenissen uit het verleden lokaliseren zij volgens
hem op 'structurele eilanden' zonder onderkenning van de relatieve plaats van
die verschillen(le 'eilanden' ten opzichte van elkaar.

Montangero (1992) noemde het kunnen leggen van causale verbanden lussen
gebeurtenissen in de tijd een belangrijke cognitieve basisvaardigheid, die
vereist is voor de ontwikkeling van diachroon perspectief. Er moet zicht zijn
op de continuYteit van de verschillende stappen in de tijd; het kind moet er oog
voor hebben hoe het een uit het ander voortkomt. Uit een vergelijking van
acht- en negenjarigen met elf- en twaalfarigen bleek dat er tussen de leeftijds-
groepen grote verschillen waren. Jonge kinderen gaven de groei van een boom
bijvoorbeeld weer door in een gering aantal tekeningen dezelfde vorm van een
boom steeds groter te tekenen. Oudere kinderen daarentegen maakten meer
tekeningen, maar zij veranderden ook de vorm. Een boom was de ene keer
nog een zaadje, maar had de andere keer bladeren, enz. Ondanks de grotere
kwalitatieve verscheidenheid was er bij de oudere kinderen meer continuiteit
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tussen de representaties van de verschillende tijdssegmenten. Het keerpunt in
de ontwikkeling van een diachroon perspectief ligt volgens Montangero bij het
tiende levensjaar. V66r die leeftijd kunnen kinderen wel stappen in een
veranderingsproces juist weergeven, maar het vermogen de juiste verbanden te
leggen tussen die stappen ontstaat pas in de jaren daarna.
Goldwert (1990) plaatste de ontwikkeling van het kunnen leggen van verban-

den over de tijd nog later: inzicht in de duur van perioden en van de verban-
den daartussen ontstaat volgens hem pas op zestien- of zeventienjarige leeftijd.

Samenvatting
Volgens de besproken literatuur komt tijdsperspectief pas tussen ongeveer
twaalf en zestien jaar volledig tot ontwikkeling. Een besef van vroeger en later
ontstaat het eerste. De temporele horizon, die aanvankelijk klein is, breidt zich
allengs uit en omvat bij een zestienjarige de gehele levensloop. Hoe de ver-
schillende tijdssegmenten samenhangen is aanvankelijk nog niet duidelijk.
Gaandeweg ontstaat de vaardigheid gebeurtenissen op een tijdlijn te zetten. Het
moeilijkst is het leggen van logische verbanden tussen gebeurtenissen. Wan-
neer ook dit lukt zijn de cognitieve vaardigheden, die nodig zijn voor een
volwassen tijdsperspectief, volledig bereikt.

Dimensies van tijdsperspectief in relatie tot ontwikkeling

In het bovenstaande kwam de cognitieve ontwikkeling van tijdsperspectief aan
de orde, waarbij ervan werd uitgegaan dat het eindpunt een algemeen volwas-
sen tijdsperspectief is, een perspectief waarbij gebeurtenissen in verleden,
heden en toekomst van het leven in hun volledige omvang en samenhang on-
derscheiden worden. Zoals hiervoor aan de orde kwam, kan men er echter
over redetwisten hoe algemeen en unidimensioneel tijdsperspectief is.  In  para-
graaf  1.2.4  werd een onderverdeling naar aspecten besproken. De aspecten,
die bij de cognitieve ontwikkeling van tijdsperspectief vooral een rol spelen,
zijn de extensie en de coherentie, zo kan men uit het voorgaande concluderen.
De extensie breidt zich uit vanaf de eerste levensjaren tot de puberteit. De
coherentie neemt toe in diezelfde periode. In tabel 1.2 worden enkele aanvul-
lende bevindingen gepresenteerd, die rechtstreeks betrekking hebben op de
onderscheiden aspecten.

Extensie
Extensie is het aspect waarover in de ontwikkelingspsychologische tijdslitera-
tuur het meest geschreven is. Lewin, Fraisse, Friedman en Montangero zagen
de extensie tijdens de ontwikkeling van kind tot volwassenen groeien. Greene
(1986) en Verstraeten (1980) kwamen tot dezelfde conclusie. Nurmi (1989)
daarentegen zag geen uitbreiding tussen elf en vijftien jaar. In de Duitse
Shellstudie Jugend '81' (1982: 309) werd tussen vijftien en vierentwintig jaar

evenmin verschil waargenomen. Lessing (1972) en Webb en Mayers (1974)
vonden zelfs dat negen- tot vijftienjarigen hun gedachten verder in de toekomst
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projecteerden dan vijftien- tot twintigjarigen. Anderen (Back & Gergen, 1968;
Breesch-Grommen, 1975; Lens en Gailly, 1980) betrokken bij hun bespreking
van de ontwikkeling van tijdsperspectief de hele levensloop en vonden dat de
extensie van geboorte tot dood kan worden weergegeven met een omgekeerde
U-vorm, zij stelden dat groei wordt gevolgd door verval. Fingerman en
Perlmutter (1995) vonden dat ouderen inderdaad minder ver in de toekomst
kijken dan jong-volwassenen. Staats, Partlo en Stubbs (1993) plaatsten
kanttekeningen bij dit soort bevindingen. Zij vonden het eenzijdig op basis van
leeftijd alleen verval te veronderstellen.

Densiteit
Uit   figuur 1.1 blijkt dat volgens Lewin   (1952) het psychologische   veld   naar-
mate een kind ouder wordt met meer gebeurtenissen is gevuld. Harner (1982)
en Montangero (1992) kwamen bij hun onderzoek naar de ontwikkeling van de
densiteit beiden tot eenzelfde conclusie: in de jeugdjaren worden meer plannen
gemaakt dan in de kinderjaren.

Realiteitsgehalte
Volgens Lewin (1952) is de realiteit oorspronkelijk nog niet gescheiden van de
irrealiteit. Het denken vertoont magische trekken. Het behoort naar zijn
mening tot de belangrijke pedagogische doelstellingen het kind te leren die
scheidingsgrenzen te ontdekken. Ook anderen vonden een toenemend realisme
met de leeftijd (Buhler, 1933; Harner, 1982; Klineberg, 1967). Verstraeten
(1980) merkte op dat realisme niet los gezien kan worden van de afstand van
een gebeurtenis ten opzichte van het heden. Naarmate een thema verder van
het heden vandaan ligt, wordt het realisme minder.

Dominantie
Sommige auteurs schreven dat de dominantie van de toekomst toeneemt tijdens
de adolescentie. Het heden gaat daarentegen een kleinere rol spelen. Jongeren
zijn naarmate zij ouder worden dus in toenemende mate toekomstgericht
(M6nks, 19678; Thomae, 1955). Volgens Tismer (1987) daarentegen neemt de
toekomstdominantie in de jeugdjaren juist af ten gunste van de dominantie van
het heden. Fingerman en Perlmutter (1995) zagen geen leeftijdsverschillen
tussen volwassenen en ouderen. Zowel de ouderen als de volwassenen in hun
onderzoek dachten veel aan de nabije toekomst, maar minder aan een tijd
verder weg.

Valentie
Ander onderzoek richtte zich op de valentie. Op de vraag aan jongeren hoe
positief of negatief zij tegenover de toekomst staan kwamen antwoorden die
wezen in de richting van een groeiend pessimisme (Coleman, Herzberg &
Morris, 1977; Dasberg, 1980; Raundalen & Finney, 1986; Ryff, 1991;
Schwebel, 1982; Sikkema, 1988).
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Tabel 1.2 Dimensies van tijdsperspectief in relatie tot ontwikkeling

Aspect Bevindingen Auteur

Extensie Toename tussen kinderjaren en jeugdjaren Lewin, 1952
en/of tussen jeugdjaren en volwassenheid Fraisse, 1967

Greene, 1974

Verstraeten, 1980
Friedman, 1990
Montangero, 1992

Geen toename in de jeugdjaren Lessing, 1972
Webb & Mayers, 1974
Jugendw. der Deutsch. Shell,
1982

Nurmi, 1989

De groei tijdens de levensloop vertoont een Back & Gergen, 1968
omgekeerde U-vorm Breesch-Grommen, 1975

Lens & Gailly, 1980

Dominantie Het jonge kind is gericht op het heden Piaget, 1927/1969

Toename van toekomstdominatie tijdens Thomae, 1955
jeugdjaren Fraisse, 1967

Milnks, 1967a

Afname van toekomstdominantie bij ouderen Fraisse, 1967
Tisrner, 1987

Densiteit Toename tussen kinderjaren en jeugdjaren Lewin, 1952
Harner, 1982
Montangero, 1992

Valentie Pessimisme tijdens jeugdjaren Coleman et al., 1977
Schwebel,   1982
Raundalen & Finney, 1986
Dasberg, 1980
Sikkema, 1988

Geen pessimisme tijdens jeugdjaren Van der Linden & Roeders,
1983

Du Bois-Reymond & Veld,
1985

EMNID instituut, 1985
Fiske, 1987

Pessimisme neemt toe naarmate ouderdom Ryff, 1991
meer nadert

Realiteits- Realisme neemt toe tussen kinderjaren en Lewin, 1952
gehalte jeugdjaren Klineberg, 1967

Buhler, 1933
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Coleman et al. vonden dat 52 %   van de twaal(jarigen een positieve  kijk  op  hun
persoonlijke toekomst had, bij zestienjarigen was dat nog slechts 23 %.   Een
vraag naar de opinie over de toekomst meer in het algemeen leverde nog
minder positieve antwoorden op: van 6% op twaalfarige leeftijd naar nihil op
zestienjarige leeftijd. Bij het afmaken van de zin 'sometimes the future
seems...' werden antwoorden gegeven als 'dreary', 'dead', 'black en 'terrify-
ing'.   Er is kritiek geweest  op  het hier besproken pessimisme (Fiske,   1987).
Andere resultaten waren er ook. Sommigen vonden juist dat de jeugd een
optimistische kijk op de toekomst heeft (Du Bois-Reymond & Veld, 1985; het
Duitse EMNID-instituut, 1985; Van der Linden & Roeders, 1983). Ook
volgens Ryff (1991) zijn de jeugdjaren jaren waarin men optimistisch is over
de toekomst. Tijdens de volwassenheid wordt dat minder en de ouderdom gaat

pas gepaard met uitgesproken pessimisme.

Samenvatting en evaluatie
De extensie groeit waarschijnlijk tijdens de kinder- en jeugdjaren, mogelijk
weer gevolgd door een daling tijdens de laatste levensfase van de ouderdom.
Dezelfde omgekeerde U-vorm is er voor de dominantie van de toekomst.
Densiteit en realisme nemen toe naarmate het kind dichter bij de volwassen-
heid komt.

Het valt op dat de bevindingen soms met elkaar in tegenspraak zijn, vooral
die ten aanzien van de valentie. Er is wel op gewezen dat de tegenstrijdige
resultaten een gevolg kunnen zijn van het gebruik van verschillende onder-
zoeksmethoden, waardoor zaken worden vergeleken, die eigenlijk helemaal
niet vergelijkbaar zijn (bijvoorbeeld Blinnikka, 1987). Misschien is het ook
beter niet in algemene zin over pessimisme of optimisme te praten. Het blijkt
namelijk dat de onderwerpen, die in het geding zijn een belangrijke rol spelen
bij het al dan niet positieve oordeel over de toekomst. Pessimisme betreft vaak
de globale toekomst of de toekomst van land of staat. Op priv6-terreinen is
men minder tot pessimisme geneigd (zie b.v Hicks, 1996). Maar de tegenstrij-

digheid kan ook te maken hebben met het buiten beschouwing laten van
sociale factoren. Zo wees Lewin (1942/1948) op de invloed van werkloosheid.
De ontwikkeling van tijdsperspectief is nu eenmaal niet alleen een biologisch-
cognitief proces. Spraken Featherman en Lerner (1985) niet van een waar-
schijnlijke ontwikkeling en van de noodzaak de context in ogenschouw te
nemen? Het is nu tijd om meer aandacht aan de sociale context te besteden.

1.3.2 De sociale context

Lewin (1942/1948) wees als eerste op de positieve of negatieve gevolgen van
sociale omstandigheden voor het tijdsperspectief. Hij stelde dat het verkeren in
een ongunstige groep geen vat heeft op een individu met een uitgebreid
tijdsperspectief en een hoge moraal. Maar het omgekeerde geldt naar zijn
mening ook: een goede omgeving met een hoge groepsmoraal heeft een
positieve invloed op het tijdsperspectief van een individuele persoon.
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Lewin gaf een voorbeeld van de volgens hem negatieve omstandigheid van
werkloosheid. Een werkloze hoopt spoedig een baan te krijgen en wanneer dat
niet lula, gaan denken en wensen een steeds nauwer gebied bestrijken. Het
enge denken breidt zich uit tot het hele gezin. Het ingekrompen tijdsperspec-
tief heeft invloed op de moraal van dat gezin. De omgeving kalI echter ook
een positieve invloed uitoefenen. Cursussen, waarin mensen werden getraind
een verleden, dat beleefd werd als onzeker en betekenisloos, om te ruilen voor
een nastrevenswaardige toekomst hadden na afloop een positief effect op
tijdsperspectief en moraal.

Het genoemde geschrift van Lewin is te beschouwen als een voorloper van
de sociale theorie8n die door Featherman en Lerner (1985), Nurmi (1994) en
Trommsdorff (1983) werden geformuleerd: enerzijds maakt het individu de
eigen omgeving, anderzijds wordt de ontwikkeling van individuen gemaakt
door de omgeving. Daarmee zijn mensen producers Of their development
(Lerner & Busch-Rossnagel, 1981). In het onderzoek van de sociale dimensie
van tijdsperspectief na Lewin kregen vooral de gebieden sociale klasse en
gender de aandacht.

Sociaal-economische status

Tabel 1.3 geeft een overzicht  van wat gevonden  werd  over de dimensies  van
tijdsperspectief in relatie tot sociale klasse.

Tabel 1.3 Dimensies van tijdsperspectief in relatie tot sociaal-economische status

Aspect Bevindingen Auteur

Extensie Uitgebreider bij hogere sociale status LeShan, 1952

Mehta et  al.,  1972
O'Rand & Ellis, 1974
Lamm  et  al.   1976

Agarwal et al., 1983, 1984
Nurmi, 1987

Geen verschillen tussen klassen Shell-Studie Jugend '81', 1982
Dominantie Geringer toekomstdominatie bij lagere sociale Koenig  et  al.,    1980

status

Densiteit Densiteit varieert per onderwerp. Poole & Cooney, 1987
Hoge klasse: densiteit is groter bij thema's
scholing en reizen
Lage klasse: densiteit is groter bij thema's
werk en gezin

Valentie Middenklasse uit hoop en vrees op publieke I..amm  et  al.,   1976
vlak

Lage klasse uit hoop en vrees op privt-vlak
Middenklasse is optimistischer dan lage klasse   Lehr, 1967



29

Extensie
Vaak kwam uit onderzoek naar voren dat mensen uit de middenklassen of
hogere klassen een uitgebreider tijdsperspectief hebben dan mensen uit de
lagere klassen (Agarwal & Tripathi, 1984; Agarwal, Tripathi & Srivastava,
1983; Mehta, Rohila, Sundberg & Tyler, 1972; Lamm, Schmidt &
Trommsdorff, 1976; LeShan, 1952; Nurmi, 1987; O'Rand & Ellis, 1974). In
de Duitse Shell-studie Jugend '81' (1982: 309) kon dit verschil niet worden

aangetoond. De Shell-studie vormt een uitzondering. Tismer vond in 24
studies over dit onderwerp bijna steeds een significant kleinere extensie bij
personen uit een lager sociaal-economisch milieu (1985a).

Dominantie
Bij de hogere klassen werd ook meer dominantie van de toekomst geconsta-
teerd dan bij de lagere klassen en wel wanneer gekeken werd naar de thema's
beroep en inkomen (Koenig, Swanson & Harter, 1980).

Valentie
De meeste hoop en vrees, die gevonden werd bij jongeren uit de middenklas-
sen, had betrekking op het publieke leven, terwijl bij jongeren uit een lager
sociaal-economisch milieu uitingen van hoop en vrees vooral op het terrein
van het privtleven lagen (Lamm, Schmidt & Trommsdorff, 1976). De midden-
klassen uitten zich tegenover de toekomst optimistischer dan de lagere klassen
(Lehr,   1967).

Thematiek
De thema's, die in het toekomstperspectief vaak voorkwamen, verschilden
eveneens per klasse. Werk vonden adolescenten van lagere sociaal-economi-
sche status belangrijk, scholing, carrkre en vrije tijd daarentegen speelden in
de middenklassen een grotere rol (Poole & Cooney, 1987; Trommsdorff,
Lamm & Schmidt,  1979).

Evaluatie
Volgens een uitgebreide literatuurstudie van Tismer naar de samenhang tussen
klasse en tijdsperspectief is er weinig reden voor de veronderstelling dat
toekomstperspectief systematisch met sociale klasse samenhangt. Theoretische
gronden zijn er nauwelijks voor, stelt de auteur, en de empirische evidentie is
gering. Enkel de extensie is bij de lagere klasse systematisch geringer. Een
duidelijk theoretisch fundament daarvoor ontbreekt evenwel (1985a).

Toch geven de onderzoeksresultaten wel een bepaald beeld van mensen uit
een lager sociaal-economisch milieu. De toekomst speelt bij hen een minder
dominante rol, zij hebben er niet zo'n uitgebreide voorstelling van en staan er
pessimistischer tegenover. Vreemd is dat misschien niet. Wat heb je eraan ver
in de toekomst te kijken, wanneer die waarschijnlijk niet rooskleurig is en
wanneer je er waarschijnlijk geen gunstige invloed op kunt uitoefenen? Naar
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de mening van Trommsdorff maken zekere cognitieve en motivationele
factoren het voor een bepaalde persoon in bepaalde omstandigheden gunstig
een niet zo uitgebreid tijdsperspectief te hebben. Een geringe extensie is soms
een goede adaptatie aan specifieke omstandigheden. Hetzelfde geldt voor een
gering optimisme tegenover de toekomst, dat kan heel nuttig zijn als je weet
dat je tot een minderheidsgroep behoort die waarschijnlijk de doelstellingen en
normen van de meerderheid niet zal bereiken (Trommsdorff, 1983). Meer
algemeen gezegd: er bestaat niet 66n tijdsperspectief met een 'ideale' extensie,
een 'ideale' dominantie, etcetera, waarnaar alle mensen zouden moeten
streven.

Genderverschillen

In veel onderzoek naar genderverschillen werd vooral gevonden wat volgens
de heersencle rolpatronen verwacht kon worden. De bevindingen zijn samen-
gevat in tabel 1.4.

Tabel 1.4 Dimensies van tijdsperspectief in relatie tot gender

Aspect Bevindingen Auteur

Extensie Jongens hebben uitgebreider toekomstperspectief Von Wright  et  al.,    1977
dan meisjes Trommsdorff  et  al.,    1979

Bentley, 1983
Tismer, 1985b
Poole & Cooney, 1987

Geen verschillen in sekse of gender Verstraeten, 1980
Greene, 1986

Dominantie Geen verschillen in sekse of gender Fingenliann & Perlmutter,
1995

Valentie Jongens uiten meeste hoop en vrees in publieke Gillespie & Allport, 1955
sfeer Lamm  et   al.,    1976

Meisjes uiten meeste hoop en vrees in priv6- Schmidt, et al., 1978
sfeer

Meisjes/vrouwen zijn pessimistischer over de Lundberg & Ellonen, 1977
toekomst dan jongens Trommsdorff et al., 1980

Nurmi, 1989

Realiteits- Jongens zijn realistischer dan meisjes Douvan & Adelson, 1966
gehalte Cottle & Klineberg, 1974

Leccardi, 1992

Extensie
Over de extensie waren de meningen verdeeld. Sommigen zagen gender-
verschillen (Bentley, 1983; Poole & Cooney, 1987; Tismer, 1985b;
Trommsdorff, Lamm, & Schmidt, 1979; Von Wright & Rauste-Von Wright,
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1977). Jongens zouden verder in de toekomst kijken dan meisjes. Geen
verschil evenwel vonden Greene (1986), Nurmi (1987) en Verstraeten (1980).

Dominantie
Fingerman en Perlmutter (1995) vonden geen genderverschillen in de domi-
nantie.

Realiteitsgehalte
Wel zijn er aanwijzingen voor verschillen in het realiteitsgehalte. Meisjes zijn
minder realistisch dan jongens. Zij dromen  meer  over de toekomst (Cottle  &
Klineberg, 1974; Douvan & Adelson, 1966; Leccardi, 1992).

Vatentie
Wanneer men jongeren naar hun hoop of vrees vroeg, bleek dat die bij meisjes
hoofdzakelijk in de priv6sfeer gezocht werd en bij jongens in de publieke sfeer

(Lamm, Schmidt & Trommsdorff, 1976; Schmidt, Lamm & Trommsdorff,
1978). Vrouwen en meisjes waren ook pessimistischer, zij achtten het waar-
schijnlijker dat ongewenste gebeurtenissen, waar zij zelf geen invloed op
konden uitoefenen, echt plaats zouden vinden (Lundberg & Ellonen, 1977;
Nurmi, 1989; Trommsdorff, Burger & Fochsle, 1980).

Thematiek
De thema's waar men belang in stelde, verschilden. Jongens bleken hoofdza-
kelijk interesse te hebben in materiele aspecten van het leven, terwijl meisjes
zich meer ori8nteerden op het toekomstige gezin. Meisjes hoopten gelukkig te
trouwen, jongens wensten vooral welstand (Gillespie & Allport, 1955).

Evaluatie
De laatste jaren is men wat wantrouwig geworden tegenover algemene
uitspraken in de trant van die in tabel 1.4, uitspraken zoals: 'de extensie van
het  toekomstperspectief bij meisjes is geringer'. Een dergelijke uitspraak  kan
niet gemaakt worden zonder  aan te geven welk thema object van stu(lie  is.   Dat

blijkt bijvoorbeeld uit de bevindingen van Schmidt, Lamm en Trommsdorff
(1978): de extensie bij mannen was alleen groter, wanneer onderwerpen in het
geding waren, die te maken hadden met beroep of economische aangelegenhe-

den, terwijl vrouwen meer extensie vertoonden op priveterreinen.
Er is nog een reden voor terughoudendheid. De hier aangehaalde jaren van

onderzoek varieerden van de jaren zestig tot heden. Het is te verwachten dat
sekserollen in de loop van die decennia veranderd zijn. Onderzoeksresultaten
moeten daarom niet alleen geplaatst worden in het licht van het onderwerp,
maar ook in het licht van het jaar van verschijnen. Dit merkten Trommsdorff
en haar medewerkers toen zij hun vroeger en later werk naast elkaar zetten. In
hun vroege werk bleek het toekomstig gezin de meest uitgebreide categorie in
het toekomstperspectief van meisjes, bij jongens was dat het perspectief op de
toekomstige baan. In 1980 waren die opinies veranderd. De meisjes hadden
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het traditionele patroon verlaten en wilden een succesvol beroep uitoefenen.
Zowel ten opzichte van het toekomstig beroep als van het toekomstig gezin
was er onzekerheid en pessimisme onder meisjes. Moeilijkheden werden
voorzien, waaraan men zelf niet het hoofd dacht te kunnen bieden.
Trommsdorff, Burger en FOchsle (1980) zochten de verklaring voor de
tegenstrijdige bevindingen over de jaren in een historische verschuiving van de
sekserolpatronen.

De door deze Duitse auteurs geschetste ontwikkeling lijkt zich tegenwoordig
toe te spitsen op wat wel genoemd wordt het 'dubbele toekomstperspectief
(zie b.v. Offers & Jorna, 1990; Peters & Du Bois-Reymond, 1990 en de
Waal, 1989). Het dilemma 'leren of vrijen' dient zich aan, een dilemma dat
zwaarder weegt naarmate de scholing hoger  is. De combinatie gezinsleven  en
betaald werk is:

[...]  6tn  van de meest besproken en beschreven  vrouwenproblemen  van de
jaren tachtig [...]. Wanneer vrouwen proberen  om  deze twee grootheden
met elkaar te verenigen, merken ze pas goed dat zowel het gezinsleven als
het werk buitenshuis 'gulzige instituties' zijn. Dat wil zeggen dat beide
zware, en bovendien tegenstrijdige eisen aan vrouwen stellen, dat ze elk een
optimale investering van tijd en aandacht verlangen, en dat beide zich
teweer stellen tegen concurrerende instituties (De Waal, 1989: 40, 42).

Meisjes van nu willen zich niet meer, zoals de jonge vrouwen van vorige
generaties, opofferen voor anderen; zij claimen een stuk eigen leven (Beck-
Gernsheim, 1983). Een van de mogelijkheden om dat te realiseren is de
uitoefening  van een beroep. Het ideaal lijkt te worden verwezenlijkt,   maar
roept toch problemen op, want zicht op ontlasting van de zorgtaak in het gezin
is er nauwelijks (Regan & Roland, 1982). Meisjes zien zich geconfronteerd
met een te verwachten dubbele belasting. Er moeten keuzes gemaakt worden,
maar geen enkele keuze is ideaal. Daarom leven zij heden ten dage in biogra-
fische onzekerheid, zou hun perspectief op het heden gericht zijn en zou de
toekomst alleen in irre8le dagdromen voorkomen (Leccardi, 1992).

Met de bespreking van deze recente rolverschuivingen, die leidden tot een
dubbelperspectief is een inleiding gegeven op wat in de volgende paragraaf
centraal staat: de culturele dimensie.

1.4          TWEEDE PERSPECrIEF: DE DIACHRONIE VAN HE) LEVEN IN CULTUREEL PER-
SPECTIEF

1.4.1 Cross-cultureel onderzoek

Volgens Whorf (1956: 43-145) is het vermogen gebeurtenissen op een rij te
zetten op een tijdlijn een cultuurspecifiek vermogen. Voor Hopi bijvoorbeeld
is het iets heel vreemds, zij kennen het taalgebruik met een verleden, tegen-
woordige en toekomende tijd niet, zoals wij dat kennen. Zij denken daarom
ook niet op dezelfde wijze in termen van heden en verleden.
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Als men deze auteur leest kan men zich afvragen: hebben alle culturen wel
zoiets als tijdsbesef? Kluckhohn en Strodtbeck (1961: 10-15) zouden op een
dergelijke vraag een bevestigend antwoord gegeven hebben; volgens hen speelt
de tijdzin in iedere cultuur wel degelijk een grote rol en is het onzin te
beweren dat een dergelijk vermogen is voorbehouden aan mensen in stedelijke
of industriale samenlevingen en niet voorkomt bij andere samenlevingen.

Tijdsorientatie is ten van de vijf waarden, waar alle mensen zich mee bezig
houden 'all have their conceptions of the Past, the Present, and the Future'
(1961:   14).  Toch  zijn er grote verschillen  en  wel  in het leggen van accenten.

De rangorde van het aan de segmenten verleden, heden en toekomst toegeken-
de relatieve belang verschilt tussen emische groepen. Voor de Spaanse
Amerikanen zou het heden op de eerste plaats komen. Voor de Chinezen zou
daarentegen het verleden het meest dominant zijn. En de Amerikanen zijn
volgens Kluckhohn en Strodtbeck vooral gericht op de toekomst.

Ook uit empirisch cross-cultureel onderzoek blijkt niet dat er culturen zijn
zonder tijdsperspectief. Wel zijn er verschillen gevonden, grote overeenkom-
sten  overigens ook. Nurmi  gaf van dit onderzoek een overzicht  (1991:  36-41).

Thematiek
Een terrein dat in het cross-culturele onderzoek de nodige aandacht kreeg was
de thematiek in het toekomstperspectief. Om te onderzoeken welke thema's
relevant voor de toekomst geacht werden, werd aan proefpersonen vaak
gevraagd lijsten in te vullen, waarop zij een gegeven aantal te verwachten
gebeurtenissen moesten invullen, meestal zeven. Een andere methode was het
laten maken van opstellen over de toekomst; daar werd dan inhoudsanalyse op
toegepast. Tabel 1.5 geeft een overzicht van resultaten van het cross-culturele
onderzoek naar de thematiek.

Mehta, Rohila, Sundberg en Tyler (1972) vergeleken opstellen van studen-
ten uit de Verenigde Staten en India. Scholing en werk werden in beide landen
zowel door jongens als meisjes vaak genoemd. Dit gold ook voor de thema's
partnerschap, huwelijk en kinderen. Toch was er verschil: in India hadden

deze gebeurtenissen vaak betrekking op anderen, terwijl jongeren in Amerika
ze bijna uitsluitend noemden met betrekking tot zicllzelf. Heckel en Rajagopal
(1975) zagen geen grote verschillen tussen Indische en Amerikaanse studenten,
wel noemden de Indische studenten de dood iets vaker. Bentley (1983) vond
bij een vergelijking van Schotse en Swazi studenten dat dezelfde thema's
voorkwamen in hun toekomstperspectief. Wel was het relatieve belang, dat
aan die thema's gehecht werd, in de twee naties niet steeds gelijk. Fricke
(1979) concludeerde nadat ze haar resultaten uit Liberia vergeleken had met
die van MOnks (1968) in Nederland dat de thematische structuur van de
toekomstori8ntatie relatief onafhankelijk van de culturele achtergrond is. En bij
een vergelijking van studenten uit Amerika, Australie en India vonden Sund-
berg, Poole en Tyler dat scholing en werk in deze drie landen steeds de
meestgenoemde thema's waren, terwijl relatie, huwelijk en ouderschap
eveneens steeds hoog scoorden.
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Tabel 1.5 Cross-cultureel overzicht van de meestgenoemde thema's in het tijdsperspectief

Land Auteur, jaar Eerste drie thema's in volgorde van toegekend belang

Man Vrouw Totaal

Amerika Mehta  et al., scholing scholing
1972 (kleine werk eigen gezin
stad) eigen gezin werk

Amerika Mehta,  et al., scholing scholing
1972, (grote werk eigen gezin
stad) vrije tijd reizen en vrije tijd

Amerika Sundberg et scholing scholing
al., 1983 werk eigen gezin
(sample 1) eigen gezin werk

Amerika Sundberget werk eigen gezin
al. 1983 bezit werk
(sample 2) scholing scholing

Australit Poole & gezin

Cooney, 1987 werk
scholing

Australie Sundberg et eigen gezin eigen gezin
al., 1983 werk scholing

vrije tijd werk

India Mehta  et al., scholing werk
1972 (kleine werk scholing
stad) specifieke bezigheid specifieke bezigheid

India Mehta et al., scholing werk
1972 (grote werk scholing
stad) eigen gezin specifieke bezigheid

India Sundberg et scholing werk
al., 1983 werk scholing

specifieke bezigheid specifieke bezigheid

Liberia Fricke, 1979 scholing en beroep
eigen gezin
huis bouwen

Singapore Poole & werk

Cooney, 1987 scholing
reizen

Schotland Bentley, 1983 werk werk

oorlog oorlog
scholing scholing

Swaziland Bentley, 1983 werk gezin

politiek sociale veranderingen
scholing scholing
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Dat bracht ook hen tot de uitspraak 'Such experiences are common themes of
a world culture. Thus we can think of the differences as variations on at least
partially shared cognitive structures related to expected future events' (1983:
423). Die verschillen waren er volgens hen vooral tussen India enerzijds en
Amerika en Australit anderzijds. In India kwam bijvoorbeeld het thema vrije
tijd veel minder voor dan in de andere twee landen.

Uit het geheel van het cross-culturele onderzoek naar de thematiek blijkt dat
de volgende thema's veel voorkwamen:
1)    beroep en/of scholing,
2) relatie, huwelijk en gezin,
3) eigen persoonlijkheid, vrije tijd en dergelijke,
4) reizen,
5) materiele aangelegenheden,
6)     gezondheid.
Vooral over het relatief zwaarste gewicht dat werd toegekend aan de twee
eerstgenoemde thema's beroep/scholing en relatie/huwelijk/gezin was de
eenstemmigheid groot. Overigens blijft het onzeker of de eensgezindheid in de
keuze van de thema's ook eensgezindheid in het denken over deze thema's
inhoudt.

Studies van de aspecten extensie, dominantie, valentie en realiteitsgehalte
van tijdsperspectief geven minder eenduidige resultaten dan de studies naar de
thematiek opleverden. Een overzicht daarvan is gegeven in tabel 1.6.

Extensie
Weliswaar blijkt uit sommige onderzoeken dat Amerikanen en meer in het
algemeen westerse culturen een uitgestrekter perspectief hebben dan andere

culturen, zoals die uit India (Meade, 1972; Poole & Cooney, 1987; Shannon,
1975), er is ook onderzoek dat dit weer tegenspreekt (Mehta, Rohila, Sund-
berg & Tyler, 1972; Khoury & Thurmond, 1978; Sheikh & Twerski, 1974) of
aantoont dat de gevonden verschillen meer gerelateerd zijn aan andere zaken
dan etnische achtergrond, bijvoorbeeld aan sekse of sociale status (Agarwal,
1984; Bentley, 1983; Heckel & Rajagopal, 1975; Sundberg, Poole & Tyler,
1983). Zo zouden de cross-culturele verschillen in extensie  over het algemeen
wat groter zijn bij vrouwen dan bij matlI:len en zou eerder de deprivatie van
een bepaalde etnische groep dan de emiciteit op zichzelf de oorzaak zijn van
de gevonden verschillen.

Dominantie en valentie
Hetzelfde geldt voor de dominantie. Het blijft onduidelijk of bij westerse
culturen de toekomst het meest dominant is en in culturen als India het
verleden, zoals Meade (1971) en Shannon (1975) veronderstelden. Ook de
resultaten op het gebied van valentie zijn weinig verhelderend.
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Tabel 1.6 Cross-cultureel overzicht van dimensies van tijdsperspectief

Aspect Bevindingen Auteur

Extensie Geen verschillen 1) Sheikh & Twerski, 1974
tussen 1) witte en zwarte Amerikanen   2) Ame- 2) Mehta et al., 1972
rika-India 3) Anglo-Amerikanen - Mexicaanse 3) Khoury & Thurmond, 1978
Amerikanen
Wel verschillen
1) grotere extensie in Amerika dan in sommige 1) Meade, 1972
subculturen in India 2) grotere extensie bij An- 2) Shannon, 1975
glo- Amerikanen dan bij Indische of Mexicaanse 3) Poole & Cooney,  1987
Amerikanen 3) grotere extensie in Singapore
dan in Australit
Genderafhankeliike verschillen:
1) geen verschillen bij mannen uit Amerika en 1) Heckel & Rajagopal, 1975
India, uitgebreider perspectief bij vrouwen uit 2) Sundberg, Poole & Tyler,
Amerika dan bij vrouwen uit India 1983

2) extensie is groter bij Australische meisjes dan 3) Bentley, 1983
bij meisjes uit Amerika en India
extensie is groter bij jongens uit India dan bij
meisjes uit India
3) extensie is het geringer bij Swazi meisjes dan
bij Swazi jongens en Schotse jongens en meisjes

Dominantie Toekornst is het meest dominant bii westerse
culturen heden of verleden is het meest domi-
nant bij niet-westerse culturen 1) Amerikanen - 1) Kluckhohn & Strodtbeck,
Spaans-Amerikanen - Chinezen 2) Amerikanen -   1961
Inditrs 3) Anglo-Amerikanen - Indische en 2) Meade, 1971
Mexicaanse Amerikanen 4) witte - zwarte Ame- 3) Shannon, 1975
rikanen 4) Jones, 1988
Toekomstdominantie van westerse culturen is
niet aangetoond of niet aanwezig
1) Spaanse, Indische en Angelsaksische Ameri- 1) Roberts & Greene, 1971
kanen 2) Angelsaksische en Mexicaanse Ameri- 2) Khoury & Thurmond, 1978
kanen

Het is niet mogeliik toekomstdominatie van wes-
terse culturen in aleemene bewoordingen vast te
stellen omdat culturele subgroepen verschillen
1) Amerika-India 1) Meade, 1972

Valentie Geen verschillen in optimisme-Dessimisme
1) zowel in Australia als in Singapore is er op- 1) Poole & Cooney, 1987
timisme t.o.v. eigen toekomst, maar pessimisme 2) Sundberg  et  al.,   1983
t.0.V toekomst van de samenleving
2) In Australi8, India en Amerika worden meer
plezierige dan onplezierige toekomstige gebeur-
tenissen genoemd
Wel verschillen in 0Dtimisme-pessimisme

1) optimisme in Anglo-Amerikaanse is groter 1) Gillespie & Allport, 1955
dan in overige landen (Egyptenaren, Bantoes,
Afrikanen)
Geen verschillen in hoop-vrees
1) tussen AustraliE, Israll en Finland: scholing, 1) Nurmi, Poole & Seginer,
beroep en gezin het meest genoemd 1995
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Evaluatie
Het lijkt erop dat in het cross-culturele onderzoek naar tijdsperspectief de
variabele 'behorend tot een land' een enigszins problematische variabele is. Er
is duidelijkheid wanneer overeenkomsten worden gevonden. Moeilijker wordt
het wanneer verschillen in het geding komen. Die zijn voor velerlei uitleg
vatbaar  (Van de Vijver & Leung,  1997). Als witten en zwarten verschillen  in
dominantie, kan men de uitleg zoeken in raciale verschillen, maar ook in de
verschillende sociale en materi8le omstandigheden. Zijn zwarten in vergelij-
king met witten meer op het heden gericht omdat zij een zwart vel hebben,
andere genen, of omdat zij in een gegeven situatie minder geld verdienen en
minder mogelijkheden tot een eigen invulling van de toekomst hebben? (Zie
Agarwal & Tripathi, 1984; Jones, 1988; Poortinga & Van de Vijver, 1987,
zie ook mijn opmerking bij de bespreking van de sociaal-economische status
over het 'ideale' tijdsperspectief.) De variabele 'behorend tot een land' is
dikwijls ook een veel te grove variabele. In veel niet-westerse landen zijn de
subculturele verschillen groot (Meade, 1972). Een belangrijke subculturele
factor is bijvoorbeeld alfabetisering. Recent cross-cultureel onderzoek houdt
daar in toenemende mate rekening mee en relateert inter-culturele ook aan
intra-culturele verschillen. Een duidelijke theorie die verklaart waarom cross-
culturele verschillen in tijdsperspectief al dan niet gevonden worden ontbreekt
vooralsnog.

1.4.2 Historisch onderzoek

De dimensies
Het schaarse historisch-vergelijkende onderzoek naar veranderingen in
tijdsperspectief is hoofdzakelijk gericht op de thema's. Tabel 1.7 geeft een
overzicht van deze thema's met het jaar van observatie.

Ries, Schlossarczyk en Fischer (1988) verzamelden in 1983 in Duitsland
zelf-rapportages van adolescenten van elf tot veertien jaar over hun reele en
hun ideale zelfbeeld en vergeleken de resultaten met soortgelijk onderzoek,
gedaan in 1923 en 1956 (van Busemann en van Leuschke-Simonis). Middel-
bare scholieren schreven een opstel met als titel 'Wie ich bin und wie ich sein
machte'. De auteurs vonden  over  de drie generaties heen overeenkomsten  en
veranderingen. De belangrijkste overeenkomst was dat de centrale thema's niet
veranderden.

Die Mehrzahl der Jugendlichen zieht zur Beschreibung der eigenen Person
die Soziale Umwelt von Familie und Schule heran, bzw. stellt sich mittels
dieser dar. Familie und Schule bilden immer noch den wesentlichen Bezugs-
rahmen, in dem und auf den hin das Selbstconcept entworfen wird (Ries et
al.,  1988:  43).
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Tabel 1.7 Historisch overzicht van de meestgenoemde thema's in het tijdsperspectief

Geobserveerd Auteur, jaar van Eerste drie thema's in volgorde van toegekend belang
jaaI publikatie, plaats

Man Vrouw Totaal

1923 Ries et al., 1988 gezin en school

Duitsland psychisch zelf

vriendschap

1952 Hoge, 1976, gezinsrelaties

Dartmouth carri8re of beroep
vrije tijd

1952 Hoge, 1976, gezinsrelaties

Michigan carri&re of beroep
vrije tijd

1952 Farley  et al., gezinsrelaties gezinsrelaties

1977, Cornell carriare of beroep carritre of be-
vrije tijd roep vrije tijd

1956 Ries  et  al., 1988 gezin en school

Duitsland psychisch zelf
vriendschap

1968 Hoge, 1976, gezinsrelaties

Dartmouth carri&re of beroep
bijdrage aan sociale
verbeteringen

1969 Hoge, 1976, gezinsrelaties

Michigan carritre of beroep
vrije tijd

1972 Farley et al.. gezinsrelaties gezinsrelaties

1977, Cornell carritre of beroep carritre of be-
vrije tijd roep

vrije tijd

1974 Hoge, 1976, gezinsrelaties

Dartmouth carritre of beroep
religie

1974 Hoge, 1976, gezinsrelaties

Michigan carriere of beroep
vrije tijd

1983 Ries  et  al., 1988 gezin en school

Duitsland psychisch zelf
vriendschap

Een andere overeenkomst was dat het zelfbeeld tussen elf en veertien jaar
verinnerlijkte. Jongeren beschreven zichzelf, ongeacht hun generatie, eerst nog
in termen van uiterlijkheden als lichaamskenmerken en bezit, maar naarmate
ze ouder werden steeds meer in termen van psychische eigenschappen en
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hoedanigheden, vooral gevoelens. De beschrijvingen wonnen ook aan reali-
teitsgehalte. Zowel toen als nu werd de afstand tussen het werkelijke zelf en
het ideale zelf met de leeftijd kleiner.

De verschillen, die werden gevonden, waren groter tussen 1923 en 1956
dan tussen 1956 en 1983. Een van de veranderingen betrof de toegenomen
betrokkenheid op de buitenwereld. Op het materi8le terrein bleek de gericht-
heid op consumptie, op het eigen uiterlijk, op materieel bezit en op genotmid-
delen in de vorm van eten en drinken toegenomen te zijn. Op het immateriele
terrein was de grotere betrokkenheid met de buitenwereld af te lezen uit meer
uitspraken over natuur en techniek  en  uit het engagement  met het milieu.  De
grotere extraversie ging niet gepaard met geringer aandacht voor het eigen
innerlijk, integendeel. Terwijl in 1923 emotionele uitspraken weinig voor-
kwamen gingen ze in 1956 gelijk op met cognitieve uitspraken en ze domi-
neerden daar zelfs  over  in  1983.

De gevonden generatieverschillen waren genderafhankelijk. Bij meisjes
waren ze groter dan bij jongens. Een sprekend voorbeeld was het veranderde
relatieve belang, dat gehecht werd aan de thema's beroep en huwelijk. Terwijl
in de eerste twee onderzoeksperioden het beroep door meisjes weinig genoemd
werd, waren er in 1983 bij hen 20% tot 30% meer uitspraken over dan over
het huwelijk. De veranderingen werden uitgelegd als een gestegen gevoel voor
eigenwaarde bij meisjes. Het meest opvallende generatieverschil bij de jongens
was de toename van gevoelsuitspraken. Jongens uit 1923 en 1956 noemden ze
veel minder dan meisjes, in 1983 kwamen ze bij beide seksen evenveel voor.

Men kan soms ook enig historisch inzicht krijgen door naar intergeneratio-
nele studies te kijken waarin tan of enkele vragen naar toekomstperspectief
voorkwamen. In 1952 werd in Cornell door Hoge in het kader van onderzoek
naar veranderende waarden aan studenten de vraag gesteld welke drie dingen
of activiteiten hen naar hun verwachting de meeste voldoening zouden schen-
ken in hun leven. Dezelfde vraag stelde de onderzoeker ongeveer 20 jaar later
in Dartmouth en Michigan (Hoge, 1976). Farley, Brewer, en Fine (1977)
vergeleken deze onderzoeken met hun eigen bevindingen. Uit de resultaten
blijkt, dat de onderwerpen, waar men naar verwachting geluk uit zal putten,
over de tijd niet veranderd zijn. De thema's komen ook overeen met de
thema's, die in het hiervoor besproken cross-culturele onderzoek naar de
thematiek steeds gevonden werden. Het maakt de veronderstelling nog
waarschijnlijker dat deze thema's universeel zijn. Desondanks kan, wie de
percentages uit Farley et al. vergelijkt, concluderen dat er gedurende de
decennia toch ook verschuivingen hebben plaatsgevonden. Zo was het gezin
voor vrouwen zowel in 1952 als in 1974 de belangrijkste bron waar zij geluk
uit   dachten te putten, maar daalde het percentage niettemin   van   87%    naar
57 %. Het percentage vrouwen dat beroep en carridre  als de belangrijkste  bron
van voldoening beschouwde steeg in diezelfde tijdsperiode  van  6%  naar  23 %.
Voor de mannen was het gezin eveneens een minder grote bron van geluk
geworden, maar die daling was minder drastisch (van 60% naar 56%). De
verwachtingen van mannen ten aanzien van het beroep veranderden nauwe-
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lijks. Beide seksen verwachtten in toenemende mate voldoening van vrijetijds-
bestedingen. De gevonden cijfers kunnen wijzen op een nivellering van het
genderverschil, maar we moeten voorzichtig zijn met die uitleg, omdat
toevallige steekproefverschillen de resultaten ook beinvloed kunnen hebben.

Zijn statuspassages aan het verdwijnen?
De leeftijdsperiode van tien tot twintig jaar lijkt in toenemende mate een
periode te zijn met grote onzekerheden op de route naar volwassenheid. Het
wordt steeds moeilijker een ontwikkelingspsychologisch aan leeftijd gerelateerd
profiel te geven van deze jeugdjaren.

In het eerder genoemde onderzoek van Ries et al. werd tussen de generaties
een ontwikkelingsverschil waargenomen. In 1923 kwamen er nog duidelijke
kenmerken naar voren die specifiek van toepassing waren op jongeren van elf
jaar, van twaalf, dertien of veertien jaar. In 1956 en meer nog in 1983
daarentegen begon dat leeftijdseigene te verdwijnen, 'die H8hendifferenzen
sind geringer, die Phasengliederung ist weniger ausgepriigt' (1988: 45).

En hiermee zijn we aangekomen bij wat tegenwoordig in de Duitse litera-
tuur wel 'het verdwijnen van statuspassages' wordt genoemd (Fuchs-Heinritz,
1990). Met statuspassages worden vaste, aan de biologische leeftijd gekoppel-
de, routes naar de volwassenheid bedoeld. Kort samengevat is de gedachte-
gang van Fuchs-Heinritz als volgt: In de afgelopen decennia zijn exact uit te
stippelen paden naar de achtergrond geraakt. De individualiteit, de biografie is
een steeds groter rol gaan spelen. Ieder wordt volwassen op een eigen wijze.
Dit heeft consequenties voor de manier, waarop jongeren zich tegenwoordig
op hun leven ori8nteren. Individuele levenspaden zijn niet langer overzichtelijk
meer en daarom is het voor jongeren moeilijk zich een duidelijk en samen-
hangend beeld van de toekomst te vormen. Dat is ook de reden dat tegenwoor-
dig het heden voor hen meer geldt dan de toekomst. Degene, die wel aan de
toekomst denkt, denkt niet ver vooruit. Met de woorden van de auteur: de
toekomst wordt 'geactualiseerd'. Die inkrimpiIlg  van de extensie speelt  zich
zowel op het maatschappelijke als op het individuele terrein af. Op maatschap-
pelijk terrein was een technologische ontwikkeling, die uit de hand dreigde te
lopen, verantwoordelijk voor een omslag in de tijdsbeleving. Die ontwikkeling
begon in de jaren vijftig, toen men zich ervan bewust werd wat de implicaties
van een atoomoorlog zouden kunnen zijn. Daar kwam in de zestiger jaren nog
het vermoeden bij dat technologische vooruitgang en automatisering tot
breuken in de arbeidsloopbaan zouden kunnen leiden. Machines gingen steeds
meer taken verrichten. Daar ging een dreiging van uit: dat de invloed en de
autonomie van mensen op de achtergrond zou geraken. Een en ander werd nog
versterkt door de ecologische discussie in de jaren zeventig: in toenemende
mate werd ingezien dat de natuur met langer meer als een onuitputtelijke bron
ten dienste van mensen kon worden gebruikt. Behalve op het maatschappelijke
terrein is de actualisering van de toekomst zichtbaar op het individuele terrein.
Voor jongeren van nu zijn de jeugdjaren veel minder dan voor de jongeren in
de jaren vijftig een vastgelegde ontwikkelingsperiode, waarin men wordt
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voorbereid op de volwassenheid, op de toekomst dus. Er zijn veel wegen naar
de volwassenheid. Biografische keuzemogelijkheden worden uitgeprobeerd en
vervagen de overzichtelijk geregelde levenspaden. De levensgeschiedenis
verliest het karakter van een rode draad, die strak en identiek door het leven
loopt. Voor de auteur is een dergelijk toekomstperspectief niet per definitie
negatief: toekomst  moet niet langer beschouwd worden  als  een  pad,  maar  als
een potentieel van mogelijkheden (zie Fuchs-Heinritz, 1990).

De theorie van Fuchs-Heinritz is nogal speculatief. Zelf noemde hij de
veranderde tijdsbeleving in de afgelopen decennia 'een proces dat ondanks het
gebrek aan empirisch materiaal over een aanzienlijke evidentie beschikt en dat
als een drijvende kracht achter een in de hele maatschappij hoorbare, de
generaties overstijgende roep om zelfreflectie gezien kan worden' (1990: 467).
Waar die evidentie vandaan gehaald moet worden blijft onduidelijk.

Enig onderzoekswerk kan mogelijk licht brengen. Of de geschetste omslag
inderdaad te vinden is in de levensontwerpen van jongeren van zestien tot
negentien jaar is in Nederland aan de Leidse universiteit onderzocht bij de
Sectie Jongerenstudies en Jeugdbeleid (zie b.v. Meijers, 1991; Peters, 1992;
Peters & Du Bois-Reymond, 1990; Ravesloot & Peters, 1991). Aan jongeren
die in 1988 in de eindexamenklas van een middelbare school zaten werd in
1988, 1989 en 1990 gevraagd over hun levensplannen te vertellen, maar
tevens vroeg Inell hun moeders hoe zij vroeger, toen zij nog jong waren in de
jaren vijftig, over hun toekomst dachten. Uit het onderzoek van Peters en Du
Bois-Reymond kwam naar voren dat jonge vrouwen in de jaren tachtig meer
anticipeerden op een betaald beroep dan hun moeders vroeger. Bij de moeders
was het tweefasenmodel populair. De eerste fase hield beroepsarbeid in. De
tweede fase begon wanneer  een  kind werd geboren  en  het werk stopte.  Full-
time moest hier dan voortaan zorg aan worden besteed. Voor de dochters
stonden ook andere opties open: geen kinderen nemen, werk en zorg combi-
neren of het driefasenmodel (werken, tijdelijk daarmee ophouden om zich
volledig te wijden aan het moederschap en later herintreden). Het model dat
bij de moeders dominant was in hun jeugd, was er bij de dochters nog wel,
maar het had aan populariteit ingeboet. Het gevonden generatieverschil was
specifiek voor meisjes; de levensontwerpen van de jongens bleven meer
conform het model dat in de jaren vijftig gangbaar was onder hen: naast het
toekomstige gezin verwachtte de meerderheid een fulltime baan te hebben en
te houden. Tabel 1.8 laat zien hoe bij meisjes het perspectief op arbeid en
zorg tussen de jaren vijftig en tachtig verschoof en hoe seksespecifiek het
perspectief in de jaren tachtig was. Wat aan deze tabel niet te zien is, maar
wel gevonden werd, is dat bij de dochters vooral de hogere klasse koos voor
een combinatie van werk en gezin. Het driefasenmodel was onder de arbei-
ders- en middenklasse geliefder. De Leidse onderzoeksgroep concludeerde dat
een verschuiving van perspectief op de standaardlevensloop naar perspectief op
een keuzebiografie vanaf de jaren vijftig tot nu inderdaad heeft plaatsgevonden
zoals  in de Duitse theoriean verondersteld  werd. De vroegere verwachtingen
van de moeders hadden over het algemeen het karakter van een standaard-
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levensloop. Zij konden niet buiten het tweefasenmodel denken. Soms hadden
zij wel alternatieve ideeen, maar die waren vaag, het waren eigenlijk variaties
op eenzelfde thema. De dochters daarentegen hadden pluriformer ori8ntaties.
Voor hen had de toekomst een opener karakter. Dat toch niet alle opties even
vanzelfsprekend waren wordt uit tabel 1.8 wel duidelijk.

Tabel 1.8 Perspectief op werk en gezin bij twee generaties, uitgedrukt in percentages. De
gegevens zijn ontleend aan: Peters, 1992: 148, 225 en Ravesloot & Peters: 300.

]aaI

1928-1953 1989 1989

Vrouw Vrouw Man
n=60 n=61 n=54

Fulltime of parttime baan, kinderloos                               3                      3                   0

Fulltime baan naast ouderschap                            0               3             59
Parttime baan naast ouderschap                          5              26           9
Driefasenmodel                                                                  7                      31                  0

Tweefasenmodel                                                          55                  18               0

Overigen                                                        30               18             31

1.5 HET ONDERZOEK NAAR DE TWEE PERSPECTIEVEN

1.5.1 Tijdsniveaus

Tot nu toe is besproken hoe het bestaande onderzoek naar tijdsperspectief is
geschied. Het gebeurde meestal vanuit het eerste perspectief. Het ging daarbij
steeds om de vraag: 'Hoe stellen mensen zich hun leven voor?' Veelal spitste
de vraag zich toe tot 'Waar denken zij aan als zij zich hun toekomst voorstel-
len?' De verklaring voor de antwoorden werd soms gezocht  in de richting van
wetmatigheden in het organisme en soms in de richting van de invloed van de
directe omgeving. Met deze antwoorden moet het onderzoek niet stoppen. Ze
dienen weer in een breder perspectief gezet worden. Dan ontstaat een nieuwe
vraag: 'In hoeverre is het antwoord op de vraag hoe mensen zich hun toe-
komst voorstellen  verankerd  in hun cultuur? Zouden zij, levend  in  een  andere
cultuur, andere antwoorden gegeven hebben? De bestaande literatuur hierover
kwam in paragraaf  1.4  aan  de  orde.  Er  werd  wel enig cross-cultureel onder-
zoek gedaan, maar veel verder dan een opsomming van verschillen in het ene
onderzoek, die in het volgende onderzoek weer teniet werden gedaan, kwam
men niet. Veel onderzoek was ook van oudere datum. Historisch onderzoek
kwam eveneens weinig voor.
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men niet. Veel onderzoek was ook van oudere datum. Historisch onderzoek
kwam eveneens weinig voor.

In dit boek wordt de keuze gemaakt voor een historisch-psychologische
invalshoek. Zo'n invalshoek is van belang, want zicht op tijdsperspectief van
jongeren verkrijgt men beter, door dit perspectief in het perspectief van de
geschiedenis te plaatsen. Als bijvoorbeeld gevonden wordt dat in opstellen, die
jongeren van deze tijd over de toekomst schreven, bepaalde thema's voor-
komen zegt dat iets over het relatieve belang, dat zij aan deze thema's hech-
ten. Er kunnen evenwel geen uitspraken worden gedaan over de jongere in het
algemeen. Het is namelijk nog niet zeker dat alle jongeren (van alle tijden, in
alle continenten) dezelfde prioriteiten zullen leggen. Algemene uitspraken
mogen niet gebaseerd zijn op de bevindingen in 66n historische periode.
Vanuit een standpunt vanaf een afstand kunnen hedendaagse bevindingen beter
op waarde geschat worden. Als dezelfde thema's van nu ook in onderzoek uit
andere periodes een grote rol speelden, zegt dat iets over de pregnante
aanwezigheid van deze thema's. Op basis van historisch-psychologisch onder-
zoek is beter vast te stellen in hoeverre we bij uitkomsten uit onderzoek al dan
niet te maken hebben met een vaste verankering van thema's. Met andere
woorden: wanneer gestart wordt vanuit het tweede perspectief, kan men een
beter antwoord krijgen op vragen die zich op het gebied van het eerste per-
spectief aandienen, dan wanneer men enkel op het standpunt van het eerste

perspectief blijft staan. Vanuit het tweede perspectief wordt een 'tijdsperspec-
tief in het kwadraat' verkregen.

Het hedendaagse onderzoek moet dus vanaf een afstand worden bekeken.
Nu is die formulering 'vanaf een afstand' nogal vaag. Sommigen menen met
een langlopend en longitudinaal onderzoek bezig te zijn als ze na 66n of twee
jaar hun onderzoek nog eens herhalen. Anderen hebben een verschuiving over
eeuwen heen in gedachten als ze over historische veranderingen praten. Wat
dan vanuit de ene afstand als geen verandering wordt beschouwd, is dat vanaf
een andere afstand wel degelijk. Het is daarom noodzakelijk de afstand te
specificeren. Een werkzame indeling is die van Braudel (1949/1966; zie ook
Peeters,  1978:.  31-33;  1994:  48). Hij onderscheidde drie tijdsniveaus:  de  tijd
van evenementen, de tijd van conjuncturen en de tijd van structuren.

De tild van het evenement is de tijd van de korte duur. Het gaat hier om
alledaagse gebeurtenissen, die de ene dag actueel zijn en de volgende dag niet
meer. Een voorbeeld op het gebied van tijdsperspectief: als iemand vandaag

pessimistisch is over de toekomst omdat hij ontslag kreeg op het werk, maar
de volgende week vrolijk rondloopt vanwege een nieuwe leuke baan elders, is
die negatieve valentie van de toekomst van evenementiele aard geweest.

De tijd van de conjunctuur is de tijd van de middellange duur. Hier gaat het
om  veranderingen over ongeveer  tien tot vijftig jaar.  Het in paragraaf  1.4.2

besproken onderzoek van Peters naar verschillen in opvattingen tussen moe-
ders en dochters was een onderzoek naar dergelijke veranderingen. In conjunc-
tureel onderzoek staan generatieverschillen vaak centraal.
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Een derde niveau is dat van de tild van de struauur. Hierbij zijn meer
permanente eigenschappen, waar de tijd kennelijk weinig vat op heeft, het
object van onderzoek. Het gaat om wat slechts heel langzaam verandert of
over eeuwen gelijkblijft. Over veronderstelde veranderingen op het structurele
niveau is onder meer geschreven door Fraisse (1967)5. Tijdsperspectief is
volgens deze psycholoog pas betrekkelijk laat in de geschiedenis ontstaan. In
de evolutie zijn drie stadia van adaptatie aan de tijd te onderkennen, waarbij
de mens steeds minder een ondergeschikte speelbal van de tijd werd en hij de
tijd steeds meer in eigen hand ging nemen. Het onderste niveau van le
conditionnement aur changements speelde zich vooral af op het fysiologische
vlak. Opeenvolging en periodiciteit van veranderingen in de buitenwereld
leidden tot sequenties van fysiologische veranderingen in het organisme. Zoals
er in de buitenwereld allerlei cycli plaatsvonden, zo gebeurde dat ook in het
organisme. Een soort ingebouwde klok ontstond. In eerste instantie was het
organisme daarbij nog passief en werd het door de omgeving gemodelleerd.
Maar doordat oorspronkelijk exogene activiteiten van het organisme steeds
meer endogeen werden, nam de afhankelijkheid van het milieu af. Zo kon het
volgende niveau van la perception du temps ontstaan: mensen werden de
bewuste getuigen van de tijd en gaven hier in hun gedragingen rekenschap
van. Tenslotte werd het niveau van la maitrise du temps bereikt. In dit derde
stadium leerden zij veranderingen te representeren, ook als ze niet direct
werden waargenomen. Dit stelde hen in staat een tijdshorizon te construeren,
die ook het verleden en de toekomst omvatte en de waargenomen verandering
ten eigen bate te gebruiken. Pas in dit laatste stadium van de structurele
evolutie van de mensheid dus gingen mensen tijdsperspectief gebruiken.

1.5.2 De keuze voor het conjuncturele tijdsniveau

Bij onderzoek naar tijdsperspectief vanuit het eerste perspectief is het vaak niet
duidelijk hoe vast verankerd gevonden onderzoeksresultaten zijn. Meestal is er
geen misverstand over, wanneer we te maken hebben met evenementiele
veranderingen. Minder duidelijk is, wanneer de gevonden resultaten onderhe-
vig zijn aan conjuncturele veranderingen. Uitkomsten van onderzoek worden
vaak impliciet als structuren aangezien. Aan de gevonden uitkomsten zou een
betere interpretatie gegeven kunnen worden, als bepaalde impliciete veronder-
stellingen expliciet gemaakt zouden kunnen worden. Dat is een belangrijk doel
van dit boek. Naar conjuncturele veranderingen of constanten van tijdsperspec-
tief gaat de aandacht uit.

De keuze voor dit tijdsniveau is mede ingegeven door praktische overwe-
gingen. Een onderzoek, dat decennia bestrijkt is beter uitvoerbaar dan een

5 Zie voor andere en vergelijkbare, hier niet nader besproken theorieen over
veranderingen van het tijdsbesef op het structurele niveau Elias (1985); Guyau
(1890/1988); Janet (1928) en Toda (1983).
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onderzoek dat eeuwen bestrijkt. Over de periode van de jaren vijftig tot de
jaren negentig is vergelijkingsmateriaal beschikbaar.

De keuze is ook ingegeven door theoretische overwegingen. Theorieen als
de hiervoor besproken theorie van Fuchs-Heinritz, maar ook theorie8n over
een veranderend zelf, die in het volgende hoofdstuk zullen worden besproken,
geven er alle aanleiding toe te veronderstellen dat het tijdsperspectief in de
afgelopen 40 jaar onderhevig is geweest aan conjuncturele veranderingen. Als
dat zo is, heeft dit een belangrijke implicatie: de absolute betekenis van de
bevindingen van onderzoek naar tijdsperspectief moet dan worden gerelati-
veerd.

1.6 BESLUIT

Tijdsperspectief  is een complex begrip.   Voor een beter inzicht   is   het   in   dit
hoofdstuk ontleed en werden de karakteristieken en deelcomponenten bespro-
ken. Tijdsperspectief bestaat niet in een vacuum, los van mensen. De persoon
in kwestie heeft een bepaalde leeftijd. Met name de cognitieve basisvaardig-
heden, die voor het perspectief op de levensloop vereist zijn, zijn gebonden
aan leeftijd. Het bereiken van die vaardigheden impliceert niet hoe het
tijdsperspectief zich concreet zal gaan manifesteren. Tijdsperspectief kan op
dat moment nog alle kanten op gaan. Daarbij is het van belang van welke
sociale groep men deel uitmaakt. Sociale klasse en gender zijn van invloed, zo
is in het voorgaande besproken.

Bovendien  is de cultuur, waarin iemand zich bevindt, van belang. Er treden

bijvoorbeeld over decennia heen veranderingen op in ons wetsstelsel, die
invloed hebben op het denken van mensen. Het is waarschijnlijk dat het
perspectief van meisjes op arbeid er anders uit zal zien in een periode, waarin
het vanzelfsprekend is dat een vrouw automatisch ontslagen wordt op het
moment dat ze trouwt dan in een periode, waarin dat automatisme volledig
verlaten is. Wij vinden het nu min of meer vanzelfsprekend dat ieder evenveel
recht heeft op arbeid. We kunnen ons moeilijk voorstellen dat dit in het
verleden minder vanzelfsprekend was en -wie weet- in de toekomst weer zal
worden. We nemen gedachteloos aan dat wat we nu vinden voor altijd geldt.

Die vanzelfsprekendheid is onterecht. Daarom moeten we verder kijken dan
het onderzoek uit het jaar waarin we nu leven. We moeten kijken hoe veran-
kerd onze opvattingen zijn. Bij het onderwerp tijdsperspectief is het nodig dit
onderwerp in een historische dimensie te plaatsen. Ofwel: tijdsperspectief dient
in het kwadraat bestudeerd te worden.



Hoofdstuk 2
Het leven als verhaal

2.1 INLEIDING

Sinds mensenheugenis vertellen mensen elkaar verhalen. Daarin hebben leven
en dood steeds een belangrijke rol gespeeld. De vraag rijst of ook het zicht op
het eigen leven steeds voorkwam in een dergelijke vorm. Toegespitst op de
onderzoeksperiode die hier centraal staat luidt de vraag: heeft de toekomstvisie
van jongeren de afgelopen vijftig jaar steeds het karakter van een verhaal ge-
had en kwamen de verhalen in die jaren exact met elkaar overeen?

De Franse filosoof en taalkundige Paul Ricoeur, die zich zowel in het
fenomeen tijd als in de kenmerken van het verhaal verdiept heeft, kan ons
leren dat de tijd en het verhaal nauw met elkaar in verband staan. Tijd en naar
men mag aannemen ook tijdsperspectief kan niet zonder het verhaal bestaan.
Iedere opvatting over verleden, heden en toekomst is verhalend. Al deze
verhalen komen in zekere zin met elkaar overeen omdat ze allemaal een plot
hebben met bepaalde eigenschappen, eigenschappen die op het eerste gezicht
tegenstrijdig lijken.

Moeten we hieruit concluderen dat tijdsperspectief in elke historische eriode
hetzelfde is? Dit zou een voorbarige conclusie zijn. Want als gezegd wordt dat
mensen van alle tijden levensverhalen vertellen, is daarmee nog niet gezegd
dat die verhalen dezelfde inhoud en vorm hebben. In literaire uitingen zijn
verhaalstijlen te onderscheiden, die kenmerkend zijn voor de periode waarin
ze geschreven worden. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat ook le-
vensverhalen de stijl hebben van de tijd waarin ze verteld worden.

In die gedachte worden we gesterkt wanneer we ons in de hedendaagse
theoretische literatuur over het zelf verdiepen. De term se(f-narrative komen
we er regelmatig tegen. Er staat soms te lezen dat mensen van nu die naden-
ken over hun verleden, heden en toekomst levensverhalen met een nogal
chaotisch karakter construeren. Het onvoorspelbare en polyvalente levensver-
haal lijkt typisch voor deze tijd te zijn. Verrassende wendingen, die vooraf
niet werden voorzien, maar achteraf een plausibele indruk maken, zijn op de
voorgrond getreden.

Mensen van alle tijden vertellen verhalen over hull leven, al kunnen deze
verhalen, afhankelijk van de tijd waarin ze voorkomen, andere accenten heb-
ben. De aard van de verhalen staat niet los van de tijd waarin ze geproduceerd
worden.
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2.2 HET DIACHRONE ZELF

2.2.1  De aard van het continulim van de Ievensloop

Het is nodig terug te komen op het woord continuiteit en iets meer te zeggen
over de aard van het continuum, dat de levensloop kenmerkt. Het woord
suggereert dat er iets doorloopt. In Van Dale wordt een continuum gedefi-
nieerd als een 'doorlopend, aansluitend geheel; ononderbroken samenhangende
reeks' (Geerts & Heestermans, 1992: 572). Het Standaard betekenisboek der
Nederlandse mal omschrijft continu als: 'onafgebroken, ononderbroken, on-
gebroken, onverbroken, aaneengesloten, samenhangend, coherent, achtereen-
volgend, aaneengeschakeld, doorlopend, geleidelijk, voortdurend' (Brouwers,
1988: 66). In deze formuleringen zit enerzijds een component van geli/kblij-
ven. Alles gaat door, duurt voort, blijft zoals het was. Maar er zit eveneens
een component van veranderen in. Het doorlopen suggereert ook een stroom
die, zoals een stroom water, voortdurend wisselt van vorm, plaats en tijd. Er
kunnen binnen een continuum dus wel veranderingen optreden. Men zou
kunnen zeggen dat het woord continuiteit de twee componenten herbergt, die
Guyau (1988) al onderscheidde, toen hij tijd vergeleek met een rivier die een
bedding heeft, de blijvende component, en stromend water, de veranderende
component.

Steeds komt het aspect van samenhang naar voren. Samenhang in de levens-
loop is er als gebeurtenissen die eigenlijk gescheiden zijn in de tijd kennelijk
toch niet los staan; ze worden verbonden, losse feiten worden diachrone
gehelen. Uit de definities in de woordenboeken valt af te leiden dat samenhang
zowel in een smalle als in een ruime betekenis is op te vatten. Omschrijvingen
als 'ononderbroken', 'onafgebroken' of 'voortdurend'   doen het voorkomen
dat, als er al verandering is, die nooit breuken vertoont, dat veranderingen
geleidelijk gaan, zodat kleine verschillen in tijd altijd alleen kleine veranderin-
gen teweeg kunnen brengen, maar ook dat de chronologische volgorde de
vanzelfsprekende volgorde is. Nadruk op woorden als coherent of aaneenge-
schakeld geeft de mogelijkheid tot een veel bredere visie op samenhang: in dit
geval volgt coherentie niet noodzakelijk het pad van een lijn zonder sprongen
of haperingen.

Volgens een oude Griekse mythe moet de Atheense held Theseus in Kreta
een Minotaurus doden. Dit dier bevindt zich echter in een labyrint en het is
niet zeker dat wie daar binnen gaat er ooit uit komt. Ariadne helpt de held: zij
geeft  hem een kluwen  touw,  dat hij vastbindt  bij de ingang  van de doolhof.
Door het kluwen af te winden kan hij na het doden van het monster de weg
terugvinden.

Dit verhaal bevat een beeld dat kan helpen het beleven van samenhang
tijdens het leven duidelijk te maken: een draad of een kluwen brengt orde. Het
is een beeld dat ik wil gebruiken om de aard van samenhang in tijdsperspectief
uit te leggen: tijdsperspectief zie ik als de draad (of de draden) die mensen
helpt om de afzonderlijke gebeurtenissen in hun leven tot een overzichtelijk
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geheel te maken. Bij de smalle definitie van samenhang is het continuum te
vergelijken met een klos garen die, eenmaal afgerold, 66n rode draad bevat.
De draad loopt in een rechte lijn (zie figuur 2.4, p. 61). Bij de brede definitie
ligt de nadruk op de complexiteit  van de samenhang.  Het  touw ligt opgewon-
den in een warrig kluwen. Wie de weg van de draden volgt, moet een chaoti-
sche gang maken. Het kluwen lijkt op een labyrint (Hillis Miller: 1-5). Toch
zit er ook in zo'n kluwen een soort verband. Samenhang is er evenmin afwe-
zig als bij de afgerolde draad, die een rechte weg volgt. Wel is de aard van de
samenhang anders (zie figuur 2.8, p. 73). In de paragrafen 2.3,2.4 en 2.5
wordt dit beeld verder uitgewerkt.

2.2.2 De feitelijkheid van het Continuum

Het begrip continuum als karakteristiek van tijdsperspectief moet niet alleen
gespecificeerd worden naar de aard maar eveneens naar de feitelijkheid van de
samenhang. In hoofdstuk 1 is dit onderwerp al even aan de orde geweest, toen
gezegd werd dat tijdsperspectief zich volgens de definities op het niveau van
de subjectieve beleving afspeelt.

Eigenlijk zou men continuIteit op drie niveaus kunnen lokaliseren. Samen-
hang kan in de feiteli» gebeurtenissen tijdens het leven zitten. Opvattingen
zoals in de traditionele psychoanalyse, waarbij het denken en handelen worden
verklaard uit ervaringen in de vroege kinderjaren, gaan hier van uit. Maar ook
stadiatheorieen veronderstellen dit impliciet. Samenhang kan zich echter ook
op het cognitieve niveau afspelen. Tijdsperspectief is dan een kwestie van
competentie. Vanaf Kant werd tijdsbesef gedefinieerd als een vermogen om
verbindingen te maken tussen tegenstrijdige en tegenover elkaar liggende

predikaten (Kant, 1781/1908: 46-47). Dit suggereert dat samenhang tussen

vroeger en later gecre8erd wordt. De constructie van een coherent tijdsper-
spectief is mogelijk door een specifiek vermogen tot synthese. Een derde
opvatting legt de nadruk op de culturele bepaaldheid van deze synthese. Tijds-
perspectief is hier geen statisch eindpunt dat, eenmaal bereikt, steeds op de-
zelfde manier verloopt, maar een manier van sociaal-historische betekenis-
geving  aan de eigen levensloop. De synthese zoals die heden  ten dage plaats-
vindt is er niet altijd geweest maar is in de loop van de geschiedenis ontstaan
(Elias, 1985).

Een dergelijk niveauonderscheid is ook te vinden in literatuur over de
autobiografie en het zelf. Hieronder wordt nagegaan hoe de onderscheiden
niveaus bij de genoemde gebieden een rol spelen en welke parallellen te trek-
ken zijn. Achtereenvolgens komen aan de orde: autobiografie, zelf en tijdsper-
spectief.

Autobiograjie
Sommige literatuurwetenschappers lieten zich in hun studies inspireren door de
verschillende componenten die het woord autobiografie bevat (Olney, 1980;
Smith, 1987; Spengemann, 1980). Het woord is te segmenteren tot auto-bio-



50

grafie. Autos staat voor auteurschap, voor individualiteit en identiteit. Bij de
autobiografie speelt de persoonlijkheid  van de schrijver  een  rol.   Ze  is  een
individualistisch verhaal. Bios verwijst naar feitelijk leven, naar datgene wat er
'echt' heeft plaatsgevonden. Dank zij dit element menen wij aan de hand van
autobiografieBn uit het verleden historische gebeurtenissen te kunnen recon-
strueren. Graphia verwijst naar de tekstuele kanten die de autobiografie in
zich herbergt. Een autobiografie is een specifieke namelijk altijd een opge-
schreven versie van een leven. Nadruk op het tekstuele betekent tevens nadruk
op het sociale. De auteur schrijft immers voor een lezerspubliek.

Er wordt wel verondersteld dat zich in de ontwikkeling van de autobiografie
een accentverschuiving heeft voorgedaan die verloopt van bios via autos naar
graphia (Olney, 1980). Bij een vroege generatie autobiografische studies werd
het levensverhaal beschouwd als bios, als de weergave van een aantal feitelijke
gebeurtenissen. Een volgende generatie legde het accent meer op autos, op de
worsteling om tot een eigen identiteit te komen. De autobiografie was geen
afspiegeling van een werkelijkheid, maar verslag van een interpretatie van
feiten, men zou kunnen zeggen van de cognitie van een persoon over zichzelf.
Een derde generatie tenslotte ging nog verder en ontkende zelfs dat er sprake
was van een worsteling met de werkelijkheid. De tekst van iemand over zich-
zelf werd als de enige werkelijkheid beschouwd. Met name post-structuralisten
huldigen deze opvatting:

[...]  the autos, shattered  by the influence  of the unconscious and structured
by linguistic configurations beyond any single mind, may be nothing more,
and certainly nothing less, than a convention of time and space where sym-
bolic systems, existing as infinite yet always structured possibility, speak
themselves  in the utterance of parole. The autobiographical text becomes  a
narrative artifice, privileging a presence, or identity, that does not exist
outside language (Smith, 1987: 5).

De niveaus van bios, autos en graphia in de autobiografie worden achtereen-
volgens ook wel de niveaus van facticity, psychology en textuality genoemd
(Spengemann, 1980; Smith, 1987: 7).

Zeu
In de literatuur over het zelf vinden we eenzelfde onderscheid en dezelfde
verschuiving is er zichtbaar. We spreken in common sense taal meestal over
het zelf en doen voorkomen, door het gebruik van het lidwoord, dat het hier
gaat om een entiteit, om een inhoud, die grenzen heeft, afgebakend van de rest
van de wereld. Zelf is een 'parel verscholen in een schelp' (de term is van
Burkitt,    1991).   In deze opvatting 'bezitten'   wij   een   zelf dat aanwijsbaar,
localiseerbaar, traceerbaar en afgescheiden is.

Deze invalshoek dook in de eerste decennia van deze eeuw eveneens in het
wetenschappelijk circuit telkens op, maar werd ook steeds weer bestreden.
Janet (1928) bijvoorbeeld ageerde ertegen. Bartlett (1932) ontkende niet dat er
een substantieel zelf bestaat, maar vond dat psychologie hiernaar geen onder-
zoek hoeft te doen. Allport stelde eveneens de vraag in hoeverre psychologisch
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onderzoek naar het zelf vruchtbare resultaten kan opleveren. Essentialisme
werd  door hem beschouwd  als een hinderpaal. Het gevaar bestaat  dat  zelf of
ego  als  een deus ex machina wordt opgevoerd. Hiermee wordt wetenschappe-
lijke kennis niet vergroot, maar vertraagd. Waakzaamheid voor het binnenha-
len van een homunculus is geboden, meende hij (Allport, 1955: 36-56). Ook
Bruner veronderstelde dat veel problemen ten aanzien van de psychologie van
het zelf het gevolg zijn van essentialisme: zelf wordt ten onrechte beschouwd
als substantie of essentie, als iets bestaands waarvan we alleen de aard nog
maar hoeven te ontdekken (Bruner, 1990). Toen behavioristische opvattingen
dominant werden raakten dergelijke ontologische kwesties op de achtergrond.
Het zelf werd als een niet in een laboratorium te observeren gegeven be-
schouwd waarnaar het zinloos was onderzoek te doen.

Toch  kwam het onderwerp terug. Het essentiele  zelf werd evenwel langza-
merhand vervangen door het conceptuele zelf. Kennis van het zelf werd gezien
als een door reflectie ontstaan resultaat van een cognitief vermogen om ver-
banden aan te brengen. Volgens Bruner (1990) was de interesse in de meet-
baarheid van het concept zo groot, dat daardoor het concept versmald werd tot
de te meten aspecten ervan. Zelf werd beschouwd als datgene wat door een
zelfconcepttest gemeten wordt. Dit alles ging ten koste van de theorie.

Heden ten dage is er hernieuwde interesse in theorieen over het zelf. Het
aspect van betekenisgeving is daarbij belangrijk. Aan gebeurtenissen, die
iemand meemaakt, wordt een betekenis gehecht. Betekenisgeving wordt hier
niet gezien als constructie 'in de geest' van 66n afzonderlijke persoon, zoals
het vorige niveau min of meer veronderstelt, maar als een construct dat vooral
in interactie met anderen ontstaat. Het zelf wordt steeds meer beschouwd als
een sociaal en historisch zelf (Burkitt, 1991; Bruner, 1990; Gergen, 1987,
1994b; Gergen & Gergen, 1987; Harr6, 1987; Hermans, Kempen & Van
Loon, 1992; Jansz, 1991a; Peeters, 1994: 163-176; Semin, 1986; Zeegers,
1988). De betekenisgeving   komt tot stand   in de dagelijkse uitwisseling   met
anderen, in relaties dus, vaak in de vorm van taal (Gergen, 1994a).

Tijdsperspectief
Het is mogelijk de besproken drie dimensies door te trekken naar tijdsperspec-
tief. Tijdsperspectief kan begrepen worden als percept, als concept of als
tekst.
-  Tijdsperspectief is een percept
Tijdsperspectief is het zoeken van inzicht in een reeks gebeurtenissen, die een
continu verloop hebben. Er is een levenspad, dat voor een deel al begaan is en
voor een ander deel uitgestippeld ligt en nog begaan moet worden. Tijdsper-
spectief is zicht op dit pad. Men maakt gebruik van een vaardigheid, een
kunde: de kunde van het 'waarnemen' van lijnen en stippellijnen. De levens-
loop wordt beschouwd als een feitelijk gegeven, als een te observeren werke-
lijkheid. Het pad ontstaat vanzelf door te kijken en vast te leggen wat in de
eigen levensloop gebeurt en door te observeren wat bij anderen plaatsvindt.
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-  Tijdsperspectief is een concept
Tijdsperspectief bestaat uit het aanbrengen van samenhang in wat in feite losse
gebeurtenissen zijn zonder enig verband. Er is een cognitief geconstrueerd
diachroon geheel. De ontwikkeling is een personal construa. De persoon die
dit construct ontwerpt is de historicus van zijn of haar eigen leven. Iedereen is
in staat die geschiedenis, zowel prospectief als retrospectief, te vertellen (Butt,
1990, in Viney, 1992). In feite is het zelf-concept een zelf-theorie (Epstein,
1973).
-   Tijdsperspectief is een telst.
In dialoog wordt getracht samenhang te vinden in wat in werkelijkheid losse
gebeurtenissen zijn, zodanig, dat niet alleen een cognitief geconstrueerd dia-
chroon geheel ontstaat, maar ook een synchroon geheel, in overeenstemming
met deze specifieke tijd, plaats en sociale omstandigheden. Dat wil zeggen dat
naar een verhaal van samenhang gezocht wordt tussen gebeurtenissen van
vroeger en later, maar ook tussen gebeurtenissen van hier en daar. Samenhang
is een in woorden uitgedrukte sociale interpretatie in een bepaalde historische
periode.

In tabel 2.1 worden de hierboven vanuit de invalshoeken autobiografie, zelf en
tijdsperspectief onderscheiden niveaus samengevat.

Tabel 2.1 Werkelijkheidsniveaus in autobiografie, zelf en tijdsperspectief

autobiografie zelf tijdsperspectief

niveau 1 bios zelf als entiteit, als tijdsperspectief als percept

facticity homunculus

niveau 2 autos zelf als cognitief construct tijdsperspectief als concept

psychology

niveau 3 graphia zelf als sociaal construct tijdsperspectief als tekst
textuality

Uit de gemaakte differentiatie zou afgeleid kunnen worden dat er sprake is van
drie invalshoeken die elkaar niet verdragen. Een sociaal geconstrueerde tekst
over het leven lijkt niets van doen te hebben met gebeurtenissen. Percept,
concept en tekst sluiten elkaar als het ware uit. Niets is minder waar. Feitelij-
ke gebeurtenissen spelen   een  rol   bij het levensverhaal. Ze vormen echter
samen   nog geen levensverhaal, maar slechts  het ruwe materiaal daarvoor.
Voor het ontwikkelen van biografisch inzicht is een bepaald cognitief vermo-
gen tot synthese onontbeerlijk. Maar met dit vermogen is nog niet gegeven
hoe wij onze levensloop zullen beschrijven in een biografie. Een levensverhaal
ontwerpt en herontwerpt iemand om zichzelf begrijpelijk te maken in de
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context waarin hij of zij verkeert en om te laten zien welke betekenis het
huidige handelen heeft. Percept, concept en tekst zijn drie werkelijkheidslagen,
die elkaar aanvullen.

2.2.3 Het leven als narratief

Het narratief: een synthese van drie niveaus
Door synthese van de drie hierboven besproken niveaus ontstaat een verhaal of
narratief. Gebaseerd op feiten, op dingen die gebeuren of zullen gebeuren,
wordt gezocht naar betekenissen, persoonlijke zingevingen van de levensloop
in de context van een sociaal en historisch begrensd netwerk van betekenissen.
Persoonlijke zingevingen zijn dus cultuurgebonden zingevingen. Figuur 2.1
geeft dit weer.

het

individuele
feitelijke -4, soclale -* integratie -* narratieve

gebeurtenissen inbedding
interpretatie

levensontwerp

Figuur  2.1 Het ontstaan  van een narratief levensontwerp

Een dergelijk proces moet niet zozeer beschouwd worden als een vorm van
representatie waarbij gebeurtenissen 'correct' in het levensverhaal terug te
vinden zijn, maar eerder als een manier waarop over gebeurtenissen wordt
gesproken. Het narratief 'ceaselessly substitutes meaning for the straightfor-
ward copy of the events recounted' (zie White, 1981: 2-3).

Een voorbeeld: het geheugen volgens Janet
Door Janet werd al in 1928 onderkend dat tijd, sociale omstandigheden en
verhalen met elkaar verband houden. Hij reageerde op de in zijn tijd gangbare
opvatting dat het geheugen een exacte herhaling is van iets dat vroeger gebeur-
de. Het is evenzeer een sociale handeling. 'Un homme seul n'a pas de
m6moire  et  n'en a besoin  [...]. La m6moire  est une fonction sociale  au  pre-
mier chef (1928: 218, 220). Het is een doel van het geheugen om te triom-
feren over de afwezigheid. Als iemand een lamp, die op dat moment niet aan-
wezig  is, wil tonen maakt  hij  of zij gebruik  van  de  taal,  van  de  'acte de recit'.
De lamp wordt beschreven. Het geheugen is een gedragspoging om de moei-
lijkheden, die de tijd brengt, het hoofd te bieden. Het is een adaptatiepoging,
die gericht is op nut, een manier van voordeel halen. In primitieve samen-
levingen staat dit streven naar nut gelijk met pogen te overleven. Er is echter
meer, aldus Janet. Op een hoger Iliveau, door Janet het niveau van narration
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genoemd, wordt het afwezige niet zonder meer herhaald of precies beschre-
ven, maar omgevormd. Gebeurtenissen worden getransformeerd tot verhalen:
'Il faut que le tdmoin d'un 6vdnement construise dans son esprit un petit
roman, une oeuvre litt6raire, une description, une narration' (1928: 265). Het
kind dat gevallen is, wil uithuilen in de armen van de moeder. Als die er niet
is, stelt het dit huilen nog even uit. Het bereidt een geschiedenis voor, die de
moeder behagen zal of het huilen rechtvaardigt. Als het niet lukt de aandacht
te krijgen, wordt een betere geschiedenis bedacht. Zo wordt het geheugen

geconstrueerd. Immers, volgens Janet houdt het werk niet op als de gebeur-
tenis voorbij is; in stilte perfectioneert het geheugen het verhaal ook daarna
nog.  Afhankelijk van hoe het verhaal over een gebeurtenis ontvangen wordt  in
de sociale omgeving, wordt het verhaal bijgesteld: 'Le petit enfant essaye le
roman qu'it se prtpare A dire A sa mEre, il voit si ce petit roman qu'il se
prtpare fait bon effet sur sa bonne, s'il la fait pleurer et, suivant l'effet, il
pr6parera autrement sa petite histoire' (1928: 266).

De plot
Een narratief over de eigen levensloop wordt gekenmerkt door continuiteit,
door   samenhang. Een maatschappij zonder samenhang zou onmiddellijk   in
elkaar storten; ook voor het beleven van de eigen identiteit is consistentie en
continuiteit onontbeerlijk (Peeters, 1994: 153). Continuiteit staat niet per
definitie gelijk aan lineaire voortgang. Samenhang in een verhaal wordt ge-
schapen door de plot. Door middel van de plot, de intrige van een verhaal,
wordt aan losse gebeurtenissen zin of betekenis gegeven, waardoor ze meer
zijn dan afzonderlijke evenementen. De plot is 'the intelligible whole that
governs a succession of events in any story' (Ricoeur, 1981: 167). Een plot
draagt iets paradoxaals in zich. Aan de ene kant is er causaliteit en voorspel-
baarheid. Een verhaal is niet chaotisch. Er is, hoe dan ook, verband tussen de
feiten. Gebeurtenissen volgen uit elkaar. Aan de andere kant is er ook onvoor-
spelbaarheid. De plot ontstaat mede door configurerende activiteit. Aan indi-
viduele gebeurtenissen wordt een bepaalde betekenis toegekend. Daarbij  wor-
den sommige gebeurtenissen extra belicht:

The plot functions to transform a chronicle or listing of events into a sche-
matic whole by highlighting and recognizing the contribution that certain
events  make  to the development and outcome  of the story. Without  the
recognition of significance given by the plot, each event would appear as
discontinuous and separate, and its meaning would be limited to its
categorical identification or its temporal location (Polkinghorne, 1988: 18-
19).

Als gebeurtenissen alleen een oorzakelijk verloop hadden zou niemand een
verhaal lezen. Lezen wordt pas leuk omdat de aftoop niet zonder meer in de
gebeurtenissen besloten ligt. Tot op zekere hoogte kan er op ieder moment
nog van alles gebeuren. Door nieuwe ontwikkelingen kunnen vroegere gebeur-
tenissen in een ander licht komen te staan waardoor ze anders geYnterpreteerd
worden. Een verhaal heeft dus ook iets onvoorspelbaars. Er zijn altijd meer
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trajecten mogelijk. Je weet niet welk traject wanneer opgenomen zal worden.
Ricoeur sprak in dit verband van de paradox Of contingency (Ricoeur, 1981:
170).   Door de configuratie  van  de plot wordt een synthese bereikt tussen  drie
paar schunbaar heterogene elementen. Ten eerste is er een synthese tussen
gebeurtenissen, die multipel zijn en het verhaal, dat een geheel is: de plot
maakt 66n verhaal uit vele incidenten. Er is ook een synthese tussen toeval en
doelgerichtheid. In wezen onbedoelde handelingen of gebeurtenissen op kans-
niveau la:ijgen een zinvolle plaats   in het geheel   van het verhaal. Ricoeur
noemde dit discordante concordantie of,  zo men wil, concordante discordantie.
Een derde en laatste vorm van synthese die kenmerkend is voor de configura-
tie van een plot is de synthese van twee soorten tijd en wel die van de tempo-
rele opeenvolging en die van de temporele integratie. Het is niet voldoende de
gebeurtenissen op een rijtje te zetten; een verhaal bestaat uit meer dan opeen-
volging (Ricoeur,  1985; 1991). Ieder kent wel de  flash-back in een verhaal.

De relatie tussen het leven en het verhaal
Mag het leven zonder meer met een verhaal vergeleken worden? Blijft er niet
altijd toch een fundamenteel verschil? Uit het voorgaande is gebleken dat de
werkelijkheid van het leven en de fictie van het verhaal niet tegengesteld aan
elkaar zijn. Weliswaar zijn leven en vertellen niet tot elkaar te herleiden, maar
toch zijn ze verwant.

Ricoeur besprak die verwantschap als volgt: Enerzijds leidt fictie terug naar
het leven en is ze pas compleet in het leven. Het verhaal krijgt pas betekenis
wanneer de wereld van de tekst en de wereld van de lezer elkaar ontmoeten.
Een plot is geen geheel dat door de tekst vooraf gegeven is, geen automaat die
aangezet wordt door de knop van het lezen aan te zetten, maar het gezamen-
lijke werk van de lezer en de tekst. In die zin is het verhaal niet af als het
geschreven is. Het is pas compleet door de interne configurerende activiteit
van het lezen. Een verhaal wordt verteld maar ook op een denkbeeldige ma-
nier geleefd. Anderzijds kan een leven alleen op narratieve wijze geleefd
worden. Menselijk handelen is begrijpelijk handelen. Die begrijpelijkheid
ontstaat door synthese van het heterogene. Synthetiseren is een verhalende
activiteit. Ook wordt er in het leven gebruik gemaakt van tekens, symbolen en
normen. Dit zijn quasi-teksten, waarmee gedrag verhalend wordt geinterpre-
teerd. Voorts heeft menselijke ervaring pre-narratieve kwaliteiten. Leven is de
wens op zoek te gaan naar een levensverhaal. Een begrijpelijk zelf ontstaat
slechts met behulp van narratieve fictie (Ricoeur, 1986; zie ook Dipple, 1980).
Er bestaat volgens Ricoeur dan ook geen verhaal buiten het leven en geen
leven zonder verhaal. De verwantschap tussen leven en narratief is er dus wel
degelijk. Ze is zo hecht dat gesteld kan worden dat een levensgeschiedenis
alleen onderzocht kan worden door een levensgeschiedenis te vertellen. Met de
woorden van Ricoeur:   'a life examined  [...]   is   a life narrated' (Ricoeur,
1986).
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Geconstrueerde levensverhalen in een cultuur
Dat een levensverhaal de synthese is tussen wat eens gebeurde en construc-
tieve fictieve narratieve activiteiten in het heden lezen we ook bij Goethe, die
een van zijn autobiografische geschriften de veelbetekenende titel gaf: Aus
meinem Leben. Dichmng und Wahrheit. In een brief aan Zelter legde hij de
keuze voor die titel uit. Kunnen feitelijke gebeurtenissen in een autobiografie
worden weergegeven?

Wenn aber ein solches im spateren Jahren nicht maglich ist, ohne die Ruck-
erinnening und also die Einbildungskraft wirken zu lassen, und man also
immer in den Fall kommt, gewissermassen das dichterische VermOgen
auszuuben, so ist es klar, dass man mehr die Resultate und wie wir uns das
Vergangene jetzt denken, als die Einzelheiten, wie sie sich damals ereigne-
ten,   aufstellen  und hervorheben werde (Goethe,   1830, in Heinemann,   z.j.:
13).

Maar iemand hoeft geen dichter te zijn om een narratief te kunnen construe-
ren. Het narratief is een menselijk universale (Bruner, 1990, McAdams, 1990;
White, 1981: 2). Alle kinderen ontwikkelen, ongeacht de tijd waarin ze leven
of de cultuur waartoe ze behoren, al vroeg een narratief vermogen. Deze
ontwikkeling begint bij het derde levensjaar en maakt tot het elfde jaar een
progressief verloop door. In deze periode leren zij causaal en temporeel ge-
structureerde plots te begrijpen en te produceren (Bruner, 1990; Kemper,
1984; Polkinghorne, 1988).

Hoewel een algemeen narratief vermogen dus universeel lijkt te zijn -Bruner
sprak van een protolinguistic readiness- is de concrete invulling dat niet. De
inhoud wordt voor een groot deel sociaal geconstrueerd:

[...]   while  we  have an 'innate' and primitive predisposition to narrative
organisation that allows us quickly and easily to comprehend and use it, the
culture soon equips us with new powers of narration through its toolkit and
through the traditions of telling and interpreting in which we soon come to
participate (Bruner, 1990: 80).

Bij het actieve proces van de formatie van coherentie bieden culturen in zekere

zin plot-structuren aan, waar uit gekozen kan worden. Culturen bieden even-
wel geen instant-verhalen, waar iedereen onvoorwaardelijk aan is uitgeleverd.
Bij de interpretatie van de levensloop wordt als het ware geschoven met mo-
gelijke configuraties van gebeurtenissen tot de interpretatie is bereikt, die in
een cultuur als een goede weergave beschouwd wordt. Soms ook zijn delen
van een cultureel repertoire het uitgangspunt en worden ze naar eigen believen
gebruikt en deels gewijzigd (Mistry, 1993; Polkinghorne, 1988: 20). Dit is het
proces dat Ricoeur het proces van sedimentatie en innovatie noemde. Aan de
ene kant is er de afzetting, het traditionalisme van de wereld waarin we wonen
en waaraan we ons conformeren, aan de andere kant is er de mogelijkheid op
een eigen manier met de traditionele verhalen om te gaan, ze naar eigen smaak
te bewerken (Ricoeur, 1991).
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2.2.4  Op zoek naar culturele veranderingen in het levensverhaal

De mening van de deskundige
De historische veranderingen in de visie op het zelf en op de eigen levensloop,
die in het navolgende worden besproken, zijn gebaseerd op de opvattingen van
wetenschappers. Zij zijn de deskundigen. Via hen wordt getracht een beeld te
krijgen over hoe jongeren hun levensloop zagen vanaf 1955. Het is niet zeker
dat het denken van jongeren over hun leven exact hiermee overeenkomt. Toch
wordt op de mening van de wetenschappers ingegaan, omdat ik vermoed, dat
het ene niet losstaat van het andere. Immers, psychologen zullen beschreven
hebben wat ze zagen en jongeren zullen hun plannen afgestemd hebben op

hetgeen men van hen verwachtte.
De meningen van de vakmensen bieden een eerste uitgangspunt. Ze geven

een indicatie in welke richting veranderingen gezocht moeten worden. Ze
kunnen de theorie sturen. Ze kunnen hypothesen leveren, die toetsbaar zijn.

Vormen van continutteit
In  paragraaf  2.2.1   is over continuiteit  in  de  smalle  en  in de ruime betekenis

gesproken. Bij continuYteit in de smalle betekenis ligt het accent op causaliteit
en rechte voortgang.  Maar als continuYteit  in de brede betekenis van samen-

hang wordt gedefinieerd, zijn niet-lineaire veranderingen niet uitgesloten. In
de opeenvolging van gebeurtenissen in een verhaal, dat achteraf begrijpelijk is,
kunnen gekke overgangen zitten. Die staan niet gelijk met de 'error' in een
causaal of correlationeel verband, die statistisch (nog) niet verklaard kan
worden. Het onverwachte geeft het verhaal juist spanning en is niet per defi-
nitie de uiting van een gebrek aan continuYteit. Terugblikkend kunnen verras-
sende wendingen ons zeer plausibel voorkomen.

Het verschil kan duidelijk gemaakt worden met het door Harr6 (1989)
gemaakte onderscheid tussen het why Of explanation en het why Of authoriza-
tion. Vraagt iemand mij wat ik me voorstel in de toekomst te gaan doen, dan
kan ik mijn intenties opsommen. Dat gebeurt door de handelingen die ik me
voorstel te gaan uitvoeren te definitbren. Als vervolgens gevraagd wordt naar
het waarom van mijn intenties, omkleed ik die handelingen met redenen.
Enerzijds staat daarbij de mogelijkheid open een algemene regel te noemen of
een gewoonte. Harr6 noemde dit het zoeken naar het why Of explanation. De
verklaring past in een causaal frame. Anderzijds kan het antwoord op de
waarom-vraag in termen van morele juistheid gedefinieerd worden. De moti-
vering van de  intenties  is dan een legitimering. Gezocht wordt naar het why of
authorization. Welke beleving van continuiteit waarschijnlijk was in de afge-
lopen decennia kan de literatuur ons leren.

Verwachte veranderingen
De ontwikkelingspsychologische literatuur en de literatuur over het zelf geven
aanleiding   tot de veronderstelling dat vormen  van samenhang, waarbij   het

accent ligt op oorzakelijkheid en logische volgorde, de ene kant van de para-
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dox van Ricoeur (1981), vooral te vinden waren in oudere opvattingen over de
diachrone levensloop, van 1955 tot 1975. Later, van 1975 tot heden, komt de
nadruk meer op de verrassingsaspecten te liggen. Gestart wordt met opvat-
tingen uit het einde van de jaren vijftig. Ze worden besproken in paragraaf
2.3. Vanaf eind jaren zestig, begin jaren zeventig ontstonden kritische kant-
tekeningen bij deze traditionele opvattingen. Sommigen gingen zo ver iedere
vorm van diachrone continuYteit als een illusie te beschouwen. Deze kritiek
komt aan de orde in paragraaf 2.4. Misschien werd bij die kritische visies toch
te veel het kind met het badwater weggegooid. Recente opvattingen uit de
laatste twee decennia worden besproken in paragraaf 2.5. Hierbij   gaat   het
meer om de brede definitie van het begrip continuiteit. Niet de enkelvoudige
lijn door het leven is dominant, maar verscheidene lijnen opereren door el-
kaar. Er is niet langer slechts 66n levenstraject mogelijk, dat loopt van oorzaak
naar gevolg, maar vanuit een aantal feitelijke mogelijkheden zijn verscheidene
levenstrajecten optioneel. Het onvoorspelbare, de andere kant van de paradox
van Ricoeur (1981), is dominant geworden.

2.3 TRADITIONELE OPVAlTINGEN OVER DE CON'IIN TEIT VAN DE LEVENSLOOP
(1955-1975)

2.3.1  Stabiliteit en geordende verandering

Een uiting van een traditionele vorm van continuYteit is de stabiliteitstheorie.
Volgens deze theorie is de temporele dimensie van het zelf van ondergeschikt
belang en staat stabiliteit tijdens de ontwikkeling centraal. Freudianen bijvoor-
beeld menen dat de eerste zes levensjaren bepalend zijn voor de ontwikkeling
van de volwassen persoon. Verandering wordt geminimaliseerd; als die er al
is, staat ze ten dienste van hogere orde stabiliteit (zie Gergen, 1975; 1982).

1 2 3 4 56 78 9     10
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Figuur 2.2 De levensloop als aaneenschakeling van levensfasen (Breeuwsma, 199Ob: 22)

De stabiliteitstheorie voorziet uitstekend in het bieden van coherentie. De
levensloop wordt gezien als een lineaire aaneenschakeling van levensfasen
(figuur 2.2).

Bij de stabiliteitstheorie loopt de lijn horizontaal. Maar het verloop kan ook
andere vormen aannemen. Enkele mogelijkheden zijn weergegeven in figuur
2.3 (Breeuwsma (199Ob). We hebben hier te maken met een andere traditio-
nele vorm van continuiteit: geordende verandering. Volgens deze theorie gaan
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de veranderingen die optreden weliswaar niet in een rechte lijn voorwaarts,
maar volgen ze wel een vast omschreven en strak geordend schema. De bete-
kenisgeving is univalent. Ook hier kunnen we de theorie van Freud als voor-
beeld nemen: de door hem beschreven psycho-seksuele stadia -oraal, anaal,
fallisch, latentie en genitaal- volgen een bepaald vaststaand stramien. Een
ander klassiek voorbeeld van geordende verandering is de theorie van Piaget
(Breeuwsma, 199Ob; Gergen, 1975). Steeds worden er verbanden gelegd
tussen chronologische leeftijd en ontwikkeling. De indeling in stadia kan
bijvoorbeeld weergegeven worden  met een soort trapvorm (figuur  2.3b).  Een
vaststaand ontwikkelingsstramien kan ook gedefinieerd worden in termen van
opgang, al dan niet gevolgd door stabilisatie en neergang, Een model van
opgang  is het klassieke stimulus-respons-model (figuur  2.3a). De biologische
levenscurve door Charlotte BOhler 1933) geschetst vertoont eerst een stijgende
lijn, stabiliseert vervolgens, om tenslotte te dalen (figuur 2.3c) (Breeuwsma,
199Ob).

a progressief stimulus-respons·model b piagetiaanse stadia van ontwikkeling c Buhlers biologische levenscurve

ontwikketings ontwikkelings ontwikketings-
niveau niveau niveau

tiid                                                         tijd                                                        tild

Figuur 2.3 Drie modellen van geordende verandering (Breeuwsma, 199Ob: 23)

2.3.2   Instituties en chronologisering.

In de hierboven beschreven ontwikkelingstheorieen van geordende verandering
speelt leeftijd een belangrijke rol. Verondersteld werd dat een psycholoog
slechts behoefde te weten hoe oud een kind was om te kunnen zeggen welk
gedrag vertoond zou worden. Leeftijd werd echter ook op een andere manier
bepalend. Sommige onderzoekers wezen op de rol van instituties bij het op-
treden van een steeds verder gaande chronologisering van de levensloop, een
proces waarbij bepaalde voorzieningen, rechten en plichten strikt gekoppeld
werden aan de chronologische leeftijd (b.v. Baars, 1991; Kohli, 1985). De
ontwikkeling in de richting van chronologisering is met talloze voorbeelden te
illustreren. Wij kennen in Nederland, maar ook in de landen om ons heen veel
markeringspunten, die aan leeftijd gekoppeld zijn. Zo is er de leerplichtwet:
die treedt in werking op de leeftijd, waarop kinderen voldoende ontwikkeld



60

geacht worden om zich bepaalde leervaardigheden eigen te maken. De pensi-
oengerechtigde leeftijd lag jarenlang vast op 65 jaar: dit recht was ook en
vooral een plicht: wie die leeftijd heeft bereikt functioneert niet meer voldoen-
de in de arbeidssituatie en moet uittreden, zo was de gedachtengang hierach-
ter. Strafrecht en kiesrecht zijn eveneens aan leeftijd gebonden. Bij de senio-
renkaart worden rechten op goedkoper openbaar vervoer aan chronologische
leeftijd gekoppeld.

Zo ontstond wat in Duitsland de NonnaUebenslauf wordt genoemd (Kohli,
1985; 1988) en in Nederland de standaardlevensloop. Verondersteld werd dat
menselijke levenslopen steeds meer aan elkaar gelijk worden en volgens een
vast patroon verlopen. Door deze strikte vastlegging werd de levensloop zelf
een sociale institutie. Levensloop werd een 'regiem' (Kohli 1988; 01brich,
1986). Het leven ging zich schikken naar maatschappelijk vastgelegde punten.
Dat heeft invloed op de manier waarop tegen het eigen leven wordt aangeke-
ken. Het heeft invloed op het maken van plannen.

2.3.3 De formatie van het levensplan

In een periode, waarin de levensloop tot op zekere hoogte gereguleerd en
voorspelbaar is, is het goed mogelijk een plan voor het leven op te stellen, dat
met een zekere waarschijnlijkheid uitkomt. Ontwikkelingspsychologen uit de
periode tot 1975 zagen de puberteitsjaren als de periode bij uitstek, waarin
jongeren tot de formatie van het levensplan overgaan.

Zo beschouwde Spranger (1924/1955:    52-56) het langzamerhand ontstaan
van het levensplan als een van de meest karakteristieke psychologische ken-
merken van de jeugdjaren. Het levensplan is een uiting van werken aan de
continuYteit van het eigen leven: 'Du wirkst mit deinem Tun an einem Ganzen,
und was du in dieses Gewebe hineinwebst, ist unwiderruflich'. Puberteitswen-
sen zetten zich in de geest vast en worden later niet meer losgelaten. De
jongere stelt zich ten doel uit de mogelijke ikken, die hij in zich heeft, het
'KOnigs-Ich' naar voren te halen. Idealen spelen daarbij, aldus Spranger, een
grote rol. Andere mensen, officiele personen, maar vooral mensen uit de
directe omgeving, fingeren als voorbeeld bij het verwezenlijken daarvan.

Het  belang,  dat deze auteur  aan de formatie  van het levensplan hechtte,  is
ook in de Nederlandse psychologie te vinden. Zo lezen we bij Dijkema hoe
het zich ontwikkelt uit een synthese tussen eigen ideeen en de eisen van de
samenleving:

Hoe ziet het levensplan er uit,  dat de rijpere zich vormt?  [...] Het hangt van
twee krachten af. De eene zit binnen in den rijpere en is naar buiten toe
gericht: het is de bundel der innerlijke neigingen. De tweede zit buiten den
rijpere en wil in hem doordringen: het is de druk der wereld, van zijn
wereld, n.1. zijn ouders, vrienden, vereenigingen, de krant, de kerk, de
school  [...]. De rijpere ontdekt,  dat  hij  met z'n daden  aan een geheel  mee-
werkt en dat nooit teruggegeven kan worden, wat hij in dat geheel heeft
geweven.    [...].   De blik wordt   zoo op natuurlijke wijze   op de toekomst
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gericht;  dat  is de aanleiding  tot de vorming  van het ideaal. [...]. Wenschen,
die zich tijdens den tijd van het rijpen in de ziel vastzetten, blijven van
kracht voor het geheele leven (Dijkema, 1933: 16-17).

Bij Sis Heyster lezen we iets dergelijks:
De pubescens voelt zich meegenomen en meegesleurd door de nieuwe,
ongekende roerselen in zijn eigen 'zelf, en tegelijk voelt hij de traditie, de
eisen van de samenleving en heel de buitenwereld als een trekkracht in de
andere richting. Uit deze twee krachten ontwikkelt zich de component, die
onzeker en aarzelend richting geeft - het levensplan. Het is de nog vage
richtingaanduider, die de houding van de pubescens het vluchtige onbezorg-
de, op-het-ogenblik-ingestelde van het kind doet verliezen, omdat hij onbe-
wust vdelt, dat hij nu werkt aan een geh661, aan een zeer belangrijk stuk
van zichzelf. (Heyster, 1955: 23).

De beschrijving van Spranger dateert uit 1924 en die van Dijkema uit 1933. In
latere drukken en in andere literatuur uit de jaren 1955-1975 werden deze
ideeen echter nog altijd verkondigd. Het levensplan komt erin naar voren als
een tamelijk onherroepelijk plan, waarin de richting voor het gehele toekom-

stige leven wordt vastgelegd. Het wordt tijdens de jeugdjaren met stelligheid
gemaakt en de uitvoering ervan lijkt men in de hand te hebben. Idealen en
voorbeelden zijn medebepalend.

2.3.4 De betekenis van tijdsperspectief bij traditionele opvattingen

Tijdsperspectief bij traditionele opvattingen geeft zicht op de eigen levensloop.
Het verleden heeft te maken  met  het  nu.  Ook de toekomst wordt  niet  als  een
willekeurig gebeuren beschouwd, maar als iets dat voortkomt uit het verleden
en het nu. De vormen van samenhang zijn causaal.
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Figuur 2.4 Tijdsperspectief in traditionele opvattingen (1955-1975)

Figuur 2.4 illustreert dit. Tijdsperspectief is weergegeven als een aantal meters

op een klos gewonden garen. De plaats waar de klos ligt is het nu. Het verle-
den is afgerold; de toekomst zal de stippellijn volgen. Heden, verleden en
toekomst staan in een rechte lijn. De ondergrond is van slijtvast materiaal,
stevig verankerd en onbeweeglijk. Erosie heeft er geen vat op. Verondersteld
wordt dat het leven gekenmerkt wordt door een lijn. Deze lijn kan opgang,
stabilisatie of neergang vertonen.
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In traditionele zelfopvattingen is de ene kant van de paradox van Ricoeur
dominant. Bij het zoeken en vinden van een synthese tussen schijnbare tegen-
strijdigheden weegt de opeenvolging van de concrete afzonderlijke gebeurtenis-
sen  zwaarder  dan de configuratie daarvan  in 66n verhaal,  is de concordantie
van de zinvolle doelgerichtheid belangrijker dan de discordantie van het toeval
en speelt de temporele lineaire volgorde een grotere rol dan de eventueel niet
chronologische temporele integratie. De andere kant van de paradox bleef
evenwel niet volledig afwezig.  Deze kant belichtte Van den Berg:

De rechtlijnigheid in de ontwikkeling der persoonlijkheid, de continuYteit
van de levensgeschiedenis  is een fictie. Elke biographie of autobiographie
-mits niet geschreven door een psycholoog of psychopatholoog bij professie-
leert ons onomstotelijk, dat in het leven van de mens veranderingen plaats-
vinden, die het karakter van een algemene verrassing bezitten en daarom
van te voren onvoorspelbaar waren. Het leven is ons allerminst een geleide-
lijk, vloeiend en begrijpelijk gaan van dag tot dag, van phase tot phase, het
leven is veeleer een verrassing, een onophoudelijk avontuur, een reis in den
vreemde (Van den Berg,  1952).

Maar het accent lag van 1955-1975 over het algemeen op concordantie en niet
op discordantie. Het belang van tijdsperspectief is daarbij het zoeken en vin-
den van oorzaken en gevolgen. Door tijdsperspectief wordt het leven voorspel-
baar en daarmee ook beter beheersbaar.

2.4 TRADIllONELE OPVATTINGEN TER DISCUSSIE

2.4.1 De aleatorische ontwikkeling

De opvatting dat gebeurtenissen in de levensloop een vast verloop hebben, een
verloop waar iemand door middel van tijdsperspectief zicht op kan hebben,
staat sedert enige decennia ter discussie (Breeuwsma, 199Oa: 106; Peeters,
1994: 122-127). Een der eersten die kritiek had en het bestaansrecht van een
a-historische en cultuurvrije ontwikkelingspsychologie betwistte, was Kessen
(1979). Gergen gaf een overzicht van onderzoek, waaruit naar zijn mening
blijkt dat 66n algemeen geldend ontwikkelingsmodel niet bestaat en dat ontwik-
kelingstrajecten oneindig kunnen varieren. Hij stelde daarom de aleatorische
opvatting voor als een alternatief voor de stabiliteitshypothese en de hypothese
van de geordende verandering,  In de aleatorische ontwikkeling hebben toeval-
lige gebeurtenissen een grote invloed. Naar zijn mening kunnen vraagtekens
worden gezet bij de wetmatigheden, die de traditionele ontwikkelingspsycho-
logie ons leert. De argumenten, die daar gebruikt worden om wetmatigheden
te 'bewijzen' kunnen ontkracht worden (Gergen, 1982).

Breeuwsma stelde dat er weliswaar voorspellingen te maken zijn over de
individuele levensloop,  maar  dat  het  dan  gaat om zaken  die zo algemeen  en
evident zijn, dat ze nauwelijks nog iets zeggen. We kunnen er bijvoorbeeld
zeker van zijn dat mensen ouder worden en sterven, maar meer specifieke
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voorspellingen zijn veel moeilijker te maken. Het blijft bij algemeenheden.
Correcte toekomstbeschrijvingen zijn bijna niet mogelijk (199Ob: 42).

De accentverschuiving van een ontwikkelingspsychologie als uitsluitend
kinder- en jeugdpsychologie naar een ontwikkelingspsychologie die de hele
levensloop in ogenschouw neemt zal mede debet zijn geweest aan het opko-
mend pessimisme ten aanzien van voorspellingen. Terwijl bij de klassieke
ontwikkelingspsychologie de nadruk lag op mechanismen in de kinderjaren,
mechanismen waarin gelijkheden konden worden opgespoord, ontdekte de
levenslooppsycholoog dat de manier waarop de levensloop gerealiseerd wordt
per sociaal-historische context sterk verschilt en dat het moeilijk is algemene
lijnen te schetsen (Breeuwsma, 1990b). Ook de teloorgang van het vooruit-
gangsgeloof zal van invloed geweest zijn. Breeuwsma beschreef hoe het ne-
gentiende-eeuwse vooruitgangsgeloof leidde tot een ontwikkelingspsychologie,
die gebaseerd was op sociaal-evolutionistische uitgangspunten. De gevoelig-
heid voor veranderingen, die aan het toeval te danken waren, kreeg daarbij
weinig kans (Breeuwsma, 1993: 48-56).

2.4.2 De biografische illusie

Niet alleen levensloop, die een wetmatig verloop heeft, werd aangevallen,
maar ook de gedachte dat het vanzelfsprekend is dat een persoon gezien moet
worden als een samenhangend geheel. Bij Clifford Geertz lezen we:

The Western conception of the person as a bounded, unique, more or less
integrated motivational and cognitive universe, a dynamic centre of aware-
ness, emotion, judgement, and action organized into a distinctive whole and
set contrastively both against other such wholes and against a social and
natural background is, however incorrigible it may seem to us, a rather
peculiar idea within the context of cultures (Geertz, 1979: 229).

Volgens Ewing (1990) kunnen in alle culturen mensen geobserveerd worden
die meervoudige, inconsistente zelf-presentaties produceren. Deze presentaties
zijn context-afhankelijk en veranderen soms snel. De westerse opvatting van
een samenhangend zelf is naar haar mening niet zo universeel als wel wordt
aangenomen.

Markus en Kitayama (1991) onderscheidden twee typen conceptuele repre-
sentaties van het zelf. In westerse culturen is the independent construal actief.
De belangrijkste eigenschappen van het zelf zijn daar individualisme, egocen-
trisme, separatisme, autonomie, eigenheid en in zicllzelf besloten zijn. In veel
niet-westerse culturen bezit het zelf daarentegen heel andere kwaliteiten, zoals:

gelijkheid, holisme, collectivisme, gebondenheid aan anderen, contextualisme
en relationisme. Volgens de auteurs is dit interdependent self geen samenhan-
gend geheel en is samenhang van de persoon een typisch westers fenomeen.

Wordt hier de cross-culturele geldigheid van de coherentie van het zelf
aangevallen, ook in de huidige westerse wereld blijkt samenhang niet meer zo
vanzelfsprekend te zijn. Postmoderne ideeen dringen door in de sociale weten-
schappen. Volgens Bourdieu en Vonache is er helemaal geen samenhang in de
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gebeurtenissen tijdens iemands leven. Het woord levensgeschiedenis is naar
hun mening 66n van die begrippen uit de common sense, die de wetenschap
binnengesmokkeld zijn. Wie dat woord gebruikt, veronderstelt dat het leven
een geschiedenis is; dat het individuele bestaan een geheel van gebeurtenissen
is. In een biografie lezen we vaak: 'vanaf mijn kinderjaren was ik geinteres-
seerd   in   . . . . ' Die logische constantie   is een illusie. Het leven wordt  vaak
voorgesteld als een weg of als een reis. Hierbij gaat het om lineaire verplaat-
sing met een begin, verschillende etappes en een einde. We kunnen echter
vraagtekens zetten bij deze visie en ons afvragen: is er werkelijk een begin,
een eerste oorzaak, die naar een doel toe gaat? De logische volgorde is niet
noodzakelijk de chronologische volgorde (Bourdieu, 1986; Von8che, 1991). In
de moderne roman is het samenhangende verhaal uitgebannen. De werkelijk-
heid  is er discontinu. De elementen  uit het verhaal worden niet verbonden
door redenen. De verbindingen kunnen ook niet worden voorzien, ze zijn
aleatorisch (Bourdieu, 1986). Door die nieuwe literaire uitdrukkingswijze komt
het arbitraire van de traditionele representaties aan het licht:

Produire une histoire de vie, traiter la vie comme une histoire, c'est-A-dire
comme le rtcit cohdrent d'une s6quence significante et orient6e
d'6v6nements, c'est peut-6tre sacrifier  A une illusion (Bourdieu,   1986:  70).

Desalniettemin, aldus Bourdieu, vinden wij iemand die geen voorspelbaar,
verstaanbaar verhaal over zijn of haar leven vertelt niet helemaal normaal en
iemand die toont een identiteit te bezitten juist   wel. De eigen naam wordt   als
het vaste punt in een bewegende wereld gezien, een punt dat sociale en duur-
zame constantie bezit. Le nom propre is het fundament van eenheid, een
totaliteit, die zich bijvoorbeeld manifesteert in een curriculum vitae of in een
biografie. De naam kan echter de eigenschappen die bij de naam horen, niet
beschrijven. In feite is er alleen sprake van een samengestelde rapsodie: een
verscheidenheid aan biologische en sociale eigenschappen, die constant in
verandering zijn Beschrijvingen van een persoon gelden alleen voor een
bepaalde tijd en voor een bepaalde plaats. Voor het vaststellen van de identiteit
van een persoon moet de prijs worden betaald van een formidabele abstractie
(Bourdieu, 1986).

2.4.3 Veranderende betekenis van tijdsperspectief

Als de levensloop op toeval berust, geen samenhang vertoont, en ook als
zodanig ervaren en besproken zou worden, heeft gerichtheid op de toekomst
geen zin. Men hoeft niet voorbij het hier en nu te kijken.

Figuur 2.5 stelt de aleatorische opvatting voor. De levensloop kan niet met
68n enkel klosje worden weergegeven. Opvattingen verschillen per domein.
Zicht op het eigen leven wordt weergegeven met een aantal klossen garen
naast en door elkaar. Iedere klos representeert een ander thema, dat voor de
levensloop van belang wordt geacht: beroep, school, gezin, vrijetijdsbesteding,
enzovoorts. Iedere klos gaat een andere kant uit. De draden die aan de klossen
hangen representeren het verleden. Sommige draden raken elkaar, andere niet.
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Er zijn geen stippellijnen; niemand weet immers waar de klossen naar toe
zullen rollen. Hoewel ze niet samenhangen, vormen ze toch een bepaalde
configuratie. Deze configuratie is echter slechts momentaan: de klossen bevin-
den zich in een heftig schuddende bak van de historische tijd; over enkele
seconden kan de opstelling totaal anders zijn en is de richting waarin ze rollen
en de positie ten opzichte van elkaar op geen enkele manier meer met de
voorgaande opstelling te vergelijken.

0
A----2«-i th

/«/ »t-    1'41'1,  1'1 0

Figuur 2.5 Aleatorische opvattingen als kritiek op traditionele opvattingen.

Toekomstperspectief bestaat uit het zoeken en vinden van continuiteiten tussen

verleden, heden en toekomst. Verbanden, die maar voor een seconde gelden,

bezitten geen enkele continuiteit. Toekomstperspectief en aleatorie verdragen
elkaar niet. Sommigen menen dat het perspectief op de toekomst tegenwoordig
inderdaad verdwenen is, dat de moderne mens uitsluitend in het hier en nu
leeft en ieder besef van diachrone continuYteit verloren heeft (Lash, 1979). De
moderne literatuur zou hiervan een weerspiegeling geven (Bourdieu, 1986;
Vontche, 1991). De mens blijft in geen enkel opzicht aan zichzelf gelijk. Hij
is, met de woorden van Robert Musil, een 'Mann ohne Eigenschaften' gewor-
den.

Het is echter de vraag of aleatorische visies zoals die van Bourdieu en
Gergen niet te extreem zijn. Verhalen berusten immers nooit volledig op
toeval. Dergelijke verhalen bestaan niet, omdat ze niet leesbaar zijn. Wanneer
iedere volgende zin absoluut losstaat van alle vorige zinnen houdt het verhaal
op verhaal te zijn. Een verhaal, ook het (post)moderne, kent ordening.
Bourdieu (1986) stelde het leven als een rechte weg aan de kaak. De aleatori-
sche visie waarbij het leven vergeleken wordt met een samengestelde rapsodie
beschouwde hij als een alternatief. Maar een samengestelde rapsodie is ook
een melodie. Die bestaat niet louter uit een verzameling willekeurige klankeIl.
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Een dergelijke melodie bezit toch een soort samenhang. Voor wie de rechte
weg niet meer wil bewandelen blijven andere mogelijkheden over dan een
toevallige plaats op het vrije veld. Te denken valt aan de kronkelweg, of het
kruispunt. In de plotstructuur die een verhaal kenmerkt is er synthese tussen
discordantie en concordantie. Lange tijd is concordantie dominant geweest.
Als reactie hierop zetten aleatorici discordantie in de schijnwerpers. Een plot
bevat echter beide elementen. In een narratief levensontwerp wisselen orde-
ning en verrassing elkaar af.

Kritiek op het aleatorische model lezen we ook bij Peeters. Sociale con-
structen zoals de levensloop hebben wel degelijk een strenge conventionele
basis, waardoor ze meer stabiliteit vertonen dan in het aleatorische model
wordt verondersteld. Veranderingen vinden niet bij toeval plaats maar zij
maken deel uit van de evenementiele, de generationele of de structurele ge-
schiedenis (zie p. 42-44; zie ook Peeters, 1994: 127). Wie uitsluitend aleatorie
predikt, gaat er impliciet en ten onrechte van uit dat iedere verandering een
evenementidle verandering is.

Theorieen als die van Gergen en Bourdieu zijn ondanks hun eenzijdigheid
niet zonder betekenis geweest. Dank zij de kritiek kregen wij oog voor andere
manieren van ordening. Deze theorieen maakten bovendien het klimaat gunstig
voor de bewustwording dat de formatie van coherentie zich op een bepaald
sociaal gebonden betekenisniveau afspeelt. Weliswaar werd dit onderwerp al
in 1928 door Janet aangesneden (zie p. 53-54), maar hij werd nog nauwelijks
gehoord. Eigenlijk ontkenden de critici van de traditionele opvattingen samen-
hang niet, ondanks hun beweringen, maar slechts de lineaire samenhang op het
feitelijke niveau.

2.5 RECENTE OPVATTINGEN OVER DE CONTINUITEIT VAN DE LEVENSLOOP
(1975-HEDEN)

In de recente opvattingen over de levensloop wordt de levensloop nog altijd
als een coherent geheel gezien. Coherentie is immers een vereiste voor het
opstellen van ieder levensverhaal, van welke historische periode dan ook.
Terwijl echter voor de beschrijving van de periode van 1955 tot 1975 hoofd-
zakelijk volstaan kon worden met de smalle definitie van samenhang, moet
voor de periode van 1975 tot heden de brede definitie worden ingeschakeld.
De samenhang van de tegenwoordige levensloop is eerder met een kluwen te
vergelijken dan met een rode draad, die een bepaalde lijn volgt.

2.5.1 De sociale constructie van de levensloop

Levensloop en zelf zijn lange tijd beschouwd als individualistische concepten
bij uitstek. Het zelf in de westerse wereld was een priv6-zelf, afgebakend van
anderen en het ontwikkelde zich los van hen. Individualisme en collectivisme
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werden als elkaars tegenpolen gezien (Jansz, 199la; Markus & Kitayama,
1991).

Het is kenmerkend voor de periode na 1975 dat nu in brede kring opvattin-
gen gemeengoed werden van een auteur die reeds stierf in 1934, maar die in
West-Europa en Amerika nauwelijks werd gelezen: Vygotsky. Hij stelde, dat
een mens zich niet autonoom ontwikkelt. Iedere functie in de culturele ontwik-
keling van het kind verschijnt twee keer en op twee niveaus: eerst op het
sociale  plan en later  op het individuele plan. Activiteitenpatronen  doen  zich
eerst voor op het externe niveau, als semiotisch gemedieerde sociale proces-
sen. Later verschijnen  zij  pas   op het interne niveau. De relatie tussen   de

interpsychologische processen werkte de auteur uit in het concept 'zone van
nabije ontwikkeling'. Hiermee bedoelde   hij het verschil tussen het actuele
ontwikkelingsniveau waar iemand als onafhankelijke probleemoplosser aan toe
is en het hogere niveau van de potentiele ontwikkeling. Het hogere niveau
komt tot ontwikkeling onder leiding van volwassenen of in samenwerking met
meer capabele leeftijdgenoten (zie Wertsch, 1985). Hogere cognitieve functies
ontwikkelen zich dus niet eerst binnen de beslotenheid van het individu. Iedere
hogere mentale functie, en daar zou men tijdsperspectief ook toe kunnen
rekenen,  is van oorsprong sociaal.

Hedendaagse theoretici onderkennen hoe belangrijk sociale betekenisgeving
is. Twee theorieen die daar blijk van geven zijn de leer van de sociale repre-

sentaties en die van het sociaal constructionisme. De leer van sociale represen-
taties is momenteel bij Franse sociaal-psychologen populair. Volgens
Moscovici zijn sociale representaties series van concepten, beweringen en
verklaringen, waarvan de oorsprong in de inter-individuele communicatie ligt.
Naar de mening van de auteur zijn zij in de huidige samenleving wat mythen
en bijgeloof vroeger waren: de contemporaine versie van common sense

(Moscovici,   1981:    181). Die alledaagse betekenisgeving   kan tot object   van
onderzoek gemaakt worden. Een van de onderwerpen is de identiteit in al haar
facetten, waaronder de temporele.

Het sociaal constructionisme besteedt aandacht aan betekenisgeving van de
levensloop. De gebeurtenissen die iemand meemaakt worden  tot een sociaal
ingebed verhaal verweven. Betekenisgeving is dus altijd betekenisgeving van
iets dat plaatsvond of zal geen plaatsvinden. Daarom kan men sociaal con-
structionisme beschouwen als narrativisme, een narrativisme dat evenwel niet
gelijk staat met fictie. Door gebruik te maken van een cognitief vermogen
worden gebeurtenissen in een temporeel kader gezet. Dat ze juist die ene
specifieke betekenis krijgen, dat juist dit specifieke narratief wordt verteld, ligt
evenwel niet zonder meer aan de gebeurtenissen en evenmin uitsluitend aan de
cognitieve ontwikkeling. Het narratief is veeleer het resultaat  van een sociale
en cultuurgebonden interpretatie.

Bij Jansz (199la, 199lb) vinden we hoe het zelf sociaal geconstrueerd
wordt, zonder dat het individu zijn of haar uniciteit verliest. Publiek en priv6
worden niet als tegengestelden beschouwd, maar als delen die wederzijds van
elkaar afhankelijk zijn. De onderlinge samenhang beschreef de auteur als een
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soort cirkelgang. Daarvoor werd een oorspronkelijk door Harrd (1983) ont-
wikkeld model in vier kwadranten gebruikt. De horizontale as geeft de dimen-
sie van de lokalisatie van het zelf aan. Die kan lopen van individueel naar
collectief. De verticale as, waar de manifestatie op afgetekend wordt, gaat van
publiek naar priv6.

MANIFESTATIE

publiek

publiek-individueel publiek-collectief

4                                      1

LOKALISATIE

individueel collectief

3                                         2

privaindividueel priva-collectiet

prive

Figuur 2.6 De conceptuele ruimte van het zelf in twee dimensies volgens Jansz (199lb).

We kunnen onze beschouwingen beginnen in kwadrant  1.  In dit publiek-collec-
tieve domein bevinden zich de morele openbare conventies. Het zijn de nor-
men en waarden van een samenleving. Verplaatsen we ons nu naar een meer
privt lokalisatie, dan zien we dat het individu samen met anderen de publieke
conventies leert gebruiken. De publieke moraal wordt een persoonlijke moraal.
De mens in zijn algemeenheid bevindt zich hier, de mens als persoon maar
nog niet als uniek zelf. Die stap wordt pas gezet van kwadrant 2 naar kwa-
drant  3,   als de sociale conventies niet alleen gekend worden,   maar  gaan   be-
staan als individuele eigenschappen. Hier ontstaat het zelf-narratief: het samen-
hangende verhaal over het leven, tot stand gekomen binnen culturele kaders.
Een narratief vraagt om publiek, wordt openbaar gemaakt aan anderen, 'gepu-
bliceerd' in kwadrant 4. Meestal zien we hier een herbevestiging van de
morele orde. Een narratief is daar immers van afgeleid. Maar men kan ook op
de bestaande orde reageren door die ter discussie te stellen. In deze zin kun-
nen publicaties vernieuwend werken. Uiteindelijk vormen de talloze publicaties
van een cultuur bij elkaar opnieuw morele publieke conventies, is de cirkel
rond en zijn we weer in kwadrant 1 beland. Deze versie van kwadrant 1 kan
gelijk zijn maar eventueel ook verschillen van de vorige versie (Jansz, 199la,
199lb).

De kringloop door de vier kwadranten is als de pirouette van een schaatser,
die de rondjes soms op dezelfde plaats op het ijs draait, maar soms ook iets
verschuift van plaats, waardoor de cirkel een spiraal wordt. Volgens de door
Jansz geschetste visie staat het zelf in die kringloop niet los van sociale insti-
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tuties, maar is het er ook niet ondergeschikt aan. Dat iemand bij de formatie
van een zelf-narratief reageert op de sociale context wil niet zeggen dat die
sociale context zijn of haar zelf-narratief veroorzaakt. Er blijft ruimte voor een
persoonlijke selectieve vertaling (Jansz, 199la). Die kan sociale normen en
waarden vervolgens weer beinvloeden.

Het zelf is dus niet afgezonderd, de mens is geen homo clausus maar er is

een voortdurende uitwisseling met anderen. Sociaal constructionisten spreken
dan  ook van  het zelf als dialoog (Hermans  et  al.,  1992).  Mede door  het  feit
dat de sociale relaties zo'n doorslaggevende rol spelen en de moderne mens
zoveel verschillende relaties aangaat splitst  het  zelf  zich  als   het  ware  op:
wanneer de relatie verandert, verandert ook het zelf. Het ene ware zelf, met
68n centraal middelpunt, 66Il voorgeschiedenis en 66n toekomst bestaat niet
meer. Zelf is een verslingering van allerhande relaties door elkaar (Gergen,
1987, 1990, 1994; Hermans et al., 1992). Met de woorden van Gergen: 'Das
Selbst ist nunmehr nichts als ein Knotenpunkt in der Verkettung von
Beziehungen' (1990: 197).

Hiermee is nog niet gezegd dat nu alle samenhang weg is. Ik beschouw zo'n
kluwen van vele relaties in tegenstelling tot Gergen (1990) en Hermans et al.
(1992) ook als een soort vorm van coherentie. Norbert Elias wees overigens
eerder al op het netwerk van onderlinge vervlechtingen waarin mensen zich
door de geschiedenis heen steeds meer zijn gaan bevinden. Om de tegenstel-
ling tussen publiek en priv6 op te heffen voerde hij het figuratiebegrip in. Een
figuratie staat niet gelijk met chaos of met aleatorie maar is een aan verande-
ring onderhevige vervlechting van een groep mensen die samen een bezigheid
hebben. Hun handelingen zijn, hoe verscheiden ook, toch onderling verweven
(Elias, 1939/1983, 1970/1984).

2.5.2  Levensconcepten als meerkeuze-trajecten

Levensconcepten zijn meerkeuze-trajecten geworden. Dit betekent dat ze
tegenwoordig multipel of meervoudig zijn, dat er in 66n persoon veel levens-
trajecten door elkaar spelen. Het houdt ook in dat er talloze keuzemomenten
zijn ontstaan.

Het zelf met zijn vele relaties is allereerst een multipel zelf. Voor het in-
gewikkelde moderne leven van deze tijd kan niet meer worden volstaan met
tan of enkele relaties. Voor het beroepsleven, de vrijetijdsbesteding, enz.
worden afzonderlijke lijnen uitgezet. De relatie in het beroepsleven met de ene
collega kan weer een andere lijn volgen dan met de andere collega. Volgens
Gergen zet de gezonde gelukkige mens in iedere situatie een ander masker op
(Gergen, 1972). De beperking tot twee gezichten: 66n voor het kantoor en 66n
voor thuis voldoet niet meer (Gergen, 1990: 197).

Een tweede kenmerk van meerkeuze-trajecten is het keuzeaspect. De keuze
is geen ongebreideld vrije keuze, omdat morele tijdgebonden normen hun
invloed doen gelden. Maar het keuzemoment is er wel. Het subject in een
zelfnarratief komt herhaaldelijk voor kruispunten te staan. Bij ieder kruispunt
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zijn verscheidene opties mogelijk. Breeuwsma (199Ob) heeft de keuzemomen-
ten in een levensloop gevisualiseerd (figuur 2.7).

A beginpunt

B

tijdl                              
            C

lee tiid
D

E

F

9                                                   G mogellike eindpunten

0--0<  mogeli ike levenslooptrajecten
0--0       feitelijke levensloop van een individu

Figuur 2.7 Keuzemomenten in een levenslooptraject (Breeuwsma, 1990a: 106)

Sociaal-culturele waarden plaveien sommige wegen en maken bepaalde keuzes

meer waarschijnlijk dan andere. Ook kan de keuze op een ander moment in de
levensloop weer aangepast worden of veranderen. Bij de overwegingen tot
keuze worden motieven tegenover elkaar gezet, wordt geanticipeerd op wat
mogelijk is en wat de consequenties zijn; verschillende possible selves worden
onder de loep genomen. De mogelijke zelven zijn te beschouwen als geperso-
naliseerde representaties van doelstellingen op een bepaald moment (Cross &
Markus, 1991; Markus & Ruvolo; 1989, Ruvolo & Markus, 1992).

Door het levensconcept als een meerkeuze-traject te beschouwen erkennen
we dat er niet 66n algemeen geldende juiste keuze is, maar een open einde.
'Juist' is de keuze die iemand in staat stelt zijn of haar huidige handelen ten
opzichte van zichzelf en anderen te rechtvaardigen. Omdat er verscheidene
soorten trajecten mogelijk zijn, heeft het niet zo veel zin 66n algemeen geldend
traject te zoeken. Voor de institutionalisering en chronologisering (zie para-
graaf 2.3.2) zijn de individualisering en biografisering in de plaats gekomen.
Er heeft een verschuiving plaatsgevonden 'vom Ende des Individuums zur
Individualilit ohne Ende' (Brose & Hildenbrand, 1988). Deze nieuwe indivi-
dualiteit kan opgespoord worden in de biografie.

2.5.3   Herwaardering voor de biografie

Psychologisch onderzoek waarvoor de biografie of meer in het algemeen het
egodocument gebruikt werd, is niet nieuw. In de dertiger jaren beleefde dit
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soort onderzoek een bloeiperiode. Het egodocument werd toen gebruikt om de
gedachtewereld van de adolescente jongen of het adolescente meisje te begrij-
pen. Toonaangevend waren de studies van Charlotte Buhler (bijvoorbeeld
Buhler, 1929), die ook in Nederland navolging kregen (Langeveld, 1961;
Roels, 1936; De Vletter, 1930). Men meende uit de beschouwingen van de
jeugdige in het egodocument zodanig materiaal te kunnen distilleren, dat van
daar uit algemene karakteristieken van het jeugdige ontwikkelingsstadium
zouden kunnen worden afgeleid. Dit soort onderzoek paste binnen de theorie
van geordende verandering. Jeugd werd beschouwd  als een statuspassage.  Het
biografisch onderzoek overleefde de theorieen van stabiliteit en geordende
verandering niet. Andere methoden om wetmatigheden in de levensloop op te
sporen werden gezocht en beter geschikt bevonden.

Recent is hierin verandering gekomen. Autobiografieiin en andere vormen
van zelfbeschrijvingen worden weer als bron opgepakt. De doelstelling is
echter veranderd.  Het  gaat  niet  meer  om het opsporen  van de algemene  ken-
merken van een ontwikkelingsstadium, maar om het vinden van een door
eigen verantwoordelijkheid en eigen recht bepaald leven. Het accent ligt eerder
op het specifieke van een geindividualiseerde keuzebiografie dan op het alge-
mene van een leeftijdscategorie (Du Bois-Reymond, 1992; Du Bois-Reymond
& Oechsle, 1990; Fuchs-Heinritz, 1983; Fuchs-Heinritz, KrOger & Ecarius,
1990). Er wordt gezocht   naar de betekenis die iemand door middel   van   een
biografie aan het eigen leven geeft. Die biografie, dat verhaal, is geen 'oerver-
haal' maar folk psychology (Bruner, 1990). In zijn boek Acts Of meaning
(1990) heeft Bruner aangegeven dat het sociaal geconstrueerde zelf het best
bestudeerd kan worden door naar de dagelijkse praktijken van mensen te
kijken. Deze opzet is moeilijk uitvoerbaar. Niemand kan een heel leven lang
in de voetsporen van een ander lopen en als dit wel mogelijk zou zijn, zou ons
volgen de betekenis veranderen. Onderzoek van de autobiografie biedt een
goed alternatief. Het gaat hierbij niet om de autobiografie als objectieve weer-
gave, maar als weergave van wat men denkt gedaan te hebben in bepaalde
settings, op een bepaalde manier en om bepaalde redenen.

Bruner is een relatieve eenling in zijn taalgebied. De meeste impulsen tot
biografisch onderzoek kwamen uit Duitsland. Maar in Nederland valt eveneens
hernieuwde interesse voor biografisch onderzoek waar te nemen. Zo was er
bijvoorbeeld een project, uitgevoerd bij de sectie Jongeren en Jeugdbeleid van
de Rijksuniversiteit Leiden, waarbij door middel van biografische interviews
onderzocht werd hoe levensconcepten veranderden (zie b.v. Du Bois Rey-
mond, 1992; Guit & Van Rooijen, 1990; Peters, 1992).

2.5.4 De formatie van voorwaardelijke levensplannen

De laatste decennia wordt individualiteit in toenemende mate geprefereerd
boven conformiteit. Belangrijker dan het ontwikkelingsstadium waarin iemand
verkeert, met de algemene kenmerken die overeenkomen met leeftijdgenoten,
is de eigenheid, datgene waarin iemand verschilt van anderen, een eigenheid,
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die tijdens het leven kan veranderen. Algemeen aanvaarde positieve eigen-
schappen verliezen hun kracht. Dit kan tot gevolg hebben dat idealen in de
vorm van voorbeelden op de achtergrond raken. Willen worden als een ideale
ander veronderstelt immers zowel conformatie als duurzaamheid.

Plannen verliezen hun geldigheid voor het leven, zij mogen steeds worden
bijgesteld. Uit een aantal mogelijke zelven wordt niet eenmalig, tijdens de
puberteitsperiode, gekozen maar telkens als daar behoefte aan is. Daarmee zou
het absolute karakter van de formatie van het levensplan in de jeugdjaren wel
eens verdwenen kunnen zijn. Deze verwachting is tegengesteld aan hetgeen de
socioloog Inglehart stelde. De waarden, die mensen opdoen in hun jeugdjaren,
blijven ze de rest van hun leven koesteren, was zijn stelling. Het zijn de
formatieve jaren. Daarom kunnen Ontwikkelingen van waarden voorspeld
worden (Inglehart, 1990: 68). Een dergelijke opvatting past eigenlijk binnen
de traditionele opvattingen  over de continurteit van de levensloop. Een gefrag-
menteerd en tijdens de levensloop voortdurend in ontwikkeling zijnd zelf is
niet te rijmen met het absolutistisch karakter van de formatieve jaren. De
plannen, die tijdens de jeugdjaren worden gemaakt, zijn wellicht in afnemende
mate eenmalig, enkelvoudig, voor een heel leven. Er komt bestaansrecht voor
verscheidene opties gelijkwaardig naast elkaar. Ik verwacht daarom, dat plan-
nen een conditioneel karakter krijgen. Ze gaan uit van diverse mogelijke
situaties.    Als   de ene situatie zich voordoet, voorziet een individu   op   de   ene
wijze te handelen. Als een andere situatie zich voordoet, wordt een andere

optie uit de kast gehaald. Waar men uiteindelijk uitkomt blijft open.

2.5.5 De betekenis van tijdsperspectief bij recente opvattingen

Bij recente opvattingen geeft tijdsperspectief, evenals bij de traditionele opvat-
tingen, zicht op de eigen levensloop. Ook nu wordt gezocht naar continuiteit,
naar hoe verleden, heden en toekomst samenhangen. Evenals vroeger wordt
door middel van tijdsperspectief antwoord gegeven op de vraag waarom din-
gen gebeuren zoals ze gebeuren. De aard van de samenhang is evenwel veran-
derd. De waarom-vraag wordt niet meer beantwoord in termen van oorzaak en
gevolg. Plausibiliteit heeft oorzakelijkheid vervangen. Het why Of explanation
heeft plaats gemaakt voor het why Of authorization (Harr6,  1989;  zie ook p.
67).  Het  zelf in relaties  kan niet volstaan  met Wn narratief, maar maakt  zo
veel verhalen als er relaties zijn. Ieder verhaal heeft een open einde. Er zijn
kruispunten.

Zoals bij figuur 2.4 en figuur 2.5 is ook bij figuur 2.8 tijdsperspectief weer-
gegeven met klossen garen. De tekening maakt de meervoudigheid van het zelf
duidelijk. Er is niet meer die ene draad, maar er zijn meer draden door elkaar,
die met elkaar verstrengeld zijn. De figuur geeft ook weer dat het lineaire
model verlaten  is. De verschillende draden lopen  niet dan richting  uit  en  ze
kronkelen soms. Evenals bij figuur 2.5 zijn er geen stippellijnen. Het is on-
mogelijk met zekerheid te voorspellen waar de klossen uiteindelijk uit zullen
komen.



73

* «i0 7 >t>
lilli              /

lilli

mil

Figuur 2.8 Tijdsperspectief in recente zelfopvattingen (1975-1995)

Het verschil met de aleatorische visie is dat hier toch een soort samenhang te
vinden is: de klossen zitten uiteindelijk allemaal vast aan dat ene kluwen.
Daardoor vormen  ze toch een bepaald geheel. Hoewel ze ieder een eigen ver-
loop hebben, gaan ze niet totaal verschillende richtingen uit. Nu moet nog
duidelijk gemaakt worden op welke ondergrond de klossen zich bevinden. Hoe
werkt de omgeving er op in? De basis is niet vast en onbeweeglijk, zoals dat
bij de traditionele zelfopvattingen het geval was (figuur 2.4). Ze bevinden zich
evenmin in een heftig schuddende bak, zoals aleatorische opvattingen sugge-
reren (figuur 2.5). Om duidelijk te maken hoe de omgeving op het kluwen met
klossen inwerkt kan het beste gebruik worden gemaakt van een beeld dat
Zeegers introduceerde: de metafoor van de wandelende eilanden. In de volgen-
de paragraaf wordt deze metafoor eerst besproken; vervolgens wordt uitgelegd
waarom dit beeld hier van nut kan zijn.

2.6 HISTORISCHE VERANDERINGEN

Om de culturele veranderingen van het zelf op langere termijn in kaart te
brengen werd door Zeegers (1988) de volgende metafoor gebruikt. Een mens
betreedt bij zijn of haar geboorte een cultuur, een archipel van wandelende
eilanden. Elk eiland staat voor een wijze van betekenisgeving. In dialoog met
anderen veranderen betekenissen. Eilanden staan aan erosie bloot. Oud land
kalft af in het westen. Door veranderingen in betekenisgeving ontstaat echter
ook nieuw land. Eilanden wandelen naar het oosten. De grond van een eiland
bevindt zich deels boven, deels onder het wateroppervlak. Het deel onder
water behoort tot de dieptestructuur. Die bestaat uit basale, vaak niet uitge-
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sproken, betekenis- en waardestructuren. De oppervlaktestructuur, het deel
boven water, veronderstelt altijd een dieptestructuur. Verandering van struc-
turen vindt plaats op het niveau waarop gecommuniceerd wordt en dat is aan
de oppervlakte, het zichtbare eiland. Om nu te vinden hoe die dieptestructuur
is  samengesteld,  om alledaagse vanzelfsprekendheden  van een cultuur  op  het
spoor te komen, om historische veranderingen aan het licht te kunnen brengen,
is een 'archeologische geografie van wandelende eilanden' nodig (Zeegers,
1988: 130-131).

Het beeld van de klossen garen kan toegepast worden op de door Zeegers
voorgestelde metafoor. Bij de traditionele zelfopvattingen is het leven als 68n
klos garen die een rechte, vooruit te bepalen lijn volgt. Dit kluwen is niet
zichtbaar op het wandelend eiland. De klos is er wel, maar zit volledig in de
diepte, meters onder het zand van het eiland verborgen. De elementen hebben
er geen vat op, omdat de klos zich in deze dieptestructuur bevindt. Bij de
recente zelfopvattingen ligt het kluwen van figuur 2.8 op het eiland. Sommige
klossen zijn niet zichtbaar omdat ze eveneens in de diepte zitten. Andere
drijven met de stroom mee. De stroming is van invloed op de richting. De
beweeglijkheid hangt niet alleen van de stroom af, maar ook van de verstren-
geling van de klossen aan elkaar. Het zelf is een 'dialogisch zelf (Hermans et
al.,  1992) of een  'zelf in relaties' (Gergen,  1987,  1994).

Het ontwerpen van het levensplan in de periode van 1955 tot 1975 maakte
deel uit van de dieptestructuur. Eenmaal gemaakt, bleef het bestaan. Univer-
seel geachte menselijke waarden inspireerden het plan. Huidige levensplannen
zijn meer polyvalent. Ze zijn gevoeliger voor afkalving en herziening. Ze
zitten slechts voor een deel dieper in de grond. Sommige aspecten (klossen)
zijn moeilijker los te wrikken dan andere. Het hangt er maar van af, hoe
stevig zij vastzitten en hoe hard het stormt.

Tabel 2.2 Traditionele en recente levensplannen

TRADITIONELE LEVENSPLANNEN RECENTE LEVENSPLANNEN
(1955-1975) (1975-heden)

Samenhang is univalent Samen]lang is polyvalent

Voorspelbaarheid vooraf Begrijpelijkheid achteraf

Formatie van 66n levensplan Formatie van verscheidene levensplannen

Het levensplan is absoluut De levensplannen zijn voorwaardelijk

Het levensplan heeft een gesloten einde De levensplannen hebben een open einde

Het levensplan bevindt zich grotendeels in de De levensplannen bevinden zich grotendeels in de
dieptestructuur van het zelf oppervlaktestructuur van het zelf

Ontstaan van het levensplan tijdens de puber- Ontstaan en voortdurende revisie van levensplan-
teitsjaren nen vanaf de puberteitsjaren
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In tabel 2.2 is in enkele steekwoorden weergegeven welke verschillen kunnen
worden verwacht tussen traditionele en recente levensplannen. Wat gebleven is
is de coherentie; betekenisgeving aan de levensloop is evenals vroeger samen-
hang maken. Wat veranderd is, is de aard van de samenhang en de structurele
plaats, waar deze samenhang gecre8erd wordt. Univalente coherentie, waarbij
de  toekomst  voor een groot  deel te voorspellen  was, is getransformeerd  tot
meervoudige, polyvalente coherentie. De relaties, de verstrengelingen met
elkaar, doen kluwens van zingeving ontstaan. De plaats van formatie van
samenhang is verschoven van de dieptestructuur naar de oppervlaktestructuur.
Samenhang in tegenwoordige zelfopvattingen is aan verandering onderhevige
zingeving, een weefwerk met vele facetten, ontstaan in communicatieve inter-
actie met anderen uit dezelfde cultuur.

In place of an ego enamoured of itself arises a sef instructed by cultural
symbols  [.. .] these narratives  give  us a unity which  is not substantial  but
narrative (Ricoeur, 1991: 33).

De nadruk ligt eerder op begrijpelijkheid achteraf dan op causale aspecten. Bij
een achterwaartse blik blijkt dat het einde de voorgaande gebeurtenissen nodig
had,   'but a narrative conclusion  can be neither deduced nor predicted'.  Het
begrijpen wordt gekarakteriseerd door het oordeel 'acceptable after all'
(Ricoeur,    1981:    170). Het recente levensverhaal wordt niet causaal,   maar
moreel, sociaal en psychologisch gerechtvaardigd. 'The Self as narrator not
only recounts but justifies' (Bruner, 1990). Het begrip verstaanbaarheid komt
in  de  plaats  van het begrip oorzakelijkheid. Narratieve constructies berusten
enkel op 'verisimilitude' (Bruner, 1991; Cohler, 1982; Faulconer & Williams,
1985).

2.7 BESLUIT

In dit hoofdstuk zijn lijnen uiteengezet voor verandering van betekenisgeving
aan de levensloop. Drie werkelijkheidsniveaus werden onderscheiden. Een
coherente levensbeschrijving heeft aandacht voor de reproductie van een
feitelijke gegevens. Maar ook de persoonlijke interpretatie en zingeving spelen
een rol. Dezelfde feiten kunnen immers verscheidene levensverhalen opleveren
en omgekeerd kunnen verschillende feiten toch tot soortgelijke verhalen leiden.
Persoonlijke betekenisgeving vindt altijd plaats in communicatie met anderen
in een bepaald cultuurgebied. De drie werkelijkheidsniveaus zijn geen niveaus
die elkaar wederzijds uitsluiten. Zij zijn complementen van elkaar, die geza-
menlijk het levensconcept maken.

Tijdsperspectief bestaat bij de gratie van de behoefte aan coherentie. Het
leven wordt voorgesteld  als een samenhangend verhaal.  De  aard van coheren-
tie is, zo werd hiervoor betoogd, paradoxaal van karakter; samenhang heeft
een plotstructuur. De balans van de tegenstrijdige elementen uit de paradox
van Ricoeur (1981) hoeft niet altijd precies in evenwicht te zijn.
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De verwachte veranderingen zijn af te lezen in figuur 2.9. Op basis van de
besproken literatuur ligt het in de lijn der verwachtingen dat in de periode van
ongeveer 1955 tot 1975 doelgerichtheid en opeenvolging van oorzaken en
gevolgen het zwaarst wogen. De betekenisgeving was univalent. Zo kon de
gedachte ontstaan dat jongeren in hun jeugdjaren het levensplan formeren.
Later (van ongeveer  1975 tot heden) lijken toeval, verrassing, en polyvalentie
zwaarder te gaan wegen. Begrijpelijkheid gaat dan oorzakelijkheid voor een
groot deel overvleugelen. Dit zou wel eens kunnen betekenen, dat het absolute
en onvoorwaardelijke levensplan plaats heeft moeten maken voor meer levens-
plannen, parallel aan elkaar, niet absoluut maar voorwaardelijk, die ieder een
eigen, onvoorspelbare kant op gaan. Conditionaliteit in plaats van voorspel-
baarheid.

veranderingen van betekenisgeving aan de levensloop

1955 •.- = miI=-1995

polyvalentie
betekenisniveaus

1111111'llil'llunivalentie

Figuur 2.9 Levensconcepten in verandering

Levensverhalen komen voor in alle tijden. De accenten in die verhalen kunnen
verschillen. Een narratief over de eigen levensloop kan noch de voorspelbaar-
heid noch de verrassing volledig missen.



Hoofdstuk 3
Metaforen van de levensloop

3.1     INLEIDING

De eerste verhalen die besproken worden zijn metaforen over de levensloop.
De keuze voor deze miniatuur-narratieven is niet toevallig. Het lukt bijna niet
een levensloop kort samen te vatten zonder daar een metafoor bij te gebruiken.
We spreken bijvoorbeeld, de hiervoor genoemde kritiek van Bourdieu ten
spijt,  over de levensweg  of de levenswandel. Metaforen hebben we nodig  in
het alledaagse denken over dit onderwerp.

Metaforen spelen ook een belangrijke rol in het wetenschappelijke denken.
De houding van de wetenschap tegenover memforen is over het algemeen
arbitrair geweest. Aan de ene kant wordt er, om een begrip uit te leggen, vaak
gebruik gemaakt van metaforen. Iedere psycholoog kent de metafoor van de
stoommachine om het driftleven van de mens uit te leggen of de vergelijking
van het menselijke denken met een computer. Ook in de wetenschap lijkt een
beeld soms nodig om een begrip duidelijk te maken. Desondanks is er een
zekere huivering.   Het APA Publication Manual, internationaal erkend   als
leidraad voor het schrijven van psychologische publicaties, raadt aan het
gebruik van memforen tot een minimum te beperken (1994: 46). Metaforen

zijn namelijk vaak misleidend omdat zij voor meer dan 66n uitleg vatbaar zijn.
Een dergelijk taalgebruik wordt  min  of  meer  op  66n lijn gezet met rijmelarij,
poatische expressies en het gebruik van clich6s. Dit is niet terecht. Metaforen
vormen geen dubieus, marginaal of illustratief, maar een essentieel bestanddeel
van het denken over de levensloop. Zowel in het alledaagse als in het weten-

schappelijke denken kunnen we er niet buiten. Het is nauwelijks mogelijk
verwachtingen ten aanzien van oils verleden, ons heden en onze toekomst uit
te spreken zonder er gebruik van te maken. Het is daarom belangrijk er
onderzoek naar te doen.

In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt besproken hoe metaforen een rol
spelen bij het verlenen van betekenis aan de levensloop en daarom psycholo-
gisch interessant zijn. Doordat de keuze voor bepaalde metaforen gangbaar
wordt, zowel in het dagelijkse leven als in de ontwikkelingspsychologie,
krijgen sommige kenmerkende aspecten van het leven sterke accenten in een
cultuur, terwijl andere juist worden onderdrukt. Zo ontstaat een metafoor van
de levensloop als een miniatuur-narratief met een cultuurspecifieke betekenis.

Als metaforen een grote rol spelen bij de betekenisgeving ligt het voor de
hand empirisch te onderzoeken welke metaforen precies gebruikt worden. In
het tweede deel is gezocht naar de betekenis die heden ten dage in het alle-
daagse leven aan levensloopmetaforen wordt gegeven. Een aantal metaforen is
op een rij gezet en studenten hebben er hun oordeel over gegeven. Hier komt
aan de orde welke hen het meest aanspraken en hoe zij een positieve waarde-
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ring motiveerden. Bovendien wordt aandacht besteed aan metaforen, die
studenten zelf nog wisten te vinden.

In het derde deel tenslotte worden keuzes voor metaforen en de motivaties
daarvan in verband gebracht met theorie8n over veranderende zelfopvattingen,
zoals die besproken zijn in hoofdstuk 2.

3.2      WAT EEN METAFOOR IS, WAAR ONIWIKKELINGSMETAFOREN VOORKOMEN EN
WAAROM ZE BELANGRIJK ZIJN

3.2.1 Begripsomschrijving

De term metafoor komt in de Poetica van Aristoteles voor en wordt daar
uitgelegd als: 'het gebruik van een vreemde naam door overdracht van
geslacht naar soort, of van soort naar geslacht, of van soort naar soort, of
door gelijkenis, dat wil zeggen: evenredigheid' (onder meer geciteerd door
Draaisma, 1993: 19). Draaisma besprak de twee karakteristieke eigenschappen
van het begrip: het gebruik van de 'vreemde' naam en de 'overdracht' van
betekenis. Het eerste kenmerk verwijst naar de afwijking van de gewone
context. Het begrip overdracht geeft aan dat de connotaties van het woord in
de gewone context zijn overgebracht naar een nieuwe, vreemde context. Aan
deze laatste karakteristiek dankt het begrip zijn naam: mempherein betekent
letterlijk: transporteren, overdragen.

Hoewel de definities, waar men momenteel van uitgaat, onderling wel
verschillen, is de omschrijving die Aristoteles gaf in grote lijnen bewaard
gebleven. Tegenwoordig wordt een metafoor vaak kortweg gedefinieerd als het
begrijpen en ervaren van een categorie dingen in termen van een andere
categorie (b.v. Lakoff & Johnson, 1980: 5). A 'is' B of A 'is als' B. De
eerste categorie wordt topic genoemd, de tweede categorie heet vehicle
(Jackson & Michon, 1992: 352-253). Bij de vergelijking 'Het leven is het op-
en afgaan van een ladder' bijvoorbeeld is het leven een topic en het op- en
afgaan van een ladder een vehicle.

Een traditioneel en veel gemaakt onderscheid is dat tussen 'letterlijk' en
'metaforisch' taalgebruik. Soms werden de twee wijzen van taalgebruik met
elkaar vergeleken en delfde de metaforische het onderspit. Metaforen werden
bijvoorbeeld door de oude Grieken als ornamenten gezien. Beelden werden
later ook beschouwd als illustraties voor het gewone volk, voor de ongeletter-
den. Locke zag het gebruik van metaforen als een ondeugd of gebrek. Heel
negatief was men tijdens het logisch positivisme (zie Van Brabant, 1986: 424-
425; Van Delft, 1997). Volgens dit paradigma is voor de exacte beschrijving
van een fenomeen de metaforische weergave minder geschikt. In feite zijn alle
verschijnselen, zo meende men, letterlijk te beschrijven. Metaforen kunnen
ook altijd teruggebracht worden tot letterlijke beschrijvingen. Gebruik van de
metafoor is een soort omslachtige, bloemrijke manier van zeggen. Er worden
trucks of spelletjes gespeeld met de letterlijke taal. De poetische verbeel(ling
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staat daarbij centraal. Keuze voor een metafoor is een zaak van taal, niet van
denken en handelen. Zoiets is aardig in de esthetiek of in de literatuur, maar
niet van belang in de wetenschap of het dagelijkse sociale leven. Immers, de
kenmerken van omslachtigheid en vaagheid werken onnauwkeurigheid in de
hand. Metaforen zijn vaag omdat hun betekenis ambigu is. Zij zijn poly-inter-
pretabel. Zij zijn 'slechts' menselijke bedenksels. Metaforische taal is gecon-
strueerd en subjectief,   zo werd verondersteld. Letterlijke taal daarentegen
schakelt onnauwkeurigheid uit. Ze is exact en objectief (zie b.v. de be-
sprekingen van Ortony, 1993: 2 en Rohrer, 1995). Ook in de cognitieve
psychologie werd het gebruik van metaforen door sommigen verdacht gevon-
den. Volgens Rohrer zou de analogie met de computer daar wel eens debet

aan kunnen zijn. De mathematicus Alan Turing bewees dat de werking van
digitale computers in principe reduceerbaar is tot eindige algoritmen. Uiteinde-
lijk kan worden volstaan met de categorie8n waar en niet waar. Dit reduc-

tieproces is een bij uitstek letterlijk proces. Variabelen kunnen niet een beetje
waar zijn. Beeldspraak is dat altijd, ze heeft steeds een zekere dubbelzin-

nigheid in zich. Als we het menselijk denken beschouwen als een Turing
machine gaan we op zoek naar de ware weergave van de buitenwereld in de
hersenen. Ook het denken wordt dan gezien als een eindige reeks absolute
processen. Het wordt daarmee ook tot een uitgesproken letterlijke activiteit
verklaard.   In dat geval heeft  het geen enkele zin metaforen te onderzoeken

(Rohrer, 1995). Tot op de dag van vandaag komt de mening voor dat het
gebruik van beelden een noodzakelijk kwaad is, een onvermogen, dat eens
overwonnen zal worden. Zo staat in de toelichting bij een themadag 'Beeld in
de  wetenschap',  die de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschap-
pen op 12 mei 1997 organiseerde: 'Beelden kunnen behulpzaam zijn om een
bewering te voelen of aanschouwelijk te maken maar om een bewering te
bewijzen zijn ze niet voldoende. Het doel blijft daarom kennis te vatten in
heldere uitspraken die eenduidig en ondubbelzinnig vastleggen wat we hebben
ontdekt. Het is echter nog niet gelukt het gebruik van beeldmateriaal, of zelfs
maar van beeldspraak, geheel uit te sluiten'.

Niet iedereen is het eens met de marginale rol van beeldspraak, zoals die in
het bovenstaande geschetst  werd. Soms werden kritische geluiden geuit  (zie
b.v. Lakoff & Johnson, 1980: 186 e.v.; Munz, 1990: 135 e.v.; Ortony, 1993:
2; Peeters, 1994: 230-231 en Rohrer, 1995). Dat die geluiden terecht waren

blijkt wel uit het feit, dat metaforen niet weg te denken zijn uit het leven.

3.2.2 Ontwikkelingsmetaforen in het dagelijkse leven

Als het juist zou zijn dat er vooral nadelen kleven aan het gebruik van
metaforen, waarom komen ze dan in het dagelijkse leven vaak voor? Want dat
ze voorkomen is zeker. Ook met betrekking tot de levensloop zijn ze te
vinden. We spreken over de levensweg, over de bloei van het leven, over de
levensavond of over de herfst van het leven. We gebruiken in plaats van een
tijdsaanduiding een plaatsaanduiding en zeggen dat de toekomst vddr ons ligt.
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We vergelijken het leven met een weefwerk: 'Elke dag een draadje maar
maakt een hemdsmouw   in   het   jaar'. De levensperiode   na de kinderjaren
noemden  we  ooit de periode 'tussen servet en tafellaken'.

Maar ontwikkelingsmetaforen zijn niet alleen in het alledaagse denken van
westerlingen in Nederland te vinden. Zo kennen groeimetaforen, waarbij het
leven met een boom of plant wordt vergeleken een lange traditie en bestaan ze
in uiteenlopende culturen. In Japan waren ze al aanwezig in de zeventiende en
achttiende eeuw, bijvoorbeeld bij Tokugawa Ieyasu in 1615 en ze worden er
tot op heden gebruikt (Chen, 1996). In Zambia zijn ze ook te vindent (Serpell,
1996) en in Zweden eveneens (Aronsson & Sandin, 1996).

Zijn mensen van alle culturen in hull dagelijks taalgebruik min of meer
dichters? Waarom de omweg van de metafoor gebruikt als rechtstreeks zeggen
gemakkelijker, directer en beter is?

3.2.3   Ontwikkelingsmetaforen in de psychologie

In de wetenschap zijn metaforen eveneens aanwezig, ook in de psychologie.
Het voert te ver hier tot in de details op in te gaan. Volstaan kan worden met
een verwijzing naar het werk van Nisbet (1969), Russelman (1983), Vroon en
Draaisma   (1985) en Draaisma   (1993).    Voor deze studie   zijn   met   name   de
metaforen  op het gebied van ontwikkeling en levensloop van belang. Hoewel
volgens Cruts (1991: 134) het dagelijkse leven wat deze thema's betreft
metaforischer van kleur is dan de academische psychologie -de metaforen in
de psychologie zijn naar zijn mening over het algemeen terug te voeren tot een
paar modellen- spelen metaforische beelden, die de levensloop symboliseren,
in de ontwikkelingspsychologie wel degelijk een rol. Allereerst is het bijna
niet mogelijk iets over de levensloop te zeggen in een mal waar iedere
metafoor ontbreekt. Ontwikkeling is zelf een metafoor, evenals levensloop, de
weg naar volwassenheid, of ontplooiing. Dergelijke symbolen zijn dermate
geontologiseerd, dat hun metaforisch karakter nauwelijks nog onderkend
wordt. Misschien zijn veel van deze beelden zover uitgesleten, dat de oor-
spronkelijke beeldspraak verloren gegaan is, omdat er nauwelijks nog sprake
is van overdracht  van het ene begrip  naar het andere. Ze worden daarom  ook
wel dode metaforen genoemd (Draaisma, 1993: 23). Maar tot deze impliciete
beelden beperkten ontwikkelingspsychologen zich niet. Om duidelijk te maken
hoe de ontwikkeling verloopt heeft menig auteur expliciet de toevlucht
genomen tot zelf verzonnen metaforen of tot metaforen uit het dagelijkse
leven, die naar het wetenschappelijk domein werden getransponeerd.

Tabel 3.1 geeft een overzicht van metaforen van levensloop en ontwikke-
ling, die in de ontwikkelingspsychologische literatuur gebruikt zijn. De tabel is
bedoeld als een indicatie en pretendeert geen volledigheid.

1 Een Zambiaans spreekwoord zegt: 'Ku-ongola m'tengo mpoyamba' (een boom
wordt  in de rechte vorm gebracht  als  hij  jong is) (Serpell,   1996).
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Tabel 3.1. Ontwikkelingsmetaforen  in de ontwikkelingspsychologische literatuur

Metafoor Auteur Jaartal van publicatie

Rivier of stroom Preyer 1912

Nossent 1988

Brug Douvan & Adelson 1966

Puzzel Douvan & Adelson 1966

Toneelstuk Goffrnan 1959

Harrd 1977

Verhaal Back 1989

Kotre & Hall 1990

Gergen & Gergen 1988

Film Snyder & Feldman 1980

Complex van wegen ingaan Nossent 1988

Boom met twijgen Klopfer 1988

Schroots 1988

Plant of bloem Cruts 1991

Van rups tot vlinder Klopfer 1988

Beklimmen van ladder Cruts 1991

Soudijn 1992

Weefgetouw Spranger 1924

Roberton 1988

Klokken Kotre & Hall 1990

Seizoenen Kotre & Hall 1990

Muziek Grotevant 1993

Gregg 1991

Computer Bates & Elman 1993

Cantor & Kihistrom 1987

Markus 1977

Bestempeld zegellak Klopfer 1988

De opleiding tot piloot Soudijn 1992

Hypotheek Soudijn 1992

De tocht van Odysseus Soudijn 1992

Een pionier op het gebied van ontwikkelingspsychologie vergeleek de ontwik-
keling met een rivier en schreef:

Das seelische Werden gleicht einem Strome, in den niemand zweimal
hineinsteigt. Wie dieser entspringt es aus dunkler Tiefe als klarer Quell
unerforschlich, spiirlich nur rieselt das Wasser anfangs zu Tage und sam-
melt sich langsam im stillen zum murmlenden Bache. Bald schlagen jedoch
mit zunehmender Bewegung kleine Wellen  an die  Ufer  [...]. Der Eigensinn
bricht sich am Wiederstande der Welt. Hat sich endlich der Sturzbach seine
Bahn im Gebirge siegreich erkampft, sich an seine Umgebung angepasst,
dann eilt er bald gliinzend und glatt, bald machtig brausend dahin, als wenn
er, dem sturmischen Knaben gleich, weite Ziele erreichen und doch sich an
das Herz der Mutter schmiegen wollte, die Hochflut des sprudelnden
Lebens zu mildern. Spiegelnd, ruhig, kraftvoll, Segen spendend und
belebend, wird er zuletzt selbst Herrscher und geht auf in dem Ozean, dem
er entstieg (Preyer,   1912:     IX).
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In recenter literatuur maakte Sylvia Nossent (1988: 103) eveneens de vergelij-
king met een rivier. Douvan en Adelson noemden de brug.

The metaphor commonly chosen for discussion of adolescent development
has the bridge as its central image. The child at this period is pictured
between two worlds, closer to childhood, but with his back turned to it,
facing the adult status that lies ahead, on the other side of the adolescent
pass (Douvan en Adelson, 1966: 22).

Met dit beeld waren de auteurs het overigens niet eens. Liever kozen zij voor
het beeld van de puzze[.

The future enters adolescent identity like a crucial piece omitted from a
picture puzzle. The color and content of the piece are missing, but the shape
is established, and bears an intimate relationship to bordering pieces
(Douvan & Adelson, 1966: 22).

Verwijzingen naar het leven als een toneelstuk vinden we ook. Mensen spelen
een rol in het leven (o.a. Goffman, 1959; Harr6, 1977). Ook is het leven als
een verhaal beschreven (Back, 1989; Kotre & Hall, 1990; Gergen & Gergen,
1988) of als een jilm (Snyder & Feldman,  1980). En Nossent (1988:  102)
maakte de vergelijking met een complex van wegen, waarbij je steeds kiest
welke weg je inslaat.

Schroots (1988: 320-321)    zag de ontwikkeling   als   een   boom, die steeds
meer zijtakken ontwikkelt. Cruts (1991: 137) maakte eveneens gebruik van
een groeimetafoor: de groei van een plant of bloem. Deze auteur noemde ook
het beeld van ontwikkeling als een beklimming door middel van een ladder.
Roberton (1988) gebruikte het beeld van het wedgetouw. Maar geruime tijd
v66r zijn artikel was deze metafoor al bij Spranger te vinden (Spranger, 1955:
52-53).   Kotre  en  Hall (1990) hebben de levensloop beschreven in termen  van
klokken en seizoenen. Grotevant (1993) noemde de verwantschap met zingen
in een koor. Gregg legde eveneens de relatie met muziek. Het meervoudige
zelf werd met een fuga vergeleken. In een fuga komen variaties op een
centraal thema voor. De verschillende stemmen treden met elkaar in dialoog
en vormen een harmonisch en melodisch geheel. Ook in een levensverhaal is
een dergelijke dialoog te vin(len: verschillende en zelfs tegengestelde delen van
het zelf vormen samen een totaliteit, te vergelijken met een muziekstuk
(Gregg, 1991). Bates en Elman (1993) hielden zich bezig met het belang van
de  computermetafoor  voor het denken over ontwikkeling. Zij waren  niet  de
eersten en enigen (zie b.v. ook Cantor & Kihlstrom, 1987 en Markus, 1977).

Volgens Klopfer (1988) kunnen verschillen van opvatting over de invloed
van vroege kinderjaren op de latere ontwikkeling worden uitgedrukt in drie
metaforische modellen. Bij het eerste model (Pragung),zijn de kinderjaren te
beschouwen als een soort zachte zegeUak. Bij het ouder worden wordt de lak
harder en het patroon van de stempel, vroeger erin gezet, is onherroepelijk
geworden. Het tweede model, van metamorfose, ziet de ontwikkeling als een
transformatie, zoals de rups later een vlinder wordt. De derde metafoor geeft
het meeste krediet aan omgevingsfactoren. Het is het beeld van de twijg,  die
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op een bepaalde manier gebonden en geleid wordt en daarom in de gewenste
richting groeit:  'As the twig is bent so grows the child'.

Ook Soudijn (1992) heeft mogelijke ontwikkelingspsychologische invals-
hoeken eens aan de hand van enkele modellen besproken. Het trapmodel,
waarbij het leven gezien wordt als gestadige opgang, gevolgd door neergang,
doet in de hedendaagse psychologie naar zijn mening niet veel opgeld meer.
Drie andere modellen daarentegen vinden nog wel veel steun. Allereerst het
pilotenmodel. Om later iets goed te kunnen moet je veel oefenen. Een goed
piloot heeft een ervaring van duizenden vlieguren. Een ander model is het
hypotheekmodel. Wie nu investeert moet later terugbetalen, steekt zich in de
schulden. Wie ondoordacht handelt kan daar later veel narigheid van ondervin-
den. Tenslotte is er het Odysseusmodel. De tocht van Odysseus na de
Trojaanse oorlog was een tocht met veel hindernissen. Steeds moesten nieuwe
problemen opgelost worden. Ook het leven is een tocht met hindernissen.

Zelf heb ik in hoofdstuk 2 de metafoor van de klossen garen gebruikt.

3.2.4 Waarom ontwikkelingsmetaforen belangrijk zijn

Wat bewoog mensen ertoe de ontwikkelingsgang met beeldspraken weer te
geven? Waarom beperkten zij zich niet tot letterlijk taalgebruik? Het primaat
van letterlijk taalgebruik is bij Wittgenstein een onderwerp van discussie.

Wittgenstein ontkende niet, dat het beeld verstrengeld is met de werkelijkheid,
maar hij stelde wel de gelijkheid van beeld en werkelijkheid ter discussie

(1971: 16-19). Het positivistisch denken over metaforen werd ook door
anderen bekritiseerd (zie Lakoff & Johnson,   1980:  3;  Munz,   1990:   135  e.v.;
Peeters, 1994: 230-231). Als metaforen vertalingen zouden zijn van eerdere
letterlijke mal, zou het begrijpen ervan meer tijd in beslag moeten nemen. Dit
blijkt niet het geval te zijn. Twijfel ontstond dan ook aan de mening dat
metaforen overbodige franje zouden zijn. Er is geen neuropsychologische basis
voor een strenge scheiding tussen letterlijke en metaforische taalverwerkings-
processen gevonden (Rollrer, 1995). Het onderscheid wordt in toenemende

mate gezien als een gradueel onderscheid, dat niet van essentieel belang is
(Gergen, 1990b; Leary, 1990: 6; Ortony, 1993). Immers: is niet alle mal min
of meer geconstrueerd? De bewustwording hiervan heeft geleid tot een
constructivistische traditie in het denken over metaforen (Ortony, 1993: 2). In
hoofdstuk 2 werd besproken dat, te beginnen met Janet, werd onderkend dat
het levensloopnarratief het leven niet sec weergeeft, maar uit chaotische

gebeurtenissen als het ware een levensloop schept. Een van de manieren,
waarop betekenis wordt verleend is op een selectieve manier een metafoor
kiezen.

Hoewel men gebruik van de computermetafoor in de cognitieve psychologie
kan zien als de medeveroorzaker van het instandhouden van letterlijke taal,
kan de vergelijking ook als het uitgangspunt dienen voor een andere manier
van denken. Net als een computer is de menselijke geest in staat informatie op
verschillende manieren te bewerken. Neisser formuleerde zijn kritiek op
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theorieen, waarbij inzicht wordt gelijkgesteld met het opnemen van plaatjes in
de geest, als volgt:

The ancient theory of eidola, which supported that faint copies of objects
can enter the mind directly, must be rejected. Whatever we know about
reality has been mediated (Neisser, 1966: 3).

Kon de arts-filosoof Lamettrie  in  1747 nog zeggen dat de hersenen een scherm
zijn, waarop de objecten uit de wereld als door een soort toverlantaarn precies
projecteerd worden (zie Draaisma, 1995: 98), deze opvatting snijdt al lang
geen hout meer. Opnemen van informatie is geen passief proces. Niet alle
aspecten  van de buitenwereld nemen  we  in  ons  op.   Er is altijd een zekere
selectie. Informatie wordt soms ook vanuit eigen gedachten aangevuld. Zoeken
naar metaforen is een van de vormen van mediatie. Kenmerkend voor de
metaforische systematiek is immers ook oplichten en verbergen (Lakoff &
Johnson, 1980: 10-13).

Metaforen zijn dus specifieke taaluitingen, waarin twee begrippen met
elkaar worden vergeleken. Zij kunnen niet zomaar vertaald worden in
letterlijke taal. Zij hebben een eigen intrinsieke mediBrende waarde, die verder
reikt dan het literaire domein. Ze lichten op en verbergen, maar niet willekeu-
rig. Belangrijk in dit proces is de sociale functie. Overal, waar mensen bij
elkaar zijn of elkaar iets zeggen zijn ze dan ook te vinden. Ze zijn er in het
alledaagse leven. Ook in de wetenschap ontbreken ze niet. Op de sociale
betekenis wil ik nu eerst ingaan (paragraaf 3.3). Vervolgens wordt die beteke-
nis van metaforen weer geplaatst in de bredere context van de cultuur, waarin
ze voorkomen (paragraaf 3.4).

3.3    DE SOCIALE BETEKENIS VAN 0NrWIKKELINGSMETAFOREN

Metaforen zijn constructen met een drievoudige sociale betekenis: uitleggen,
ordenen en constitueren. Ze zijn te beschouwen als explicatoren, als narratie-
ven die chaotische gebeurtenissen zin geven en als generatoren.

3.3.1 Metaforen als explicatoren

Metaforen zijn niet uitsluitend taalkundige fenomenen. Belangrijker dan het
talige is het conceptuele niveau. Metaforen helpen concepten duidelijk te
maken (Lakoff, 1993: 203; Lakoff & Johnson, 1980: 5). E6n belang van
metaforen is hun didactisch vermogen. Ze kunnen soms een verschijnsel
duidelijk maken daar waar letterlijke beschrijving niet mogelijk is of tekort
schiet (Crider & Cirillo, 1991; Peeters, 1994: 231).

Metaphor expresses economically and vividly what would be prolix or
impossible without it. It captures those features of things that are not
effectively communicated by the conventional use of words (Crider &
Cirillo, 1991: 175).
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Meestal is de metafoor er dan ook eerder dan de letterlijke beschrijving
(Munz, 1990: 136-139). Uiteindelijk heeft bijna alle kennis haar wortels in
metaforische denkwijzen (Lakoff & Johnson,   1980:   56 e.v; Leary,   1990:   2).
Ook bij begrippen als levensloop   en tijd spelen metaforen een grote    rol.
Volgens Rigotti (1986: 157, zie ook Lakoff, 1993: 203) kan men over tijd
zelfs enkel en alleen maar spreken door middel van metaforen. Draaisma
(1992: 26-27) noemde deze explicatieve functie de Comeniusfunctie. De
zeventiende eeuwse filosoof en pedagoog Comenius bepleitte aanschouwelijk
onderwijs; ook metaforen leggen abstracte begrippen aanschouwelijk uit. Ze
zijn daarom vaak visueel en grafisch. Het picturale element biedt het voorstel-
lingsvermogen ondersteuning (Crider & Cirillo,   1991: 175, Draaisma,   1995:
98; Jackson & Michon, 1992: 352). Het is niet toevallig, denk ik, dat we
metaforen een vorm van beeldspraak noemen.

Bij tijdsperspectief zijn metaforen dus van substantieel belang. Tijdsperspec-
tief en ontwikkeling zijn door middel van metaforen veel beter uit te leggen
dan door middel van letterlijk taalgebruik. Het is nauwelijks of misschien wel
helemaal niet mogelijk iets over die begrippen te zeggen op een manier,
waarbij iedere metafoor ontbreekt. Bij het begrip ontwikkeling gebruiken we
66n metaforisch woord en iedereen weet wat bedoeld wordt. Het is moeilijk
ontwikkeling in uitsluitend letterlijke taal te omschrijven; als het al zou lukken
zouden er veel woorden voor nodig zijn. Alleen al vanwege het didactische
belang kan een studie over tijdsperspectief niet aan metaforen voorbij gaan.
Maar er is meer.

3.3.2 Metaforen als miniatuur-narratieven, die losse en chaotische gebeur-
tenissen zin geven

Metaforen zijn te beschouwen als narratieven van 66n regel. In heel compacte
vorm dragen zij de eigenschappen in zich, die in hoofdstuk 2 als karakteris-
tieken van het narratief werden besproken.

Door middel van een metafoor wordt een soms nog onsamenhangende
perceptie van de buitenwereld omgezet in een miniatuur-verhaal, waarin de
werkelijkheid begrijpelijk wordt gemaakt. Over de zingevende betekenis van
beeldspraak is geschreven door Wittgenstein. In het beeld verhouden dingen
zich op een bepaalde manier tot elkaar. Elementen in een beeld hangen samen,
vormen een structuur (Wittgenstein, 1971: 16-17). Bij deze filosoof leest men
niet dat de werkelijkheid zelf structuur heeft, maar enkel, dat die er volgens
het beeld is. Metaforen 'organize perceptions endowed with meaning, supply-
ing reality with an intelligible structure' (Rigotti, 1986: 157). Door het
construeren van samenhang krijgt de werkelijkheid voor onszelf en anderen
zin. Toegepast op het begrip ontwikkeling betekent dit het volgende: op het
moment dat we de levensperiode tussen 0 en 21 jaar ontwikkeling hebben
genoemd, hebben we structuur aangebracht in die periode, we hebben er een
bepaalde betekenis aan gegeven. Dat gebeurde door middel van een proces van
oplichten en verbergen. Toen het woord voor het eerst gebruikt werd om het
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leven van baby tot volwassene aan te duiden, werd daarbij een keuze gemaakt
uit een aantal gebeurtenissen, die bij kinderen vaak voorkomen. In die keuze
speelt de betekenis van uitvouwen van wat in compacte, besloten vorm al
aanwezig was een belangrijker rol dan bijvoorbeeld onvoorspelbaar gedrag of
persoonlijke karakteristieken, terwijl die laatstgenoemde kenmerken toch ook
voorkomen.  Maar we noemden de eerste decennia van het leven geen zeepbel,
die ieder moment zijn vorm verloren kan hebben. Daarmee hebben we
sommige kenmerken in de genoemde levensperiode overbelicht en andere in de
schaduw gezet om zo, voor onszelf en voor anderen, een betekenisvol geheel
te verkrijgen.

Metaforen bezitten de belangrijkste kenmerken van een narratief. Narratie-
ven worden gekenmerkt door een dichotomie tussen voorspelbare samenhang
aan de ene kant en polyvalentie, verrassing aan de andere kant. Deze tweezij-
digheid is ook in de structuur van een metafoor te onderkennen, namelijk in de
dichotomie ontdekking-uitvinding. Enerzijds is er het aspect van logisch
voorspelbaar vervolg. Topic en vehide staan met elkaar in een rechtstreeks
verband. De uitdrukking van 66n van mijn proefpersonen: 'het leven is een
balletje dat rolt' komt vanzelfsprekend over. Niemand zal vreemd opkijken
van de uitspraak. De vergelijking lijkt al zo lang te hebben bestaan als er met
ballen gespeeld werd, alsof het verband tussen het leven en een bal v66r deze
uitspraak al bestond. In die zin lijkt het alsof metaforen 'ontdekt' kunnen
worden. Anderzijds is er het aspect van polyvalentie. Vooraf valt niet te
voorspellen welk begrip als vehicle gekozen wordt. De koppeling is een
verrassing. Wanneer ik iemand in een vragenlijst laat invullen: 'het leven is
. . . . . . '  kan  er  op de stippels in principe van alles worden ingevuld.   Een  bal  is
66n mogelijkheid uit duizenden. In die zin lijkt het of metaforen niet ontdekt
worden, maar zijn uitgevonden. Deze dichotomie, die aan beeldspraak eigen
is, is beschreven door Kousbroek (1989):

[...]  het  opmerkelijkste  is de stilzwijgende veronderstelling  dat  [(lie]   sym-
bolen gevonden worden   'in de Natuur'. Alsof  ze  niet door mensen waren
gemaakt, niet uitgevonden maar ontdekt; ontdekt zoals Columbus Amerika
ontdekte.  [...]  Wat mij intrigeert en waarover voor zover  ik  weet  niet  veel
is geschreven, is die dualiteit van bedacht/ontdekt, die zo karakteristiek is
voor symboliek (Kousbroek, 1989).

3.3.3   Metaforen als generatoren

Niet alleen verduidelijkt een metafoor een begrip daar waar letterlijke taal te
kort schiet en is ze betekenisgever daar waar de werkelijkheid zonder de
metafoor nog ongestructureerd voorkomt, metaforen werken soms ook
constituerend en genererend.

[...] metaphor serves   as tile critical device by which theoretical forms  of
understanding are generated and transformed in the sciences - and more
informally in the culture at large. Metaphor, in other words, furnishes the
essential foundation  for new avenues of investigation (Gergen, 199Ob).
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Behalve door Gergen is de genererende werking in de literatuur over metafo-
ren belicht door de zogenaamde interactietheorie (onder meer besproken door
Draaisma, 1993: 22-25; Leary 1990: 15 en Overton, 1991).

Laten we weer het voorbeeld van ontwikkeling nemen. Toen aan de term
ontwikkeling een bepaalde betekenis was gegeven, raakte die ingeburgerd in
het wetenschappelijk circuit, maar eveneens daarbuiten. In een proces van
proto-professionalisering werden ouders steeds meer de 'deskundigen' die
weten welke ontwikkeling zij van hun kinderen mogen verwachten. Met hun
kennis van ontwikkelingsstadia in het achterhoofd keken zij naar hun kind. Ze
keken dus op een bepaalde wijze selectief en daarbij zagen ze datgene waar zij
naar op zoek waren. Uiteindelijk gingen kinderen zich naar die verwachtingen
gedragen. De metafoor werkte als een sef-BMiling prophecy.

Rigotti schreef over de genererende werking van metaforen, die betrekking
hebben  op  tijd:

[...]  by  continuing to repeat  that time passes or flies,  we  end by actually
imaging it as a person or a winged being, perhaps deducing from the
metaphor or personification a whole series of properties which we then
attribute to the subject 'time' (Rigotti, 1986: 158).

Overigens is de genererende werking niet eenzijdig. Metaforen komen niet
toevallig  uit de lucht vallen (Lakoff & Johnson,   1980:   18). De keuze  voor  het
woord ontwikkeling is niet willekeurig geweest. Wel beschouwd maken
metaforen deel uit van een cyclisch proces. Overton heeft dit mooi in beeld
gebracht.

/* METAPHOR N+ 
C            b.

OBSERVATION WORLD VIEW
Experiments

  CONCEPT,/
Theory

Figuur 3.1 De metafoor in Overton's kringloop van kennis (Overton,  1991:  67)

Bij het verwerven van kennis staat het metaforisch proces centraal. Observa-
ties leiden tot concepten, maar dit is slechts een deel van het plaatje. Obser-
vaties leiden allereerst tot metaforen. Waarnemingen die eerst nog ongestruc-
tureerd zijn, krijgen door de metafoor een bepaalde zin. We hebben immers
nog niet meteen woorden voor de nieuwe dingen, die we door middel van
observeren zien en we gebruiken daarom beelden, die ons wel bekend zijn.
Deze beelden worden met hun betekenis geintegreerd in het totaal van ons
wereldbeeld. Daardoor gaat ook het wereldbeeld zelf er anders uit zien. Dit
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leidt tot nieuwe theorie8n, die vervolgens ons observeren weer beinvloeden
(zie Crider & Cirillo, 1991: 177; Overton, 1991: 66-70). De hier beschreven
kringloop is nogal complex. Zo kan aan het feit, dat metafoorgebruik nieuwe
denkbeelden genereert geen voorspellende waarde ontleend worden. Cruts
(1991: 132 e.v.) toonde aan, dat de ideeen van mensen over ontwikkeling niet
altijd geleid worden door de ontwikkelingsmetaforen, die hun voorkeur
genieten. De waargenomen overeenkomst verschilt per metafoor, per ontwik-
kelingsdomein en per persoon.

3.4       ME:rAFOREN ALS EXPLICATOREN, MI TUUR-NARRATIEVEN EN GENERATOREN
VAN EEN CULTUUR

De door Overton besproken kringloop  is geen individualistisch proces. Nieuwe
beelden worden pas in communicatie wereldbeelden. Zij worden pas alge-
meen, als ze met veel anderen gedeeld worden. De context speelt dus een rol.
Daarom worden metaforen ook wel 'cognities in context' of 'praktijken in
context' genoemd (Van Brabant, 1986: 147; Crider & Cirillo, 1991: 190;
Gergen, 199Ob: 270). De culturele geldigheid varieert. Metaforen zijn soms
universeel, soms zijn ze wijdverspreid en soms cultuurspecifiek (Lakoff, 1993:
245). Metaforen verschillen soms cross-cultureel. Zij kunnen ook historisch
verschillen:

[...] metaphorical concepts can undergo progressive, historical development,
changing their analogical clothing  (as  it  were)  from  time  to time (Leary,
1990: 15).

Dit geldt ook voor metaforen over de tijd. Soms zijn ze universeel. De
metafoor van de stroom van de tijd is daar een voorbeeld van. Heraclitus
schreef, dat zij die in de rivier van de tijd duiken, overspoeld worden door
steeds nieuwe golven, Ovidius zag het snelle verloop van de tijd als het
overlappen van steeds nieuwe golven, Marcus Aurelius beschreef tijd als een
rivier van gebeurtenissen, die door sterke stroming worden weggevaagd
(Rigotti, 1986: 159-160). Dat de metafoor ook in de twintigste eeuw nog
gebruikt wordt, was hiervoor te lezen.

Er zijn ook metaforen die alleen in specifieke historische contexten voor-
komen. Zo ziet iemand die in de hedendaagse westerse cultuur leeft de toe-
komst v66r zich liggen en het verleden achter zich. Egyptenaren en Mesopota-
miers dachten in de oudheid het omgekeerde: het verleden zagen zij als iets
dat v66r en de toekomst als iets dat achter hen ligt (Rigotti, 1986: 161). Ook
Lakoff en Johnson wezen er op hoe cultuurbepaald het begrip tijd en de
metaforen er omheen soms zijn. In de westerse wereld, waar mensen per uur
betaald worden, is het begrip kwantificeerbaar gemaakt. We handelen alsof
tijd beperkt is. Corresponderend daarmee gaan we tijd ook zo zien. Tijd wordt
als geld beschouwd, tijd mag niet verspild worden, we zoeken naar dingen die
oils uren besparen en hopen tijd over te houden. Dergelijke handelwijzen zijn
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er niet altijd geweest en ze zijn ook geenszins terug te vinden bij alle culturen.
Ze zijn niet noodzakelijk, maar cultuurgebonden (1980: 7-9).

Als metaforen bestaande concepten uitleggen, betekenis verlenen aan het
ongeordende en nieuwe concepten constitueren en als die betekenissen meer of
minder cultuurgebonden zijn is het zinvol er cultuurhistorisch onderzoek naar
te doen.-

Metaphors can be studied as entries into sociocultural perceptions.  They  are
then seen as drawing the outlines of a perspective on the 'real world' and as
structuring a concomitant 'theory' (Van Brabant, 1986: 396).

Maar op het pad naar dit onderzoek liggen voetangels en klemmen.

3.5 ONDERZOEK VANONI'WIKKEI.INGSMETAFOREN: MOGEI.UKHEDEN ENBEPER-
KINGEN

De bijzondere betekenis van metaforen als sociale en culturele fenomenen is
tevens hun zwakte als onderzoeksobject in het hedendaags wetenschappelijk
vertoog.   Zij   zijn met zonder  meer te vertalen tot letterlijke uitspraken. 'Literal
meanings and metaphorical meanings are not convertible' (Munz, 1990: 136-
137). Symboliek is in beginsel beeldspraak zonder sleutel (Kousbroek, 1989).
De beelden spreken voor zich. Maar stoppen bij het noemen van metaforen is
in strijd met wat in hedendaagse termen wetenschappelijk wordt genoemd. De
simpele opsomming biedt nog geen geordende structuur en die wordt toch wel
verwacht. Het lijkt erop of voor het vinden van ordening de letterlijke beteke-
nis bekend moet zijn. Die is niet zonder meer te geven. Om structuur aan te
kunnen brengen mogen resultaten bovendien niet voor meer dan 66n uitleg
vatbaar zijn. Metaforen zijn dat zeker wel. Aan de keuze voor 66n metafoor
liggen soms verschillende motieven ten grondslag.  Ook  kan  66n en hetzelfde
motief leiden tot de keuze voor verschillende metaforen. Zo merkte ik in mijn
onderzoek, dat wanneer het keuzeaspect in de levensloop genoemd werd, dit
bij de ene persoon leidde tot de keuze voor de metafoor van het leven als een
aantal splitsingen van wegen, terwijl de ander dit aspect beter gerepresenteerd
zag door een reis. Men mag dus niet de pretentie hebben uit de metaforen, die
worden gebruikt, harde feiten te halen over het denken van mensen. Ideetn,
die mensen hebben over een concept en de metaforen die zij daarvoor gebrui-
ken vertonen dan ook geen perfecte samenhang (Cruts, 1990: 132 e.v.).
Hoewel enige reserve dus op zijn plaats is, hoeft het pessimisme niet zover te
reiken, dat om die reden het onderzoek naar metaforen maar opgegeven
wordt.

Er zijn wegen om metaforen in hun waarde te laten en ze tegelijkertijd toch
te onderzoeken. Allereerst kan aan proefpersonen gevraagd worden welke
metafoor volgens hen het best bij een gegeven concept zoals de levensloop
past. In deze opsomming (of in een andere, vooraf gegeven opsomming) kan
vervolgens structuur aangebracht worden door proefpersonen meer letterlijke
uitspraken te ontlokken, die betrekking hebben op de gegeven metaforen.
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Door gekozen of vooraf gegeven metaforen te paren aan door proefpersonen
zelf gegeven subjectieve uitspraken daarover ontstaat een quasi-letterlijke
betekenis (zie over een quasi-letterlijke betekenis ook Munz, 1990: 139). Men
kan bijvoorbeeld vragen, hoe goed of slecht een metafoor gevonden wordt, of
welke motieven tot een bepaalde keuze hebben geleid. Extreem relativisten
zullen opperen dat hierdoor een nieuwe, meerzijdig te duiden tekst ontstaat,
die slechts uit te leggen is door een andere tekst te produceren, een proces dat
zich tot in het oneindige herhaalt. Die kritiek deel ik niet. Ik ga uit van een
gradueel onderscheid tussen metafoor en letterlijke tekst (paragraaf 3.2). Niet
iedere tekst is metaforisch.    Door naar keuzemotieven of veronderstelde
adequatie te vragen worden minder metaforische, meer letterlijke uitspraken
verzameld. Uitspraken over metaforen zijn gemakkelijker wetenschappelijk te
duiden dan de metaforen zelf, omdat ze op het continuum metaforisch-letterlijk
meer aan de letterlijke kant staan dan de metaforen zelf.

In de literatuur worden dergelijke mogelijkheden ook wel voorgesteld. Van
Brabant besprak als 66n van de classificatiemogelijkheden van metaforen:
proefpersonen laten beoordelen hoe goed of slecht zij een bepaalde metafoor
voor een bepaald idee vinden. Tests hebben aangetoond dat er correlatie
bestaat tussen veronderstelde gelijkheid van topic en vehicle in een metafoor
en een positief oordeel. Hoe positief het oordeel  over de metafoor is hangt af
van de veronderstelde waarheid (truth value) en de ervaren sterkte van de
beeldspraak (ligurative value) (Van Brabant, 1986: 406 e.v.). Munz noemde
eveneens deze invalshoek. Een rationele discussie over retoriek (en metafoor-
gebruik valt naar zijn mening onder retoriek) is mogelijk 'because one can tell
good rhetoric from bad rhetoric without recourse to an extra-rhetorical
standard' (Munz, 1990: 139).

De hier besproken mogelijkheid te zoeken naar de quasi-letterlijke betekenis
biedt gelegenheid onderzoek te doen naar de sociale betekenis van de metafoor
als meer of minder cultuurgebonden miniatuur-narratief. Door mensen te laten
vertellen welke metafoor voor de levensloop hen het meest aanspreekt en
waarom verkrijgen we een stukje inzicht in de wijze waarop zij betekenis
geven aan hun eigen leven en de levens om hen heen, zonder afbreuk te doen
aan het eigene van de metafoor.

3.6    LEVENSLOOPMETAFOREN VAN STUDENTEN IN 1994

In het eerste deel van dit hoofdstuk is besproken dat het denken over tijd of
ontwikkeling vaak gepaard gaat met het gebruik van metaforen. Daarom zijn
ze zowel in het alledaagse denken, de folk   psychology,  als   in de ontwikke-
lingspsychologie te vinden. We kunnen ze niet ontberen omdat ze in de
interactie met anderen onze levensloop verduidelijken, ordenen en soms zelfs
constitueren. Sommige beelden waarmee de levensloop in het verleden
gerepresenteerd werd, herkennen we ook nu nog. Dat dit niet altijd het geval
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is komt omdat er metaforen zijn die heel specifiek het tijdsperspectief van een
cultuur uitdrukken.

Als metaforen in het denken over iemands verleden, heden en toekomst zo
cruciaal zijn is het ook belangrijk er onderzoek naar te doen. In de volgende
paragrafen komt het tegenwoordige alledaagse denken over de levensloop in
metaforen aan de orde. Er wordt gezocht naar de impliciete theorieen die
psychologiestudenten die juist aan hun studie begonnen zijn er over ontwikke-
ling op na houden, blijkens het gebruik van hun metaforen. Hoe ziet hun
informele denken op dit terrein er uit voordat zij zich de formele theorieen
eigen maken? De achterliggende gedachte is dat de metaforische keuzes die zij
maken iets zeggen over de narratieve betekenis die heden ten dage aan het
leven wordt gegeven.

3.6.1 Onderzoeksvragen

De volgende onderzoeksvragen vormden het uitgangspunt:
- Welke metaforen over de levensloop worden gekozen uit een divers opge-

stelde lijst?
- Voor welke metaforen over de levensloop kiezen proefpersonen, als zij de

vrije keus hebben?
- Welke metaforen over de levensloop worden als de meest adequate aange-

merkt?

- Komt de betekenisgeving overeen met theorie8n over culturele veranderin-

gen? Als metaforen miniatuur-narratieven in een historische context zijn,
mag verondersteld worden dat theorieffn over een veranderend zelf en
theorie8n  over de biografisering  van de levensloop (hoofdstuk  2),   in  de
keuzemotieven terug te vinden zijn.

3.6.2 Methode

Panicipanten
De onderzoeksgroep bestond uit 80 propedeusestudenten psychologie aan de
Katholieke Universiteit Brabant, 16 mannen en 64 vrouwen. De leeftijd
varieerde van 18 tot 51 jaar. Tabel 3.2 geeft de verdeling.

Tabel 3.2. Leeftijd van de respondenten

Leeftijd                                        N

18-19                             40

20-21                                15

22-23                               5

24-25                             3

26-27                               0

28-29                               4

30-31                             3

>30                                                      4
niet genoenld                            6
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Materiaal
Het onderzoeksmateriaal bestond uit open en gesloten enqudtevragen, die deel
uitmaakten van de vragenlijst Overje levensloop (zie bijlage).
Er waren 3 categorieen vragen:
1      Vragen naar de favoriete ontwikkelingsmetafoor
la.    Uit  een aantal  gegeven metaforen zelf de beste kiezen.

Tabel 3.3. Vooraf gegeven metaforen, waaruit gekozen kon worden

Een weg, die afgelegd wordt
Een trap, die men op- en afgaat
Een film, die afgespeeld wordt
Het vliegen van een vogel
Luchtbellen
Een melodie, die gespeeld wordt
Het lezen van een boek
Het maken van een reis
Het bewandelen van een kronkelpad
Het volgen van talloze splitsingen van wegen
Een theaterstuk, dat gespeeld wordt
Een brug, waar mensen over gaan
Het schrijven van een verhaal
Het besturen van een boot
Een open vraag
Het stromen van water
Dansen
Het doorlopen van de 4 jaargetijden

In tabel 3.3 is aangegeven welke metaforen gegeven werden. De keuze voor
de metaforen is als volgt tot stand gekomen. Clipart plaatjes uit het computer-
programma Insmnt Anist werden bekeken en geselecteerd voor zover zij
geschikte representaties van de levensloop leken. Vervolgens werden zowel de
plaatjes als de metaforische omschrijvingen in de vragenlijst opgenomen. De
grafische weergave diende een dubbel  doel.  In de eerste plaats werd ervoor
gekozen vanwege het grafische karakter van metaforen (zie paragraaf  3.3.1).
In de tweede plaats werden de plaatjes opgenomen om de vragenlijst aantrek-
kelijker te maken.
lb    Een zelfbedachte favoriete metafoor noemen
2  Vragen naar de veronderstelde adequatie van de hierboven genoemde

ontwikkelingsmetaforen
Bij het geven van een oordeel kon gekozen worden uit: heel goed, goed,
niet goed - niet slecht, slecht en heel slecht.

3     Vragen naar de motieven voor de genomen keuzes
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Procedure

Aan 217 studenten van de propedeusecursus Inleiding in de Psychologie van
de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg werd in de eerste maand van
hun studie in september 1994 een vragenformulier uitgedeeld, met het verzoek
dit thuis in te vullen. De 80 formulieren die retour kwamen werden voor het
onderzoek gebruikt.

3.6.3 Resultaten I: favoriete metaforen voor ontwikkeling

De vraag naar welke van de gegeven metaforen de voorkeur uitging werd
beantwoord door 75 respondenten. De meest favoriete keuzes waren het leven
als het volgen van talloze splitsingen van wegen, het leven als een weg, die
afgelegd wordt en het leven als een open vraag. Tabel 3.4 toont een overzicht
van de meest gekozen metaforen en geeft aan hoeveel studenten ervoor kozen.

Tabel 3.4. Favoriete ontwikkelingsmetaforen uit een vooraf gegeven lijst

Metafoor N%

Het volgen van talloze splitsingen van wegen                       20       26,7

Een weg, die afgelegd wordt                                       17       22,7

Een open vraag                                                     13       17,3

Het maken van een reis 7        9,3

Een trap, die men op- en afgaat 34

Het vliegen van een vogel 34

Het schrijven van een verhaal 34

Een melodie, die gespeeld wordt 34

De studenten kregen ook de gelegenheid hun eigen favoriete beeld te noemen.

Deze beelden zijn niet in categorie8n ondergebracht. Daarvoor zou immers
metaforische tekst in letterlijke tekst vertaald moeten worden. Tabel 3.5 geeft
enkel een opsomming van de 38 studenten, die de vraag beantwoordden.
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Tabel 3.5. Lijst van zelfgekozen favoriete ontwikkelingsmetaforen

Metafoor N     %

Een survivaltocht                                                     1        2,6
Het groeien van een plant/bloem/boom 4       10,5
Een spiraal 1        2,6
Een verwilderde rivier 2        5,3
Het bewandelen van bergen en dalen                                1        2,6
Een balletje dat rolt 1 2,6

Een lawine                                                       1        2,6
Een mierenhoop 1        2,6
Seks                                                          1       2,6
Een droom 2       5,3
Een toneelstuk zonder script 1        2,6
Een kronkelweg 1        2,6

Een ritje in de python 1        2,6

Een wip-wap of een jo-jo 1        2,6
Een VWO-examen 1        2,6
Een bos waardoor je je een weg moet banen 1        2,6

Het weer                                                              1        2,6
Een donkere wandeling met af en toe een lichtpuntje 1        2,6
Een afgesloten ruimte met een groot aantal kaarsen 1        2,6
Een klok 1        2,6
Een vat vol verrassingen 1        2,6
Een zoekplaatje 1        2,6
Een puzzel 1        2,6

Het drinken van een glas bier 1        2,6

Een tocht door een doolhof                                             1         2,6
Een omgekeerde piramide 1        2,6
Een schommel 1        2,6
Een eiland 1        2,6
Een sportwedstrijd 3        7,9
Een pijp kaneel 1        2,6
Een quiz                                                              1        2,6

3.6.4 Resultaten II: oordeel over de adequatie van ontwikkelings-
metaforen

De vraag naar de veronderstelde adequatie werd door alle respondenten
beantwoord. Bij twee proefpersonen ontbrak het oordeel over een van de
metaforen. De metaforen, waar de eigen voorkeur naar uit ging, werden als de
beste beschouwd.
Tabel 3.6 geeft percentages en gemiddelden    van de waardering    voor    de
gegeven metaforen. De gemiddelden kwamen tot stand door voor heel goed 5
punten toe te kennen; goed kreeg 4 punten, niet goed - niet slecht 3 punten,
slecht 2 punten en heel slecht 1 punt.
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Tabel 3.6. Waardering voor gegeven ontwikkelingsmetaforen

Percentages Gemiddeld

Metafoor heel goed neu- slecht heel

goed traal slecht

Een weg, die afgelegd wordt 27,5 47,5 16,3      8,8 0 3,94

Een trap, die men op- en afgaat           10 22,5 32,5 28,8 6,3 3,01

Een film, die afgespeeld wordt 5 22,5 26,3 38,8 7,5 2,79

Het vliegen van een vogel 7,5 22,5 37,5 22,5     10            2,95

Luchtbellen 11,3 27,5 28,8 22,5 10  3,08
Een melodie, die gespeeld wordt 6,3 27,5 41,3    25        0            3,15

Het lezen van een boek 3,8 15,2 34,2 36,7 10,1 2,66

Het maken van een reis 16,3   50     20      12,5 1,3 3,68

Het bewandelen van een kronkelpad 11,3 35 37,5 15  1,3  3,40
Het volgen van splitsingen van wegen     35 41,3 16,3 7,5 0 4,04

Een theaterstuk, dat gespeeld wordt 3,8 21,3 22,5 42,5     10            2,66

Een brug, waar mensen over gaan           0        7,5 43,8 36,3 12,5 2,46

Het schrijven van een verhaal 5     26,3   30      35        3,8         2,94

Het besturen van een boot 3,8   25     35      33,8 2,5 2,94

Een open vraag 23,8 27,5 32,5 13,8 2,5 3,56

Het stromen van water 5 22,5 32,5 36,3 3,8 2,89

Dansen        0 8,8 21,3 48,8 21,3 2,18

Het doorlopen van de 4 jaargetijden 5,1 15,2 25,3 39,2 15,2 2,56

Dansen werd het vaakst een heel slechte vergelijking gevonden en kreeg
gemiddeld  ook de laagste score.  Ook het doorlopen  van  de vier jaargetijden  en
een brug, waar mensen  over gaan scoorden relatief laag.  In iets mindere  mate

gold dit ook voor een theaterstuk, dat gespeeld wordt en het lezen van een
boek. Het leven werd door de studenten dus niet in de eerste plaats als een
narratief beschouwd. De vergelijking met een verhaal waar men naar kijkt of
dat men leest kreeg een relatief lage waardering.
Een weg daarentegen beschouwden velen als een goed of zeer goed beeld

voor de levensloop. Dit gold zowel voor een weg die afgelegd wordt als voor

het  volgen van talloze spUtsingen van wegen. Deze vergelijkingen behaalden
de hoogste gemiddelden. Maar ook de beelden van het leven als een reis en
het leven als een open vraag werden gewaardeerd. De levensloop is kennelijk
vooral een weg, hoe die er ook uit mag zien.

3.6.5 Resultaten III: De keuzemotieven

Wat brengt iemand er toe een bepaalde metafoor goed of slecht te vinden?
Beter dan de metaforen zelf, die immers poly-interpretabel zijn, zijn de
keuzemotieven te duiden. Het merendeel van de motieven kon worden gerang-
schikt naar aandachtsgebieden, gebaseerd op narratieve componenten, bespro-
ken in hoofdstuk 2. Op basis van die aandachtsgebieden werden categorieen
vastgesteld. Dat zij elkaar niet noodzakelijk uitsluiten, is een gevolg van het
paradoxale narratieve karakter van metaforen.
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Hieronder volgt een overzicht van de categorieen, die werden onderschei-
den, steeds gevolgd door enkele citaten. De citaten zijn afkomstig van de
antwoorden op de vraag de favoriete keuze uit een lijst te motiveren. Hoewel
op het enqudteformulier bij de vraag, een eigen alternatieve metafoor te geven,
niet uitdrukkelijk naar de motieven is gevraagd, hebben de respondenten die
ook daar dikwijls wel gegeven. Die motieven zijn eveneens bij de citaten
verwerkt.

Motieven in citaten

I     Univalentie en logische voortgang

Ia Doelgerichtheid
De levensloop gaat ergens naar toe, heeft een begin een midden en een
eindpunt, ontwikkelt zich progressief.

- Weg, die afgelegd wordt. Je moet van alles doen om verder te komen
en onderweg leer je allerlei nieuwe dingen.

- Een weg, die afgelegd wordt. Omdat je altijd vooruit gaat (kijkt).
- Een weg die afgelegd wordt. Omdat dit duidelijk het richtinggevoel

aangeeft waarmee voor mij, gevoelsmatig, het leven doorspekt is.
- Het maken van een reis. Je begint en eindigt ergens, tussendoor beleef

je leuke en minder leuke dingen hetgeen bij een reis inbegrepen zit.
- Het lezen van een boek. Omdat telkens een bepaald hoofdstuk wordt

afgesloten.
- Het blad aan een boom. Je groeit bloeit en sterft.

Ib Voorbestemming
Het leven zal op een bepaalde manier verlopen. De ontwikkelingsgang ligt
als het ware vast. Je kunt weinig anders doen dan je overgeven aan dit
determinisme.

C
.-

4

Figuur 3.2 Het leven als het bewandelen van bergen en dalen. Tekening van een der responden-
ten.

- Het bewandelen van bergen en dalen. Na een periode vol geluk en
blijdschap is er altijd weer een tegenslag. Deze rol herhaalt zich. Na
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een dal komt altijd weer een periode van groei, als je het ritme herkent,
kun je er veel van leren en er rekening mee houden.

- Een weg, die afgelegd moet worden. Want aan het einde van de weg
heb je alles in je leven meegemaakt en ben je nu oud.

- Een lawine. Soms gebeurt het gewoon, daar kan je niks aan doen. Je
moet alleen zorgen dat je dan op de goede plaats smat. Dat is jouw
verdienste.

11    Polyvalentie en onvoorspelbaarheid

IIa Keuzemogelijkheid
Het leven bestaat uit steeds keuzes maken. Die heb je in eigen handen.
Ieder bepaalt zelf hoe het leven eruit ziet.

- Een kruising. Het leven bestaat uit keuze.
- Het volgen van talloze splitsingen van wegen. Het gaat om de cruciale

beslissingen, die je neemt om de paar jaar.
- Het schrijven van een verhaal. Omdat je je leven zelf invult. Je kunt het

voor een heel groot deel zelf bepalen.
- Het volgen van talloze splitsingen van wegen. Je beslist vaak zelf welke

weg je ingaat, maar je weet nooit waar je uitkomt. Dat stuk eigen
beslissing mis ik bij de meeste andere vergelijkingen.

- Het volgen van talloze splitsingen van wegen. Omdat het 't beste

aangeeft hoeveel beslissingen er in het leven genomen moeten worden.

IIb Wisselvalligheid
Hoogtepunten en laagtepunten wisselen elkaar onvoorspelbaar af.

- Het vliegen van een vogel. Omdat het leven ook ups en downs heeft en
omdat je net als een vogel vrij bent je leven in te vullen zoals jij dat
Wilt.

- Schrijven verhaal. Soms gaat het makkelijk en vanzelf. Soms kost alles
veel moeite.

- Melodie. Omdat in een melodie de sfeer in een keer om kan slaan van

blijdschap in verdriet, woede in vreugde,  enz.. Een melodie  kan  elke
gemoedstoestand 'beschrijven' en ieder kan hem anders interpreteren.

- Luchtbellen. Omdat het net als met gedachten gaat. Ineens heel sterk,
en door de een af andere oorzaak weer snel verdwenen.

- Een ritje in de python: gevaarlijk, je kunt je er heerlijk bij voelen, maar
je kunt er ook heel erg ziek van worden.

- Een schommel met al zijn ups en downs.
- Een voetbalwedstrijd. Soms win je en soms verlies je.

IIc Verrassing
Mensen komen in het leven vaak onverwachte dingen tegen, waardoor het
een heel andere wending krijgt, dan in eerste instantie verwacht werd.
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- Open vraag. Omdat je nooit weet wat je later bent, hoe je bent gewor-
den, wat je doet, enz. Een grote verrassing!

- Een reis. Nooit zeker wat de volgende bocht of dag brengt dan dat je
opgeschept zit met jezelf.

- Een open vraag. Je weet nooit wat je te wachten staat.
- Een vat vol verrassingen (er gebeurt zelden iets precies zoals je het je

van te voren voorstelt).

MI Overigen
Motieven, die niet onder een van bovenstaande categorie8n zijn onder te
brengen.

- Een droom. Niet wetend wat nu echt werkelijkheid is.
- Het drinken van een glas bier. Hoe leger het glas wordt, hoe groter de

dorst lijkt.
- Theaterstuk. Omdat je zowel afhankelijk bent van anderen als anderen

van jou. Het leven is een spel.

Soms werden in de motieven beide kanten van de narratieve paradox belicht.
Dat gebeurde bijvoorbeeld in de volgende teksten:

- Een kronkelweg. Je weet niet wat er om 't hoekje komt, maar je gaat
wel vooruit. Ik wil hier aan toevoegen: een kronkelweg met bergen en
dalen.

- Het weer. Tot op zekere hoogte voorspelbaar, kan toch altijd onver-
wachts een andere wending nemen, b.v. plotselinge onweersbui op een
zomerdag (niet voorspeld).

- Het volgen van talloze splitsingen van wegen. Ik denk dat er wel een
soort pad of netwerk vastligt maar dat je zelf de keuze maakt welke
route je loopt. Je kunt altijd terug en een andere richting op gaan.

Motieven in cijfers

Tabel 3.7. Motieven voor de keuze van ontwikkelingsmetaforen

Hoofdcategorie N        Subcategorie                                 N
I      Univalentie en voorspelbaarheid   19 Ia Voortgang                          17

Ib Voorbestemming    2
II     Polyvalentie en onvoorspelbaar-   57 IIa Vrijheid en keuzemogelijkheid     30

heid
IIb      Afwisseling                                         13

IIc Verrassing      14

III Overige motieven                                                 13
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Tot nu toe is besproken welke motieven een rol speelden bij de metafoorkeu-
ze. Maar niet alle motieven kwamen even vaak voor. De motieven die leidden
tot de voorkeur voor 66n van de vooraf gegeven ontwikkelingsmetaforen
werden gescoord. Van de 80 respondenten gaven 73 de motieven voor hun
keuze. Tabel 3.7 verschaft zicht   op de frequentie.   Uit de cijfers blijkt   dat
motieven over het algemeen goed bij de categorieen I of II onder te brengen
waren. De meeste motieven vielen in categorie II. De mogelijkheid in vrijheid
te kunnen kiezen was het meest genoemde motief. Dit motief leidde vaak maar
niet altijd tot keuze voor dezelfde metafoor. Van degenen, die keuzemogelilk-
heid als motief voor hun keuze opgaven, koos 57% voor de metafoor van
splitsingen van wegen. Tabel 3.8 laat zien welke andere metaforen bovendien

nog met dit motief geassocieerd werden.

Tabel 3.8. Metaforen, gekozen  bij het motief keuzemogelijkheid

Metafoor                                                                                         N

Het volgen van talloze splitsingen van wegen                      17
Een open vraag                                                       5
Een weg, die afgelegd wordt                                      4
Het vliegen van een vogel                                                1
Het schrijven van een verhaal                                        1
Een melodie, die gespeeld wordt                                     1
Het maken van een reis                                               1

3.6.6 Discussie

Een eerste conclusie is dat de weg populair is als metafoor voor de levensloop.
Een weg gaat altijd ergens naar toe en biedt als het ware een lijn om van de
ene plaats naar de andere te komen. Iemand die een weg bewandelt weet over
het algemeen waar hij of zij naar toe gaat en heeft een doel voor ogen. Volgen
we deze uitleg, dan kunnen we ons verwonderen over de frequent gemaakte
keuze. Die strookt niet met de polyvalentiegedachte, zoals die in hoofdstuk 2
is besproken.

Een andere discrepantie tussen theorieen en bevindingen is het verschil
waarop tegen het zef als verhaal wordt aangekeken.  In het alledaagse denken

van psychologiestudenten van vandaag staat deze vergelijking veel minder
centraal  dan  in de sociaal-constructionistische theorie. De metafoor  van  het
leven als verhaal of narratief is binnen de sociale wetenschappen populair
geworden in bepaalde kringen. Het Nederlandstalige tijdschrift Psychologie en
Maatschappil bijvoorbeeld besteedde de afgelopen jaren veel aandacht aan dit
onderwerp en in september 1993 verscheen er een themanummer over. Men
zou verwachten dat, als een metafoor in wetenschappelijke kringen op een
gegeven moment populair is, als de vergelijking dus kennelijk als een adequate
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vergelijking wordt beschouwd, iets van die populariteit in het common sense
denken van mensen uit diezelfde periode zou zijn terug te vinden. Dit blijkt
echter met uit mijn onderzoeksresultaten. De respondenten waren weinig
gecharmeerd van de vergelijking van het leven als narratief. Het lezen van een
boek en het sch'Vven van een verhaal werden vaker slechte dan goede verge-
lijkingen gevonden. Niemand vond het lezen van een boek de beste vergelij-
king van de vooraf gegeven lijst, slechts 3 personen (4%) vonden het schrijven
van een verhaal de beste metafoor. Van de twee vergelijkingen was het
oordeel over het schrijven van een verhaal het minst negatief. Maar ook daar
kunnen we niet spreken van overeenkomst tussen hedendaagse zelfopvattingen
en theorieBn over de levensloop.

Hiervoor werd gewezen op het dubbelzinnige karakter van metaforen en de
problemen die dit geeft bij de interpretatie. Bij een discussie kunnen we daar
niet aan voorbij gaan. Ook de door de respondenten gemaakte keuze voor een
weg heeft iets dubbelzinnigs. Want enerzijds leidt een weg wel ergens naar
toe, maar anderzijds is uit de antwoorden van de respondenten duidelijk
geworden dat de weg waarvoor gekozen werd geen rechte weg was, maar een
weg met kruispunten en mogelijkheden tot keuze. In die zin was er over-
eenkomst tussen het tegenwoordige alledaagse denken en de theorie8n. In
hoofdstuk 2 werden hedendaagse levenslooptrajecten besproken als meerkeuze-
trajecten. Ook mijn proefpersonen zagen hun leven als een meerkeuze aange-
legenheid. Zij kozen niet voor een uitgezette weg, maar voor een weg met
onverwachte bergen en dalen, het ene moment makkelijk begaanbaar, het
volgende moment moeilijk, door de obstakels die er liggen. Een weg vol
kronkels, met na een bocht soms een onverwacht uitzicht. Een weg waar het
mooi weer kan zijn, maar waar plotseling de regen met bakken uit de lucht
valt. Zijwegen kruisen deze weg, en steeds kan men verschillende kanten uit.
Zo uitgelegd voorziet de student van nu evenmin een standaard-levensloop als
de wetenschapper van nu. Als men niet beter wist, zou men kunnen denken
dat de motieven van de studenten geinspireerd waren door een vooraf be-
studeerd schema van Breeuwsma (paragraaf 2.5.2). Zij moesten echter nog
aan hun psychologieopleiding beginnen.

Toch zijn de bevindingen niet zonder meer uit te leggen als een bevestiging
van de theorieen. De mening van de respondenten had betrekking op het leven
in het algemeen. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat ze die globale
opvatting ook op hun eigen leven van toepassing verklaren, maar zeker is het
niet. Een beperking van de bevindingen is, dat de onderzochte populatie niet
helemaal representatief is voor de Nederlandse jeugd. Zo waren meisjes over-
vertegenwoordigd. Het is mogelijk dat het belang dat aan de keuzemogelijk-
heid wordt gehecht bij meisjes groter is dan bij jongens vanwege hun dubbele
tijdsperspectief. Mogelijk claimen vooral zij een open toekomst vanwege hun
biografische onzekerheid (zie p. 31-32) en is de openheid ten opzichte van de
toekomst bij jongens veel minder groot.

Een ander punt van discussie betreft de indeling in categorieen. Keuzemoge-
lijkheid is in mijn onderzoek gerangschikt onder polyvalentie en on-
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voorspelbaarheid, omdat een vrije keuze en een open toekomst in de literatuur
meestal ook met elkaar in verband gebracht worden. Men kan zich echter
afvragen of keuzemogelijkheid en univalentie elkaars tegenpolen zijn. De
keuze voor een weg met splitsingen kan ook beschouwd worden als lijn
brengen in het leven, al ligt nog niet precies vooraf vast welke lijn. Wanneer
men van die opvatting uitgaat, ziet het plaatje van de gevonden resultaten er
anders uit en wordt de gevonden univalentie ineens veel groter.

3.7 BESLUIT

Volgens de narratieve paradox spelen in een narratief doelgerichtheid, causali-
teit en univalentie enerzijds en onvoorspelbaarheid, verrassing, polyvalentie
anderzijds een rol (paragraaf 2.2.3). De keuze voor de metafoor van het leven
als een weg onderstreept dat beide aspecten in hedendaagse visies op het leven
inderdaad voorkomen en dat het narratieve levensontwerp dus een paradoxaal
karakter heeft. De studenten van vandaag vonden dat de weg de beste meta-
foor is voor het leven. Door die keuze brachten zij lijn aan in hun leven. Maar
die weg moet wel keuzes toelaten! Door deze stellingname gaven zij aan, dat
polyvalentie in hun visie op de toekomst aanwezig was. Hiermee gaven zij niet
te kennen, dat doelgerichtheid en univalentie volledig afwezig waren.
Is oorzakelijkheid en doelgerichtheid desalniettemin ondergeschikt geraakt,

zoals het model op pagina 76 suggereert? Als dat het geval is, zou het door
Spranger (1955) en zijn navolgers beschreven ontwerpen van het levensplan
tijdens de adolescentiejaren wel eens plaats gemaakt kunnen hebben voor het
ontwerpen van conditionele levensplannen. De keuze voor splitsingen van
wegen lijkt, blijkens de motivaties, een vorm van conditioneel denken, van
'als... dan' denken, waarbij het keuzemoment bepalend  is.   Als   ik  bij   de
splitsingen de rechter weg neem dan verloopt mijn leven op die bepaalde
manier. Maar ik kan ook de linker of een van de middelste nemen. Mag men
hieruit afteiden dat jongeren van tegenwoordig, in tegenstelling met de
jongeren uit vorige decennia, meer verrassingen dan vastigheden in het leven
verwachten?

Die conclusie kan nog niet gemaakt worden. Ik besprak in de vorige para-
graaf welke kanttekeningen te maken zijn. Bovendien kunnen uit het onder-
zoek, dat in 1994 werd gedaan, geen historische veranderingen worden
afgeleid. De motieven van hedendaagse studenten werden wet onderzocht,
maar er was geen vergelijkingsmateriaal uit vroeger tijd. Zouden studenten uit
vorige decennia heel andere antwoorden gegeven hebben? Zouden zij ook
gekozen hebben voor het leven als een weg, die afgelegd wordt, maar dan op
basis van andere motieven, op basis van motieven die meer de richting in gaan
van voorspelbaarheid en univalentie? Helaas, historisch materiaal om dat te
onderzoeken ontbreekt. Om over vroegere decennia iets te kunnen zeggen,
moet men afgaan op datgene wat er bewaard is. In het volgende hoofdstuk
wordt ingegaan op twee bijzondere metaforen, waarvan wel enige gegevens uit
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het verleden voorhanden waren. Het zijn geen metaforen in talige, maar in
grafische vorm.



Hoofdstuk 4
Grafische weergaven van de levensloop

4.1 INLEIDING

Metaforen zijn sterk grafisch   van aard (paragraaf  3.3.1).   Ze zijn beeldend;
soms geldt dit zelfs letterlijk. De levensloop is af te beelden als een plaatje.
Een dergelijke picturale voorstelling is, zoals een metafoor in het algemeen,
een soort miniatuur-narratief. In het voorgaande werd gesproken over de
essentie van het narratief: de schijnbare tegenstrijdigheid tussen verrassing en
voorspelbare opeenvolging. De beeldende weergave biedt de mogelijkheid  om
de subjectieve beleving van opeenvolging en van univalentie -of juist het
ontbreken daarvan- zichtbaar en meetbaar te maken. In dit hoofdstuk komen
de representaties door middel van cirkels en door middel van lijnen aan de
orde.

Allereerst het onderzoek naar de weergave van verleden, heden en toekomst
als drie cirkels. De gedachte hierachter is dat de relatieve grootte van de
cirkels iets zegt over het subjectieve belang dat aan de drie tijdssegmenten
wordt toegekend. Behalve naar de grootte kunnen we kijken naar de mate van
overlap. Mogelijk worden de cirkels naast elkaar getekend, maar het is ook
denkbaar dat ze meer of minder over elkaar vallen. De overlap zou iets
kunnen zeggen over de integratie van verleden, heden en toekomst. Hierover
gaat het eerste deel van dit hoofdstuk, waarin onderzoek van Cottle (1967;
1976) gebruikt wordt om na te gaan in hoeverre er verschil is tussen de
cirkelvormige beelden van tijdsperspectief in de jaren zestig en negentig.

Volgens de lineaire conceptie van tijd is dit concept weer te geven door
tijdssegmenten op een horizontale lijn van bepaalde lengte te plaatsen. Door op
deze lijn scheidingspunten tussen verleden en heden of tussen heden en toe-
komst af te zetten verkrijgen we subjectieve bakens, die het relatieve belang,
dat aan 66n afzonderlijk tijdssegment gehecht wordt, duidelijk maken (Cottle,
1976; Farnham-Diggory, 1966). In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt
nagegaan in hoeverre de empirische bevindingen uit de zeventiger jaren te
vergelijken zijn met de evaluaties van propedeusestudenten in 1994.

Meer nog zegt de grafische voorstelling door middel van een tijdlijn,
wanneer die lijn niet vlak en horizontaal blijft, maar in hoogte varieert,
afhankelijk van de positieve of negatieve evaluatie. Kenneth en Mary Gergen
stelden dat de constructie van een levensgeschiedenis te vergelijken is met de
constructie van een verhaal. Literaire basisvormen, zoals de tragedie of
komedie, zijn terug te vinden in levensverhalen. Als we vragen het leven op
een x-y-as af te zetten, worden ze zichtbaar (M. Gergen, 1988; Gergen &
Gergen 1983,  1986, 1987). Het derde deel gaat over de vraag of zulke grond-
vormen in de evaluaties van propedeusestudenten in 1994 inderdaad te vinden
zijn. En als ze al gevonden worden, zijn ze dan aan historische verandering
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onderhevig? Gelukkig is er materiaal bewaard gebleven, dat helpt bij een
antwoord. De Nederlandse onderzoekster Rogier deed in de jaren zestig in
Eindhoven onderzoek onder jongeren en berichtte erover in haar boek Meisjes
(1968). Dit onderzoek levert uitstekend vergelijkingsmateriaal en krijgt daarom
een centrale plaats.

4.2       LEVENSLOOP EN TIJDSPERSPECTIEF IN DE GRAFISCHE VORM VAN CIRKELS

Cottle deed in de jaren zestig en zeventig empirisch onderzoek naar tijdsper-
spectief. Om meer te weten te komen over het meest dominantie tijdssegment
in het tijdsperspectief van jonge mensen maakte hij van de cirkelstest gebruik.
Hij ging van de veronderstelling uit dat, wanneer 66n bepaalde cirkel het
grootst getekend wordt, dit zou wijzen op dominantie van het betreffende
tijdssegment. Als bijvoorbeeld de toekomst in oppervlakte het grootst is,
betekent dit dat de toekomst in het denken over de levensloop een belangrijker
rol speelt dan het heden of het verleden.

De cirkelstest bood Cottle eveneens de gelegenheid na te gaan in hoeverre
verleden, heden en toekomst geYntegreerd zijn. Dit werd onderzocht door naar
de onderlinge relatie te kijken. Staan verleden, heden en toekomst los van el-
kaar, raken ze elkaar, of is er overlap? Tekeningen, waarbij de tijdssegmenten
los staan, getuigen van een atomistische of discrete visie. Ieder deel staat op
zichzelf. Er is geen samenhang. Wanneer de cirkels elkaar raken, wordt daar
contin teit mee uitgedrukt. Van echte samenhang is pas sprake wanneer de
cirkels elkaar overlappen. Verleden, heden en toekomst zijn dan gerntegreerd.
De samenhang is het meest volledig wanneer de ene cirkel helemaal op de
andere ligt. Cottle noemde dit projectie (Cottle, 1967; 1976; Cottle, Howard
& Pleck, 1969).

De cirkelstest is een relatief eenvoudige test, die in later onderzoek door
anderen eveneens werd gebruikt (bijvoorbeeld Bruno, 1995) en ook nu nog
goed is uit te voeren. De historische context van tijdsperspectief wordt
duidelijker door de uitslagen van de test op verschillende tijdstippen naast
elkaar te zetten, omdat deze vergelijking verschillen in dominantie en coheren-
tie aan het licht brengt.

4.2.1 Onderzoeksvragen

Om te onderzoeken of miniatuur-narratieven over de eigen levensloop, volgens
de representaties in cirkelvormige beelden, inderdaad aan historische verande-
ringen onderhevig zijn, werden de volgende onderzoeksvragen gesteld:
- Verschilt de dominantie van het tijdsperspectief van jongeren in de jaren

zestig met de dominantie in de jaren negentig, wanneer men naar hun
grafische weergaven van heden, verleden en toekomst in de vorm van
cirkels kijkt?
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-  Kan uit dezelfde grafische weergaven worden afgeleid dat de coherentie van
tijdsperspectief in de genoemde tijdsperioden verschilt?

4.2.2 Methode

Participanten
Cottle (1967) deed onderzoek naar dominantie en coherentie bij 428 mannen
en 102 vrouwen in de Verenigde Staten. De gemiddelde leeftijd was 19 jaar.
De   onderzoeksgroep   in 1994 bestond   uit 80 studenten   van de Katholieke
Universiteit Brabant. Voor een specificatie van deze groep zie paragraaf 3.6.2.

Materiaal
Cottle (1967) stelde de volgende vraag:

Think of the past, present and future as being in the shape of circles. Now
arrange these circles in any way you want that best shows how you feel
about the relationship of the past, the present and the future. You may use
different size circles. When you have finished, label each circle to show
which one is the past, which one the present and which one the future
(Cottle, 1967: 60).

Deze tekst werd vertaald en in 1994 aan propedeusestudenten psychologie
voorgelegd. De vraag maakte deel uit van de vragenlijst Over je levensloop
(zie  bijlage).

Procedure

De proefpersonen van Cottle maakten de cirkelstest tijdens een training in een
ziekenhuis, in het kader van hun opleiding bij de marine. Zie voor de proce-
dure in 1994 paragraaf 3.6.2.

4.2.3 Resultaten

Figuur   4.1   geeft de meest gekozen configuratie   in   1967.   Door   60 %   van   de
respondenten werden de tijdssegmenten los van elkaar getekend. Continutteit
was de keuze  van  27 %  van de proefpersonen. Integratie en projectie kwamen
dus het minst voor. De toekomst was het grootst en het verleden het kleinst.
De toekomst werd dus als het meest dominante tijdssegment gezien.

In figuur 4.2 staat de meest voorkomende weergave in 1994. Bij 20,8% van
de respondenten kwam een volledig atomistische visie voor. Een continue
weergave was te vinden bij 18,1%. Projectie kwam voor bij 56,9%. Bij 4,2%
was er sprake van volledige projectie, waarbij verleden, heden en toekomst
volkomen op elkaar vielen.
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0 0
vededen heden toekomst

Figuur 4.1 De meest gekozen configuratie van tijdsperspectief in de vorm van cirkels in onderzoek
van Cottle. Bron voor de grootte en de onderlinge afstand: Cottle, 1967.

vededen heden toekomst

Figuur 4.2 De meest gekozen configuratie van tijdsperspectief in de vorm van cirkels in 1994.

In   tabel   4.1 is weergegeven   hoe de temporele integratie   in   1967   en   1994
verschilde.

Tabel 4.1 Temporele relaties in 1967 (Cottle) en in 1994

Temporele relatie Percentage in 1967 Percentage   in   1994
(Cottle)

Man Vrouw Man Vrouw

Atomistisch (0 punten)                                 60             65 15,38 22,03
Continu (1-7 punten)                                                                       27                           26 23,08 16,95

Geintegreerd-geprojecteerd (2 8 punten)                  13                      9 61,54 61,02
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Bij de meting    in    1994    werd de puntentelling gehanteerd    die ook Cottle
gebruikte: atomistische weergaven kregen 0 punten, continue 2 punten, geinte-
greerde 4 punten en projectie 6 punten. Met behulp van loglineaire analyse
werden de verkregen gegevens nader onderzocht. Jaar (2 niveaus) en tempo-
rele relatie (3 niveaus) waren de onafhankelijke variabelen. Het aantal mensen
dat scoorde in een categorie was de afhankelijke variabele. Weglating van de
interactie tussen jaar en temporele relatie leidde tot een slechte fit. Hieruit
blijkt dat de temporele relatie in 1994 verschilde van die in 1967, X2 (2, N =
602) = 80,76 R < 0,001. In 1967 was de visie vooral atomistisch, in 1994
vooral geintegreerd.

Ook voor het meten van de dominantie werd de puntentelling van Cottle
overgenomen: 2 punten kreeg iedere cirkel, die zichtbaar groter was dan een
andere. Voor de kleinste cirkel werden 0 punten gescoord (dominantie absent),
voor de grootste 4 (dominant) en voor een tussenpositie 2. Tabel 4.2 geeft een
vergelijking van de dominantie bij mannen in de twee besproken tijdsperioden,
tabel 4.3 geeft een vergelijking van de vrouwen.

Tabel 4.2 Percentage dominantie van vrouwen in 1967 (Cottle) en in 1994

Verleden Heden Toekomst

Dominantie 1967 1994 1967 1994 1967 1994

Absent (0 punten)                        72        32,8      23          16,4        26          28,3

Tussenpositie (2 punten)               22        50,8      67         54,1         9         40

Dominant (4 punten) 6       16,4     10        29,5      65        31,7

Tabel 4.3 Percentage dominantie van mannen   in 1967 (Cottle)  en  in   1994

Verleden Heden Toekomst

Dominantie 1967 1994 1967 1994 1967 1994

Absent (0 punten)                        73        20        24          10          27          17

Tussenpositie (2 punten)                 22        31         68          33            9          24
Dominant (4 punten) 7            10            10              18              66              19

Wederom werden de gevonden aantallen door middel van loglineaire analyse
nader onderzocht. De onafhankelijke variabelen waren jaar (2 niveaus), tijds-
segment (3 niveaus) en grootte  van de cirkel of dominantie (3 niveaus).  Het
aantal mensen dat scoorde in een categorie was de afhankelijke variabele.
Weglating van de triple interactie leidde tot X2 (4, M =  1088) = 101,48, R  <
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0,001. Deze interactie kon dus niet gemist worden. Het vervolgens weglaten
van de interactie tussen dominantie en jaar leverde een significant effect op
(AX2 = 37,75, df = 2, R < 0,001). In 1967 kwam een relatief kleine cirkel
meer voor, in 1994 namen de cirkels vaker een tussenpositie in. Ook het effect
van weglating van de interactie tussen dominatie en tijdssegment was signifi-
cant (A)(2 = 253,81, df -4, R< 0,001). Het verleden werd relatief het
vaakst klein getekend, het heden nam een tussenpositie in en de toekomst was
het grootst in oppervlak.

4.2.4 Discussie

Hoe kunnen de gevonden verschillen worden geinterpreteerd? Waarom een
kleine cirkel relatief meer voorkwam in 1967 is moeilijk te verklaren. Dat de
toekomst steeds het grootst getekend werd lijkt voor de hand te liggen. Zowel
in 1967 als in 1994 waren de proefpersonen jonge mensen, die waarschijnlijk
het grootste deel van hun leven nog v66r zich hadden.

Wellicht is een verklaring voor de toename van de geYntegreerde en gepro-
jecteerde weergave in de volgende richting te zoeken: Een grotere mate van
integratie houdt in dat iemand gebeurtenissen in verleden, heden en toekomst
meer met elkaar in verband brengt. Er is een continue stroom, waarbij op een
gestaltmatige manier tegen tijd wordt aangekeken. Verleden, heden en
toekomst staan in dat geval minder los, ze beinvloeden elkaar (Cottle, 1976:
175-177). Integratie werd ook door Ricoeur genoemd in zijn bespreking van
narrativiteit    en    tijd.     Door de configuratie    van    de plot wordt een synthese
bereikt tussen schijnbaar heterogene elementen. Edn van de schijnbare tegen-
strijdigheden, die volgens hem met elkaar in overeenstemming moeten komen
is die tussen temporele opeenvolging en temporele integratie (Ricoeur,   1981:
170, zie paragraaf 2.2.3). Als nu het vermoeden waar is, dat in hoofdstuk 2
uitgesproken werd, als 66n van de zijden van de narratieve paradox van 1955
tot 1975 het meest dominant was en wel temporele opeenvolging, ligt het in de
lijn der verwachtingen, dat verleden, heden en toekomst in die periode na en
naast elkaar getekend werden. Wanneer later, van 1975 tot 1995, de andere
kant van de paradox gaat overwegen, wanneer temporele integratie de boven-
toon gaat voeren ten koste van temporele opeenvolging, kan het meer overlap-
pend tekenen van de cirkels van verleden, heden en toekomst in die periode
gezien worden als een gevolg daarvan. Als lineaire voortgang minder vanzelf-
sprekend is geworden en samenhang in een leven toch niet gemist kan worden,
moet continuYteit vooral op andere manieren tot stand komen. Dat gebeurt
mogelijk  door een grotere  mate van integratie.

Voorlopig blijft deze laatste verklaring speculatief, omdat alternatieve
verklaringen minstens even waarschijnlijk zijn. De testen werden niet alleen in
verschillende tijdsperioden afgenomen, maar ook in verschillende landen.
Wellicht zijn de gevonden verschillen minstens voor een decl aan het laatste
wijten. Het is ook Diet duidelijk of de achtergronden van de proefpersonen in



109

de twee onderzochte jaren overeenkwamen. Mensen, die een beroep bij de
marine volgen vormen waarschijnlijk een andere groep dan mensen die een
baan als psycholoog ambieren.

Een ander probleem is de constructvaliditeit. Het is de vraag of uit de
weergaven in cirkels de dominantie en coherentie werkelijk kunnen worden
afgeleid. Cottle ondervroeg zijn proefpersonen daarover en kreeg als antwoord
dat  deze  test een goede maatstaf bood. Hij testte de dominantie en coherentie
ook op andere manieren en zocht naar correlaties tussen de verschillende
soorten testen. Die waren over het algemeen niet hoog (Cottle, 1976: 94-96).

Hoewel de constructvaliditeit dus niet overtuigend is aangetoond werd de
test toch als uitgangspunt genomen voor het historisch vergelijkend onderzoek.
De cirkelstest is namelijk een van de weinige testen van tijdsperspectief,
waarvan empirisch materiaal uit vroeger tijd bekend is en die ook nu nog
uitgevoerd kon worden. Er werden sporen mee verkregen, die een indicatie
kunnen geven. Aanvullend onderzoek op andere manieren moet meer duide-

lijkheid brengen.

4.3        LEVENSLOOP EN TLIDSPERSPECITEF, AFGEZEr OP EEN HORIZONTALE LLIN VAN
BEPAALDE LENGTE

Bij de horizontale lineaire weergave van tijd staan de verschillende tijdsseg-
menten zodanig op een rechte lijn, dat ze meetbaar zijn. Het relatieve belang,
dat aan ieder segment afzonderlijk gehecht wordt, is zichtbaar. Een lijn van
bepaalde lengte stelt de tijd voor. Ergens op die lijn begint het eigen leven.
Het stuk v66r de geboorte is het historisch verleden. Het stuk, dat overblijft
na de dood is de historische toekomst. Daartussen ligt de levensloop. Mar-
keringspunten brengen op deze lijn van de levensloop weer een onderverdeling
aan. Persoonlijk verleden, heden en toekomst hebben ieder hun eigen lengte.

1 Birth

2 Past-present boundary
3 Present-future boundary
4  Death

r

1 2               3                                          4

1 11                                                    1                          -

c      A      3 -8- *C+ -0- -E-

A  Historical past

B Personal past
C  Present
D  Personal future
E Historical future
F  Lifetime

Figuur 4.3. Segmenten van de lijnentest (Cottle, 1976: 106)
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Figuur 4.3 geeft aan welke segmenten aldus ontstaan.
De relatieve lengte van de eigen levensloop in verhouding tot de totale

levenslijn wijst uit, aldus Cottle (1976), in hoeverre sprake is van een egocen-
trische of een historiocentrische visie. Wanneer de levensloop in verhouding
heel kort is, is er sprake van een historiocentrische visie. Egocentrisme is niet
identiek aan een narcistische levenshouding, maar wijst er alleen op dat
iemand relatief meer belang hecht aan 66n of meer tijdszones van de eigen
levensloop dan aan het historisch verleden en/of de historische toekomst.

[..]  the egocentric perception  of  time [..] would  be  held by those persons
most preoccupied by their own life, personal evolution,  and well being  [...]
the historiocentric perception implies that prior and future generations deter-
mine the meaning of one's life. An understanding that history contributes to
present identity, perhaps to a greater degree than personal intentions do, is
implicit in the historiocentric perception (Cottle, 1976: 178).

Een historiocentrische visie houdt in dat een relatief grotere ruimte wordt
vrijgemaakt voor biologische overerving en sociologische tradities dan voor
verworvenheden door eigen inspanning (Cottle, 1976: 110). Historiocentrisme
vertegenwoordigt een hoge mate van collectivistische perceptie van tijd, terwijl
egocentrisme vooral de individualistische perceptie vertegenwoordigt (Cottle,
1976: 178). De uitleg van Cottle maakt duidelijk hoe belangrijk het is onder-
zoek te doen naar verschillen van de representatie van tijd op een lijn. Zo is
immers een toegenomen individualisering van de levensloop in kaart te
brengen.

4.3.1 Onderzoeksvragen

Om te onderzoeken of uit de representaties van tijd op een lijn historische
veranderingen kunnen worden afgeleid werden de volgende onderzoeksvragen
gesteld.
-  Zijn er verschillen in de dominantie tussen jongeren in de jaren zeventig en

jongeren in de jaren negentig, die zijn af te lezen uit hun grafische weerga-
ven van eigen verleden, heden en toekomst op een vooraf gegeven horizon-
tale lijn?

- Hoe groot is de plaats, die de eigen levensloop inneemt in relatie tot het
historisch verleden en de historische toekomst? Waren er in dit opzicht ver-
schillen tussen de jaren zeventig en de jaren negentig?

4.3.2 Methode

Participanten
Cottle (1976) nam de lijnentest af onder studenten in Oostenrijk: 101 jongens
en 79 meisjes. Zij waren 12 tot 18 jaar oud (55 % was ouder  dan   16 jaar).   Zie
voor een specificatie van de groep uit 1994 paragraaf 3.6.2.
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Materiaal
Aan proefpersonen uit 1976 werd een vel papier voorgelegd, waarop een
horizontale lijn van 20 cm. stond. Zij kregen de opdracht daar vier marke-
ringspunten op af te zetten: van de eigen geboorte, de grens tussen verleden en
heden, de grens tussen heden en toekomst   en de eigen dood: Daardoor
ontstonden zes lijnsegmenten. De studenten in 1994 kregen dezelfde opdracht.
De vraag maakte deel uit van de vragenlijst Over je levensloop (zie bijlage).
Uit praktische overwegingen werd de lijn ingekort tot 16 cm. en later met
20/16 vermenigvuldigd.

Procedure

De studenten uit Cottle's onderzoek voerden de testen op school uit. Voor de
procedure in 1994 zie paragraaf 3.6.2.

4.3.3 Resultaten

De resultaten en de verschillen in lengte tussen 1976 en 1994 zijn weergege-
ven in tabel 4.4.

Tabel 4.4. Gemiddelden van variabelen van de lijnentest in 1976 en 1994 (in centimeters) en het
verschil in lengte tussen deze jaren. Bron van de gegevens uit 1976: Cottle, 1976:
239.

1976 1994                   1

Variabelen man vrouw mail                 vrouw man vrouw

Levensloop 14,98 14,56 15,14 16,73 -0,13 -2,89*

Heden 1,29 1,84 1,85 3,49 -1,06 -3,30*

Persoonlijk verleden 3,60 3,89 4,48 4,79 -1,66 -2,14

Persoonlijke toekomst 9,90 8,85 9,90 8,87 0 -0,02

Historisch verle(len 2,90 3,00 2,84 1,77 -0,10 3,00*

Historische toekomst 3,31 3,40 2,36 1,50 1,08 4,13*

*  significant bij R < 0,01

In 1976 tekenden mannelijke proefpersonen de lijnsegmenten niet significant
korter of langer dan in 1994 (R < 0,01). Bij vrouwen werden wel verschillen
gevonden. In 1994 was de lijn van hun levensloop langer (t (141) = -2,89).
Met name het heden werd langer getekend G (141) = -3,30). De langere lijn
van de levensloop van vrouwen ging gepaard met een korter historisch verle-

1 De letterlijke tekst werd door Cottle niet gegeven.



112

den (t (141) = 3,00) en een kortere historische toekomst (t (141) = 4,13). Bij
een kritieke 2-waarde van 0,01 zijn de genoemde verschillen significant.

De meeste proefpersonen van Cottle namen een egocentrische positie in.
Gemiddeld gebruikten zij 75 %    van de totale tijdlijn   voor hun leven.    De
historiocentrische positie, waarbij het historisch verleden en de historische
toekomst meer plaats toebedeeld kregen dan de eigen levensloop, kwam dus
niet zo vaak voor. Ook in 1994 was de positie overwegend egocentrisch.
Mannen gebruikten gemiddeld 76 %   van de gegeven   lijn   voor hun leven,   bij
vrouwen was het percentage 84. Het blijkt dus dat ook de hedendaagse proef-
personen een overwegend individualistische kijk op hun leven hadden. Het
egocentisme is bij vrouwen sinds 1976 gestegen, maar was ook in de jaren
zeventig al aanwezig. Bij mannen was er nauwelijks verschil.

4.3.4 Discussie

De meeste respondenten uit 1994 hadden er geen problemen mee hun leven op
een horizontale lijn weer te geven. Slechts vier studenten beantwoordden de
vraag, die hier betrekking op had, niet. De grote meerderheid vond het dus
vanzelfsprekend het leven als een lijn te zien. Deze keuze werd op basis van
hedendaagse theorie8n, waarin polyvalentie en meervoudigheid van het zelf
centraal staan, niet verwacht maar is wel in overeenstemming met de keuze
voor de weg in het vorige hoofdstuk. De weg en de lijn zijn voor studenten
van vandaag nog altijd goede metaforen voor de levensloop.

De lengte, die het eigen leven inneemt op een algemene tijdlijn was en is
groot. Cottle legde een hoge mate van egocentrisme uit als een hoge mate van
individualisering (Cottle, 1976: 178). Wanneer we die uitleg volgen, getuigen
de scores van de hedendaagse studenten van een individualistische kijk op het
leven. Individualisering en biografisering werden in hoofdstuk 2 besproken als
karakteristieken van deze tijd, karakteristieken die onder meer door Kohli en
Fuchs-Heinritz aangestipt werden. Maar het individualisme was ook in de tijd
van  Cottle al aanwezig. We hebben hier te maken met een proces  dat al  min-
stens tientallen jaren duurt.

Toch waren er veranderingen in de lineaire horizontale weergaven. Ze
waren seksegebonden. In 1994 ruimden vrouwen relatief meer plaats in voor
hun levensloop dan in 1976. Vooral hun heden was uitgebreider. Is toename
van individualisering en biografisering een typische vrouwenaangelegenheid?
Wellicht brengt de uitleg van Leccardi enige duidelijkheid. Zij stelt     dat
vrouwen tegenwoordig in biografische onzekerheid leven omdat zij bij de
verdeling van werk en gezin tegenwoordig een dubbele belasting verwachten.
Ze moeten keuzes maken maar weten dat geen enkele keuze ideaal is. Daarom
zijn zij vooral op het heden gericht (Leccardi, 1992, zie ook p. 42). Leccardi
maakte duidelijk waarom het heden van vrouwen mogelijk uitgebreider is. Of
die gerichtheid ten koste gaat van het historisch verleden en de historische
toekomst en waarom dit eventueel het geval is gaf zij echter niet aan.
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De gegevens zijn nog te beperkt om met stelligheid conclusies te trekken.
Zoals bij het vorige onderzoek waren ook hier de steekproeven afkomstig uit
verschillende landen en mogelijk uit verschillende sociale omstandigheden.  De
leeftijden van de jaargroepen kwamen ook niet helemaal overeen. Ook hier is
daarom aanvullend onderzoek nodig.

4.4    DE LEVENSLOOP ALS LITERAIRE LIJN

Door de verschillende gebeurtenissen verhalenderwijs te ordenen wordt een
zekere samenhang in het leven geschapen. Er wordt als het ware zin aan gege-
ven, ze komen ergens uit voort, ze dienen ergens toe. Het geheel dat zo
ontstaat vormt een voor jezelf en anderen begrijpelijk verhaal.

Volgens Mary Gergen (1988) zijn er bepaalde regels waaraan een verhaal
moet voldoen, wil het in een samenleving begrijpelijk overkomen. De gericht-
heid naar een eindpunt is in de westerse cultuur van cruciaal belang. De
gebeurtenissen tijdens het verhaal werken als het ware mee dat eindpunt te
bereiken. De basis voor dit culturele erfgoed is te vinden bij de Grieken en
Romeinen, met als eerste belangrijke narratieve vormen de tragedie en de
komedie. De tragedie beschrijft de plotselinge val van een nobele persoon. De
komedie gaat vaak over personen die laag op de sociale ladder staan. Na een
aantal misstappen volgt een gelukkig einde. De termen tragedie en komedie
bestaan nog wel, maar het probleem is, aldus Gergen, dat de begripsbetekenis-
sen nogal eens wisselen. Als we ze heden ten dage nog willen gebruiken, kan
dat zeker niet zonder uitleg gebeuren. De indeling die Frye (1957) maakte op
basis van de seizoenen leek haar minder geschikt vanwege het bedachte en
kunstmatige karakter ervan. Zelf kwamen de Gergens (1983, 1986, 1988) met
een alternatief. Zij opperden dat, wanneer een narratief zich beweegt van een
eindpunt naar een doel en de gebeurtenissen positief of negatief geevalueerd

worden, een dergelijk narratief ruimtelijk weergegeven kan worden als een x-y
grafiek. Daarbij wordt de tijd afgezet op de x-as en de evaluatie op de y-as.
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Figuur 4.4 Rudimentaire verhaalslijnen. Bron: M. Gergen, 1988: 100
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Op die manier kunnen verschillende verhaalslijnen onderscheiden worden. Op
het rudimentaire niveau is er allereerst het stabiliteitsnarratief, waarbij de lijn
van het verhaal horizontaal loopt. De evaluatie kent geen positieve of negatie-
ve  ups en downs.  Bij het progressieve narratief is sprake  van een opgaande
lijn. Bij het regressieve narratief gaat die neerwaarts (zie figuur 4.4).

Van de rudimentaire vormen kunnen meer complexe vormen worden
afgeleid. De auteurs noemden allereerst de tragedie. Een positief stabiliteits-
narratief wordt hier gevolgd  door een snelle regressieve   val. De komedie
daarentegen bestaat uit een regressief narratief, gevolgd door een progressief
narratief. Ondanks de problemen is het einde toch nog goed. Een andere vorm
is die van het progressieve narratief, gevolgd door een stabiliteitsnarratief. Dit
is de typische lijn, die we in sprookjes tegenkomen. Het einde is: 'zij leefden
nog  lang en gelukkig'. De romance tenslotte bestaat  uit een opeenvolging  van
bergen en dalen. In dat verhaal komen telkens obstakels voor, die de held met
succes overwint (zie figuur 4.5).

  1  ..    t'111$1
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(a) tragedy, (b) comedy, (c) happily-ever-after
und (d) romantic saga

Figuur 4.5 Complexe verhaalslijnen.   Bron: M. Gergen,   1988:   101.

4.4.1 Onderzoeksvragen

De Gergens suggereerden dat evaluatieve verhaalslijnen niet altijd universeel
zijn maar soms aan culturele veranderingen bloot staan. Hun theorieen en
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bevindingen, maar ook de theorie8n over het verdeelde zelf in het algemeen,
inspireerden tot de volgende onderzoeksvragen:
- Zijn er culturele verschillen tussen algemene evaluatieve levenslijnen,

alhankelijk van het land waarin zij worden geproduceerd? Gelden de
bevindingen van de Gergens ook voor de tegenwoordige hedendaagse
situatie?

- Zijn er culturele verschillen tussen algemene evaluatieve levenslijnen,
afhankelijk van de tijdsperiode waarin zij worden geproduceerd?

-  Is de tegenwoordige jeugdige uberhaupt wel in staat het eigen leven met een
evaluatieve lijn op een x-y-as te tekenen? (Dit is niet voor de hand liggend,
want het tekenen van zo'n lijn is als het vinden van lineaire en oorzakelijke
samenhang, een samenhang die in recente zelfopvattingen op de achtergrond
zou zijn geraakt).

- Wanneer aan jongeren gevraagd wordt de diverse thema's, die in het
tijdsperspectief een rol spelen, ieder met een afzonderlijke lijn weer te
geven, komen deze lijnen dan onderling met elkaar overeen? Het leven

weergeven met 66n lijn lijkt niet in overeenstemming met de idee van poly-
valentie, die volgens de theoriean zo kenmerkend is voor het leven van
personen in de hedendaagse samenleving. Ieder thema, dat een rol speelt bij
het tijdsperspectief, verloopt mogelijk weer anders. Daarom  moet in onder-
zoek niet alleen gevraagd worden naar een algemene levenslijn, maar ook
naar de evaluatieve lijnen van afzonderlijke thema's. Pas wanneer zij onder-
ling sterk verschillen is er sprake van polyvalentie.

4.4.2 Methode

Participanten
Mary Gergen deed in de Verenigde Staten onderzoek onder 29 studenten van
18 tot 21 jaar. Zowel mannen als vrouwen waren bij het onderzoek betrokken
(Gergen, 1988). De Nederlandse onderzoeksgroep in de jaren zestig bestond
uit 1500 meisjes en 200 jongens (Rogier, 1968). De hedendaagse Nederlandse

onderzoeksgroep bestond uit 80 studenten van de Katholieke Universiteit
Brabant. Voor een specificatie van deze groep zie paragraaf 3.6.2.

Materiaal
Gergen (1988) legde haar studenten x-y-assen voor en stelde er de volgende
vragen  bij:
- Below you will find a grid on which you can begin with the earliest period

you can remember and draw a continuous line to the present. This line
would indicate, for each period you can remember your feelings of genera-
lized well-being.   The more positive the feelings  the more upward   the
displacement of the 'life-line'; the more negative the feelings the more
downward the displacement.
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-  Can you now indicate briefly what you think future years may hold in terms
of feelings of generalized well-being. Can you project your 'life-line' into
the future?

Aan Nederlandse proefpersonen in 1994 werden dezelfde vragen in vertaling
voorgelegd. Zij kregen het verzoek eerst een algemene levenslijn te tekenen.
Met betrekking tot zes specifieke thema's werd gevraagd eveneens een
levenslijn te tekenen. Ieder had de keuze een grafiek in te vullen of aan te
kruisen dat het gevraagde onderwerp niet met een lijn weergegeven kon
worden. De specifieke thema's2 waren:
-  de levenslijn van het beroep
-  de levenslijn van de vaste relatie(s)
-  de levenslijn van de vr(/etijdsbestedingen
-  de levenslijn van de gezondheid
-  de materitle levenslijn
De vragen maakten deel uit van de vragenlijst Overje levensloop (zie bijlage).

Rogier (1968) baseerde haar gegevens op interviews en vragenlijsten, die zij
waarschijnlijk in het begin van de zestiger jaren in Nederland afnam. Een van
haar onderzoeksvragen had betrekking op de waardering voor de verschillende
leeftijdsfasen. Een andere vraag had betrekking op de waardering voor
verschillende situaties die zich in het leven voordoen. De exacte vragen
werden in het onderzoeksverslag niet gegeven.

Procedure
Gergen vroeg studenten een vragenlijst in te vullen. Rogier verzamelde haar
data op scholen. Zie voor de procedure in 1994 paragraaf 3.6.2.

4.4.3 Resultaten

Levenslijnen in de Verenigde Staten en Nederland
Mary Gergen (1988) stelde uit de representaties van haar studenten een nar-
ratieve lijn samen door, steeds na een interval van vijf jaar, de gemiddelde
hoogte van het algemene welzijn te berekenen. De narratieve levenslijn in
1994 kwam op dezelfde manier tot stand. Figuur 4.6 geeft de twee lijnen tot
de  leeftijd  20 +.

Uit de figuur blijkt dat de periode van de kindertijd in beide landen als een
relatief gelukkige periode gezien werd. Een tijdelijke daling trad op tijdens de
puberteitsjaren en vervolgens was er weer een stijging vanaf het zeventiende
jaar. De narratieve lijn was globaal gezien de komedie. Volgens Gergen
weerspiegelt die lijn het stereotiepe Amerikaanse denken, waarbij de kinder-
jaren als gelukkige jaren beschouwd worden en de adolescentie als een moei-
lijke periode. Maar de Nederlandse lijn volgde dezelfde richting. Wel hadden

2   De keuze van de thema's kwam tot stand door te kijken naar de resultaten
van inhoudsanalyses die in de komende twee hoofdstukken besproken wor-
den.
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de Nederlandse jongeren een positiever beeld van hun verleden en heden dan
de Amerikaanse.

algemeen welzijn

heel
positlef

Ilcht -        T
positiof - -2

neutraal

licht
negatiof
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negatiof            1
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Figuur 4.6 Gemiddelde welzijnslijn van verhalen van jongeren   in de Verenigde Staten   (Bron:   M.

Gergen,   1988:   106)  en in Nederland  (1994).

Levenslijnen in de jaren zestig en negentig
In figuur 4.7 is het waardeoordeel, dat in onderzoek van Rogier (1968) door
jongeren werd toegekend aan de verschillende leeftijdsfasen, vergeleken met
de algemene levenslijn, die in 1994 gevonden werd.
De grafische weergave laat zien dat het oordeel over het leven er in de jaren
zestig anders uitzag dan in de jaren negentig. Van een plateau tijdens de jaren
van volwassenheid was bij Rogier niets te merken. De hoogste waardering
gaven de ondervraagden voor de leeftijd waarin zij verkeerden of bijna
verkeerden. Vooral werkende meisjes waren het meest positief over de periode
waarin zij op dat moment leefden. Voor studerenden duurde de prettige
periode iets langer, maar ook zij verwachtten op een leeftijd van 25-28 jaar
het maximum wel bereikt te hebben. Voor meer dan 80% van de ondervraag-
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den viel er bij een leeftijd van 25 jaar of ouder geen positieve wending meer
te verwachten (Rogier, 1968: 217). Hoe ouder de te beoordelen leeftijd, des te
negatiever de waardering uitviel. Vooral voor de meisjes gold: de waardering
voor de periode vanaf het zestigste jaar daalde van neutraal naar niet fijn en
was negatiever dan voor welke andere periode in het leven dan ook.

algemeen welzijn

hoel
pos itlef

llcht 4-y
posittef

\ 40
-

noutraal                   *

Ilcht  \4
negatlef +Sannen \\

*Rogier 1

*Rogier  2

hoel *Rogier 3
negatief

0  5  10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

leeftild

Figuur 4.7 Opvattingen van 1 groep jongeren over hun levensloop in 1994 (Sannen) en 3 groepen in
1965 (bron: Rogier,   1968: 218. Rogier 1: werkende meisjes  van  17-21 jaar; Rogier  2:
meisjes van 13-17 jaar; Rogier 3: jongens van 13 tot 17 jaar).

Het is opmerkelijk dat in het onderzoek van Rogier van een plotselinge daling
tijdens de puberteitsperiode slechts incidenteel sprake was. Bij werkende
meisjes van 17-22 jaar en bij jongens van 13-17 jaar is daar niets van te
vinden. Mogelijk droeg het positieve oordeel over deze leeftijdsperiode van
ongeveer de helft van de respondenten eraan bij dat het gemiddelde relatief
gezien niet zo laag was. Want negatieve waarderingen voor de puberteitsjaren
waren er wel degelijk. Ongeveer  15 %  van de jongens en meisjes van  13  tot 22
jaar oordeelde min of meer negatief over het eigen verleden (Rogier, 1968:
223-224).
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De algemene levenslijn en de levenslijnen van de afzondertijke thema's.
Mary Gergen vroeg haar studenten een lijn te tekenen met betrekking tot de
relatie met hun vader en moeder en hun studie. De resultaten tonen aan dat
deze lijnen niet synchroon liepen met de verhaalslijn van het algemene
welzijn. De relatie met de moeder volgde evenals de algemene levenslijn de
lijn van een komedie, maar hier lag het dieptepunt op een andere leeftijd. De
beroepslijn had de vorm van twee stabiliteitsnarratieven, met rond het tiende

levensjaar een dieptepunt. Enkel de lijn van de relatie met de vader liep
parallel aan de lijn van het algemeen welzijn. Haar conclusie luidde dat
hedendaagse jongeren het leven kennelijk per thema verschillend beoordelen
(1988: 107-108).

Om dit nader te onderzoeken werden de gemiddelden van de levenslijnen
van afzonderlijke themagebieden in 1994 gemeten, steeds na een interval van
vijf jaar. In figuur 4.8 zijn de lijnen van de vaste relaties, het beroep, vrije
tijd, materieel bereik en gezondheid afgezet tegen de algemene levenslijn.

heel positief

licht positief ..u

neutraal
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Figuur 4.8 De levenslijnen  van de thema's: vaste relatie(s), beroep, vrije tijd, gezondheid  en
materieel bereik afgezet tegen de algemene levenslijn Gemiddelden van de antwoorden
van studenten in 1994.
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De gemiddelde lijn van de vaste relatie(s) vertoont overeenkomst met de
algemene levenslijn. Dit geldt vooral voor het diepste punt, dat op dezelfde
leeftijd en dezelfde hoogte gesitueerd werd. Vanaf het dertigste jaar is er
sprake van een stabiliteitsnarratief. Van alle genoemde thema's waren de
verwachtingen ten aanzien van de relaties vanaf het dertigste jaar het hoogst
gespannen.

De gemiddelde levenslijn van het beroep begint  relatief  laag.   Dat  is  niet

verwonderlijk, want iemand die pas geboren is oefent nog geen beroep uit.
Een dieptepunt op vijftienjarige leeftijd is er bij de beroepslijn niet. Er is
sprake van gestadige groei, met een lichte inzinking tussen de 20 en 30 jaar en
vanaf het vijftigste jaar. Het hoogtepunt van het perspectief op het beroep ligt
tussen de 45 en 50 jaar. Men verwachtte dus pas op die leeftijd het toppunt
van de carridre bereikt te hebben.

De gemiddelde lijn van de vrije tijd blijft tijdens het gehele leven tamelijk
stabiel. Van een daling tijdens de puberteitsjaren is geen sprake. Het meest
positief waren de verwachtingen ten aanzien van de vrije tijd op een leeftijd
tussen 65 en 80 jaar.

Het narratief over het materitle bereik is, vanaf het dertigste jaar, een
stabiliteitsnarratief. Ook hier ontbreekt een lager punt tijdens de adolescentie-
jaren geheel. De periodes tussen 0 en 5 jaar en tussen 20 en 25 jaar werden
relatief het negatiefst beoordeeld. Het meest positief was men over de periode
tussen 45 en 65 jaar.

Meer dan bij de hiervoor besproken levenslijnen werd bij de lijn van de
gezondheid een daling waargenomen op het einde van het leven. Het diepste
punt, op tachtigjarige leeftijd, bevond zich evenwel nog altijd boven neutraal.

Er was geen volledige overlap van de lijnen. Ze waren evenwel ook niet
totaal verschillend. Alle lijnen schommelden rond licht neutraal. Om na te
gaan in hoeverre de verschillen zo essentieel waren, dat van een gefragmen-
teerd en verdeeld zelf gesproken mag worden, werden de correlaties met
algemeen welzijn berekend en tussen de thema's onderling.

Tabel 4.5 Correlaties van de thematische levenslijnen van studenten in 1994 met de algemene
levenslijn en met elkaar

Welzijn Relatie Vrije tijd Beroep Gezondheid Materieel

Welzijn 1,00 0,92 ** 0,57 * 0,76 ** -0,03 0,77 **

Relatie 0,92 ** 1,00 0,76 ** 0,85 **
-0,30 0,83 **

Vrije tijd 0,57* 0,76** 1,00 0,60** -0,59* 0,72**

Beroep 0,76** 0,85** 0,60** 1,00 -0,18 0,89**

Gezondheid -0,29 -0,30 -0,59* -0,18 1,00 -0,16

Materieel 0,77** 0,83** 0,72** 0,89** -0,16 1,00

* 2< 0,05  ** 2< 0,01
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Tabel 4.5 toont hoge correlaties: algemeen welzijn correleert positief en
significant met relatie, vrije tijd, beroep en materieel bereik. Enkel gezondheid
vormt een uitzondering. Ook tussen de thema's onderling zijn de correlaties
significant en positief; enkel voor gezondheid  gaat  ook  hier dit beeld  niet op.
Deze bevindingen zijn in tegenstelling met de bevindingen van Mary Gergen
(1988). Immers: Slechts 66n van de gevonden levenslijnen uit 1994 wijkt
enigszins af van de andere lijnen: die van gezondheid. Alle andere lijnen
vertonen sterke samenhang.

4.4.4 Discussie

De sociale constructie van de kijk op het leven
Zijn grafische voorstellingen van de levensloop in verschillende culturen totaal
verschillend? In de teksten van Rogier en Gergen zijn daar aanwijzingen voor
te vinden. Het oordeel over een levensperiode lijkt niet zozeer ingegeven te
worden door de objectieve vooruitzichten die een bepaalde leeftijd met zich
meebrengt, maar meer door de waardering die in een cultuur dominant is. Bij
de bespreking van de negatieve waardering voor de periode vanaf 23 jaar ver-
zuchtte Rogier dat het leven door haar proefpersonen kennelijk gezien werd
als het afdalen naar een steeds dieper dal en toonde zij zich met de volgende
opmerking in zekere zin een sociaal-constructionist avant la lettre:

In ieder geval is duidelijk dat eigenlijk voor alle groepen geldt, dat slechts
de tijd tussen 15 en 23 jaar in het leven over het geheel genomen fijn
genoemd wordt. De rest wordt bepaald niet zo positief beoordeeld. Het is
de vraag of de meisjes het werkelijk zelf zo ervaren of dat de algemene
maatschappelijke opvatting, dat de jeugd de prettigste tijd is ook debet is
aan deze uitslag (Rogier, 1968: 219).

Mary Gergen gaf een soortgelijke sociaal-constructionistische uitleg aan de
negatieve waardering voor de jaren van de puberteit. Zij merkte op, dat het
merkwaardig is dat de gerapporteerde gebeurtenissen die aanleiding waren de
puberteitsperiode als de meest negatieve periode te beschouwen, per persoon
verschilden. De ene keer gaf bijvoorbeeld de scheiding van de ouders de
aanleiding tot de daling op de lijn, de andere keer werd de daling veroorzaakt
door de dood van een lievelingsdier. Zij leidde daaruit af dat de participanten
meer beYnvloed werden door de narratieve vorm die een bepaalde cultuur
voorschrijft dan door de gebeurtenissen op zich. Wellicht, zo meende zij,
speelde bij de keuze de invloed van de sociale wetenschappen mee en van de
geconstrueerde werkelijkheid in het dagelijkse leven (1988: 107).

Within the classroom, the media, and the popular book accounts, scientific
authorities deliver messages on what constitutes 'normal' youth, adulthood,
and old age. These depictions furnish scientifically accredited models for
people's life formulations. To construct a narrative at extreme variance with
the scientifically established models might incur public derision for the
individual (Gergen, 1987: 277).
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In feite staat hier dat de waardering voor een bepaalde fase niet per definitie
samenhangt   met de waardering   voor een bepaalde situatie. Het negatieve
oordeel ten aanzien van de puberteitsjaren werd per individu met een andere
negatieve situatie geassocieerd.

In vergelijkbare maten de fase- en de situatiebeoordcling weergegeven door de
groep  werkende mcisjes  van  17-23  j.

niet fija                                                                                fidn

0-6 j.

6.12 j.

12-15 j
veil vrijheid

15-18 j. vaste vriend

verliefd zijn

18-23 j. :            trouwcn

i          cigen huis

eigen huishouden

begin huwelijk
2340 j. kindcren krijgen

40-60 j.
kinderen hcbbcn

later tijd huwelijk
oudcr dan 60 j.

- false-waardering ..... situatic-waardering

Figuur 4.9 Fasewaardering en situatiewaardering met elkaar vergeleken. Rogier, 1968: 221

Het is interessant dat Rogier, evenals Gergen, gekeken heeft in hoeverre
fasewaardering en situatiewaardering met elkaar te vergelijken zijn (zie figuur
4.93) Rogier zag wel dat bepaalde situaties constant positiever of negatiever
gewaardeerd werden, maar nadat werd nagegaan in welke fase men die
situaties verwachtte, bleek dat de fasewaardering en situatiewaardering elkaar
niet overlapten. Evenals Gergen (1988) maakte Rogier duidelijk dat vaste

3 In de oorspronkelijke figuur waren de teksten 'fijn' en 'niet fijn' omgedraaid.
Uit de gehele context werd echter duidelijk, dat hier een drukfout in het spel
was.
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situaties en gebeurtenissen op zich de waardering voor een fase niet per
definitie bepalen. Zo werd het krijgen en hebben van kinderen beschouwd als
een positieve situatie, terwijl de leeftijdsperiode, waarin die situatie geloca-
liseerd werd, nogal negatief ervaren werd. Dergelijke pieken in de situatie-
waardering, die niet in de fasewaardering teruggevonden werden, waren er
meer. Toch waren de lijnen  ook niet totaal verschillend. Zo werden bijvoor-
beeld de thema's 'verliefd zijn' en 'trouwen' positief gewaardeerd, evenals de
fase waarin men ze verwachtte. Helemaal los van elkaar staan de lijnen dus
ook weer met.

Uit de besproken verschillen in fasewaardering en situatiewaardering blijkt
dat eenzelfde culturele achtergrond dikwijls leidt tot een gelijksoortige visie op
het toekomstige leven, ongeacht de gebeurtenissen die individuele personen

meemaken, maar die visie niet dwingend voorschrijft.

Een andere waardering voor jeugd en ouderdom
Uit de cross-culturele vergelijking van evaluatieve lijnen in Nederland en de
Verenigde Staten blijkt dat de toekomstvisies een soortgelijk patroon vertoon-
den. Wel verschilde de valentie tussen beide landen. Concluderen dat de
patronen cross-cultureel overeenkomen is te voorbarig: de vergelijking was

beperkt; beide landen zijn typisch westers; niet-westerse landen werden niet in
de vergelijking meegenomen.

Uit de historische vergelijking van de evaluatieve lijnen bleek een verander-

de waardering voor jeugd. De gedachte dat het toppunt van geluk in het leven
valt  tussen de leeftijd  van   18   en  23 jaar bestond  wel   in de jaren zestig   maar
werd niet gevonden in de jaren negentig. Rogier vond een piek rond de
twintigjarige leeftijd. De studenten in 1994 verwachtten die pas na hun
vijfentwintigste. De vijftienjarige leeftijd vormde in de jaren zestig niet het
diepste punt in het leven. In het hedendaagse Amerika en het hedendaagse
Nederland werd dit relatieve dieptepunt wel gevonden. Mogelijk heeft dit,
zoals Gergen (1988) aanduidde, te maken met de toegenomen psychologise-

ring. De periode rond de genoemde leeftijd is in de westerse cultuur vaak als
een moeilijke periode beschreven. De beschrijving is mogelijk gaan werken als
se(f-fituiuing prophecy, die steeds meer in het alledaagse denken doordringt.

Het oordeel over de ouder wordende mens is positiever geworden. Wanneer
de verwachtingen voor de periode na het twintigste jaar in de twee tijdspe-
rioden worden vergeleken, dan blijkt uit de lijnen van figuur 4.7 dat de
onderlinge afstand tijdens volwassenheid en ouderdom groter is naarmate de
leeftijd stijgt. De door Rogier gevonden lijnen dalen tot het tachtigste jaar en
komen uiteindelijk onder het neutrale niveau uit. De lijn van 1994 blijft na het
dertigste jaar constant op het positieve niveau. Mijn onderzoeksgebied was
beperkt en de draagwijdte van de conclusies is dat ook. Maar dezelfde trend
kon ook elders worden waargenomen. In het volgende hoofdstuk volgt meer
over de waardering voor de ouderdom en wordt naar een verklaring gezocht
voor het waargenomen verschil.
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Er is geen gefragmenteerd zelf gevonden
Niet overal, waar het verwacht werd, werden verschillen gevonden. Veel
aanwijzingen voor een gefragmenteerd zelf waren er niet. Volgens de Gergens
beoordelen hedendaagse jongeren hun leven per thema verschillend. De lijn
van de relatie met de ouders en de lijn van studie en beroep liepen in hun
onderzoek niet synchroon met die van het algemene welzijn. Kenneth Gergen
verklaarde dit door te verwijzen naar het meervoudige zelf. Het hedendaagse
zelf is een saturated self. Het wordt  door  andere  mensen  'bezet'.  Verschillen-
de standpunten, meningen en waarden zijn in 66n mens verenigd. Er is een
veelheid aan stemmen. Sommige zijn harmonieus, andere niet. De ene stem
staat dikwijls helemaal niet in relatie met de andere. Mensen absorberen ze
allemaal. Zo komt het dat ze over zichzelf in meer talen spreken. Deze talen
verdragen elkaar niet. Het zelf is een gefragmenteerd zelf geworden, dat
fluctueert tussen verschillende, soms aan elkaar tegengestelde posities (Gergen,
1991; Hermans, Kempen & Van Loon, 1992; Peeters, 1994: 172; zie ook
paragraaf 2.5.2). Gergen schetste deze ontwikkeling als een noodlot dat tot
oneindige versnippering leidt en uiteindelijk eindigt in discontinuiteit. Maar
volgens Hermans staat het veelstemmige zelf niet per definitie gelijk met
chaos, met het gefragmenteerde zelf. Een der grootste uitdagingen voor de
theorie van het meerstemmige zelf ligt in haar vermogen tot synthese. Juist
vanwege het feit dat het zelf wordt voorgesteld als meervoudig en meerstem-
mig, dringt zich de vraag op hoe de verschillende delen nog een geheel
vormen (Hermans, 1995: 15).

Heeft de tegenwoordige Nederlandse student een gefragmenteerd zelf? Uit
de resultaten blijkt niet dat het positieve of negatieve oordeel over de verschil-
lende perioden van de levensloop per thema volledig anders is. De lijnen van
beroep, materieel bereik, vrije tijd, en relaties kwamen vaak in de buurt van
de algemene levenslijn en van elkaar. De overlap was niet volledig maar de
correlaties waren bijna steeds hoog. Er kwam een zelf naar voren dat mogelijk
enigszins meervoudig is, maar zeker niet gefragmenteerd.

De verschillende thema's in figuur 2.8 werden voorgesteld met verschillen-
de klossen garen. De klossen in deze figuur lopen ieder iets andere kanten uit.
Maar ze verschillen niet totaal van richting. Doordat  ze met elkaar verstren-
geld zijn, heeft een ruk aan de kluwen of aan 66n klos gevolgen voor alle
klossen. Gelijksoortige, maar niet noodzakelijk exact gelijke gevolgen.

De vanzelfsprekendheid, waarmee de lijn als een beeld voor het leven werd
aanvaard, geeft ook een indicatie voor het ontbreken van een gefragmenteerd
zelf. Studenten hadden er over het algemeen geen moeite mee hun leven als
een lijn te zien. Dit gold zowel voor de horizontale lijn als voor de evaluatieve
lijn op een x-y-as. Toch duiden de resultaten niet op het volledig ontbreken
van polyvalentie. Ook de andere kant van de narratieve paradox was aan-
wezig. Door evaluaties van het leven in gemiddelden weer te geven wordt een
grotere lineariteit gesuggereerd dan er aanwezig  was. In feite werden lang niet
altijd alle periodes ingevuld.   Van de proefpersonen  gaf  18 %   aan geen algeme-
ne  evaluatieve  lijn  op  een  x-y-as te lalnnen tekenen  en  nog  eens  36 %   liet  deze
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lijn ophouden bij het heden. Meer dan de helft gaf het leven dus een open
einde.

4.5 BESLUIT

In dit hoofdstuk werden grafische weergaven van de levensloop besproken.
Hedendaagse studenten beeldden hun tijdsperspectief uit in cirkels, in een
horizontale lijn van bepaalde lengte, of in een lijn op een x-y-as. Over het
algemeen bleek dat zij lijn in hun leven zien. Ze waren goed in staat hun leven
lineair op een grafische manier weer te geven. Een individualistische kijk op
het leven domineerde. Enkel bij meisjes nam de mate van individualisme toe
sinds 1976. Mogelijk hangt dit samen met het tegenwoordige dubbele toe-
komstperspectief bij hen.

In recente literatuur over het zelf wordt het hedendaagse zelf vaak om-
schreven als een meervoudig, gefragmenteerd zelf. Daarom werd gevraagd het
individuele leven niet alleen met een algemene evaluatieve lijn weer te geven.
maar ook een oordeel te geven over de afzonderlijke deelgebieden. Uit de
resultaten bleek dat deze parallelnarratieven niet totaal van elkaar verschilden.
Een gefragmenteerd en chaotisch zelf kon niet gevonden worden. Toch lijkt
het zinvol onderscheid naar thema's te blijven maken. Het thema gezondheid
volgde het patroon van de correlaties immers niet. In de volgende twee hoofd-
stukken  komt de thematiek  van het toekomstperspectief opnieuw  aan  de  orde.
Daar staan narratieven centraal, die minder compact zijn dan de narratieven
tot nu toe. Er wordt antwoord gezocht op de vraag welke onderwerpen een rol

spelen in opstellen, die jongeren schreven over de toekomst en op de vraag
welke rol die onderwerpen dan wel vervullen.



Hoofdstuk 5
Toekomstverhalen in de jaren vijftig en negentig

5.1 INLEIDING

Gingen de vorige hoofdstukken over miniatuur-narratieven in de vorm van
metaforen of grafische voorstellingen, het is nu de beurt aan uitvoeriger ver-
halen.

Een serie recente teksten werd verzameld via het Vier Bonden Overleg
Brabant (VBOB). Het VBOB is een provinciaal overlegorgaan, waarin oude-
renbonden uit Brabant samenwerken. E6n van de samenwerkingsprojecten in
1993/1994 betrof het beeld van jongeren over ouderen. Ouderen gingen de
drie hoogste klassen van de basisschool in om over hun leven te vertellen, de
leerlingen van die klassen zetten de verwachtingen over hun latere leven op
papier. Deze opstellen, geschreven en verzameld voor een wedstrijd, geven
een mooi beeld van de toekomstvisie van leerlingen. Het zijn de verhalen van
jongeren in de jaren negentig over hun leven op latere leeftijd.

Er werd gezocht naar historisch-vergelijkend materiaal. Hoewel het onder-
werp 'de toekomst' aan kinderen op de basisschool in de naoorlogse decennia

waarschijnlijk wel als thema opgegeven is, bleek het niet mogelijk van die
verhalen iets op te sporen. Het ruwe materiaal lijkt verloren te zijn geraakt.
Uiteindelijk werd toch een aanknopingspunt gevonden, al was dit niet precies
wat gezocht werd  en ook niet van Nederlandse oorsprong: het proefschrift van
Oblinger uit 1956. Deze auteur liet kinderen van de hoogste klassen van
Volksschulen in het Duitse Beieren over hun toekomst schrijven.

In dit hoofdstuk een verslag van meningen van kinderen uit de jaren negen-
tig in Nederland. Ze zullen, voor zover dit mogelijk is, vergeleken worden
met meningen uit de jaren vijftig, die door Oblinger gevonden werden. Dat
die mogelijkheden helaas beperkt zijn komt omdat de Nederlandse situatie van
nu op een aantal punten verschilt van de Duitse naoorlogse situatie; historische
verschillen vormen daar slechts een onderdeel van.

5.2 INHOUDSANALYTISCH ONDERZOEK

Bij de analyse van de opstellen van jongeren over de toekomst in dit hoofdstuk
en in het volgende wordt gebruik gemaakt van inhoudsanalyse. Door systema-
tisch na te gaan welke thema's in de opstellen voorkomen en hoe vaak weten
we wat centraal staat in het denken. Inhoudsanalyse heeft een lange historie en
kan ook nu nog zijn vruchten afwerpen. In de volgende paragrafen wordt eerst
ingegaan op de mogelijkheden van inhoudsanalytisch onderzoek in het alge-
meen. Daarna volgt een uitleg waarom inhoudsanalyse voor het onderhavige
onderzoek interessant  is.
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5.2.1 Waarom inhoudsanalyse een geschikte methode is

Ordening
Een verzameling opstellen levert verbaal materiaal, dat verscheiden en uitge-
breid is, maar ook chaotisch. Inhoudsanalyse is een goede methode om in deze
diversiteit ordening aan te brengen, zodat uit losse beweringen, die op het
eerste gezicht zeer uiteenlopend lijken, tot op zekere hoogte algemene trends
kunnen worden afgeleid. Wie een opstel schrijft, heeft binnen het aandachts-
gebied dat de titel voorschrijft de vrijheid zich te uiten over een grote hoeveel-
heid van onderwerpen. Een geschreven zin kan de neerslag zijn van een losse
en tamelijk toevallige gedachte, maar ook van een meer algemene trend of van
een vaak voorkomend thema. Door nu dit ruwe materiaal in categorieen onder
te brengen zijn er algemene lijnen uit te destilleren. Anders gezegd: het ana-
lyseproces begint met coderen of scoren. De tekst wordt gelezen en herlezen,
waarbij patronen die zich herhalen opgespoord worden. Met die patronen ligt
de inhoud van datgene, waar de aandacht het meest naar uitgaat, schematisch
voor ons.

Objectiviteit
Over het algemeen wordt gesteld dat, afgezien van enkele eerdere incidentele
pogingen, inhoudsanalyse als sociaal-wetenschappelijke methode toegepast
werd vanaf het begin van deze eeuw. De publicaties van Berelson (1952),
Holsti (1969), Krippendorff (1980) en Weber (1990) zijn de klassieke hand-
boeken op dit terrein (zie ook Peeters, 1978: 317-336). Bij lezing wordt dui-
delijk dat inhoudsanalyse niet enkel helpt het chaotische materiaal te ordenen,
maar dat ze ook de mogelijkheid biedt dit op een zo objectief mogelijke ma-
nier te doen. Bij een intuRieve en weinig ordenende werkwijze is het gevaar
groot, dat de beschrijving de neerslag is van een selectieve en persoonlijke
keuze. Wanneer een ander de beschrijving zou doen, zouden de accenten
elders kunnen liggen. In eerste instantie was in de vakliteratuur, juist vanwege
het streven naar objectiviteit, het opsporen van de manifeste inhoud het be-
langrijkste. Volgens Berelson moeten we iedere vorm van interpretatie streng
uit de weg gaan en is het daarom alleen geoorloofd kwantitatief te werken. Bij
een dergelijke formulering mag inhoudsanalyse eigenlijk niet verder gaan dan
het tellen van identieke woorden. Het belang dat aan kwantiteit wordt toege-
dacht is in latere jaren blijven bestaan. Maar naar de mening van Holsti en
Krippendorff is het ook geoorloofd te interpreteren en af te leiden uit de
letterlijke tekst. Wie ondersteuning voor een theorie wil vinden moet dit soms
zelfs doen. Wel blijft de letterlijke tekst bij het coderen het uitgangspunt en
dienen de verkregen gegevens herhaalbaar te zijn. De trend meer het accent te
leggen op de betekenis van woorden dan op de woorden sec heeft zich door-
gezet. Dit blijkt alleen al uit het feit dat tegenwoordig voor de inhoudsanalyse
van talige data vaak de term 'discourse analysis' gebruikt wordt, met de
vooronderstelling dat de tekst een middel is om het discours, het onderliggen-
de verhaal, bloot te leggen. Wetherell en Potter spreken zelfs over het zoeken
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naar 'interpretative repertoires' (1988, zie b.v. ook Coyle, 1995). Zij doen dit
omdat zij veronderstellen dat taal nooit een absolute stempelafdruk van de
objectieve werkelijkheid kan geven, maar eerst en vooral een sociale praktijk
is.

Inhoudsanalyse als middel voor historisch onderzoek naar toekomstperspectief
Bij onderzoek naar toekomstperspectief gaat het er niet om een objectieve
werkelijkheid boven tafel te halen. De verhalen, die jongeren vertellen, kun-
nen niet blootleggen wat de toekomst jongeren te bieden heeft. Ze vertellen
enkel  hoe hun eigen beleving daaromtrent  is. Hoe ervaren  zij  wat  hen  moge-
lijk te wachten staat? Deze subjectiviteit slaat op het thema, ze slaat niet op de
onderzoeksmethode. Onderzoek naar thema's van subjectieve ervaringen kan
en moet, zoals onderzoek naar ieder ander thema, een zo exact mogelijke
weergave geven van het denken hierover. De manifeste inhoud vormt het uit-
gangspunt. Toch kunnen we er niet om heen dat voor de onderzoeker, die
meer wil dan woorden tellen, beslissingsmomenten blijven bestaan. Bij een
indeling in thema's is enige vorm van interpretatie onvermijdelijk. Die moet in
banen geleid worden, niet in de laatste plaats om te zorgen dat het coderen
niet persoonsgebonden wordt. Door de thema's duidelijk te omschrijven en

coderingsregels te formuleren is het mogelijk de interpretatie vooraf vast te
leggen, waardoor de betrouwbaarheid tussen codeerders geen probleem hoeft
te zijn. Subjectiviteit wordt met andere woorden onderkend en in het program-
ma vastgelegd.

Een goede indeling in categoriean  is van belang. De categorie8n moeten

logisch voortvloeien uit het doel van het onderzoek, zij moeten uitputtend zijn,
elkaar uitsluiten en onafhankelijk zijn van elkaar; eveneens moeten zij zich op
hetzelfde analyseniveau bevinden (Holsti, 1969: 95). Voor een historisch
onderzoeker die recent materiaal analyseert om dit vervolgens te gebruiken
voor een vergelijking met inhoudsanalytische studies uit voorgaande jaren
komt  daar  nog  een  eis  bij: de omschrijving  van de categorieen  moet zo exact

mogelijk de indeling van het oorspronkelijke onderzoek volgen. Het heeft

bijvoorbeeld geen zin wonen onder te brengen bij een categorie reizen en

verblijven als dit onderwerp door de oorspronkelijke onderzoeker bij het gezin
werd ingedeeld. Terwille van de vergelijkbaarheid moet de eigen voorkeur aan
de kant gezet worden.

Als bij de classificatie van recent materiaal een vroegere onderzoeker zo tot
in de details gevolgd wordt, verhoogt dit de kans dan niet dat eerder constan-
ties dan veranderingen worden gevonden? We gaan immers alleen op zoek
naar wat er vroeger ook al was en hebben wellicht te weinig aandacht voor
wat nieuw is. Naar mijn mening is het de enig mogelijke manier tot vergelij-
king, wanneer de beschikking over het ruwe materiaal uit de vroegere tijdspe-
riode ontbreekt. Ook veranderingen komen bij deze werkwijze boven tafel. Bij
veranderingen zullen immers zinsneden gevonden worden, die bij geen van de
bestaande categorieen zijn onder te brengen, of we ontdekken dat er catego-
rieen leeg zijn gebleven.
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5.2.2 Waarom inhoudsanalyse in dit onderzoek wordt gebruikt

Inhoudsanalyse is dus een geschikte methode om opstellen over de toekomst te
analyseren omdat ze de mogelijkheid biedt op een betrouwbare manier alge-
mene categorie8n af te leiden uit teksten die in ruwe vorm divers en verschei-
den zijn. Maar voor inhoudsanalyse is in het onderhavige onderzoek ook op
inhoudelijke gronden gekozen. De motieven zijn zowel van theoretische als
van empirische aard.

Bij het theoretisch kader in hoofdstuk 2 werd de metafoor van de klossen
garen gebruikt. Voor tijdsperspectief volgens de traditionele opvattingen is
onderscheid naar thematiek niet absoluut noodzakelijk. In figuur 2.4 werd
tijdsperspectief voorgesteld als een unidimensioneel concept, als 66n klos die
als 66n lijn voortgaat. Alle thema's volgen dezelfde richting. Maar bij de alea-
torische en recente opvattingen kon 66n klos niet volstaan. Voor het multipele
en verdeelde zelf bestaan verschillende aandachtsgebieden los en naast elkaar.
Bij een picturale weergave is een aantal klosjes nodig. Ieder klosje stelt een
ander thema voor. De klosjes bewegen zich volkomen willekeurig door elkaar
(figuur 2.5) of zij maken deel uit van een kluwen, waarbinnen zij een eigen
plaats hebben (figuur 2.8). Op het wandelende eiland, waar zij zich bevinden,
zijn ze bovendien meer of minder vast verankerd. Omdat ze ieder een afzon-
derlijke plaats innemen is het van belang hen afzonderlijk te bestuderen. Door
middel van inhoudsanalytisch onderzoek kan dat. Het thema is een geschikte
teksteenheid, op basis waarvan een codeerschema kan worden vastgesteld.
Weber (1990: 21-22) noemde deze eenheid als een van de zes meestgebruikte.

Uit de weergave van levenslijnen op een x-y-as, die in het vorige hoofdstuk
werd besproken, bleek dat de positieve of negatieve evaluaties per thema niet
volledig verschilden. De gevonden correlaties waren hoog. Maar uit het feit
dat de lijn van de gezondheid afweek werd ook duidelijk dat een onderscheid
naar thema zinvol blijft. Empirisch onderzoek in het verleden wees ook in de
richting  van de noodzaak tot het maken van thematisch onderscheid. Sommige
verschillen, die in verhalen over de toekomst gevonden werden, bleken thema-
specifiek te zijn. Dat gold voor genderverschillen. Zo werd bijvoorbeeld
aangetoond dat de extensie bij mannen het meest uitgebreid is bij thema's als
het beroep of economische aangelegenheden, maar bij vrouwen daarentegen bij
thema's die het priv6-domein betreffen. Hoop en vrees hadden bij jongens
vaak betrekking op onderwerpen in de publieke sfeer, terwijl meisjes meer
hoop en vrees  in de priv6-sfeer uitten (zie paragraaf  1.3.2).

Inhoudsanalyse van opstellen biedt de mogelijkheid tot een onderscheid naar
thema's. Uit de analyse kan blijken, hoe over de verschillende thema's van de
levensloop, nu en in het verleden, gedacht werd. Met behulp daarvan kan
worden nagegaan of en waar er verschillen liggen.
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5.3    OP BASIS VAN THEORIEEN TE VERWACHTEN LEVENSPLANNEN

5.3.1 Ontwikkelingspsychologische overwegingen

Volgens de ontwikkelingspsychologische literatuur is het niet zinvol op zoek te
gaan naar het levensloopperspectief van kinderen. Het kleine kind leeft immers
van dag tot dag en v66r de adolescentieperiode kunnen levensplannen op lange

termijn nog niet gemaakt worden. Pas in de jeugdjaren ontstaat dit perspectief
(zie  paragraaf 1.3.1). Waarschijnlijk  om die reden  is  naar het toekomstper-
spectief van kinderen weinig onderzoek gedaan. Want waarom zou iemand op
zoek gaan naar iets dat waarschijnlijk niet te vinden is?

Als het bovenstaande waar is, kunnen kinderen nog niet veel van de toe-
komst zeggen. Misschien maken ze wel helemaal geen plannen, omdat ze nog
niet vooruit kunnen kijken. Of zij kunnen door hun beperkte tijdshorizon
slechts een klein tijdsbestek overzien en zeker geen heel leven. Het is ook
mogelijk dat zij wel plannen maken, maar dat die vanwege hun jonge leeftijd
onrealistisch zijn, dat het fantast-verhalen zijn, die iedere relatie met wat er
later werkelijk gebeurt, missen. Maar is dit werkelijk het geval? Of is er
sprake van vooronderstellingen, die de ene onderzoeker la:itiekloos van de
andere overneemt?

5.3.2 Het voorwaardelijke levensplan

Volgens Spranger wordt het levensplan in de puberteitsjaren gevormd. Mensen

bepalen op jonge leeftijd de richting, die zij voor hun leven geschikt vinden.
Zij trekken voor zichzelf een lijn, die hun leven voorstelt. Dat dergelijke
lijnen inderdaad in gedachten getrokken worden, is in hoofdstuk 4 aan de orde
geweest. Als nu, zoals in de theoriean (van de standaardlevensloop, van de in-
dividualisering en van de fragmentering van het zelf) verondersteld wordt, de
ene uniforme levensloop geleidelijk aan verdwijnt, zullen de diverse keuze-

opties een steeds grotere rol gaan spelen.
Dit geldt voor het leven in het algemeen. En het geldt voor de ouderdom in

het bijzonder. Dat in vorige decennia de ouderdom geassocieerd werd met een
dalende lijn, na het plateau in de jaren van volwassenheid en de stijgende lijn
in de kinder- en jeugdjaren, werd bijvoorbeeld treffend geillustreerd door
Charlotte Buhler (1933/1962). Het lijkt of deze psychologe de ouderdom als
een fatum beschouwde, dat ieder boven het hoofd hangt en waar niemand aan
ontkomt. De populaire disengagementtheorie is op te vatten als een methode in
vrede te leven met een dergelijke situatie. Volgens deze theorie (Cumming &
Henry, 1961) wordt de wereld van de oudere steeds kleiner. De kring van
sociale contacten sluit zich in een natuurlijk proces van terugtrekking. Terug-
trekking is gezond. De disengagementtheorie heeft echter een pendant gekre-
gen in de vorm van de activiteitstheorie. De beschrijver daarvan, Maddox
(1970), propageerde dat productiviteit en activiteit tot op hoge leeftijd het
ouder worden juist positief beinvloeden. Terugtrekking is ongezond. De dia-
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metraal tegenover elkaar staande theorieen kunnen slaan op verschillende
meningen van onderzoekers. Zij kunnen ook betrekking hebben op verschillen-
de manieren van ouder worden.

Deze gedachte is uitgewerkt door Featherstone en Hepworth (1989). Naar
hun mening is het standaardpatroon van ouder worden ontstaan doordat ouder-
dom ten onrechte volledig geassocieerd werd met hoge leeftijd. Tot de Tweede
Wereldoorlog gold de gedachte dat degene die een bepaalde leeftijd heeft
bereikt bepaalde vaardigheden niet meer heeft of sommige mankementen
vertoont. Ouderdom werd als een levensperiode van verval beschouwd en
pensionering als een recht voor wie niet veel meer kan. Na de Tweede We-
reldoorlog is het beeld langzamerhand gaan veranderen. De oudere werd
bijvoorbeeld ontdekt als de bron van een nieuwe markt. Al met al kreeg de
status van de oudere een opwaardering, een beweging, die vooral sinds de
jaren zeventig doorzette. Het traditionele standaardpatroon van ouder worden
is er nog wel, maar het is het masker van de biologische leeftijd. Daarachter
bevindt zich de ware aard van de persoonlijke leeftijd. De discrepantie is soms
groot. De oudere achter het masker van zijn of haar levensjaren voelt zich
vaak jong, aldus Featherstone en Hepworth. De auteurs ontkenden niet dat
ouder worden plaatsvindt binnen zekere biologische grenzen -hoewel ook die
manipuleerbaar zijn-, maar naar hun mening is levensstijl heden ten dage
wellicht toch belangrijker dan leeftijd. Zo kan een sportieve levensstijl iemand
jarenlang jong houden. Hun conclusie luidt dat er een verschuiving heeft
plaatsgehad van de levenscyclus, die gefixeerd is en op leeftijd gericht, naar de
levensloop, die biografisch getint is en niet gefixeerd. Als er al sprake is van
een curve, zoals de traditionele opvattingen suggereren, dan is die curve
manipuleerbaar en dan overlappen de lichamelijke, cognitieve en emotionele
ontwikkelingen elkaar niet volledig. Bijvoorbeeld: wie niet meer zo goed ter
been is, kan misschien Op cognitief niveau nog hoge prestaties leveren.

Als het multipele beeld van de ouderdom dat Featherstone en Hepworth
schetsten juist is, mogen we verwachten dat het standaardpatroon van ouder
worden steeds meer een clich6 zal zijn dat in strijd is met wat we beschouwen
als de ware aard van een persoon. Mogelijk verdwijnt het masker van de
biologische leeftijd vroeg  of laat volledig. Leeftijd  zal er steeds minder  toe
doen. Ieder volgt de weg van zijn of haar biografie en daarmee is ouder wor-
den bij iedereen anders. Wie op zoek gaat naar patronen daarbij moet eerder
zoeken naar levensstijlen dan naar leeftijdsstandaarden. Het bereiken van een
hoge leeftijd is in dat geval niet alleen maar negatief; een positieve ouderdom
ligt ook binnen de mogelijkheden. Of iemand zover komt hangt in hoge mate
af van de manier van omgaan  met de eigen leeftijd. Een plezierige ouderdom
is mogelijk, onder bepaalde voorwaarden. De voorwaardelijkheid van een
gelukkige ouderdom staat centraal. Levensplannen in deze tijd zijn, als ge-
noemde auteurs het bij het rechte eind hebben, conditionele levensplannen.
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5.4    DE EMPIRIE: TOEKOMSTVERHALEN BIJ BASISSCHOLEN IN NEDERLAND

Juist vanwege het feit dat kinderen tot ongeveer 12 jaar geacht worden nog
geen goed ontwikkeld beeld van hun gehele leven te hebben is er niet veel
onderzoek gedaan bij deze jonge leeftijdsgroep. Dit geldt zowel voor het
internationale onderzoek als voor het Nederlandse. Meestal begint het op
middelbare scholen.

Het  project  'Kinderen  over  de  toekomst',  vormgegeven  door het Nationaal
Jeugdfonds in Nederland vormt hier een uitzondering op. Zeven scholen deden
mee aan een onderzoek, uitgevoerd door De Groen, Peek en Jurg (1988); het
betrof 372 kinderen van 6 tot 12 jaar, 189 meisjes en 183 jongens. Bij de
laagste klassen werden hoofdzakelijk interviews afgenomen, de oudere kinde-
ren schreven opstellen met als titel 'als ik later groot ben' en zij maakten er
tekeningen bij.

De kinderen vermoedden dat de school in de toekomst niet totaal anders zal
zijn. De meesten hadden een specifiek beroep voor ogen. Zowel jongens als

meisjes kozen het meest voor een beroep in de dienstverlenende sector, maar
de invulling verschilde per sekse. Bij het onderwerp gezin en relatie werden er
eveneens genderverschillen gevonden. Ruim tweederde van de meisjes meldde
later te willen trouwen of samenwonen, terwijl slechts minder dan de helft van
de jongens dit ideaal noemde. Meisjes spraken ook vaker en uitvoeriger over
hun kinderen. Zowel jongens als meisjes wilden bij voorkeur twee kinderen.
Ongeveer 10% van de meisjes wilde zich later volledig aan het huishouden
wijden, maar een iets groter percentage onder hen koos voor de combinatie
van werk en gezin. Dit dubbele perspectief werd bij jongens slechts in uitzon-
deringsgevallen gevonden. De activiteiten die men later in de vrije tijd ver-
wachtte te doen waren divers. Het meest populair waren sporten en er op
uittrekken, maar ook televisie kijken, huisdieren verzorgen en sociale activi-
teiten ontplooien kwamen veel voor. De kinderen verwachtten later in een
riant huis te wonen, ruim, modern en voorzien van de laatste technische
snufes. De meesten spraken de verwachting uit dat de wereW er over 20 jaar
anders uit zal zien. Techniek en automatisering kwamen aan bod, computers
en robots,  maar ook natuur en milieu. Gezondheid of ziekte werd  door onge-
veer twee op de vijf kinderen genoemd. De optimisten baseerden hun positieve
instelling op de verwachting van groeiende medische kennis en geavanceerder

apparatuur. De pessimisten voerden voor hun sombere verwachtingen aan dat
de verslavingen zullen toenemen en dat het milieu een stempel gaat drukken
op de gezondheid. Vergrijzing was een andere reden voor het sombere beeld.

Samengevat: Uit het onderzoek van De Groen et al. komt naar voren dat
kinderen zich wel degelijk met hun toekomstig leven bezig houden. Vooral
over het beroep en het gezin lijken zij een uitgesproken mening te hebben,
maar ook de samenleving is een onderwerp dat hen raakt.
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5.5    ESSAYS OVER DE TOEKOMST IN DE JAREN VIJFTIG EN NEGENTIG

5.5.1 Onderzoeksvragen

Er is weinig onderzoek gedaan naar het levensloopperspectief van kinderen.
Waarom immers daar zoeken, waar volgens de ontwikkelingspsycholoog
weinig te vinden valt, omdat pas in de jaren van de puberteit het hele leven
wordt overzien? Het is echter mogelijk dat veronderstellingen te klakkeloos
herhaald worden. Het onderzoek van De Groen et al. (1988) geeft reden tot
twijfel. Dit was echter eemnalig en beperkt van schaal; daarom behoeft het
aanvulling.

Volgens de theorie8n over het zelf is het tegenwoordige zelf gefragmenteerd
en verdeeld. Naar verwachting leidt ieder thema een eigen leven. Ook empi-
rische bevindingen in het verleden leverden per thema soms verschillende
resultaten op. Maar de correlaties, die in het vorige hoofdstuk tussen de the-
matische levenslijnen werden gevonden, wijzen in een andere richting. Om
hier meer duidelijkheid over te krijgen is het noodzakelijk na te gaan welke
thema's een rol spelen in levensloopverhalen en te onderzoeken hoe er over
die thema's gedacht wordt. Zo ontstonden de volgende onderzoeksvragen:
- Hebben kinderen van 9 tot 13 jaar zicht op hun hele leven? Hebben zij al

toekomstperspectief in die zin dat ze in staat zijn plannen voor hun eigen
toekomst te formuleren, ook op lange termijn?

- Is het eventuele bestaan van een dergelijk toekomstperspectief een histori-
sche constante? Wanneer in recente data eventueel gevonden wordt dat
kinderen het vermogen bezitten hun hele leven te overzien, zijn de theorie8n
daarmee nog niet ontkracht. Mogelijk golden de opvattingen van Spranger,
die stelde dat het levensplan in de adolescentieperiode gevormd wordt, wel
voor zijn tijd, maar niet meer voor de onze.

-  Zijn er blijvende thema's, die in de jaren vijftig veel aandacht vroegen en
dat nu nog altijd doen?

- Hebben eventuele constante thema's een andere inhoud gekregen? Als de-
zelfde aandachtsgebieden een rol blijven spelen, is daarmee immers nog niet
gezegd dat over de gelijke onderwerpen gelijk gedacht werd.

-  Welke rol speelt de ouderdom in het toekomstdenken van kinderen? Dat dit
thema uitvoerig belicht wordt heeft te maken met de aard van de verzamelde
data  in  1993.

5.5.2 Methode

Participanten
Oblinger (1956) verzamelde voor zijn proefschrift opstellen van 3000 leerlin-
gen van de hoogste klassen van Volksschulen; 2955 daarvan gebruikte hij voor
statistische verwerking, waarvan 1477 van jongens en 1478 van meisjes. De
opstellen werden in 1953 en 1954 geschreven. De leeftijd van de participanten
varieerde van 8 tot 14 jaar; de meesten waren 9 tot 13 jaar oud. De leerlingen
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zaten zowel op stadsscholen als op plattelandsscholen, steeds in Zuid-Beieren
in Duitsland (Oblinger, 1956: 27-28).

De recente opstellen waren afkomstig van leerlingen van de drie hoogste
klassen van basisscholen in Noord-Brabant (en incidenteel in Gelderland).
Ongeveer 2500 leerlingen schreven in 1993 hun verhalen. Voor de statistische

verwerking werd een a-selecte steekproef van 254 opstellen getrokken, be-
staande uit 116 opstellen van jongens,  126 van meisjes en 12 waarvan de sekse

niet gegeven was. De leeftijd was vergelijkbaar met die uit het onderzoek van
Oblinger en lag tussen de 9 en 13 jaar, maar meestal tussen de 10 en 12 jaar.
De participanten woonden in steden of dorpen; dorpelingen vormden de meer-
derheid.

Procedure

Voor het onderzoek van Oblinger gaven de leerkrachten in hun klas zelf de
opdracht, waarbij zij de schriftelijke instructies van genoemde onderzoeker in
acht namen. Dit hield in dat deelname plaatsvond op basis van vrijwilligheid,
dat de leerkracht de opstellen ongelezen verstuurde en vooraf geen suggesties
of voorbeelden gaf. Het onderwerp luidde: 'Wie ich mir mein spateres Leben
Vorstelle' of 'Wenn ich gross bin' (1956: 22).

De recente opstellen werden ook op school geschreven. De opdracht werd
gegeven door een of meer leden van een plaatselijke ouderenbond, in samen-

werking met de leerkracht van de klas en luidde 'Als ik later oud ben' of 'Hoe
ik mij mijn toekomst als oudere voorstel'. Deze opdracht maakte deel uit van
een project dat tot doel had de beeldvorming over ouderen bij jongeren te
verbeteren. Dit project was geinitieerd door het Vier Bonden Overleg Brabant.

Data-analyse
Oblinger maakte een indeling in inhoudelijke categorieen ('Vorstellungs-

kreise'): Ter wille van de vergelijkbaarheid werd die indeling aangehouden.

De categorieifn, die Oblinger onderscheidde, waren:
- Beroep,
- Bezit,
- Gezin,
-  Verhouding met de ouders,
-  Vrije tijd,
-  Sociaal en politiek leven,
-   Gezondheid,
-  Ouderdom en dood,
- Religie,
- Moraliteit,
- Technologische vooruitgang.

1 Oblinger beperkte zijn onderzoek overigens niet tot inhoudsanalyse van opstel-
len. Hij maakte ook vragenlijsten. De indeling in categorieen was zowel op de
opstellen als op de data uit de vragenlijsten gebaseerd.
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De algemene uitspraken, die niet onder een van bovenstaande categorieen
vielen, bracht hij onder  in een categorie 'Algemene toekomstinstelling'.

Het aantal recente uitspraken in de onderscheiden categorie8n werd geteld
en de frequenties werden berekend en vergeleken met die van het onderzoek
van Oblinger. Loglineaire analyse kon niet worden uitgevoerd omdat Oblinger
geen absolute aantallen gaf. Voor zover mogelijk werd nagegaan wat iedere
categorie inhield en of de groepen in de twee decennia verschilden of overeen-
kwamen. In de recente opstellen stond vooral de ouderdom centraal. Daarom
werden uitspraken in deze categorie uitvoeriger beschreven. Bovendien werd
nagegaan hoe actief men zich het leven als oudere voorstelde. De recente
opstellen werden geschreven nadat ouderen in de klas waren geweest en over
hun leven hadden verteld. Mogelijk hebben hun verhalen het toekomstbeeld
van de kinderen beYnvloed. Omdat leerlingen van 66n school zowel voor als  na
het project hun opstellen schreven, was het mogelijk een betrouwbaarheidson-
derzoek uit te voeren om de stabiliteit van de uitspraken te toetsen.

5.5.3  Resultaten I: frequenties

De indeling in categorie8n door Oblinger bleek een goede kapstok te zijn. In
de recente opstellen konden enkel de soms uitvoerig beschreven dagelijkse
bezigheden als eten en slapen niet in een van de categorieen worden onderge-
bracht. In tabel 5.1 staat het percentage uitspraken per categorie   in  de   twee
tijdsperioden.

Tabel 5.1. Categorie-indeling en percentage uitspraken in opstellen, die kinderen  in de v66rpuberteit
maakten over hun toekomstige leven in twee tijdsperioden.

1953/1954 1993

jongens meisjes totaal jongens meisjes totaal

Beroep                         97             92             95 38,8 26,2 32,3

Bezit                                 60               60               60               56                54               53,9

Gezin                                39               71                55 62,9 74,6 67,3

Houding t.0. ouders         17            27            20            10,3           4             6,7
Vrije tijd                     43            50            47 76,7 85,7 80,7

Soc.-politiek leven         15          15          15          56 60,3 58,3

Gezondheid                         2                 2                 2 47,4 46,8 46,9

Dood                                  6                 9 7,5 25,9 25,4 25,2

Religie                          4              5 4,5 4,3 5,6          5,1

Moraliteit                            8                 6                 7 6,9 4,8 5,9

Techn. vooruitgang        0          0          0 26,7 15,1        22



137

In 1953/1954 was het beroep het meest  genoemde  thema:   95 %   van  de
leerlingen schreef erover. In de opstellen uit 1993 kwam dit thema minder aan
de orde. Zelfs wanneer opmerkingen over de pensionering erbij werden ge-
teld,  stond dit onderwerp  met  32,3 %  op de zesde plaats. Opmerkingen over  de
een of andere vorm van bezit kwamen  in het onderzoek van Oblinger  in  60 %
van de opstellen voor; in de recente opstellen was de frequentie 53,9%.  Het
gezin kwam voor in 55 %  van  de  vroegere  en  in  67,3 %  van  de  recente  opstel-
len.   1/rije tud stond  in  1993 het hoogst  op de rangordelijst (80,7% tegen  47 %
in 1953/1954). Sociale OfpoUtieke opmerkingen kwamen in de recente opstel-
len ook vaker  voor  dan  in de jaren vijftig  (58,3 % tegen  15 % in 1953/1954).
Het thema gezondheid speelde   met  2 % in vroegere jaren een ondergeschikte
rol, terwijl die rol in 1993 aanzienlijk was (46,9%).
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Figuur  5.1 Percentage uitspraken over toekomst en ouderdom  in twee tijdsperioden, onderscheiden
naar categorie en geslacht.

Figuur 5.1 geeft een grafische weergave   van het percentage uitspraken   per
categorie van jongens en meisjes afzonderlijk in 1953/1954 en in 1993. Uit
deze   figuur  en uit tabel 5.1 kunnen  ook de genderverschillen worden afgele-
zen. Bij Oblinger waren ze het grootst bij het thema gezin. Meisjes schreven
hierover bijna tweemaal zo vaak als jongens. In 1993 waren die verschillen er
ook nog, maar ze waren kleiner. In beide tijdsperioden spraken jongens vaker
over hun beroep dan meisjes. Over de technologische vooruitgang, waar in
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1953/1954 nauwelijks over gesproken werd, schreven jongens in 1993 vaker
dan meisjes.

5.5.4   Resultaten II: de thema's inhoudelijk bekeken

Beroep
Het thema waar in 1953/1954 het vaakst over geschreven werd, was het
beroep. Oblinger besteedde er daarom   ook veel aandacht   aan. Het beroep
moest de jongens vooral bestaanszekerheid bieden. Daarom diende de betaling
goed te zijn. Zwaar en vuil werk werd niet geapprecieerd en ongeschoolde
arbeid was niet populair. Voor de meisjes was het beroep vooral een door-
gangsfase naar het huwelijk. De diversiteit, die Oblinger vond, was gering.
Een klein aantal modeberoepen beheerste meer dan de helft van de beroeps-
wensen, vooral bij meisjes. Jongens kozen in hoofdzaak ambachtelijke be-
roepen (in de metaalarbeid en in de bouw) of zij kozen voor een beroep in het
verkeer, de handel, of de land- en tuinbouw. Meisjes ambieerden ambachtelij-
ke beroepen of beroepen in de verzorging. Huisvrouw, verkoopster, werken
op een kantoor, naaister en kapster maakten gezamenlijk de helft tot tweederde
deel uit van de beroepswensen van meisjes.

Dat in 1993 het beroep minder genoemd werd kan een artefact zijn van het
verschil in onderwerp: velen meenden dat wie oud is geen beroep meer uitoe-
fent. De keuze voor een bepaald beroep lijkt even genderspecifiek te zijn
gebleven als in 1953/1954. Jongens kozen in 1993 graag voor ambachtelijke
en leidinggevende beroepen. Genoemd werd: bouwvakker (2x), electricien,
metselaar, vliegtuigbouwer, piloot (3x), vrachtwagenchauffeur (2x), een eigen
zaak beheren, een eigen hotel beheren, het directeurschap van een fabriek,
werken in een fabriek (2x), politieman, journalist, tekenaar, toneelspeler,
architect, bioloog-onderzoeker, kinderarts, dierenarts (2x), professor (2x),
beroepsvoetballer en tuinman. Meisjes kozen, evenals voordien, vaak voor
ambachtelijke beroepen en beroepen in de verzorging. Zij noemden: advocaat,
docent (3,0, arts (2x), veearts (3x), dierenverzorgster, bejaardenverzorgster of
verpleegster (2x), werken op een kantoor, een eigen zaak beheren, brood-
bakster, werken bij een bloemist, werken bij de brandweer, kapster (3x),
zangeres, schilder, restaurateur en sportvrouw.

De motieven voor de beroepskeuze waren in de jaren 1953/1954 divers.
Geldverdienste en levensonderhoud beinvloedden vaak de keuze, evenals het
beroep van de ouders. Wanneer in 1993 een motief werd genoemd, was dit
soms ook gerelateerd aan het beroep van de ouders. Verder werd wel voor een
beroep gekozen vanwege de verwachting van een spannend leven.
Hieronder volgen enkele citaten uit de recente opstellen2:
-  Vroeger gaf ik les op een universiteit. Ik had de titels: proffessor dokter in

de  Franse taal (Jeroen, groep onbekend).

2 Spelling en stijl zijn in de citaten van dit hoofdstuk onveranderd overgenomen.
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- Ik wil dan vlieglessen volgen en piloot van een F16 worden (Ruud, groep
6).

- Later als ik 68 ben onderzoek ik nog steeds kinderen (ik ben kinderarts
geworden omdat ik van kindren houdt en omdat ik iets in de verzorging
wilde doen) (Anke, groep 7).

-  Na deze school ga ik naar een hogere school leren voor kapster. En verder
en verder doorleren, dan ga ik naar een dagschool voor kapster. Dan door-
leren voor een eigen kapsalon. Daar op die kapersschool daar moet ik van
mijn eigen slagen (Monique, groep 8).

Bezit
Een of andere vorm van bezit werd in beide tijdsperioden vaak genoemd. In
1953/1954 ging de aandacht vooral uit naar een eigen huis of de inrichting
ervan. Een tweede bezitting, die vooral jongens noemden, was het voertuig.
Een derde subthema vormde het levensonderhoud, waaronder sparen bij de
jongens en de uitzet bij de meisjes.

Ook  in  1993  was  het  huis het meest genoemde bezit;  29,5 %   van de kinde-
ren sprak erover. Het huis moest voor de meesten groot zijn, mooi ingericht
en liefst met een zwembad en een grote min. Enkelen wilden een kleiner huis,
omdat dit gemakkelijker te onderhouden is. Middelen van vervoer waren nog
altijd gewild, het betrof vooral auto's, maar soms ook een scooter, motor, of
zelfs een priv6-vliegtuig. Over sparen  of een uitzet waren geen opmerkingen
meer te vinden. Een bezitting, die vroeger niet genoemd werd maar in 1993
wel waren de dieren. De populariteit ervan was groot bij de kinderen: in
24,8% van de opstellen kwam dit onderwerp voor. Het meest geliefd was de
hond (9,8%), gevolgd door de poes (1,2%). Niemand zei later geen dieren te
willen hebben.
Enkele citaten uit 1993:
- Ik wil het liefst een boerderij maar dat kan niet. Maar ik wil wel een of

twee stallen (Piet, groep 7).
-  Ik hoop dat ik een gezellige huis hebt. Een heel gezellige huis, met alles wit

en ik wil ook een grote woonkamer (Lieke, groep onbekend).
-    Ik  wil  in een Lancia Delta turbo rijden (Corton, groep  6).
-  Ik houd heel veel van dieren ik heb vijf honden die heel goed waken voor

mij en ik heb drie konijnen en een aquarium vol met allemaal verschillende
vissen een karper en drie goudvissen en twee palingen (Christian, groep
7/8).

Gezin
In de opstellen uit 1953/1954 gaf 36% van de jongens en 59% van de meisjes
aan later getrouwd te zijn. In 1993 schreef 39,7% van de jongens en 42,2%
van de meisjes over hun trouwen of samenwonen. Er is dus een nivellering
van het genderverschil gekomen. Het gezin lijkt in het denken van jongens een
grotere plaats te hebben ingenomen. Afwijzing van huwelijk of samenwonen
kwam in beide perioden zowel bij jongens als meisjes zelden voor (Oblinger
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2%;  Sannen 0,4%). Wanneer een tijdstip van trouwen werd genoemd,  lag  dit
in beide perioden het vaakst tussen de 20 en 25 jaar. Volgens Oblinger vor-
men vooral meisjes zich een nauwgezet beeld van specifieke uiterlijke en
innerlijke kenmerken van de toekomstige partner. In de opstellen uit 1993 kon
daar niet veel over gevonden worden; de beschrijvingen waren kort en bleven
beperkt tot: de parmer is aardig, leuk, lief, goed of grappig.

Het subthema kinderen werd in 1953/1954 het vaakst door meisjes genoemd
(48%   tegen   22% bij jongens).   Ook  op  dit  punt   is het genderverschil kleiner
geworden: in 1993 meldde 48,4% van de meisjes en 45,7% van de jongens er
iets over. In het onderzoek van Oblinger was het gewenste kinderaantal gemid-
deld 2,2. Ondanks het feit dat ook in 1993 de meesten de voorkeur gaven aan
twee kinderen, steeg het gemiddelde tot drie, omdat sommigen -en jongens
meer dan meisjes- graag grote gezinnen hadden. In beide tijdsperioden ver-
wachtten weinigen later geen kinderen te hebben (1953/1954: jongens  0,2%,
meisjes 0,5%; in 1993: jongens 0%, meisjes 0,8%).

Uit het proefschrift van Oblinger blijkt dat de kinderen verwachtten op
latere leeftijd grootouder te zijn. Verwijzingen naar de kleinkinderen kwamen
ook in de recente opstellen vaak voor;  47,6%  van de meisjes en 43,1 %  van de
jongens schreef er iets over. De kleinkinderen komen op bezoek, men gaat
met hen op vakantie of viert feest met hen. Met de kleinkinderen wordt dat-
gene gedaan wat men ook nu al leuk vindt: zaken als pretparken bezoeken of
spelletjes spelen.
Hieronder enkele citaten uit de recente opstellen:
-  2006: Ik ga samen wonen. Ze moet ongeveer 20 jaar zijn blauw bruine ogen

en ongeveer even groot als mij (Bart, groep onbekend).
- Als je iets ouder bent heb je kinderen dan wordt het zwaar werken wandt

dan begint er een totaal nieuw leven je moet nu je kinderen gaan opvoeden
(Tristan, groep 7).

-  Ik zou graag kinderen willen hebben als ik getrouwd ben. Graag 66n jonge-
tje en 66n meisje. Het jongetje moet het oudste zijn. Ik denk dat ik het
jongetje Robin noem en het meisje Peggy (Inge, groep 7).

-  Ik zou graag eigenlijk 13 of 15 kleinkinderen hebben maar ik denk niet dat
dat lukt want ik krijg maar misschien 2 kinderen hoop ik (Stefan, groep 8).

- Mijn kleinkinderen en mijn kinderen komen elke zondag op bezoek. Ze
doen dan samen een spelletje. Ik geef ze chips, maar het drinken pakken ze
zelf.   Dat is hetzelfde  wat  ik  toen deed (Sander, groep  6).

-  Als ik oud ben wil ik heel veel kleinkinderen. Als ik dan nog heel veel kon
zou ik altijd met mijn kleinkinderen spelen. Met de jongens zou ik hutten
bouwen en met de meisjes zou ik touwtje springen (Maurice, groep onbe-
kend).

- Ik ga als ik 65 wordt met mijn kleinkinderen naar Mac Donald's of ik ga
met  ze  naar een pretpark of speeltuin (Evelien, groep onbekend).
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Verhouding met de ouders
Oblinger bracht de verhouding van de kinderen met hun ouders in een afzon-
derlijke categorie onder. Hij onderscheidde twee subgroepen: de binding van
de kinderen met hun ouders en uitingen van dankbaarheid ten opzichte van
hen. In de recente opstellen kwamen opmerkingen over de eigen ouders nau-

welijks voor, waarschijnlijk omdat men verwachtte dat ze later niet meer in
leven zijn. Dat de opstelschrijvers in algemene zin toch van binding en hulp
tussen ouders en kinderen onderling uitgingen, kan worden afgelezen uit de
verwachtingen, die zij uitspraken ten aanzien van hun eigen kinderen:

- Ik hoop dat mijn kinderen en kleinkinderen vaak komen als er iets in mijn
huis kapot is, het nieuwe huis is nogal groot (Koen, groep 7).

- En als de kinderen er zijn dan vraag ik dat hun boodschappen voor me
willen doen (Michou, groep 6).

Vrije  tijd
Vrije tijd was in beide tijdsperioden een veel genoemd thema, in 1993 zelfs

het meestgenoemde. In 1953/1954 was beweging de vaakst voorkomende

subcategorie. Oblinger rekende daar zowel de reizen en uitstapjes als de wan-
delingen toe (genoemd door 33 %   van de jongens en 27% van de meisjes).
Ook  sponen  kwam  veel  voor  (bij   10%  van de jongens  en  bij  6%  van  de
meisjes). Film- Of theaterbezoek was vooral bij meisjes favoriet (8%). Andere
vrijetijdsbestedingen kwamen niet boven de  5% .

In de recente opstellen nam bewegen als vrijetijdsbesteding eveneens een

belangrijke plaats in. Reizen op latere leeftijd -vooral naar verre landen-
ambieerde    20,5 %, uitstapjes maken 16,9%, wandelen    20,1% en fietsen

20,5 %.
Sponen is tegenwoordig nog belangrijker dan in de jaren vijftig: bijna de

helft van de kinderen schreef erover in 1993 (47,2%). In 18,9% van de recen-

te opstellen kwam meer dan 66n sport voor. De meest genoemde sport was
watersport   (21,3 %, meestal zwemmen). Balspelen kwamen   op de tweede
plaats   (met   16,1 %), ze waren vooral bij jongens favoriet. Meisjes kozen

daarentegen vaker voor gymnastiek of aerobics. Ook naar rijsporten (paardrij-
den, auto- en motorrijden) ging de sportvoorkeur uit. Andere, minder genoem-
de sporten waren: biljarten, atletiek, turnen en wintersport.

Evenals voordien was jilm- en theaterbezoek bij meisjes geliefder dan bij
jongens,  maar de betekenis van deze subcategorie liep zowel bij jongens als bij
meisjes iets terug (bij jongens van 3% naar 2,6%; bij meisjes van 8% naar
7,1%). Andere culturele activiteiten scoorden nog lager. Men kijkt of luistert
tegenwoordig kennelijk liever naar radio,  TV Of video (jongens  18,1 %, meisjes

15,9%).
Volgens de recente opstellen zijn jongens en meisjes in hun vrije tijd ook

graag met dieren bezig (21,3%). Tenslotte zijn ook de Opische vrletijdsbe-
stedingen te vinden, die horen bij het clichtmatige beeld van de ouderdom:
puzzelen, kaarten en spelletjes doen (25,2% van de jongens en meisjes sa-
men),  handwerken (9,5 %  van de meisjes) en knutselen (6,9%  van de jongens).
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Hieronder enige citaten over de vrije tijd uit de recente opstellen:
-  Ik zou dan ook naar verre landen willen reizen bijv. naar China en daar dan

heerlijk Chinees eten. Naar Japan en daar dan Japans eten want dat vind ik
zo lekker (Jeroen, groep 8).

-   [...]  en veel wandelen. Dan herken  ik  van de natuur  en dan krijgt lekker
zuurstof in mijn lichaam (Wouter, groep 6/7).

-  En als ik en opa klaar zijn kruipen we voor de buis en we kijken een quiz
zo als,  het rat van voor tuin en boggel e.n.z.o. En jornaal (Marjolein, groep
onbekend).

-  Of we gaan naar de videotheek en huren we een leuke film. Gaan we die
kijken (Dennis, groep 8).

-  Nou als ik oud wordt zal ik zeker blijven tennisen. Ik zal dan wel niet meer
zo goed zijn als vroeger. Maar ik zal altijd fanatiek blijven sporten (Arjan,
groep 7).

-  Ik hoop dat ik later nog kan paardrijden want dat is nu mijn hobby (Bregje,
groep 6).

-  En als we dan een hond hebben is mijn man niet meer zo alleen als ik naar
de kaartclub ben (Ellen, groep 8).

- Op een dag liep ik naar de zolder en ging ik een vogelhuisje bouwen. Dat
duurde 21/2 dag. Het duurde een kwartier voordat die bruikbaar was voor de
vogels. Dat is klaar zei ik (Remco, groep 7/8).

-  Ik vind het leuk orn te breien, dus dat wil ik later ook wel doen. Nu doe ik
alleen maar lapjes, maar later truien bijvoorbeeld (Anke, groep 7).

-   [...]  en ik hoop dat  ik wel gezelschap kan krijgen en dat ik  niet de hele dag
mens erger je niet hoef te spelen (Gijs, groep 7).

Sociaal en politiek leven
Uitspraken, die betrekking hebben op het sociale en politieke leven, zijn
vergeleken  met de jaren vijftig toegenomen  (van   15 %   naar  58,3 %).   Bij   Ob-
linger kwamen opmerkingen over vriendschap in 1 % van de opstellen voor, in
1993  was dit percentage gestegen  tot 18,9%. Meisjes spraken  in de recente
opstellen het meest over dit onderwerp.

Over het sociale of politieke leven in breder verband werd in 1953/1954
niet of nauwelijks gesproken.  Wel  kwam de oorlog  soms  aan  de  orde  (bij  4 %
van de jongens en 2% van de meisjes), waarbij onder meer de atoombom
genoemd  werd.  In de recente opstellen kwamen opmerkingen  op het gebied
van  oorlog en vrede  meer  voor  (6,7 %). De uitspraken waren vaker optimis-
tisch dan pessimistisch; 2,4% voorzag oorlog, terwijl 4,3 % meende dat,  even-
tueel door eigen toedoen, een oorlog voorkomen zou kunnen worden.

Het wonen beschouwde Oblinger als een andere subcategorie van het sociale
en politieke leven. Van de jongens gaf 4% en van de meisjes gaf 6% aan van
woonplaats te willen veranderen, waarbij het vooral ging om het voornemen
van plattelandskinderen later naar een grote stad te willen trekken. In 1993
sprak  13,4%  zich uit over de woonplaats.  Ruim de helft van hen (7,5 %) wilde
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van woonplaats veranderen terwijl iets minder dan de helft in de huidige

woonplaats of in een soortgelijke woonplaats wilde blijven wonen.
Ter illustratie hier weer enkele citaten uit de recente opstellen:

Ik wil ook vrienden en vriendinnen. Waarmee ik weg kan en mee kan
praten als ik ergens mee zit (Marianne, groep 7).

-  De oorlog van Nederland Italie heb ik meegemaakt. Ze hebben het Boxtelse

dorpje aangevallen daar woon ik. In de oorlog is mijn man gemarteld dus
dood  gemaakt  [...]. De Italjanen waren  op  ons  aan het jagen omdat  we  niet

gedoobt waren (Neeltje, groep 6).
-  Het liefst wil ik wonen in een dorpje. Maar niet in de grote stad. Ook hoop

ik dat de hele familie in hetzelfde dorpje woont. Of alvast dicht bij elkaar

(Limor, groep 8).

Gezondheid
Gezondheid speelde in de opstellen, die Oblinger verzamelde, geen grote rol
en  de  auteur  ging er daarom  niet  diep   op   in (het percentage  was  2 %.)   In   de
recente opstellen lag de frequentie, wellicht vanwege het verschil in opsteltitel,
hoger. Het thema  werd  door   14,7 %   van de jongens  en   19%   van de meisjes

expliciet genoemd. De meeste kinderen hoopten of verwachtten later nog goed
gezond  te zijn. Slechts  3,5 % vermoedde op oudere leeftijd  niet  meer  zo  ge-
zond te zijn, terwijl 3,9% er onzeker over was. De optimisten baseerden de
verwachting hun goede conditie te behouden op een actieve inzet met veel
lichaamsbeweging    (5,1 % sprak hierover). Andere gezondheidsbevorderende
methoden, die genoemd werden, waren: niet roken en een gezond dieet hou-
den.

Dat ouderdom desondanks meer of minder ernstige ongemakken met zich
meebrengt, lijkt echter ook in het denken van de kinderen te zijn doorgedron-

gen. Tabel 5.2 geeft er een overzicht van.

Tabel 5.2. Opvattingen  in  1993 van scholieren  van de groepen  6  t/m  8  over de toekomstige
gezondheid (in percentages)

Gebrek of ongemak wordt aanwezig geacht wordt niet aanwezig geacht

jongens meisjes jongens meisjes

Kleine ongernakken 8,6 11,1 2,6 0,8

Niet of slecht lopen 10,3 11,9 6,9 6,3

Niet zelfredzaam zon               7,8                7,1 8,6 9,5

Overige gebreken 13,8 13,5 2,6 3,2

Allereerst zijn er de kleine ongemakken, die het dagelijks functioneren en de
gezondheid niet direct in de weg hoeven te staan. Wie ouder wordt krijgt rim-
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pels, moet een kunstgebit aanschaffen, wordt kleiner van stuk, krijgt grijs
haar,  heeft een hoorapparaat of leesbril  en de stem wordt schor.  In  11,4%  van
de recente opstellen werd over 66n van deze zaken gesproken. Als het meest
genoemde gebrek van ernstiger aard kwamen loopproblemen aan de orde:  niet
meer kunnen lopen, lopen met een stok of zich verplaatsen met een rolstoel.
In  18,1 %  van de recente opstellen  werd er gewag van gemaakt. Een volgende
subcategorie die vaak genoemd werd, was het gebrek aan zelfredzaamheid.
Daarover sprak 16,2%, onder wie een meerderheid van oordeel was dat afhan-
kelijkheid van een ander hen later met zou overkomen. Een laatste subcatego-
rie was de restcategorie met de overige gebreken; hieronder vielen: niet goed
meer kunnen horen of zien, dement worden, een slecht geheugen hebben of
een andere ziekte krijgen. In 16,2% van de opstellen was daar aandacht voor.
Enkele voorbeelden:
-    [...]  zou ik gezond willen blijven  en  zo niet worden  dat je  niks  meer  kunt

en zo (Diana, groep onbekend).
- Als ik later oud ben ga ik ook aan sport doen bijvoorbeeld: gym, zwem-

men, biljarten en dansen. Het duurt nog wel even maar ik weet wel dat ik
ga bewegen. Anders ga ik krimpen. Dat is niet leuk daarvoor ga ik zwem-
men dan worden de botten in je lichaam niet zacht. En ik ga gym doen voor
conditie en voor de gezelligheid (Remon, groep  8).

-  Dan ga ik niet roken dat is gezond als je niet rookt (Malik, groep 6/7).
-  En hoe ik er later uit zie? Bah, dat is geen gezicht. Allemaal rimpels en al,

bah (Kim, groep 6/7).
- Ik ben gelukkig ook nog heel gezond hoewel ik niet meer zo goed kan

horen daarom heb ik een soort dopje in mijn oren dan kan ik beter horen
(Michelle, groep 8).

- Misschien heb ik dan een rolstoel. Ik vindt dat nu nog wel leuk, maar dan
niet. Een electrische rolstoel  vind ik geinig (Tom, groep  7).

-  Dan lopen ze heel sloom (Kim, groep 6/7).

-  Maar nooit maar dan ook nooit zal ik met een wandelstok lopen (dan lijk je
zo oud) (Arjan, groep 7).

-  Ik ben bang dat ik later erge ziektes la:ijg (Vivi, groep 6).

Ouderdom en dood
Over de ouderdom werd in 2% van de opstellen, die Oblinger verzamelde,
gesproken. Bij 6% van de jongens en 9% van de meisjes kwam doodgaan aan
de orde. De kinderen in de jaren vijftig hadden een goed beeld van de leeftijd,
waarop zij waarschijnlijk zouden sterven: de meesten noemden een getal
tussen de 71 en 80; meisjes schatten hun levenskansen hoger in dan jongens.

Uiteraard speelden ouderdom  en  dood   in de recente opstellen een grote   rol.
Wie daar geen aandacht aan zou besteden voldeed immers niet aan de opge-
geven titel. De leeftijd die met ouderdom geassocieerd werd, was nogal ge-
spreid. Het meest extreem was het opstel van Erkan, een jongen uit groep 7,
die zijn verhaal over de ouderdom liet ophouden op een leeftijd van 19 jaar.
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Bij   3,9 % begon de ouderdom  v66r het vijftigste  jaar. De meesten evenwel
plaatsten het begin van de ouderdom tussen de 61 en 80 jaar.

In  15,7 %   van de recente opstellen  werd het eigen overlijden genoemd.   De
meesten  (12,2 %) dachten boven  de  90  of  'heel  oud' te worden. Slechts  3,6%
verwachtte  op een leeftijd  van  90 of jonger te sterven.

Tabel 5.3 Opvattingen van scholieren van de groepen 6 t/m 8 in 1993 over het toekomstige wonen
in een bejaardenhuis (de cijfers verwijzen naar de percentages).

Woont later in een bejaardenhuis jongens meisjes gezamenlijk

Ja, onvoorwaardelijk 12,9 4,8              8,3

Ja, indien het niet anders kan 2,6 11,1             6,7

Nee, indien het mogelijk is er weg te blijven          6                  4,8                5,5

Nee, zeker niet 3,4 7,9              6,3

Misschien wel, misschien niet 2,6 0,8              1,6

Soms  wel,   soms niet 0,9             0                0,4

Wie oud is, moet soms naar een bejaardenhuis. In de recente opstellen werd
dit thema veelvuldig besproken (door 28,6% van de jongens en 29,4% van de
meisjes). Tabel 5.3 geeft een overzicht van de meningen. Het bejaardenhuis
wordt als een re8le mogelijkheid onder ogen gezien. De kinderen willen er
echter liever niet terecht komen. Meisjes denken het vaakst dat dit hen zal
lukken.

Er zijn nog enkele subthema's, die in de recente opstellen met ouderdom
geassocieerd werden: denken en praten over vroeger (5,9%) en het toeslaan
van de verveling (5,5%).
Hier volgen enkele citaten, die illustreren hoe tegenwoordig over ouderdom en
dood gedacht wordt:
- 17-5-2033. Vandaag wordt ik 50 jaar ik ben dus al best oud (John, groep

7).

-  Ik word liever 100 dan dat ik zelf snel dood ben. Als ik blijf leven zal ik
heel lang keten. Maar dat zakt dan langzaam af. Want ik wordt langzaam
oud (Dirk, groep 7).

-  Het liefst wil ik niet in zo'n tehuis later. Want het lijkt me saai. Maar ja het
zal toch ooit moeten (Aa je, groep 8).

- Ik wil niet in een bejaardehuis komen omdat ik graag voor me eigen zorg.
Want andere mensen hoeven niet voor mij te zorgen. Dat doen mijn kinde-
ren dan wel (Joyce, groep 7).

-  Als ik oud word, vind ik niet leuk, omdat ik dan dichter bij de dood ben.
Maar daar denk ik nog niet over (Bas, groep 7).

-  Mijn liefste wens is niet dood gaan dat hoop ik het liefst (Ellen, groep 7).
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-   20-3-2043.   Ik ben bijna  60  jaar. Mijn vrouw  en  ik  gaan  ons  weer  in  de
vroegere tijd verplaatsen (John, groep 7).

-  Ik wil niet eenzaam op een klein kamertje zitten vervelen (Juultje, groep 8).

Religie
Het thema religie  kwam bij Oblinger  in  4%  van  de jongens-opstellen  en  in
10% van de meisjes-opstellen voor. In 1993 was het percentage 4,3 % bij de

jongens en 4% bij de meisjes. Wanneer in de recente opstellen over God of
religie gesproken werd, gebeurde dit niet zozeer uit religieuze gevoelens op
het moment van schrijven, dan wel omdat een religieuze levenshouding voor
sommigen past binnen het traditionele beeld dat zij van de ouderdom hebben.
Ouderen gaan nu eenmaal vaker naar de kerk dan jongeren,  was de gedachte.
Echt aantrekkelijk lijkt die gedachte niet.
-  Misshien als ik een jaar of tachtig ben ga ik naar het bejaardenhuis en ook

meer naar de kerk. Want mijn man is ook een tijdje geleden overleden
(Marion, groep 6).

-  Ik ga nooit naar de kerk, want ik heb een hekel aan stilzitten (Anne, groep
7/8).

Moraliteit
Een aparte categorie wijdde Oblinger aan de goede voornemens, die genomen
werden en aan de voorbeelden, die men wilde navolgen. Die voomemens
betroffen de deugden hulpvaardigheid, kameraadschappelijkheid, vIijt, spaar-
zaamheid, dapperheid, eerlijkheid en prestatiegerichtheid: 8% van de jongens
en  6 %   van de meisjes noemde  Mn  of  meer van dergelijke deugden. Oblinger
concludeerde dat het streven naar zedelijke volmaaktheid bij de kinderen geen
opvallende plaats inneemt. In de recente opstellen daalden de percentages
verder: 6,9% van de jongens en 4,8 % van de meisjes sprak een goed voor-
nemen uit. Van de door Oblinger genoemde deugden kwam alleen hulpvaar-
digheid terug. Het meest uitgesproken goede voornemen  was  van het leven
genieten. Verder wilde men lief zijn, goed, aardig en niet streng; men wilde
geen vervelende oude man worden.

Oblinger besteedde ook aandacht aan de voorbeelden, die de kinderen zich
stelden. Zijn bevindingen daarover zijn echter gebaseerd op zijn vragenlijst.
Spontane uitspraken uit de opstellen werden niet genoemd. In de recente
opstellen waren ze slechts sporadisch te vinden. De meest gekozen voorbeel-
den waren de eigen ouders of grootouders.
Hier volgen enkele citaten:
-  Maar nu ben ik nog jong dus geniet ik nog van het leven, nu het nog kan

(Maryati, groep 8).
-  Als ik zelf ouder ben. Dan hoop ik dat ik net zoals mijn opa word. Ik hoop

dat ik net zo oud word, dat ik net zo lief word, en dat ik net zoals hem in
mijn slaap zal sterven (Dennis, groep 8).



147

Technologische vooruitgang
Een laatste door Oblinger onderscheiden categorie, was de technologische
vooruitgang. In de opstellen vond hij er weinig over. Bij jongens lagen de
uitspraken soms op de grens van science fiction; ruimtereizen en atoomkrach-
ten speelden erbij een rol. Meisjes spraken vooral over verbeteringen, die het
huishouden zouden kunnen ontlasten.

In 1993 kwamen ontdekkingen   op het gebied   van de techniek vaker   aan   de

orde  (bij  26,7%  van de jongens-opstellen  en  15,1 %  van de meisjes-opstellen).
Zij zijn onder te brengen in de subcategorieen uitvindingen op het gebied van
verkeer, op het gebied van energie, uitvindingen om langer jong te blijven en
overige uilvindingen.   Een   van de favoriete onderwerpen   was het energie-

zuinige vervoermiddel. Maar ook robots, die ontlasting bieden bij het verrich-
ten van de dagelijkse werkzaamheden, werden meer dan eens genoemd. De
volgende recente uitspraken illustreren het bovenstaande:
-  Als ik zelf oud ben zou ik wel een eigen vliegtuigie willen hebben. Dan zou

ik elke maand of week naar een ver land kunnen vliegen. Alleen zou 't
vliegtuigje dan wel op zonne-energie moeten zijn, want de vliegtuigen op
zonne-energie vervuilen het milieu  niet  zo erg (Ellen, groep  8).

- Zweeffietsen zijn: fietsen die er gewoon uitzien maar er zit een hendeltje
aan. En als je het hendeltje overhaalt en je trapt dan gaat hij vliegen
(Sjoerd, groep 7).

- Ik heb een geheime boortoren op de planeet Pluto staan. Daar delf ik een
soort waterachtige stof. Als je die drinkt blijf je jong en gezond. In 2020
ontwierp ik mijn straaljet en ontdekte ik het. Sindsdien ben ik altijd jong
geweest (Frank, groep 8).

-  Vandaag is het maandag: de ramen moeten gezeemd worden. Vroeger deed
je dat zelf. Nu programmeer ik m'n huisrobotje (Hanneke, groep 8).

5.5.5 De passieve en actieve ouderdom

De opsteltitel van de recente opstellen had betrekking op ouder worden. Hoe
wordt men oud? Oblinger meldde dat de levensavond wordt gezien als een
rustige tijd (1956: 214). Hoewel de disengagementtheorie in de jaren vijftig
nog niet beschreven was, zou men de kinderen uit die tijd kunnen zien als
impliciete aanhangers in sp6 van deze theorie.

In de verhalen uit 1993 daarentegen werd een passieve en een actieve ma-
nier onderscheiden. Kinderen gedroegen zich als proto-wetenschappers die,
zonder weet te hebben van de disengagementtheorie en de activiteitstheorie,
zich ervan bewust waren dat iemand zowel passief als actief ouder kan wor-
den. Impliciet onderkenden zij beide theorieen. De tekening van Laura geeft
daar een mooie illustratie van. Zij tekende zichzelf tweemaal, actief fietsend
en passief zittend in een stoel. De kinderen realiseerden zich dat ouderen soms
steeds minder ondernemen, passiever worden en dat nist een groter deel gaat
uitmaken van hun dagprogramma. Een passief leven bij oudere mensen zonder
gebreken werd niet zo goed begrepen. Waarom slapen overdag? Waarom
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doelloos stilzitten? Een passief leven bij mensen met gebreken werd gezien als
een noodlot. Iemand kan in dat geval nu eenmaal niet anders, maar plezierig is
het niet, wanneer er niets meer te doen valt dan voor zich uit te staren. Zo'n
leven is beperkt geworden en minder aantrekkelijk. De kinderen realiseerden
zich echter eveneens dat er een actieve manier van ouder worden bestaat. Wie
zo ouder wordt is op hoge leeftijd niet minder gelukkig dan hij of zij als kind
was.
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Figuur 5.2 Tekening van Laura (groep  6)

De manier van ouder worden is beinvloedbaar. De gelukkige ouderdom ligt
voorwaardelijk binnen ieders bereik. Er moet aan twee voorwaarden voldaan
zijn. Ten eerste moet iemand beschikken over een nog betrekkelijk goede
gezondheid. Ten tweede moet de aanwezigheid daarvan onderhouden worden:
door sporten, oefenen, het vertoeven in een gezonde leefomgeving waar lucht-
vervuiling geen kans krijgt en door zich te houden aan een gezond dieet.
Iemand kan bijvoorbeeld door een gezonde levenswijze tot op hoge leeftijd
zelfredzaam blijven. Ouder worden is de keuze voor een levensstijl. Deze
gedachte vertoont een verrassende overeenkomst met die van Featherstone en
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Lerner (1989). In hun opstellen kozen de kinderen massaal voor de actieve
manier. Zij hoopten, dachten, of verwachtten, dat zij later tot de actieve
ouderen zouden gaan behoren, tot de ouderen die nog in staat zijn van alles te
doen.

Ondanks het feit dat ouder worden door de kinderen dus als een voorwaar-
delijk proces werd gezien, een proces dat door het maken van keuzen ban-
vloedbaar is, is er bij hen geen sprake van een grote verscheidenheid aan
gelijkwaardige en even aantrekkelijke opties, met de onderkenning dat ieders

biografie geheel anders zal zijn en het aantal mogelijke levensstijlen daarom
oneindig groot, zoals de theorie van Featherstone en Lerner doet vermoeden.
Naar 66n levensstijl ging de belangstelling in het bijzonder uit: naar actief
ouder worden. Eigenlijk werd er dus toch weer geopteerd voor een standaard-

levensloop.
Van alle geselecteerde opstellen werd een indruk van het activiteitsniveau

genoteerd. De categorieen waren: actief, passief/actief of passief. Uit 62% van
de opstellen bleek een actief leven,   32%   was soms actief  en soms passief,
terwijl slechts  6 % een passief leven beschreef.

Met deze standaardkeuze in het achterhoofd, gezond en actief, ligt er een
wereld voor de oudere open, een wereld niet gehinderd door de plichten van
het beroep of gezin, met de kleinkinderen aan de lippen, en een zee aan vrije
tijd. Met welke activiteiten die vrije tijd gevuld wordt kwam aan de orde bij
de bespreking van dit thema. Juist omdat menigeen hoopte op oudere leeftijd
nog veel te ondememen scoorde deze categorie in de recente opstellen zo
hoog. De volgende fragmenten illustreren de voorkeur voor een actief leven:
-   Als  ik  oud  ben  [...]   ga  ik  niet als allen anderen oudjes een middagdutje

doen. Maar dan ga ik stunten. Dan ga ik van een flat springen met vuur aan
m'n lijf (Ruud, groep 6).

-  Het lijkt me zo stom om zelf in je luie stoel te zitten terwijl een ander de
boodschappen  voor  jou  doet [...]. Zoveel mogenlijk  zelf  doen  vind  ik  het
prettigst (Sanne, groep 8).

- Als ik oud ben wil ik gewoon leven ik wil niet leven dat ik niet meer kan.
Ik wil gewoon nog kunnen lopen, bewegen en ik moet nog een goed ge-
heugen hebben dat ik terug kan denken aan mijn jeugd. Het klinkt misschien
raar maar als ik die dingen niet meer kan doen leef ik voor mezelf niet
meer ik lig dan liever in mijn grafkist te slapen zonder wakker te worden.
(Ferdy, groep 8).

5.5.6 Optimisme en pessimisme

Van de uitspraken, die volgens Oblinger niet in een categorie waren onder te
brengen, omdat ze eerder op een grondstemming dan op een specifiek thema
betrekking hadden, noteerde hij de mate van optimisme of pessimisme (1956:
241-245).   Hij   liet  zien dat optimistische uitingen  in de opstellen de overhand
hadden over de pessimistische.



150

Van alle recente opstellen werd een totaalindruk genoteerd, ze werden
ingedeeld in een van de volgende categorieen:
- optimistisch
- deels optimistisch, deels pessimistisch
- neutraal
- pessimistisch
In het grootste deel van de opstellen (58,7%) kwam een neutraal verhaal voor.
De  meesten  die  wel een oordeel hadden waren positief (28%).  Bij  8,3 %  kwa-
men zowel positieve als negatieve waardeoordelen voor, terwijl slechts 5,1%
uitgesproken pessimistisch was.

5.5.7 Betrouwbaarheid

De recente opstellen werden geschreven nadat mensen van een ouderenbond in
de klas waren geweest in het kader van een project over de ouderdom. Mo-
gelijk heeft hun aanwezigheid de mening van de kinderen dermate beinvloed,
dat de verkregen resultaten niet meer als een afspiegeling van het onbevoor-
oordeelde denken van de kinderen kan worden beschouwd. Omdat 66n groep
van de deelnemende scholen tweemaal opstellen schreef, eenmaal v66r en
eenmaal na het project, kon de betrouwbaarheid getoetst worden. De opstellen
van de 27 leerlingen van deze groep werden gecodeerd op basis van de cate-
gorie-indeling van Oblinger. Het percentage overeenstemming in de toeschrij-
ving aan categorie8n werd berekend, evenals Cohen's Kappa. De waarde van
Cohen's Kappa   was   0,61. Het percentage overeenstemming   was   82,1.    In
35,2% van de opstellen kwam een categorie v66r het project in een opstel aan
de orde en na het project eveneens, in 55,6% kwam een categorie zowel v66r
als  na het project  niet  aan  de  orde.   In  9,3 %   van de opstellen  kwam  een  be-
paalde categorie eerst wel voor maar later niet, terwijl in 8,6% een categorie
alleen na het project voorkwam.

Hieruit mag geconcludeerd worden dat de categorieen een betrouwbaar
beeld geven van de thema's die voorkomen in het spontane denken van kinde-
ren over hun latere leven. Overigens is hiermee slechts aangetoond dat het
bezoek van de ouderen aan de kinderen in de klas niet van invloed is geweest
op de aanwezigheid van thema's, niet is aangetoond of en in hoeverre dit
bezoek het denken over die thema's mogelijk veranderd heeft.

5.5.8 Discussie

Kunnen kinderen in de leeftijd  van 9  tot  13 jaar hun gehele leven al overzien?
Zij hebben een algemeen globaal beeld van de ouderdom als leeftijdsfase.
Toch kunnen zij zich moeilijk een voorstelling maken van hun eigen leven als
oudere. Het ontbreekt hen aan het soon historisch besef, waarbij zij zich
werkelijk zichzelf voor kunnen stellen met hun eigen wensen en verlangens,
maar tegelijk ook met de veranderingen die tengevolge van het ouder worden
bij hen zullen optre(len. Zij hebben een beperkt zicht op de dynamiek van hun
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eigen leven. Aan de ene kant zijn er kinderen, bij wie hun zelfbeeld als oudere
weinig met henzelf te maken heeft. Het beeld dat deze kinderen schetsen is
wel het beeld van een ouder iemand, maar niet van zichzelf in verandering.
Eerder is het een beeld van de ouderen, die zij om zich heen zien. Soms ziet
het er clich6matig uit. Het gaat hier om een standaardlevensloop. Wie ouder
is, gaat nu eenmaal naar de kerk, zit achter een breiwerkje, kaart, biljart en
puzzelt. Dit lijkt een lot, waarvan de kinderen denken dat het wetmatig is en
door henzelf moeilijk te beinvloeden. Zij zullen later ook zo zijn, hoewel zij
de 101 er op dit moment niet van inzien. Aan de andere kant zijn er kinderen,
die bij het construeren van een zelfbeeld als oudere wel degelijk de eigen
wensen en verlangens laten meespelen, maar weinig inzicht hebben in de
veranderingen, die de tijd in henzelf teweeg zal brengen. Deze kinderen pro-
jecteren de eigen wensen en verlangens van het moment waarin zij verkeren
op zichzelf als oudere. Zij kunnen zich niet voorstellen dat zij later anders
zullen denken en doen dan nu. Ook op tachtigjarige leeftijd zijn hun liefste
bezigheden naar pretparken gaan en zich met kinderspelen bezig houden. Soms
worden bejaardenhuizen in gedachten omgebouwd tot complete speelpaleizen.
Er bestaat een uitstekende gelegenheid om zulke activiteiten op oudere leeftijd
te legitimeren: het bezoek van de kleinkinderen. Daarom waren kleinkinderen
zowel in 1953/1954 als in 1993 een geliefd thema. De kleinkinderen verschaf-
fen een alibi om zelf kind te mogen blijven. Ze bieden de mogelijkheid als
oudere datgene te doen wat je ook als kind al zo leuk vond.

Deze bevindingen komen overeen met de ontwikkelingstheorie8n van
Spranger en Piaget (zie paragraaf 1.3.1). Een levensplan, opgevat als een plan
met betrekking tot het eigen leven in verandering, ontstaat pas in de adoles-

centieperiode. Wat dit betreft is er niets nieuws onder de zon. De diachronie
van het eigen leven wordt door kinderen v66r de puberteitsjaren niet volledig
overzien. Overigens is hiermee nog niet aangetoond dat het levensplan dat in
de puberteit ontstaat zo'n definitief karakter heeft als Spranger veronderstelde.
Het blijft nog altijd mogelijk dat dit plan, een voorwaardelijk levensplan is dat
tijdens het latere leven steeds bijgesteld wordt.

De thema's, die in de jaren vijftig de meeste aandacht vroegen, zijn ook nu
nog niet vergeten. Een van de conclusies van Oblinger was dat beroep, bezit,
gezin en vrije tijd de belangrijkste thema's waren, waar het toekomstperspec-
tief van de jongeren van zijn tijd betrekking op had. Ook de jongeren van nu
houden zich in belangrijke mate met deze thema's bezig. Ze blijven het toe-
komstperspectief voor een groot deel bepalen.

Sommige thema's waren minder vast verankerd dan de bovenstaande. Kin-
deren van de hoogste klassen van basisscholen in Nederland hebben tegen-
woordig ook veel oog voor sociale omstandigheden en voor de gezondheid. De
frequentie van deze thema's was in vergelijking met de Duitse jaren vijftig
hoog.

Er waren thema's die in de jaren negentig een enigszins andere invulling
kregen dan in de jaren vijftig. Het thema bezit werd in de jaren vijftig vooral
besproken in relatie met het levensonderhoud. Tegenwoordig betreffen de op-
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merkingen over dit onderwerp meer de luxe goederen. Het gezin is nog altijd
meer een meisjes- dan een jongensaangelegenheid, maar spreken over dit
onderwerp is tegenwoordig toch minder exclusief aan meisjes voorbehouden.
Wellicht  is de stijging  van de technologische thema's te danken  aan  een  toe-
genomen betrokkenheid met de zorg voor het milieu, getuige het relatief groot
aantal vermeldingen van energiezuinige vervoermiddelen in de opstellen.

Kinderen van nu, die in de hoogste klassen van de basisschool zitten, ge-
dragen zich in hun denken over de ouderdom als proto-wetenschappers. Zon-
der deze woorden te kennen of ze te gebruiken, onderscheiden zij een disen-
gagementtheorie en een activiteitstheorie. De activiteitstheorie levert hun de
voorwaarden, zolang ze nog zelfredzaam zijn, een gelukkige ouderdom te
bereiken. Er is besef dat iemand actief of passief ouder kan worden. Men is
als oudere nog actief, of men is passief en kan niet zo veel meer ondernemen.
De passieve manier, de impliciet onderscheiden disengagementtheorie wordt
geassocieerd met een ongelukkige ouderdom. De kinderen willen er aan wer-
ken zelf tot de actieve ouderen te behoren en vermoeden dat zij erin slagen, op
voorwaarde dat hun gezondheid hen niet in de steek laat.

5.6 BESLUIT

Het is moeilijk te zeggen in hoeverre uit de gevonden verschillen historische
verschuivingen kunnen worden afgeleid. De opsteltitels in de twee tijdsperio-
den verschilden. Bij Oblinger lag het accent op de gehele toekomst, terwijl de
nadruk bij de VBOB-opstellen specifieker op de ouderdom lag. Het is waar-
schijnlijk dat ouderdom geassocieerd wordt met pensionering; het beroep
wordt  niet meer uitgeoefend  en is daarom van minder belang. Hiermee hangt
vermoedelijk minstens voor een deel ook de recente aandacht voor de vrije tijd
samen. Wie niet meer hoeft te werken heeft nu eenmaal meer vrije tijd. Het is
mogelijk dat de grotere aandacht voor de dood en voor gezondheid in de
recente opstellen ook samenhangt met het verschil in de opsteltitel. Toch is het
opvallend dat door De Groen et al. (1988) bij een gelijke titel het thema ge-
zondheid bij twee op de vijf kinderen gevonden werd, terwijl Oblinger dit
thema slechts  bij  2 %  van de opstellen tegenkwam.

Bij gebrek aan Nederlandse gegevens werden er verschillende landen verge-
leken. Het gevonden materiaal was als vergelijkingsmateriaal niet het meest
ideale. Het onderzoek van Oblinger speelde zich af in het naoorlogse Duitse
Beieren terwijl de recente gegevens grotendeels afkomstig waren uit het Ne-
derlandse Noord-Brabant. Op tal van punten verschillen de situaties. Wanneer
er wel ouder materiaal uit Nederland voorhanden was geweest, was de verge-
lijking mogelijk anders uitgevallen. Een voorbeeld: het sociale en politieke
leven in de door Oblinger verzamelde opstellen speelde een zo geringe rol,  dat
hij het niet nodig vond deze gegevens nader te analyseren. Niet alleen was die
rol in mijn gegevens uit 1993 en in de gegevens van De Groen et al. uit 1988
aanzienlijk, hetzelfde gold, zoals in het volgende hoofdstuk nog zal blijken,
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voor de Nederlandse gegevens  uit de zestiger jaren van Munks  (1965).   Het  is
daarom denkbaar dat de verschillen in aandacht voor het onderwerp samenle-
ving en staat geheel of deels een gevolg zijn van de verschillen in de Neder-
landse en de Duitse situatie.

De grotere aandacht van jongens voor het gezin wijst mogelijk wel op een
historische verschuiving, die plaatsvond tengevolge van de toegenomen eman-
cipatie. De grotere plaats die ingeruimd werd voor natuur en milieu kan even-
eens het gevolg van een historische ontwikkeling zijn. Dit geldt ook voor de
toegenomen aandacht voor technologische   vooruitgang.   Dat  bij het recente
onderzoek  van De Groen  et  al. het milieu  en de vooruitgang  in de techniek
eveneens hoog scoorden, maakt die veronderstelling aannemelijk.

Mogelijk heeft ook het oordeel over hoe men oud wordt een historische ver-
schuiving ondergaan waarbij tegenwoordig, meer dan in de jaren vijftig, ge-
dacht wordt dat een gelukkige ouderdom binnen het bereik ligt, maar dan wel
onder bepaalde voorwaarden  en met eigen inspanning. Daarom  is de houding
tegenover ouderdom tegenwoordig eerder optimistisch dan pessimistisch. Deze
voorwaardelijke manier van ouder worden, met de actieve stijl als keuze-optie,
duidt in zekere zin op polyvalentie. Stellen dat de levensloop dus een meer-
keuze-traject is, is echter te veel gezegd. Ten eerste blijft het aantal opties
beperkt tot twee. Ten tweede is eigenlijk slechts 66n optie aantrekkelijk.
Alleen de actieve manier van leven leidt tot een gelukkige ouderdom. Wie dus
gelukkig wil worden blijft actief. Eigenlijk valt er dus weinig te kiezen en
hebben we, ook in deze tijd, te maken met een standaardlevensloop. Ook hier
moeten we voorzichtig zijn met het trekken van conclusies. Het VBOV gaf
vooraf lessen over ouderdom in de klas. De kinderen werden beinvloed; dit
maakt de interpretatie tot historische verschillen moeilijk. Toch ligt het wel
voor de hand veranderingen in de genoemde richting te zoeken: in het vorige
hoofdstuk werd immers eveneens gevonden dat de verwachtingen ten opzichte
van de ouderdom tegenwoordig minder negatief zijn dan enkele decennia
geleden.

Ook uit de keuze van de thema's blijkt dat de standaardlevensloop nog regel
is. Kinderen van nu verwachten geen biografisering van de levensloop; zij
verwachten niet dat ze later een totaal andere koers gaan varen dan de anderen
om hen heen. Zij denken aan dezelfde onderwerpen. Als dat niet het geval
was, hadden we immers veel onderwerpen moeten vinden, zodat uitbreiding
van het aantal categorieen noodzakelijk was geweest. De categorieindeling van
Oblinger voldeed ook voor de analyse van de recente opstellen echter nog
goed. Ook zou, wanneer tegenwoordig de biografisering van de levensloop
geldt, de invulling van 66n bepaald thema bij iedereen totaal anders moeten
zijn. Dit was niet het geval. Zo was bijvoorbeeld het gezin steeds een onder-
werp van belang en werd bij het gewenste kindertal bijna constant het cijfer
twee genoemd. Iedereen dacht dus min of meer aan hetzelfde als hij of zij aan
de toekomst dacht: aan zaken als het beroep, de vrije tijd, een eigen gezin.
Die stabiliteit van de thematiek konden we overigens op basis van ander
empirisch onderzoek over culturen al verwachten (zie paragraaf 1.4).



Hoofdstuk 6
Toekomstverhalen in de jaren zestig en tachtig

6.1 INLEIDING

Dit hoofdstuk gaat evenals het vorige over toekomstnarratieven in de vorm van
opstellen. Deze keer betreft het geen leerlingen van basisscholen, maar
middelbare scholieren. De inspiratie ligt bij het werk van MOnks. In de
zestiger jaren deed deze Nijmeegse ontwikkelingspsycholoog onderzoek naar

de gedachten van jongeren over hun leven in het jaar 2000; hij liet hen
opstellen maken. Helaas zijn de oorspronkelijke opstellen verloren gegaan,
maar we hebben nog wel de beschikking over de resultaten van dat onderzoek,
waarin vooral de thematiek uitvoerig is belicht. Dank zij Munks' nauwkeurige
verslaglegging is vergelijking met een later tijdstip mogelijk. Die vergelijking
kan duidelijk maken in hoeverre het legitiem is te spreken over een veranderd
zelf in deze tijd. In het vorige hoofdstuk hebben we hiervoor een lage eviden-

tie gevonden. Kwam dat omdat de onderzoekssubjecten te jong waren en nog
weinig over hun identiteit hadden nagedacht omdat ze de puberteit nog niet
bereikt hadden? Of zijn de theorie8n over een zelf in verandering overtrokken?

6.2     OP BASIS VAN THEORIEEN TE VERWACHTEN LEVENSPLANNEN

Ieder levensverhaal bezit zowel lineaire en voorspelbare componenten als
verrassing. Enerzijds maken mensen plannen omdat ze menen  dat  ze  nu  iets
kunnen zeggen of doen met betrekking tot datgene wat ze later meemaken.

Anderzijds heeft een verhaal -en heeft ook het leven- verrassingen in petto. Op
de een of andere manier verloopt de toekomst nooit helemaal precies zoals
verwacht werd. De beide aspecten zijn niet noodzakelijk in dezelfde mate
vertegenwoordigd. Hieronder wordt besproken dat theoriean over een veran-
derd zelf, waarbij het huidige zelf zich manifesteert als meervoudig, gefrag-
menteerd en onvoorspelbaar, er reden toe geven te veronderstellen dat recente
opstellen van jongeren over de toekomst niet identiek zijn aan die uit vorige
decennia. Veronderstellingen dat de progressiegedachte tot stilstand is geko-
men, evenals de idee8n over individualisering en standaardlevensloop wijzen
in dezelfde richting.

6.2.1 De identiteit ter discussie

Het hoort niet meer bij de hedendaagse opvattingen over het zelf de mens te
zien als een identiteit, als iemand die zichzelf gedurende het leven gelijk blijft.
Volgens postmoderne schrijvers hebben individuen van deze tijd in verschei-
dene situaties steeds andere rollen en gedragen zij zich ernaar. De verhalen die
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ze in de ene situatie vertellen zijn niet congruent met de verhalen in de andere
situatie. De verschillende rollen worden na en naast elkaar gespeeld. Dit houdt
in dat de zelf-narratieven meervoudig worden, maar ook dat ze weinig
duurzaam zijn. En zo ontstaat, om de woorden van Jeroen Jansz (1996) te
gebruiken, een kakofonie van verhalen. Met name een auteur als Kenneth
Gergen heeft erop gewezen hoe situatie- en contextafhankelijk het zelf gewor-
den is (zie hoofdstuk 2).

Bezien vanuit deze ideeen ligt het in de lijn der verwachtingen dat plannen
in opstellen van jongeren tegenwoordig veel minder gemaakt worden op een
stellige manier. Als ze al gemaakt worden zullen ze een voorwaardelijk karak-
ter hebben. Ze moeten steeds bijgesteld worden. Het vertrouwen dat de
toekomst duurzaam beYnvloedbaar is mist iedere grond. Wat nu gebouwd is, is
morgen vervaagd bij de aleatorische levensloop. De verrassing heeft de rode
draad verdrongen. Het onvoorspelbare speelt de grootste rol. Wordt er nog
wel iets over de toekomst gezegd? Een plan ontstaat omdat iemand iets op wil
bouwen, aan de toekomst wil werken. Toeval is de potentie van het tenietgaan
van alles wat gebouwd is of de ontkenning dat er Oberhaupt iets opgebouwd
kan worden. Opbouw en toeval verdragen elkaar niet goed. Als toeval de
opbouw verdrongen heeft, bestaan plannen niet meer en is de toekomst niet
langer een onderwerp.

6.2.2 Het einde van progressie en van de optimistische utopie

Bij lezing van utopieen uit de negentiende eeuw ontstaat de indruk dat er in
die tijd nog een optimistisch beeld over de toekomst heerste, een beeld dat in
de twintigste eeuw ruw verstoord werd. Negentiende-eeuwse schrijvers gaven
blijk van een optimistisch denken. Utopieen als die van Bellamy, Hertzka,
Morris en tijdgenoten waren wensdroom-utopie8n, die een vrij aangenaam
beeld van de wereld schilderden. Maar vanaf de eeuwwende tot nu toe hebben
deze toekomstbeelden plaatsgemaakt voor nachtmerrie-achtige scenario's.
Aldous Huxtey's Brave New World en George Orwell's 1984 zijn er voor-
beelden van (zie Elias, 1983: 4). Men gaat geloven dat de toekomst ill
toenemende mate met angst en vrees tegemoet wordt gezien.

Ook de idee van vooruitgang leefde in de negentiende eeuw sterk. Verschil-
lende theoretici hebben geschreven over de stilstand van de progressiegedachte
in de twintigste eeuw of soms ook over het verdwijnen ervan. Zij meenden dat
die ontwikkeling kan leiden tot een dramatische tijdshorizon; de zin van
toekomstperspectief raakt verloren, omdat niemand de toekomst nog in
gunstige richting kan beinvloeden (zie b. v. Leccardi, 1990 en Polak, 1958, zie
ook paragraaf 2.4.1). Het is echter merkwaardig dat, hoewel er overeenstem-
ming over is dat progressie een keerpunt heeft bereikt, de historische plaatsing
van dat punt en de oorzaken die ertoe leidden per theoreticus verschillen.
Polak (1958: 227,236) sprak over de 'tijdloze tijd' en de 'toekomstloze
toekomst' van zijn tijd: de jaren vijftig. Volgens Fuchs (1983) begon de
teruggang weliswaar in die periode, maar werd het dieptepunt pas later
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bereikt. In de jaren vijftig waren de eerste tekenen te zien: jongeren werden
zich in toenemende mate bewust van hun machteloosheid tegenover de
dreiging  van een atoomoorlog. De gevoelens werden nog sterker  in de jaren
zestig, toen automatisering grote werkeloosheid tot gevolg had, om vervolgens
het hevigst te worden in de jaren zeventig, toen in het publieke ecologische
debat het geloof in het onuitputtelijke van de aarde een gevoelige nederlaag
leed. Volgens Rezsohazy (1986) ligt het keerpunt weer ergens anders; naar
zijn mening gaven de jaren na de Eerste Wereldoorlog nog reden tot op-
timisme, met 'golden sixtees', blijkend uit de spaarzin van de meeste West-

Europeanen. De oorzaken van een plotseling einde aan de vooruitgangsideo-
logie zouden volgens hem eerder gezocht moeten worden in de economische
crisis, die begon met de olieprijsexplosie. Daardoor raakten eerst de materiele
aspecten beinvloed, maar later ook de geest van de mensen; het leidde ertoe
dat doemdenken opkwam en de toekomst geen belofte meer inhield.

De hierboven genoemde auteurs waren van oordeel dat oorlog en crisis
veroorzaakten dat mensen minder toekomstgericht gingen denken en dat geloof
in progressie verdween. Maar bij anderen (Dasberg, 1987; Manuel & Manuel,
1979) vinden we het tegendeel, met de rationale dat moeilijke maatschappelij-
ke omstandigheden de progressie-ideologie en de toekomstgerichtheid juist
positief beinvloeden.

Onduidelijkheid dus alom. Wel was er overeenstemming over dat progressie
afneemt en meestal werd gesteld dat optimistische wensdromen steeds minder
vaak voorkomen. Ook kwam steeds aan de orde dat maatschappelijke factoren
verantwoordelijk zijn voor het doemdenken van individuen. Welke factoren dit
echter precies zijn en wanneer het proces begonnen is blijft onzeker.

Een mogelijk gevolg van de idee dat progressie verdwenen is en de optimis-
tische utopie niet meer zo vaak voorkomt zou kunnen zijn dat mensen van nu,
gevraagd naar hun toekomst, minder thema's noemen dan in vorige decennia.
Het lijkt alsof er geen aanleiding is veel goeds van de toekomst te verwachten,
wat ertoe zou kunnen leiden dat mensen zich steeds minder met hun toekomst
bezighouden. Als er al items genoemd worden, gebeurt dat mogelijk in
negatieve termen, bijvoorbeeld in de vorm van vrees. De negatieve ontwikke-
ling wordt veroorzaakt door veranderingen in de samenleving. Vrees zou
daarom primair op het sociale en maatschappelijke terrein kunnen ontstaan;
een eventuele inwerking naar het individuele leven is secundair.

6.2.3 Meer verscheidenheid door individualisering

In hoofdstuk 2 is besproken dat personen onderling in de decennia na de
Tweede Wereldoorlog sterk overeenkwamen in hun opvattingen over het
leven. Standaardpatronen waarbij instituten de normen voorschreven en leeftijd
grotendeels het structurerend principe was speelden immers een grote rol (b.v.
Kohli, 1985). Heden ten dage zijn de opvattingen tegengesteld. Niet het
standaardpatroon, maar de individualiteit leidt het denken over de toekomst.
Ieder trekt zijn of haar eigen plan. Hiermee is de eigen biografie belangrijk
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geworden. Iemand hoeft niet te zijn als een ander maar wordt geacht verschil
te vertonen (b.v. Brose & Hildenbrand, 1988).

Als deze verandering inderdaad plaatsgevonden zou hebben is de neerslag
ervan mogelijk te vinden in de thematiek van het toekomstperspectief. Het
hedendaagse plannen heeft dan wellicht het karakter van het omgaan met een
keuzepakket gekregen, waarbij de standaardlevensloop is vervangen door een
keuzebiografie. Het is dan de vraag of er over decennia heen wel universele
thema's te vinden zijn. Wellicht denkt iedereen bij de persoonlijke toekomst
aan andere onderwerpen en zijn er tegenwoordig geen thema's meer, waar alle
jongeren aan hechten. En als ze al mochten bestaan, dan zal toch minstens de
manier waarop erover gedacht wordt tussen personen onderling verschillen.

6.3         VERWAamNGEN OP BASIS VAN CROSSCULTUREEL EN HISrORISCH-PSYCHOLO-
GISCH ONDERZOEK

De hierboven aangehaalde theorieen scheppen verwachtingen ten aanzien van
de inhoud van opstellen waar in het vorige hoofdstuk geen evidentie voor werd
gevonden. Onder kinderen van de hoogste klassen van de basisschool was niet
veel zichtbaar van een grote mate van individualisering en biografisering,
blijkend uit de aanwezigheid van talrijke thema's, die door ieder anders
werden ingevuld. Maar het is mogelijk dat individualisering pas plaatsvindt in
een later stadium van de ontwikkeling, omdat de identiteitsformatie typisch bij
puberteit en adolescentie hoort.

Een terugblik op de paragrafen  1.4.1  en 1.4.2 leert evenwel dat ook empi-
risch onderzoek onder adolescenten en volwassenen in de richting van constan-
tie wijst. Volgens cross-cultureel en historisch onderzoek zijn bepaalde
thema's in het toekomstdenken misschien wel universeel. Beroep en/of school
en relatie/huwelijk/gezin speelden -en spelen nog altijd- een grote rol (tabel
1.5;  tabel   1.8). Dat wijst  niet  op meer verscheidenheid. Maar wellicht  is  het
net  van de hoofdcategorieen te grofmazig.  Het is mogelijk dat diversiteit  wel
degelijk aan het licht treedt als categorie8n in verschillende subcategoriean
worden verdeeld, ieder met een eigen specifieke inhoud. Enige stimulans in
die richting geeft onderzoek door Els Peters (1992). Zij vond bij hedendaagse
jongeren verschil in het aandragen van oplossingen voor de combinatie van
werk en gezin. De diversiteit was echter niet overal even sterk aanwezig, ze
was afhankelijk van gender en sociale klasse en kwam het meest voor bij hoog
opgeleide meisjes. De standaardlevensloop blijkt volgens dit onderzoek ook nu
Ilog niet totaal verdwenen te zijn. De diversiteit, die in het recente onderzoek
het meest bij meisjes gevonden werd, kan door hen als een probleem ervaren
worden. Verschillende keuzemogelijkheden geven mogelijk aanleiding tot het
ervaren van onzekerheden, wat weer vrees tot gevolg kan hebben. Deze
opvatting vinden we bij Leccardi, die uit interviews met Italiaanse mannen en
vrouwen concludeerde dat bij de constructie van de vrouwelijke identiteit
facetten als flexibiliteit, plooibaarheid en onzekerheid een veel grotere impact
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hebben dan bij mannen. Voor vrouwen lijkt de uiteindelijke toekomst minder
vast te liggen. Dit heeft alles te maken met de dwang die men ervaart om twee
werelden met elkaar in overeenstemming te brengen: die van de loonarbeid en
die van het gezin (Leccardi, 1990).

Er is weinig empirische evidentie voor de stelling dat de progressiegedachte
tot een einde is gekomen, met als gevolg dat toekomstperspectief in deze tijd
eerder een marginale   dan een essentiele betekenis heeft. De vraag   naar

toekomstperspectief lijkt absoluut geen probleem te zijn. Nergens was de
conclusie te vinden dat jongeren van deze tijd zich geen beeld kunnen of
willen vormen van de toekomst of dat zij daar een slecht beeld van hebben.

Ook zijn er geen aanwijzingen dat de meerderheid van de jongeren hierover
steeds negatiever is gaan denken. Wat dit betreft spreken onderzoeksresultaten
elkaar tegen (zie het onderwerp valentie in paragraaf 1.3, tabel 1.2).

6.4    DE TOEKOMSTVISIE VAN JONGEREN IN DE JAREN ZESTIG EN TACHTIG

Historische studies van de levensontwerpen van jongeren zijn zeldzaam.

Onderzoeken als die van Peters, hierboven aangehaald, maken veel duidelijk
maar zij hebben ook nadelen. Opvattingen uit vroegere jaren zijn retrospectief
verzameld. De mening van meisjes uit de jaren vijftig werd verkregen door
volwassen moeders te vragen hoe zij over de toekomst dachten toen zij jong
waren. Mogelijk zijn deze verslagen op een later tijdstip niet identiek met de

werkelijke gedachten jaren geleden. Historische ontwikkelingen kunnen

adequater worden bestudeerd door cohorten direct te vergelijken, door de
meningen van meIlsen met een bepaalde leeftijd over de tijd te vergelijken.
Wat dergelijk onderzoek vaak tegenhoudt is de beschikbaarheid van data.
Onderzoek door Manks leverde data uit het begin van de jaren zestig. Daar-
door was het mogelijk essays uit twee tijdsperioden te vergelijken.

6.4.1 Onderzoeksvragen

De volgende vragen vormden het uitgangspunt:
-  Blijven de belangrijkste thema's in het toekomstdenken constant?

Het empirisch materiaal en de bevindingen uit het vorige hoofdstuk geven
reden voor de veronderstelling dat de twee meest genoemde thema's, die in
1962 in het toekomstperspectief voorkwamen, ook in 1989 het meest

genoemd zullen worden. Beroep en school aan de ene kant en relatie en

gezin aan de andere kant behouden hun prioriteit. Volgens de ideeen over
het zelf als een multipel en pluriform zelf daarentegen en volgens de ideeen

over de individualisering van de levensloop, valt die eenduidigheid juist niet
te verwachten.

- Worden tegenwoordig minder thema's met betrekking tot de toekomst ge-
noemd dan in de jaren zestig?



160

Als de progressiegedachte niet meer leeft zal het nadenken over de toekomst
waarschijnlijk evenmin nog in de belangstelling staan. De toekomst speelt
zich vermoedelijk vooral in het heden af. Tengevolge daarvan zullen in de
opstellen gemiddeld minder thema's voorkomen.

-  Neemt de vrees toe in de toekomst in bedreigende situaties te komen verke-
ren en waar gaat de eventuele dreiging van uit?
Eveneens tengevolge van stilstand of achteruitgang van progressie is de
veronderstelling gerechtvaardigd dat in 1989 meer situaties als bedreigend
worden ervaren  dan  1962. De dreiging gaat vooral  uit van ontwikkelingen
op het terrein van de samenleving en staat. Literatuur over de individualise-
ring van de levensloop geeft er bovendien aanleiding toe meer vrees bij
meisjes dan bij jongens te verwachten. Die zal vooral betrekking hebben op
de combinatie van werk en gezin.

-  Groeit de variateit aan toekomstvooruitzichten?
Terwijl voorheen levensplannen leken op rode draden, zijn hedendaagse
plannen meer te vergelijken met een kluwen, waarin plannen elkaar kruisen
en de ene rode draad verdwenen is. Meer lijnen bestaan naast en na elkaar
in een multipel en divers geheel. Op basis van empirische bevindingen is te
verwachten dat de diversiteit vooral optreedt bij meisjes.

6.4.2 Methode

Participanten
Monks verzamelde een random steekproef van 1424 essays. De participanten
waren tussen de 14 en 21 jaar oud. De meesten zaten op middelbare scholen
in Nijmegen en Arnhem. De opstellen werden verzameld van maart tot juni
1962. Voor het vergelijkende onderzoek in dit hoofdstuk werd gebruik
gemaakt van MOnks' gegevens van de personen van 14 tot 16 jaar. Het ging
om 583 opstellen, waarvan er 157 geschreven waren door jongens en 426 door
meisjes (Munks, 1965: 79, 218-254). De steekproef van de replicatiestudie
bestond uit 55 meisjes en 48 jongens. De data werden verzameld in 1989. De
participanten waren tussen de 12 en 16 jaar oud. Zij waren eveneens afkom-
stig van middelbare scholen (brugklas, Athenaeum en VWO) en wel in
Eindhoven en Veldhoven. De klassen schreven de opstellen tijdens lessen
Nederlands. Alle leerlingen van deze klassen deden mee.

Procedure
MOnks vroeg een opstel te schrijven  over 'Mijn leven  tot  het  jaar  2000'.
Dezelfde opdracht werd in 1989 gegeven, maar het jaar 2000 werd veranderd
in 2030. De mondelinge instructie vond in het klaslokaal plaats. Evenals bij de
instructie van MOnks werden er geen suggesties gegeven. Benadrukt werd dat
de inhoud (en niet de spelling) van belang was voor het onderzoek. Anonimi-
teit werd gegarandeerd. De eigen leraar was bij het onderzoek aanwezig, maar
hij hield zich op de achtergrond. De leerlingen kregen voor het schrijven van
het opstel 50 minuten tijd of zoveel minder dan ze nodig hadden.
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Data-analyse
Manks maakte een indeling in negen inhoudelijke categorieen en verdeelde die
weer ill subcategorieen. Om het vervolgonderzoek zo exact mogelijk te
repliceren, werd die indeling voor zover mogelijk gehandhaafd. De catego-
rieen waren: zelf en persoonlijkheid, school en beroep, gezin en wonen,
samenleving en staat, religie en kerk, reizen, opmerkingen in de materiele
sfeer, science fiction en kritiek op zichzelf of op anderen. Het aantal uitspra-
ken in de onderscheiden categorieen werd geteld. De betrouwbaarheid van de
gecodeerde gegevens werd getoetst door een interrater betrouwbaarheidsonder-
zoek uit te voeren. Absolute en relatieve frequenties werden berekend. De
frequenties uit de twee tijdsperioden werden vergeleken. Zo werd een ant-
woord op de eerste onderzoeksvragen verkregen.

Edn subcategorie die Monks onderscheidde was vrees (Be#irchtungen). Hij
stelde de mate van vrees op ieder gebied vast door het percentage vrees in een
hoofdcategorie te delen door het totaal aantal uitspraken in die categorie.  Door
dezelfde berekening te maken voor de opstellen uit 1989 werd een antwoord

verkregen op de derde onderzoeksvraag.
Helaas   zijn  er  uit   1962   geen data bekend die betrekking hadden  op   de

diversiteit van levensplannen. Daarom kon de vierde vraag niet volledig
beantwoord worden. Het was slechts mogelijk na te gaan hoe verscheiden de
verwachtingen ten aanzien van beroep en gezin in 1989 waren en te kijken hoe

gender-specifiek ze waren. Als de rode draad door het leven steeds meer gaat
ontbreken, zal dit tot gevolg hebben dat uitspraken minder stellig worden en
meer voorwaardelijk. Er wordt minder gedacht in termen van feiten en meer
in termen van mogelijkheden. In het dagelijkse taalgebruik wordt een derge-

lijke conditionaliteit vaak uitgedrukt  met het voegwoord   'als'.   Door  nu  een
linguistische analyse toe te passen op alle recente opstellen, waarbij nagegaan
wordt hoe vaak het woord 'als' in de conditionele betekenis voorkomt, was de
mate van diversiteit toch enigermate vast te stellen.

6.4.3 Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van de toewijzing aan categorie8n is bepaald door 20 at
random getrokken opstellen door twee onafhankelijke beoordelaars te laten
scoren. Als maat voor de interrater betrouwbaarheid werd de proportie
overeenstemming en Cohen's Kappa genomen.
De proportie overeenstemming tussen de beoordelaars  was  94,97 %.   Bij  3058
van  de 3220 gescoorde items  was er overeenstemming.  Dit  is een uitstekend
resultaat. Er werd een Cohen's Kappa van 0,62 berekend. Deze relatief lage
Kappa (een dergelijk cijfer wordt over het algemeen 'een minimum' genoemd
of 'nog juist acceptabel') heeft te maken met de scheve verdeling van de

gescoorde gegevens, waardoor een enigszins vertekend beeld ontstond. De
scheve verdeling hing samen met het feit dat er veel subcategorieen onder-
scheiden werden (in het totaal 161). Het antwoord 'niet gescoord' kwam
relatief veel vaker voor dan het antwoord 'wel gescoord'.
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6.4.4 Resultaten I: Cijfers

Het aantal thema's per persoon
Eerst werd onderzocht hoeveel uitspraken gemiddeld in een opstel voorkwa-
men. Onder een uitspraak werd alles gerekend wat in het geschrevene tot 66n
subcategorie behoorde. Een uitspraak kon dus bestaan uit 66n of meer zinnen,
maar was soms slechts een deel van een zin.

Bij Manks was in de groep veertien- tot zestienjarigen het gemiddeld aantal
thema's 6,61 (8,76 bij jongens en 5,59 bij meisjes). In 1989 was het gemid-
delde 10,80 (9,19 bij jongens en 12,20 bij meisjes). Dit betekent een stijging
van het aantal uitspraken. De stijging bij jongens was gering: zij roerden
gemiddeld ongeveer /2 thema meer aan dan in 1962, maar het aantal uitspra-
ken door meisjes steeg enorm, het werd meer dan verdubbeld: van ruim 5 tot
ruim 12. Opmerkelijk is dat het genderverschil uit 1962 zich in omgekeerde
richting heeft bewogen; terwijl in 1962 de jongens de meisjes overtroffen in
aantal uitspraken, keerden de rollen in 1989 om: in dat jaar deden meisjes
nneer uitspraken.

De resultaten betekenen een ontkenning van de veronderstelling dat de
frequentie van het aantal uitspraken lager zal worden omdat er een einde is
gekomen aan de progressiegedachte en aan optimistische utopie8n.

Gemiddelden en relatieve frequentie per categorie

Tabel 6.1. Gemiddeld aantal uitspraken per hoofdcategorie, gespecificeerd naar sekse en periode

jongens meisjes totaal

Categorie 1962 1989 1962 1989 1962 1989

Zelf 1,60 1,52 0,91 2,18 1,22 1,87

School en beroep 3,97 3,44 1,78 3,29 2,43 3,36

Gezin en woonplaats 0,70 1,73 1,37 4,36 1,22 3,14

Samenleving en staat 0,81 0,83 0,24 0,56 0,40 0,69

Religie en kerk 0,04 0,02 0,01          0 0,31 0,01

Reizen 0,44 0,52 0,41 0,69 0,43 0,61

Materieel bereik 0,38 0,81 0,31 0,89 0,34 0,85

Science fiction 0,40 0,15 0,22 0,13 0,28 0,14

Kritische uitspraken 0,08 0,13 0,09 0,09 0,09 0,11

Totaal 8,42 9,19 5,34 12,20 6,34 10,80
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De  gemiddelden per hoofdcategorie werden vervolgens berekend. Tabel   6.1

geeft een overzicht van de hoofdcategorieen, die in 1962 en 1989 onderschei-
den werden met het percentage personen, dat 66n of meer uitspraken in de
betreffende categorie deed: De categorie-indeling  uit   1962  was  ook   in   1989
heel goed bruikbaar. De hoofdcategorieen bleven gelijk. De thema's uit 1962
bleken ook later weer voor te komen.

Binnen elk van de genoemde hoofdcategorieen werd weer een aantal sub-
categorieen onderscheiden. In sommige subcategorieen uit 1962 werd later niet
meer gescoord2. Daarentegen moesten in 1989 ook enkele subcategorie8n
toegevoegd worden, die in 1962 niet voorkwamen3.

De drie meest genoemde hoofdcategoriean in 1962 waren respectievelijk
school/beroep, gezin en zelf. Ook in 1989 kwamen deze thema's het meest
voor en wel in exact dezelfde volgorde.

Tabel 6.2 Rangorde correlaties van de frequentie van de zeven meest genoemde catego-
rietn bij jongens en meisjes in 1962 en 1989

Meisjes in 1962 Jongens in 1962 Meisjes in 1989 Jongens  in  1989

Meisjes in 1962 - .0,79* 0,93** 0,86
**

Jongensin 1962                       - 0,64 0,86**

Meisjes in 1989 0,86**

Jongens  in  1989

** 2<0,01, *2<0,05.

Tabel 6.2 toont de berekening van de Spearman rangorde correlaties. Uit de
getallen blijkt dat alle correlaties positief zijn en, behalve tussen meisjes in

1 Bij de tabellen van Manks (1965) ontbraken van de veertien- tot zestienjarigen
in de categorie gezin de cijfers van uitspraken met betrekking tot de partner en
in de categorie religie de cijfers van de algemene uitspraken. Op basis van de
wel bekende cijfers is een extrapolatie gemaakt.

2 In de categorie zelf: zelfverwerkelijking; in de categorie school en beroep: de
onzekerheid over de eisen die een beroep stelt; in de categorie gezin: lijfstraf-
fen bij kinderen en in de categorie religie en kerk: het geloof van de parmer.

3 In de categorie zelf: vrees voor ziekte, ouderdom en ongeluk; in de categorie
school en beroep: pensioen en VUT; in de categorie gezin: samenwonen; man
en vrouw delen huishoudelijk werk; delen de zorgtaak voor de kinderen; delen
buitenshuis werk; in de categorie samenleving en staat: persoonlijke inzet voor
een beter milieu en vrees  voor de verslechtering  van het milieu.
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1989 en jongens in 1962, ook significant. De hoofdcategorieen zijn zowel over
tijd als over gender stabiel gebleven.

Naast het gemiddeld aantal uitspraken per categorie werden ook de relatieve
frequenties voor de belangrijkste categorieen berekend. Hoe de uitspraken in
66n categorie zich verhouden tot het totale aantal gedane uitspraken staat in
figuur 6.1. Zowel  in  1962  als  in 1989 werden dezelfde categorieen relatief het
meest genoemd. De rangorde van deze categorieen is eveneens gelijk geble-
ven.

1962 1989
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Figuur 6.1 Relatieve frequentie van de hoofdcategorieen

De verschillen werden tenslotte nader onderzocht door middel van loglineaire
analyse. De onafhankelijke variabelen waren jaar (2 niveaus), gender (2
niveaus) en categorie (7 niveaus, zie figuur  6.1). De afhankelijke variabele
was het aantal uitspraken. De triple interactie kon gemist worden: X2 (6, N =
4680) = 10,14 R = 0,12. Er werd een significant effect gevonden van het
vervolgens weglaten van de interactie tussen gender en categorie (AX2 =
269,73, df = 6, R < 0,001. Een traditioneel rolpatroon komt hieruit naar
voren: meisjes genereerden in de twee onderzochte jaren samen relatief vooral
meer uitspraken over het gezin dan jongens in die jaren. Jongens schreven
relatief  meer over school en beroep   en   over de samenleving. Historisch
interessant is het effect van de interactie tussen categorie en jaar. Dit effect
bleek significant  te  zijn  (AX2   =   68,96,   df  =   6,  R   <   0,001).   In 1989 werden
door jongens en meisjes samen vooral meer uitspraken over het gezin gedaan
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dan in 1962. Ook over materiele aangelegenheden werd in 1989 relatief meer
gesproken. De categorie8n school en beroep en science fiction daarentegen
kregen in 1962 meer belangstelling dan in 1989.

Vrees voor toekomstige bedreigende situaties
Is er onder jongeren enorm veel vrees in bedreigende situaties te zullen
komen, omdat mensen van deze tijd weinig reden hebben om op vooruitgang
te vertrouwen? Uit de opstellen bleek dit niet. In verhouding met 1962 namen
uitspraken met een ondertoon van vrees in 1989 af. Terwijl het percentage
vrees in relatie tot het totaal aantal uitspraken bij Monks op 7,89 lag, was dit
percentage in 1989 gedaald tot 6,12.

Vergelijken we nu de hoeveelheid vrees per thema in 1962 en 1989. Tabel
6.3 geeft een overzicht van de relatieve frequentie van de hoofdcategorie8n en
het percentage vrees daarbinnen, onderverdeeld naar geslacht en jaar.

Tabel 6.3 Relatieve frequentie van de hoofdcategorieen en het percentage vrees daarbinnen

1962 1989

jongens meisjes jongens meisjes

totaal waar\ran totaal waarvan totaal waarvan totaal waarvan

%         vrees % vrees     %         vrees % vrees

Zelf 18,24 6,50 16,31 5 16,55 2,74 17,88       10

Beroep 45,29 4,91 31,80 3,51 37,42 1,82 26,98 4,42

Gezin 10,22 1,45 28,46 1,21 18,82 3,61 35,77 4,17

Sament. 9,27 36 4,25 62,63 9,07     25 4,62 48,39

Materieel 4,35 3,39 5,54 0,78 8,84 0 7,30 2,04

Sc. fiction 4,52 31,15 3,95 40,22 1,59 0 1,04 57,14

In het onderzoek van MOnks was vrees niet in eerste instantie gericht op
privt-aangelegenheden. Vrees die betrekking had op het gezin kwam zeer
weinig voor. De meeste vrees had betrekking op maatschappelijke thema's in
de categoriean samenleving en staat en science fiction. Ook in 1989 ging de
vrees vooral naar maatschappelijke thema's uit.

Loglineaire analyse, met dezelfde onafhankelijke variabelen en als afhanke-
lijke variabele het aantal uitspraken met een ondertoon van vrees, kan ook hier
meer duidelijkheid verschaffen. Triple interactie kon gemist worden: X2 (6, N
= 346) = 6,08 2 = 0,41. Het vervolgens weglaten van de interactie tussen
gender en categorie leverde geen significante toetsing op. De relatieve vrees
van jongens had in de twee onderzochte jaren samen op dezelfde categorieen
betrekking als de vrees van meisjes in die jaren. Het weglaten van de interac-
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tie tussen jaar en categorie had wel een significant effect (A)(2 = 27,98, df =
6, 2 < 0,001). Hoewel in beide jaren de vrees voor thema's op het gebied
van de samenleving het grootst was, had in 1989 meer vrees betrekking op het
zelf en vooral op het gezin dan in 1962. In 1962 daarentegen veroorzaakten
school en beroep en thema's in de science fiction sfeer relatief meer vrees.

Conditionaliteit, stelligheid, diversiteit
Besproken werd dat in 1989 relatief meer uitspraken over het gezin voor-
kwamen. Ook kwam aan de orde dat in 1989 meer uitspraken met een onder-
toon van vrees werden gedaan in deze categorie dan in 1962. Mogelijk heeft
de toegenomen aandacht te maken met de combinatie van betaald werk en de
zorg voor het gezin. In het voorgaande is over het dubbele toekomstperspectief
gesproken, dat zich met name bij meisjes zou voordoen (paragraaf 1.3.2).  Als
de werelden van werk en gezin bij vrouwen van deze tijd problemen opleveren
omdat ze niet altijd op elkaar zijn af te stemmen, is het waarschijnlijk dat
hiervan in de recente opstellen iets is terug te vinden. De thema's school/ber-
oep en gezin zullen met elkaar in verband worden gebracht en niet los naast
elkaar voorkomen. De oplossingen voor de combinatie zullen divers zijn.

Uit de recente opstellen blijkt dat de wensen met betrekking tot school en
beroep bij jongens geen consequenties hadden voor hun wensen in de categorie
huis en gezin. Deze categorieBn verschenen afzonderlijk (in 29 van de 48
opstellen van jongens uit 1989 werden kinderen en beroep niet alle twee
genoemd). Deze scheiding  was   in de recente opstellen van meisjes  niet  te
vinden. De thema's school/beroep en gezin verschenen samen (8 van de 55
opstellen van meisjes vermeldden beroep en kinderen niet alle twee).

Bij de link tussen werk en gezin werd vaak gebruik gemaakt van het
voegwoord als. Mogelijk wijst veelvuldig gebruik hiervan op voorwaardelijk-
heid of conditionaliteit in het denken. Verschillende mogelijkheden worden
onder ogen gezien; zij worden gerealiseerd op voorwaarde dat...:
- Misschien zou ik wel een baan voor halve dagen willen als4 dat kan  i.v.m.

het kind. Dat wil ik omdat, als je helemaal stopt en als de kinderen weer
ouder   (+/-   16)   zijn  en  je   weer witt beginnen met werken, het moeilijk   is
om weer 'n baan te vinden (meisje, 15 jaar).

- Een gezin hoeft voor mij nog niet, mijn hele leven vullen met aardappels
schillen, bloezen strijken en kamers stoffen zie ik niet zo zitten. Als ik tegen
m'n dertigste toch kinderen zou krijgen, wil ik wel blijven werken (meisje,
15 jaar).

- Zo gauw het kind er zou zijn, stop ik met m'n werk. Ik wil het niet door
anderen laten opvoeden. Ik wil zelf alles doen, en het kindje b.v. z'n eerste
pasjes zien doen (meisje, 16 jaar).

- Als ik nou geen man tegenkom, dan zal ik zeker 'n fulltime baan aannemen,
eentje waarmee ik zoveel mogelijk plezier heb en die ook veel verdient,

4  Accentuering  in deze citaten:  H.S.
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want dan kan ik later, nA het jaar 2030, een asieletje beginnen (meisje, 16
jaar).

-  Het liefst wil ik twee kinderen, een jongen en een meisje of twee meisjes.
Als ze oud genoeg zijn om alleen thuis te blijven wil ik weer werken. Ik wil
genoeg geld verdienen om alles te doen wat ik leuk vind (vakantie, uitjes,
e.d.) (meisje, 15 jaar).

Wanneer nu meisjes voorwaardelijker zijn gaan denken over de combinatie
van werk en gezin, zou het voegwoord als in meisjes-opstellen vaker in de
conditionele betekenis voor moeten komen dan in jongens-opstellen. Dit bleek
inderdaad het geval te zijn. Het verschil was significant (t (100) = 4,31, R <
0,001). Natuurlijk speelt het feit dat de essays van de meisjes meer woorden
bevatten  ook  een  rol. Maar wanneer het aantal malen  als  in de voorwaarde-
lijke betekenis gedeeld werd door het totaal aantal woorden bleef het verschil
significant (1 (100) -3,94, p<0,001).

Tevens werd geteld hoeveel woorden aan de conditionele connectie tussen

beroep en gezin besteed werden. De meisjes besteedden hier significant meer
woorden aan (1 (100) = 4,15 p < 0,001). Zelfs wanneer de hoeveelheid
woorden in conditionele zinnen gedeeld werd door het totaal aantal woorden in
een opstel, bleef het verschil significant G (100) = 3,59 R < 0,01). Hieruit
blijkt dat in 1989 de plannen van meisjes met betrekking tot school/beroep en
gezin met minder stelligheid en onder meer voorbehoud werden gemaakt dan
de plannen van jongens.

Vanuit de individualiseringsgedachte luidt de verwachting dat de mindere
mate van stelligheid bij meisjes gepaard zal gaan met verscheidenheid in het
aandragen van oplossingen. In tabel 6.4 staat welke oplossingen voor het
combinatieprobleem door meisjes gekozen werden.

Tabel 6.4.
Door meisjes in 1989 gekozen oplossingen voor het combinatieprobleem            N

Een (parttime) baan en kinderen combineren                                           26

Helemaal stoppen met werken                                                       5

Tijdelijk stoppen met werken                                                        7

Alleen kiezen voor een baan, en niet voor kinderen                                       1

Uit de tabel blijkt wel enige diversiteit, maar de meerderheid koos toch voor
66n oplossing: de combinatie van een (parttime) baan en kinderen. De gevon-
den verscheidenheid in de meisjes-opstellen was niet zo groot als vanuit de
individualiseringstheorie verwacht mocht worden.
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6.4.5 Resultaten II: Twee tijdstippen inhoudellik vergeleken

De meest genoemde onderwerpen

Zeif
In 1962 hadden veruit de meeste uitspraken  in deze categorie betrekking op de
persoonlijke interesses en wensen. In 1989 was dit nog altijd zo. De belang-
stelling voor sport bleef behouden.
-  Ook wil ik blijven sporten (niet dat ik zo'n vette oude vrouw word) (meisje,

15 jaar).
- Ik zit haast nooit stil, ik wil actief zijn, ik tennis, voetbal, basketbal en

zwem al. Sporten zullen later zeker mijn hobby's zijn (iongen, 12 jaar).
Ook andere hobby's speelden in beide onderzoeksjaren een grote rol. Bij
meisjes komt tegenwoordig het houden en verzorgen van dieren veel voor.
-  Een hond, een Newfoundlander. Mijn peettante heeft nu ook zo'n hond en

het is een hele mooie en lieve hond.  Die (een Newfoundlander) zou ik graag
als huisdier willen hebben (meisje, 12 jaar).

Theaterbezoek en andere culturele activiteiten, die een vormende werking op
de eigen persoonlijkheid uitoefenen, waren in 1962 nog subthema's. Ze
worden tegenwoordig niet langer onderkend. Zelfverwerkelijking lijkt ook
geen thema te zijn, waarover gesproken moet worden, evenmin als de eigen
zelfstandigheid, specifieke karaktertrekken of de zin van het leven.

Andere uitspraken hadden betrekking  op de levensloop.  In  1962  kwam  de
duur van het leven vaker ter sprake dan in 1989. De gezondheid was constant
een punt van aandacht. Hoewel in 1989 gevraagd werd een opstel te schrijven
over het eigen leven tot 2020 en de schrijvers en schrijfsters in dat jaar de 50
nog niet gepasseerd zijn, gaven sommigen beschouwingen over hun latere
leven. Negatieve aspecten die met de ouderdom geassocieerd werden, waren
het lijden van gebrek en het geen oog meer hebben voor de omgeving.
-  Als ik ouder word en m'n kinderen kunnen voor zichzelf zorgen hoef ik niet

meer te leven. Ik wil niet 'geleefd worden' als ik (bijna) niets meer kan.
Zoals m'n oma, we slepen haar overal mee naar toe, maar ze schijnt het
nooit naar haar zin te hebben. Door haar rolstoel kunnen we lang niet
overal komen en dan begint ze te zeuren dat we haar niet genoeg aandacht
geven. Nou dat wil ik niet hoor. Als ik dan niet meer zoveel kan doen en
niet meer voor mezelf kan zorgen wil  ik dood.  De dood schrikt me niet af
want wat heb ik eraan te 'leven' (moeilijk leven dus). En dan al die andere
mensen voor mij zorgen en met me slepen, nee dank je. Ik hoef niet ouder
te worden dan 64 (meisje, 13 jaar).

Niet iedereen was zo negatief. Als op latere leeftijd werk en kinderen niet
meer zoveel energie vragen, is er meer tijd om van het leven te genieten dan
voordien.
-  Na mijn 55ste jaar zal ik van het leven gaan genieten. Dit heb ik voor mijn

55ste natuurlijk ook gedaan, maar niet in zulke grote mate (iongen, 16 jaar).
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Hiermee zijn we beland bij een ander subthema dat valt onder uitspraken over
de levensloop: genieten van het leven. Dit onderwerp kwam ook in 1962 voor,
maar het accent erop is recent toegenomen.
-  Als eerste veel 101 hebben in m'n jeugd, die voor mij duurt tot i 25 jaar

(meisje, 16 jaar).
-  Ik vind dat je van het leven moet genieten (cliche, clicha) (jongen,  16 jaar).
Samenvattend kan worden gezegd dat de persoonlijke interesses en wensen in
beide onderzoeksjaren een belangrijk subthema vormden in de categorie zelf.
Vooral sporten en hobby's blijven constant de aandacht vragen. Uitspraken
over de levensloop vormden een ander constant subthema. Genieten van het
leven ontbrak in geen van beide periodes; evenmin was de zorg voor de
gezondheid ooit afwezig. De behoefte zichzelf als persoon te ontplooien
daarentegen werd in 1989 niet meer genoemd, noch in het algemeen, noch in
relatie tot cultuur.

School en beroep
Evenals in 1962 werd binnen deze hoofdcategorie in 1989 de beroepsopleiding
het meest genoemd. De scholieren uit 1989 beschouwden de school als een
noodzakelijk kwaad, op zichzelf niet leuk, maar onontkoombaar voor het
verwerven van een goede baan.
- Als ik dit schootjaar ben doorgekomen, en verder heb ik tot nu toe nauwe-

lijks over mijn toekomst nagedacht, zal de volgende stap wel zijn ook de
laatste twee klassen te overleven (meisje, 15 jaar).

- En misschien word ik ook wel advocaat, dat lijkt me ook heel leuk, alleen
de studie lijkt me zo saai! (meisje, 12 jaar).

- Wat ik jammer vind, is dat als je studeert (universiteit) je je hele jeugd
eigenlijk weggooit; je bent maar 66n keer jong. Maar je moet natuurlijk ook
naar de toekomst kijken (meisje, 15 jaar).

Een ander constant  punt van aandacht  was het gewenste beroep. Brugklassers
hadden andere beroepen voor ogen dan hun oudere schoolgenoten. Jongens uit
de brugklas kozen beroepen in de topsport of ze wilden piloot worden.
Meisjes voelden meer voor schoonheidsspecialiste of modeontwerpster.
- Als ik dan 17-18 jaar ben, ben ik afgestudeerd. Ik voetbal dan al in de 2e

van UNA. Ondertussen solliciteer ik voor piloot. Als ik 19 ben, zit ik in het
le  van  UNA  en  na  een paar  maanden word ik gevraagd  door  AJAX.  Daar
voetbal ik tot mijn 20ste in het eerste en dan word ik gevraagd voor prof.
Voor piloot ben ik dan al geslaagd (helikopter piloot). Dan moet ik kiezen:
of piloot, of profvoetballer (jongen,  12 jaar)

De oudste participanten kozen vaker   voor een universitaire opleiding. Econo-
mie was opvallend populair  op het Anton van Duinkerkencollege.  Van  de  22
leerlingen die daar in klas 4 van het Atheneum zaten wilden er 10 deze
richting in.
- Daarna ga ik een economische (of rechten) studie volgen, het liefst wit ik

dan naar Nijenrode, maar de kans daar aangenomen te worden is niet



170

100%.  Daarom ben  ik al gaan kijken naar andere universiteiten (jongen,  16
jaar).

Bij de groep veertien- tot zestienjarigen in 1962 werd de keuze voor een
beroep vaker ingegeven door ideele overwegingen (bijvoorbeeld de bevredi-
ging die een beroep geeft of de dienstbaarheid aan anderen) dan door materiele
overwegingen. In 1989 lag het accent meer op de materiele motivatie. Een
baan werd hoger gewaardeerd naarmate er meer geld mee te verdienen is.
- Ik ben van plan veel geld te gaan verdienen. Een dikke Mercedes rijden,

lijkt me lachen (jongen, 13 jaar).
- Ik wil genoeg geld verdienen om alles te doen wat ik leuk vind (vakantie,

uitjes e.d.) (meisje, 15 jaar).
- Na mijn universitaire studie wil ik in het bedrijfsleven gaan werken, want

daar ligt het grote geld. Nu kum u wel zeggen: dat is niet 't belangrijkste,
maar toch is dat een van de eisen die ik stel aan mijn 'eventuele' functie in
het beroepsleven. Neem nu bijvoorbeeld een leraar, die heeft eerst een
atheneumopleiding doorgeploegd, toen de universiteit na 6 jaar afgemaakt
en nu verdient hij (een beginnend leraar) nog minder dan een ongeschoolde
ambtenaar  van de gemeentereinigingsdienst (jongen,   16 jaar).

De enkeling, die er een andere mening op nahield, behoorde tot de uit-
zonderingen:
-  Ik streef niet naar een ideaal dat velen hebben: een dikbetaalde drukke baan

met een dikke auto en een knots van een huis. Daar zit voor mij weinig 101
aan   [ . . . ] . Mijn vader   is   met   veel hard ploeteren langs een lange   weg   aan
zijn huidige baan gekomen. Hij vindt het wel een fijne baan, maar daar ben
ik het vaak niet mee eens, want hij maakt lange drukke dagen en 's avonds
is hij erg moe, verder moet hij altijd zorgen om van alles wat er in het
bedrijf omgaat op de hoogte te zijn; als hij dat niet doet wordt mijn vader
binnen de kortste keren belaagd door anderen die op zijn baan zijn belust.
Zo'n baan wil ik dus niet (jongen, 17 jaar).

Samengevat: het is een constant gegeven dat, wanneer jongeren spreken over
hun toekomstige beroep, zij daarbij vooral de beroepsopleiding en de keuze
voor een bepaald beroep voor ogen hebben. Die keuze wordt tegenwoordig,
meer dan in de zestiger jaren, ingegeven door materiele motieven.

Gezin
Dat jongens en meisjes bij voorkeur een man-vrouw relatie voor het leven
willen, lijkt een constant gegeven te zijn. Het feit dat in 1962 alleen trouwen
werd genoemd, terwijl in 1989 naast trouwen ook samenwonen een thema is
geworden verandert daar niets aan. Hier volgen enkele uitspraken uit 1989:
- Misschien blijf ik wel vrijgezel. Maar ik hoop van niet. Dat zou ik dan best

erg vinden. Want ik wil wel trouwen en kinderen krijgen (meisje, 13 jaar).
-  Ik wil dus een fijn gezin hebben, met liefst een jongen en een meisje, dus

natuurlijk eerst een vrouw (als ze maar een goed karakter heeft en aardig is)
(jongen, 13 jaar).

-  Ik hoop dat ik later 'de ware Jacob' al heb ontmoet (meisje, 12 jaar).
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Sommige meisjes houden er romantische ideeen op na:
-  Aan samenwonen of trouwen begin ik te denken rond 22 A 24 jaar. Het lijkt

me dan zo leuk een huisje te huren/kopen en dat samen in te richten naar
eigen wil. En om nou al te denken waar je op huwelijksreis gaat, dat is toch
hartstikke   leuk   [ . . . ] . Het lijkt   me   zo   leuk   met z'n tweean   op   reis   te   gaan
waar je allebei nog niet geweest bent en dat je dat land en elkaar leert
kennen (meisje, 15 jaar).

Maar in een enkel geval mag de relatie minder duurzaam zijn:
-  Misschien ga ik dan wel een keer scheiden, als ik mijn man zat ben, ik ben

er tenslotte al 18 jaar mee getrouwd. Nee, als ik er al 15 jaar mee getrouwd
ben, dan is het wel genoeg geweest, dan ben ik dus 39 jaar, en als ik dan
42-43 ben, dan ga ik hertrouwen (meisje, 15 jaar).

Jongens en meisjes willen graag kinderen. Het meest genoemde gewenste
aantal was, zowel in 1962 als in 1989, 66n tot twee kinderen. Maar in 1962
kozen relatief meer scholieren ook voor drie tot zes kinderen.

Uit de recente opstellen blijkt dat men zich realiseert dat de zorg voor
kinderen niet altijd gemakkelijk te combineren is met twee andere eisen, die
vaak aan het leven gesteld worden: van het leven genieten en carri&re maken.
Daarom wordt de komst  van de kinderen soms uitgesteld.  TE oud mogen  de
ouders evenwel ook niet zijn. In feite blijven er slechts een paar jaar over om
kinderen te krijgen, namelijk rond de 30.
- Ik wil niet te vroeg, maar ook niet te laat trouwen en kinderen krijgen

omdat ik eerst nog vrij wil leven en omdat ik ook niet te oud moet zijn om
leuk  met de kinderen  om  te gaan (jongen,   15 jaar).

Dat sommigen de komst van kinderen uit willen stellen is overigens geen
nieuw gegeven. MOnks ontdekte deze instelling ook al; hij noemde het een
rationele instelling die waarschijnlijk duidt op 'Daseinsgenuss' en 'Daseins-

erweiterung' (1965: 158-159).
Met het uitstellen is het combinatieprobleem in deze tijd niet volledig

opgelost. Voor de door Manks onderscheiden subcategorie 'zich volledig aan
het gezin wijden' wordt tegenwoordig hooguit door een beperkt aantal perso-
nen gekozen en slechts voor een beperkte periode van het leven. Andere opties
krijgen ook de aandacht. Daarom moesten extra subcategorieen worden

ingelast om alle uitspraken, die betrekking hadden op de combinatie van
betaald werk en de zorg voor de kinderen, te kunnen onderbrengen.
- Hoe we 't zullen regelen met ons kind en werk wordt heel moeilijk. Ik

streef naar gelijke rechten, maar toch gaat bij mij vooral het kind voor werk
(Ineisje, 16 jaar).

- Kinderen thuis. Een hale lieve man. Maar daar gaat 't naar mijn mening
mis. Een man wit werken. Ik vind dat maar weinig jongens er iets in zien
om huisman te worden. Ik zie 't in m'n omgeving. Er is geen enkele jongen
die dat ziet zitten. Ze willen zelf allemaal carriere maken met 'n vrouwtje
dat gedwee op hen wacht met 't eten om precies 17.00 uur klaar. Hoe zou
het dan met mijn gezin moeten? (meisje, 17 jaar).
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- Ik houd niet echt van een ouderwets huisgezin, zoals: moeder kookt, vader
werkt. Ik ben meer een persoon voor een 'magnetronhuishouding' (meisje,
16 jaar).

-  Het is in ieder geval wel zo dat ik niet de hele dag thuis blijf om 'op 't huis
te  passen', te poetsen en later de kinderen  op te voeden.   Ik  vind dat zoiets
verdeeld moet worden door b.v. parttime banen (meisje, 15 jaar).

Samengevat: jongens en meisjes zagen in 1962 een langdurige vaste hetero-
seksuele relatie als hun ideale levenswijze; in 1989 gold dat nog altijd. Ook de
dominantie   van het ideaal   van twee kinderen   is niet veranderd.   Wel   van
recente datum is het dilemma dat men ervaart bij het combineren van betaald
werk en gezin. Er zijn verschillende opties, maar deze pas verworven keuze-
mogelijkheden lijken soms synoniem te zijn met probleemgebieden. Wie
tussen de regels leest ervaart dat de keuzemogelijkheden minder groot zijn dan
ze zich voordoen. De formele zorgdwang die aan meisjes werd opgelegd is
verdwenen maar heeft  in veel gevallen plaatsgemaakt voor morele dwang.
Want kinderen behoren door de ouders te worden opgevoed en als de vader er
niet toe in staat of bereid is daarvoor beroepstijd in te leveren, schiet er niet
veel anders over dan dat de moeder dat doet.
- Hoe zou 't dan met mijn gezin moeten? Een werkster is tot daaraan toe,

maar 'n kindermeisje? 0 nee hoor, kinderen moeten, als dat enigszins
mogelijk is door pa of ma opgevoed worden (meisje, 17 jaar).

Situaties, die vrees inboezemen

Zoals opgemerkt bij de presentatie van de cijfers en zoals ook verwacht werd
op basis van theorieEn over het einde van de vooruitgang maakte de vrees met
betrekking tot samenleving en staat, zowel recent als in de zestiger jaren, het
grootste   deel   uit   van de totale hoeveelheid vrees.   Toch  was de totale hoeveel-
heid vrees niet enorm groot. De meeste vrees in 1962 betrof de bedreiging van
de wereldvrede. Ook in 1989 was die aanwezig:
- Hoe zou het met de oorlog zijn, zouden er nog vechtende landen zijn? Ik

denk het wel. Niemand zou zich ooit altijd aan de regel kunnen houden. Ik
kan het zelf ook niet altijd (jongen, 12 jaar).

Tegenwoordig wordt vrees toch vooral veroorzaakt   door het milieu,   een
thema, dat in 1962 nog afwezig was:
-  Wel denk ik dat het milieu tegen die tijd wel goed verpest is als er niet snel

iets aan gedaan wordt. Daar ben ik best bang voor, dat het straks helemaal
mis gaat met de wereld, want als er verteld wordt over de ozonlaag waar
een gat in zit, dan ben ik best wel angstig als ik al die problemen zo hoor
(meisje, 12 jaar).

- Al die hongerlijdende mensen in de derde wereld en de oorlogen die ze
(waarvoor?) voeren. En dan nog de ozonlaag. 0 hemel. De mens past niet
op  en  graaft zijn eigen  graf, dat geloof ik heilig (meisje,   16 jaar).

-  Ik hoop dat ik trouw en kinderen krijg, alleen zo ver komt het niet want de
wereld gaat er toch aan (jongen, 12 jaar).
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In 1962 treffen we bij de oorzaken van vrees in de science fiction-sfeer de
dreiging van natuurwetenschappen en techniek aan. Munks rekende hier ook
uitspraken toe als 'Es ist milglich, dass durch die Atombomben radioaktiver
Russ ins Essen gerat' (1965: 180). De ervaring heeft de mensen van nu
inmiddels geleerd, dat dergelijke statements bittere realiteit zijn en met
getuigen van onwerkelijke toekomstfantasieen. Daarom werden in de categorie
science fiction misschien minder uitspraken gescoord dan voordien: dezelfde
opmerking met een ondertoon van vrees die in 1962 tot de onmogelijkheden

werd gerekend, leek in 1989 een toekomstige waarheid in te houden.

Samengevat: De samenleving veroorzaakte zowel in 1962 als in 1989 de
meeste vrees. Oorlog en vrede werden in beide jaren genoemd. Jongeren van
nu zijn bevreesd voor de negatieve consequenties, die milieuvervuiling met
zich meebrengt. Wellicht is dit een nieuwe bron van vrees. Mogelijk bestond
deze bron ook in 1962 al, maar werd ze toen als fictie aangeduid, terwijl ze
nu reeel is geworden.

6.4.6 Discussie

Het aantal thema's, dat gemiddeld in een opstel voorkwam, is gestegen, vooral
bij meisjes. Er is geen reden aan te nemen dat toekomstperspectief niet meer
in de belangstelling staat omdat de samenleving zich in neergaande lijn ontwik-
kelt en progressie tot stilstand is gekomen. Jongeren vormen zich een beeld
van de toekomst. Zij kunnen thema's noemen, die voor hun toekomstig leven
van belang zijn, nu minstens evenveel dan in de jaren zestig,

De vrees voor bedreigende situaties nam niet toe. De aanwezige vrees had
in beide jaren hoofdzakelijk betrekking op maatschappelijke terreinen. Dat
maatschappelijke thema's de meeste vrees veroorzaken is in overeenstemming
met de theorieEn over de terneergang van progressie. Maar de totale hoeveel-
heid vrees  was en is gering. Daarom kunnen we toch vraagtekens zetten bij  de

besproken progressietheorieBn. En als utopiean, zoals Elias (1983) beweerde,
dystopieen zijn geworden, verwachtingen dat het in de toekomst slecht zal
gaan met de wereld, dan kan deze veronderstelde historische verschuiving niet
zonder meer doorgetrokken worden naar het toekomstdenken van jongeren.

Er werden verschillen gevonden tussen de onderzochte jaren. Opvallend zijn
de ontwikkelingen in de categorie van het gezin. Niet alleen besteedden

jongens en meisjes samen in 1989 relatief meer aandacht aan dit thema dan de
jongens en meisjes in 1962, ten aanzien van het gezin uitten zij in 1989 ook
relatief meer vrees. Voor een deel had die vrees betrekking op de combinatie
van betaald werk en een gezin. Gebleken is dat bij het denken van meisjes
over dit thema enige conditionaliteit, pluriformiteit en individualisering optrad.
Zij zagen in 1989, meer dan jongens, bij hun keuze voor de combinatie van
werk en gezin diverse mogelijkheden onder ogen. Dit blijkt onder meer uit het
door hen vaker gebruikte voegwoord  als  in de conditionele betekenis.   Maar
wanneer de genomen keuzes onder ogen worden gezien, valt op dat de



174

diversiteit niet groot was. Verreweg de meesten wilden  een  baan  en  werk
combineren. De gemaakte keuze was eigenlijk een standaard.

De verschillen laten onverlet dat er in de twee onderzochte jaren ook veel
gelijk bleef. De belangrijkste thema's zijn constant gebleven. De thema's, die
in 1962 het vaakst voorkwamen, te weten school/beroep, gezin en zelf, waren
ook in 1989 het meest aanwezig. De rangorde, waarin deze thema's voorkwa-
men, bleef gelijk. Ook inhoudelijk was er overeenkomst. In de categorie zelf
scoorden de persoonlijke interesses en uitspraken over de levensloop steeds
hoog. De persoonlijke interesses hadden in beide jaren voor een groot deel
betrekking op hobby en sport. Jongeren in 1962 en 1989 vonden dat je van het
leven moet genieten. Het leven moet zich ook in goede gezondheid afspelen.
In de categorie school/beroep ging de constante aandacht vooral uit naar de
keuze voor een bepaald beroep en de opleiding die daartoe moet leiden. In de
categorie gezin was het perspectief op een vaste man-vrouw relatie met bij
voorkeur twee kinderen een duurzaam gegeven. Deze resultaten bevestigen
eerder empirisch onderzoek,  dat werd besproken in hoofdstuk  1. Ze laten zien
dat verregaande individualisering niet is doorgebroken, dat standaardthema's
het denken over de toekomst voor een groot deel bepalen en dat die thema's
over decennia heen ook inhoudelijk niet snel veranderen.

6.5 BESLUIT

De opstellen van jongeren zijn te beschouwen als narratieven, maar ook de
theorieBn over toekomstperspectief kunnen als zodanig worden gezien. In de
chaos van de wereld om hem heen schept de theoreticus een lijn. Feiten liggen
niet in mooie lijnen klaar. Daarom moet een theorie meer doen dan gebeurte-
nissen sec weergeven. Registreren alleen leidt niet tot inzicht. Er wordt een
construct gemaakt. Het gevaar is aanwezig dat de feiten dit construct gaan
tegenspreken. Daarom moet ieder construct weer terug naar de feiten voor
toetsing.

Theoretici die naar verandering in toekomstperspectief op zoek gingen
wilden graag verandering zien. Wellicht hebben zij voor hun construct een
kleine verandering door het vergrootglas bekeken. De minimale verandering
werd erdoor opgeblazen. Het is niet onjuist dat met name maatschappelijke
veranderingen vrees veroorzaken, zoals uit progressietheorieen afgeleid kon
worden. Het is ook niet onjuist dat de hedendaagse mens keuzemogelijkheden
ter beschikking staan, wat tot differentiatie kan leiden, zoals verwacht werd op
basis van theorieen over het zelf en over de individualisering van de levens-
loop.  Maar de bespreking  van de empirische literatuur  en de onderzoeksresul-
taten in dit hoofdstuk leren dat deze verschuivingen in het toekomstbeeld niet
uitgelegd moeten worden als revoltes, die het doen en laten totaal veranderd
hebben. Uiteindelijk is er meer gelijk gebleven dan veranderd. Nog altijd
kunnen en willen jongeren zich een uitgesproken beeld van de toekomst
vormen. Zij hebben geen aleatorische levensloop voor ogen. Nog altijd staan
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dezelfde thema's centraal in hun toekomstvisie. En nog altijd is hun hoeveel-
heid vrees, zoals bleek uit hun opstellen over de toekomst, marginaal.

Is het narratief van het leven een verhaal waarin verrassing En voorspel-
baarheid voorkomen? In dit hoofdstuk is gebleken dat beide componenten
aanwezig zijn in het hedendaagse toekomstverhaal, maar dat de verrassings-
component, het onvoorspelbare, minder groot is dan op basis van theorie8n
over de postmoderne mens verwacht mocht worden. Het zicht op de levens-

loop, ook op de hedendaagse, kent een tamelijk vast stramien. De toekomstige
ontwikkeling wordt niet gezien als een ontwikkeling met een oneindig aantal

keuzemogelijkheden, met de onzekerheid welke daarvan bewaarheid wordt.
Dit komt omdat zij zich afspeelt in uitwisseling met anderen binnen een
cultuur met een bepaald normen- en waardensysteem. Jeroen Jansz schreef
over dit onderwerp. Ondanks variatie, zo stelde hij, 'dienen zelf-narratieven
omwille van de acceptatie door anderen geformuleerd te worden binnen kaders
van een meer publiek abstract narratief (1996: 80). Daarmee worden keuze-

mogelijkheden drastisch beperkt.
Een illustratie kan dit laatste verduidelijken. Binnen de contouren van de

cultuur worden mogelijkheden afgetast, gewogen en in het levensplan betrok-
ken. Meisjes kunnen kiezen:  'Als ik mijn eerste kind krijg dan...  stop  ik met
werken'  of ' . . . blijf ik doorwerken'  of    ' . . .  ga ik minder werken'.     Het  zijn
opties waaruit een voorlopige keuze gemaakt wordt. Maar de mogelijkheden
zijn niet onbeperkt. Het past niet binnen de grenzen van de hedendaagse
cultuur te zeggen:   'als  ik mijn eerste kind krijg  dan...  doe  ik er afstand  van
want  mijn  werk  gaat  voor'     of  ' . . . dan bemoei  ik  me  er  niet  te  veel  mee;   ik
neem een kindermeisje in dienst,   die   het kind opvoedt'. Afstand   doen  van
ouderliefde met andere woorden is niet geoorloofd.

Hoewel de hoeveelheid mogelijke scripts groot is, is het aantal waaruit men
kiest, tamelijk klein. Het publieke narratief stelt grenzen en trekt lijnen. Die
lijnen zijn in het hedendaagse narratief niet totaal verdrongen door verras-
singscomponenten.



Hoofdstuk 7
Het zelf als ideaal

7.1 INLEIDING

Binnen het construct toekomstperspectief neemt het ideaal een eigen plaats in.
Mensen die nadenken over hun persoonlijke toekomst stellen zich vaak voor
hoe die er uit zal zien onder de meest gunstige omstandigheden. Zij vormen
zich een beeld van een ideale samenleving en de plaats van zichzelf daarin.
Dat beeld levert een toekomstperspectief op van het meest gewenste zelf.
Evenals het tijdsperspectief in het algemeen is het fictie gebaseerd op feiten.
Het is een narratief, bedacht, op grond van de samenleving waar men ver-
wacht in de toekomst in te verkeren, de waarden waar men aan hecht, de
inschatting van eigen ervaringen en mogelijkheden en de vergelijking met
anderen.

Een blik op de literatuur over dit onderwerp leert dat het ideaal belangrijk is
voor de ontwikkeling van de adolescent, omdat tijdens deze periode door
identificatie de eigen identiteit gevormd wordt. In vorige decennia werd wel
gesteld dat een jeugdige tot een eigen gezonde identiteit komt door eerst een
ander te willen zijn. Maar als opvattingen van mensen over zichzelf en over
hun levensloop veranderd zijn kan dit mogelijk consequenties hebben voor het
ideaalbeeld. Hebben hedendaagse jongeren  nog wel idealen en hebben zij  daar
een voorbeeld bij nodig, zoals jongeren vroeger?

7.2     DE BEGRIPPEN IDEAALBEELD EN VOORBEELD

Een ideaalbeeld is het meest gunstige beeld van iemand over zichzelf. Het
ontstaat door naar anderen te kijken en te vergelijken. Iemand verplaatst zich
in de ander en identificeert zich met hem of haar. Door de blik te richten op
mensen die het gewenste ideaal al geheel of gedeeltelijk bereikt hebben en
door hun levenswijze te benaderen wordt getracht een soortgelijk resultaat te
bereiken. Soms wordt Edn bepaalde persoon in al het doen en laten nagevolgd,
soms ook dienen 66n of meer karakteristieken of gewenste eigenschappen als
leidraad. Bepaalde mensen of eigenschappen, hoedanigheden of handelwijzen
vormen  dus het uitgangspunt  bij de keuze  van het ideaalbeeld of voorbeeld:
Met de woorden van Luckert (1965: 79) is het voorbeeld 'eine Person, die fur
einen Menschen ein Ziel darstellt, welches er bei der eigenen Persilnlich-
keitsbildung anstrebt'.

tideaalbeeW gebruik ik waar in het Duits LeitbiM staat, het Duitse Vorbild
wordt vertaald met voorbeeld.
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VoorbeeW en ideaalbeeld zijn begrippen die verwant zijn aan elkaar, maar
soms toch gezien worden als onderscheiden begrippen (Bergler, 1962; Dtium-
ling, 1960). De definities bij de verschillende auteurs zijn niet eensluidend. Zo
lezen we bij Daumling (1960) dat er bij het voorbeeld sprake is van werking
van buiten naar binnen; de start ligt bij de ideale ander. De start bij de keuze
van het ideaalbeeld ligt daarentegen bij de eigen idealen. Daar is de werking
juist van binnen naar buiten. Thomae (1966: 12) meende dat een dergelijk
onderscheid in de psychologie minder zinvol is. Hij zag het dan ook vooral
onder niet-psychologen. Luckert  (1965: 79) definieerde het voorbeeld  als  een
concrete persoon en het ideaalbeeld als een abstract begrip. Oblinger (1956:
227-235) en Lutte et al. (1969) ruimden evenwel bij hun categorisatie van
ideaalbeelden veel plaats in voor concrete personen.

Om verwarring te voorkomen maak ik geen strikt onderscheid tussen de
twee begrippen. Het ideaalbeeld wordt, in navolging van Jaide (1968: 7),
Lutte (1971), Lutte et al. (1969) en Thomae (1966: 12) beschouwd als een
breder maar niet als een wezenlijk ander begrip dan het voorbeeld. Bij een
voorbeeld is een concrete persoon, uit de directe omgeving of verder weg,
persoonlijk bekend, of bekend uit verhalen of media, het uitgangspunt. Het
ideaalbeeld kan, behalve een concrete persoon, ook een abstract begrip
omvatten. In tegenstelling tot het voorbeeld is het soms een composiet beeld:
een bedachte persoon, samengesteld uit concrete eigenschappen van diverse
personen. Maar een ideaalbeeld kan ook volledig abstract zijn, in dat geval is
het helemaal opgebouwd uit bedachte eigenschappen.

Er zijn redenen van minstens tweelbrlei aard om in een onderzoek naar toe-
komstperspectief van jongeren studie te maken van voorbeelden en ideaalbeel-
den: ontwikkelingspsychologische en cultuurpsychologische.

7.3    IDEAALBEELDEN IN DE ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE

In bijna ieder boek over ontwikkeling in puberteit en adolescentie wordt iets
gezegd over identiteitsvorming. Spranger en Erikson wezen  op het belang  van
het ideaal voor het verwerven van een eigen coherente persoonlijkheid in de
jeugdjaren. Zij inspireerden daarmee menig ander en werden veel geciteerd.

Spranger stelde nadrukkelijk dat het persoonlijke voorbeeld veel belangrijker
is dan het abstracte onpersoonlijke ideaal. Voorbeelden zijn concreet. Het zijn
geen ethische formules maar narratieven van ideale levens. Hun suggestieve
werking ontlenen zij aan het feit dat zij jongeren een verhaal van een hen
aansprekende levensloop laten zien. Zij leveren de moraal voor een levens-
loopverhaal.
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7.3.1 Het ideaalbeeld in de normale ontwikkeling

Ideaalbeeld en levensplan
Spranger kende het voorbeeld een rol toe bij het tot stand komen van het
levensplan. Hij beschreef hoe in de jeugdjaren langzamerhand een plan voor
het leven ontstaat. Het kind leeft van moment tot moment. Met het ouder
worden ontstaat gevoel voor continuiteit van het leven. De jongere werkt
actief aan de eigen toekomst en ontwerpt zichzelf een beeld daarvan. Hij zoekt
naar eenheid in zijn leven. De wegen daartoe zijn veelvoudig en de een voelt
zich aangetrokken tot een andere weg dan de ander. Maar een voorbeeld heeft
ieder hoe dan ook nodig. Het ideaal, in eerste instantie een droombeeld, wordt
later realistischer. Mensen uit de naaste omgeving vormen vaak het voorbeeld
(Spranger, 1924/1955: 46-56; zie ook hoofdstuk 2). Niet alleen leraren,
geestelijken of helden worden nagevolgd, maar ook 'ein ernster Jungling, ein
innerlich festerer Kamerad, oder eine verehrte Frau, ein Miidchen von
weiblicher Halting und Reinheit' (Spranger, 1924/1955: 165).

Andere auteurs namen het werk van Spranger op en breidden het uit. Zo
kwamen zij tot de beschrijving van de volgende stadia in de normale ontwik-
keling van ideaalbeelden (zie Glockel,   1960;   Luckert,   1965: 89; Lutte  et  al.,
1969: 13).:
-    Het  kind  ( 1  0-9 jaar)

Het kleine  kind  kiest  nog  geen  voorbeeld.  Er  is  nog  sprake  van een n£liver

Ganzheitsbetmchtung (Luckert, 1965: 89).
-  De voorpubeneit (t 10-13 jaar)

Het wezenlijke van een voorbeeld wordt door de twaalfjarige voor het eerst

enigszins onderkend. Verkenning van voorbeelden in de naaste omgeving
vindt plaats.

-  De puberteit en adolescentie (51 14-18 jaar)
Zelfkritiek wordt belangrijk. Jeugdigen zijn onzeker en zoeken daarom naar
voorbeelden, die hen helpen de moeilijkheden te overwinnen.

Tijdens deze stadia ontwikkelt het ideaal zich van concreet naar abstract. De
uiteindelijke ideale identiteit is dus een composiet geheel (Lutte, 1971). De
voorstellingen van het ideaalbeeld worden ook rijker en genuanceerder
naarmate de leeftijd vordert (GlOckel, 1960, Lutte, 1971). Kinderen van 10 tot
12 jaar oordelen op een zwart-wit manier en kijken nog veel naar uiterlijkhe-
den. Vanaf het dertiende jaar gaan innerlijke kwaliteiten een grotere rol
spelen. Kinderen uit deze laatste leeftijdsgroep wegen ook vaker positieve en
negatieve aspecten tegen elkaar af, waardoor extreem positieve of negatieve
oordelen minder voorkomen (GlOckel, 1960).

Identiteit en ik-ideaal
Erikson associeerde het ontwikkelingsstadium van de adolescentie met de
tegenstelling identiteit versus rolverwarring.  Als  aan het einde  van de adoles-

centieperiode de tegenstelling is opgelost, is een nieuw gevoel voor continuYteit
ontwikkeld, een gevoel van dezelfde persoon te blijven. Maar voordat het
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zover is moet eerst een periode van crisis worden doorlopen. Tijdens jaren
van uitstel, het moratorium, worden identiteitselementen uit vorige jaren
geintegreerd. De jonge mens probeert verschillende rollen uit. Blijvende
keuzes hoeven nog niet te worden gemaakt, maar toekomstige keuzes worden
op waarde beproefd. Bij dit proces van ik-formatie helpt een goed gefor-
muleerd ik-ideaal. Adolescenten 'can install lasting idols and ideals   as
guardians of a final identity' (Erikson, 1968: 128). De puber zoekt hevig naar
mensen en ideeBn om in te geloven, naar mensen en idee8n waarvan het de
moeite waard schijnt er in te vertrouwen. Tegelijkertijd vreest hij een dwaze,
te goedgelovige overgave aan een ander. Terwijl het kind zich slechts met de
ouders identificeert, haalt de adolescent het ideaalbeeld verder weg. De
representanten van de volwassen wereld waar de voorkeur naar uit gaat
prediken technische precisie, een methode van wetenschappelijk onderzoek,
een overtuigende weergave van de waarheid, een bepaalde code van eerlijk-
heid, een norm van artistieke waarachtigheid, of een soort van persoonlijke
oorspronkelijkheid en oprechtheid en maken die in hun eigen leven ook waar.
De keuze gaat uit naar leraren, vrienden en vriendinnen, maar ook naar
figuren uit sport en wetenschap, helden of popsterren. Tengevolge van de
identiteitsverwarring treedt soms ook identificatie op met negatieve voorbeel-
den zoals helden van klieken en benden. Voor welke identificatie ook gekozen
wordt, het toekomstperspectief verbreedt zich, blijft niet meer beperkt tot
eigen huis en haard. De jongere wordt steeds meer een jongere in de samen-
leving. Erikson beschouwde het identificatieproces tevens als een socialisatie-
proces. De identiteit die ontstaat is een nieuw geheel, dat staat boven de
enkele identificatie met personen. En daarmee wilde Erikson recht doen aan
een van de oorspronkelijke betekenissen, die Freud aan het ik-ideaal gaf: de
verinnerlijking van omgevingsinvloeden (Erikson, 1968: 128; 1968/1974: 135-
136, 224, 266-267; Lutte et al., 1969: 14).

Het Quichot-principe
Dit voor het eerst door Levin in 1970 beschreven principe maakt het belang
van het lezen of beluisteren van verhalen voor de vorming van iemands
identiteit duidelijk. De inspiratie tot navolging komt met zomaar van een
persoon, maar van de rol, die iemand speelt in een verhaal. De lezer identifi-
ceert zich met 66n van de figuren in het verhaal en oefent de rol van deze
figuur in gedachten. Vervolgens wordt deze rol in het eigen gedrag tot uiting
gebracht. Het principe is genoemd naar het verhaal over Don Quichot. De
eenzame Spanjaard Alonzo Queseda raakte onder de indruk van de verhalen
van heldhaftige ridders. Nadat hij veel stille fantasieen rond zijn vereerde
helden had opgebouwd, besloot hij daaruit de consequenties te trekken. Een
mooie illustratie van de suggestieve werking van het ideaal in het verhaal is
Goethe's roman Das Leiden des jungen Wenhers. Na de publicatie daarvan
nam het aantal sukides sterk toe (zie over het Quichot-principe: Hermans,
1995: 22; Levin, 1970; Sarbin, 1990). De illustratie uit Goethes roman is er
een uit de literatuur. We kunnen de reikwijdte van het Quichot-principe echter
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uitbreiden als we, zoals in hoofdstuk 2 beschreven is, uitgaan van de brede
betekenis van het verhaal of narratief en iedere vorm van betekenisgeving aan
chaotische gebeurtenissen een verhaal noemen. E6n van de mogelijkheden om
het ongeordende in een samenhangende structuur te zetten is het verhaal een
moraal meegeven. De moraal in het verhaal is de samenvatting in een didacti-
sche regel, vaak bedoeld ter overweging voor een beter leven. Het voorbeeld
is het prototypische verhaal dat richting geeft aan de constructie van het eigen
levensverhaal. Het reikt een levensgeschiedenis in optima forma aan. Het geeft
een moraal  aan het eigen levensverhaal.

Daarom werd de aanwezigheid van voorbeelden in het denken van de jeugd
over de toekomst als een positief punt gezien. Ook ontwikkelingspsychologen
meenden dat voorbeelden fungeren als een moraal voor het levensplan van de
jongere. Zo noemde Spranger de keuze van het voorbeeld een 'Wahl des
ethischen Garanten' (Spranger, 1924/1955:    167). Door identificatie   met   het
voorbeeld kan iemand tot een hogere volmaaktheid komen. Jongeren worden
zich tijdens de adolescentie, tijdens de confrontatie met anderen, bewust van
hun eigen onvolkomenheid en ontoereikendheid. Zij voelen zich, in vergelij-
king met anderen, onaf. Het voorbeeld zet hun leven op een hoger plan (Lutte
et al.,  1969:  147).

Volgens mensen als Spranger en Remplein kunnen waarden alleen bereikt
worden door de confrontatie met het leven van een andere persoon. Waarden,
die niet aan een concreet levensverhaal kunnen worden gekoppeld, blijven te
rigoureus en hebben weinig realiteitszin:

Die allgemeinen Grundsiitze sind jedoch fir die Lebensgestaltung deshalb
nicht ausreichend, weil jede konkrete Situation, die das Subjekt vor eine
sittliche Entscheidung stellt, in ihrer Komplexitat weit mehr Konflikts-
maglichkeiten enthalt, als allgemeine Schemata vorsehen. Der Jugendliche
[...]  ist  sich der Unzuliinglichkeit dessen ahnend bewusst; deshalb  halt  er
instinktiv Ausschau nach anschaulichen Vorbildern der Lebensgestaltung,
nach Menschen, die ihm das Leben beispielhaft zu fohren scheinen, die ihm
die erstrebten Werte anschaulich darstellen (Remplein, 1960: 486-487).

Het voorbeeld biedt de jongere dus een moraal in een concreet levensloop-
verhaal, een moraal die zonder de inbedding in een levensloop een loze kreet
zou zijn gebleven.

7.3.2 De afwezigheid van het ideaal in de jeugdjaren als blijk van een
minder gunstige ontwikkeling

Spranger en ook andere auteurs uit zijn tijd beschouwden het navolgen van een
ideale persoon, het in een bepaalde levensperiode zelfs een ander willen zijn,
als een eigenschap die hoort bij een normale ontwikkeling of bij een heel
gunstige ontwikkeling.

So sind alle Grossen gereift an einem ihnen vollendet scheinenden Ideal, das
sie vorubergehend getreu kopierten, dem sie die demutigste Gefolgschaft
leisteten, bis in ihnen die eigene Kraft sich entfaltet hatte. Man darf dem
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Schwung des Werdens misstrauen, das in selbstgenOgsamer Zufriedenheit
ohne Ideal und Vorbild vor sich geht (Buhler, 1921/1967: 162).

Als nu het voorbeeld een ethisch hoogstaande garant is, verkregen in een
gunstig ontwikkelingsverloop, ligt het voor de hand dat gedacht werd dat min-
der pregnante ideaalbeelden en de afwezigheid van voorbeelden vooral voor-
komen bij jongeren in minder optimale condities, bij jongeren die qua ontwik-
keling, geestelijke vermogens of omgevingsomstandigheden tekorten hebben.
Dat was ook zo. Inferieure ideaalbeelden werden opgemerkt bij pathologische
gevallen (Lutte, 1971: 323), bij jongeren met een lage intelligentie of in
sociaal lagere milieus.

Bei vielen Volksschulem liisst sich im Gegensatz zu den Oberschulem
erkennen, dass kein zugkraftiges, ethisch hochstehendes Vorbild gefunden
wird. Sie bleiben vielfach auf der Entwicklungsstufe der Vorpuberuit stehen
und entwickeln sich nicht zu einer Pers8Illichkeit, die selbst ein Vorbild
darzustellen vermag (Luckert, 1965: 89-90).

Ook in Nederland vond De Galan weinig ideaalbeelden bij ambachtsschool-
leerlingen. 'Zijn de ambachtsschoolleerlingen misschien te nuchter? Wreekt
zich   hierin   hun te geringe ontwikkeling?' (De Galan,    1943:    51-52).    Het
ontbreken van ideaalbeelden werd gezien als een uitzondering.

Dieser Mangel [an 'echten Leitbildern'] ist nun aber nicht mehr
Kennzeichen der ganzen jungen Generation, sondern nur jener Gruppen, die
durch mangelnden familiiiren Halt am starksten schadigenden Einflussen
ausgesetzt sind (Thomae, 1966: 20).

Indifferentie ten opzichte van het ideaalbeeld werd als een negatieve zaak
gezien. Jongeren die niet weten wat ze met de vraag naar het voorbeeld aan
moeten vangen, zitten opgesloten in zichzelf en hebben geen oog voor de
wereld om hen heen, aldus Jaide.

Diesen Jugendlichen fehlt es offenbar an Distanz von ihrem alltaglichen
Lebensbetrieb und von sich selbst. Sie verspuren weder ein Ungenugen, das
uberwunden, noch einen inneren Funken, der ausgezeugt werden will. Das
verbleiben in den vier Wiinden des eigenen Ichs beruht kaum auf dem Be-
wusstsein besonderen individuellen Wertes, sondern eher auf unbekummer-
ter Selbstbescheidung oder Selbstgefilligkeit oder simpler Anonymiuit. Sie
haben kaum Schwung und Bedurfnis nach einer bestimmten Zukunftsaus-
richtung und Selbstverwirklichung, etwa durch ein Vorbild (Jaide, 1968: 65-
66).

De negatieve houding tegenover een ontbrekend ideaalbeeld was er evenwel
niet altijd. Het oordeel van Erikson was bijvoorbeeld minder streng. Hoewel
hij de rol van de ander voor het ontstaan van de eigen identiteit zeker niet
wilde onderschatten, zei hij ook dat 'de ideologische explicietheid die ligt in
de  betekenis die bewonderde mensen  voor de jeugd hebben', niet overdreven
moet worden (Erikson, 1968/1974: 226).
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7.3.3 Tegenstrijdigheden en twijfels

Spranger en Erikson gingen ervan uit dat hun theorie geldt voor alle adoles-
centen, ongeacht het jaar van hun geboorte. Erikson was wel van mening, dat
de lengte van het moratorium per individu of per cultuur kon verschillen, maar
dat iedere jongere een moratorium doormaakt, stond voor hem vast. 'Iedere
samenleving en iedere cultuur institutionaliseert een zeker moratorium voor het
grootste deel van haar jonge mensen' (Erikson, 1968/1974:  167). De popula-
riteit van de theorie van Erikson, ook in de huidige leerboeken over de
adolescentie, doet vermoeden dat deze theorie uit de jaren vijftig ook in de
jaren negentig haar geldigheid niet heeft verloren (zie bijvoorbeeld de bespre-
king bij Hayes 1994: 783; Roediger et al., 1991: 368; Wade & Tavris, 1990:
512; en Wortman, Loftus & Marshall, 1992: 286).

Verloopt het proces van identiteitsformatie inderdaad altijd op dezelfde
manier, via andere ideale personen? Volgens Schaffer (1994: 224-226) heeft
Erikson weliswaar met zijn theorie gelijk, maar zijn er kanttekeningen te
plaatsen bij de uniformiteit en het tijdstip, waarop het ontwikkelingsproces zou
plaatsvinden. Die kanttekeningen baseerde hij op onderzoek van Meilman
(1979). Ook de tendens tot identificatie op steeds breder sociaal niveau zag
Schaffer niet altijd bevestigd. Zijn studie wees uit dat het belang van de ouders
als identificatiemodel en van anderen uit de naaste omgeving tijdens de
ontwikkeling niet drastisch bleek te zijn geslonken ten gunste van mensen uit
een omgeving verder  weg. Ook GlOckel  (1960)  vond geen uitbreiding  van het
sociaal bereik van ideaalbeelden. De keuze voor een algemeen voorbeeld
verder van huis nam weliswaar licht toe naarmate men ouder werd, maar deze
keuze bleef bij jongeren  van  18  tot  20 jaar nog altijd onder  de  20 %, terwijl
bijna de helft personen uit de naaste omgeving bleef kiezen als identificatie-
model.

Voorts valt te betwijfelen of de negatieve betekenis, die aan het ontbreken
van ideaalbeelden gegeven werd universeel is en of gezonde jongeren altijd
een ander willen navolgen. Enigszins kritisch was Oblinger (1957: 227) al,
toen hij verwees naar de opvatting van Walter. Walter verkondigde in 1951
Das Ende der Ideale. Muchow beschreef de jeugdigen uit de jaren 1806 tot
1813 als een generatie, die opgroeide als een Jugend ohne LeitbiW (Muchow,
1962: 113-117). Behalve door deze tegenstrijdigheden werden mijn twijfels
ingegeven door de volgende overwegingen:
- Gedurende de jaren vijftig en zestig werden we overspoeld met literatuur

over ideaalbeelden. Ik kwam in de literatuur echter nauwelijks recente
publicaties tegen. Het thema lijkt in de hedendaagse ontwikkelingspsycholo-
gie nagenoeg te zijn verdwenen. Vanwaar die plotselinge belangstelling en
het even plotselinge verdwijnen ervan? Misschien is de tijdgebonden
belangstelling een indicatie voor het tijdgebonden bestaan daarvan.

- De aandacht voor ideaalbeelden werd bijna uitsluitend gevonden in de
Duitstalige literatuur en niet in de Engelstalige. Wat in het Nederlandse
taalgebied over dit onderwerp gevonden werd was bijna altijd op Duitse
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leest geschoeid. Wellicht is hier sprake van een cross-cultureel verschil in
onderzoekstradities; maar het is ook mogelijk dat we te maken hebben met
een cross-cultureel verschil in idealen van jongeren.

De lokale en tijdelijke hausse in theoretisch of empirisch georitnteerde
artikelen over dit onderwerp is in ieder geval opvallend. De blijvende aandacht
voor het identificatieproces tijdens de adolescentie staat daarmee in scherp
contrast. De vraag dient zich aan of identiteitsformatie wel altijd verloopt via
de ideale ander. Daarvoor ging ik te rade bij schrijvers over de historiciteit
van het voorbeeld.

7.4    IDEAALBEELDEN IN DE CULTUURPSYCHOLOGIE

7.4.1  Ideaalbeelden in historisch perspectief

Ideaalbeelden werden soms als historische constanties gezien. Verschuivingen
werden ook onderkend. De beschreven veranderingen speelden zich af over de
structurele  en over de conjuncturele tijd (zie paragraaf  1.5.1).

Structurele stabiliteit en verandering
De meeste schrijvers die ideaalbeelden in een historisch perspectief plaatsten
waren van oordeel dat ze universeel voorkomen. Max Scheler wees op his-
torische stabiliteit op de lange termijn. Hij onderscheidde vijf voorbeeldmodel-
len die, naar hij aannam, algemene culturele geldigheid hebben: de levens-
kunstenaar, de leidende persoon met een hoge mate van beschaving, de held,
het genie en de heilige. Hij beschouwde ze als personificaties van vijf reeds
sinds Aristoteles onderscheiden grondwaarden. Het model van de levenskun-
stenaar wordt gekozen vanwege de waarde die gehecht wordt aan het aangena-
me of aan luxe. De leider met een hoge beschaving kiest men vanwege het
praktische nut. De held vertegenwoordigt het edele, het genie de geestelijke
waarden. De heilige tenslotte staat voor de religieuze waarden (Scheler, 1957:
268-269). Ondanks de duurzame geldigheid van deze grondmodellen vermoed-
de Scheler toch dat iedere tijd zijn eigen specifieke realisaties kent. Dit leidde
hij af uit de verschillen tussen de mythen van vroeger. De Grieken kozen
personen als Heracles, Orestes en Odysseus. Voor de Germanen stonden de
personen uit hun sagen centraal. Als specimina van de moderne tijd noemde
Scheler onder meer de gentleman en de vorstelijke mens.

Ook volgens Hippius is het ideaalbeeld een algemeen verschijnsel, waarvan
de uitdrukkingsvormen wel veranderen (Hippius, 1943 in Daumling, 1960)
Hij refereerde evenals Scheler aan de specifieke idealen bij de oude Grieken.
Daarnaast noemde  hij de Romeinen  en de ridders  van de graal. In sommige
perioden domineerden christelijke en in andere perioden humanistische
ideaalbeelden. Verder onderscheidde hij barokke, klassieke, romantische en
technische voorbeelden.
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Beide auteurs beschreven de aanwezigheid van ideaalbeelden als een
constante hoedanigheid. Zij gingen ervan  uit dat mensen zich spiegelen  aan
voorbeelden en dat op de lange termijn ook blijven doen. Maar de specifieke
uitdrukkingsvorm, de manifestatie, was naar hun mening verschillend per his-
torische periode.

Conjuncturele stabiliteit en verandering
Wat leren vergelijkingen op de middellange termijn ons, vergelijkingen die
niet over eeuwen lopen, maar over decennia? De aanname van het bestaan van
een algemene ontwikkelingspsychologische tendens, zoals Spranger en Erikson
die schetsten, lijkt op het eerste gezicht te wijzen in de richting conjuncturele
stabiliteit. Erikson veronderstelde dat het proces van identiteitsformatie
weliswaar niet los staat van de sociale omgeving, maar dat de hoofdlijnen van
die ontwikkeling universeel zijn en dat iedere adolescent de ontwikkeling, door
hem beschreven, doorloopt.

In Nederland ondervroeg Goudsblom in 1958 jongeren over hun idealen.
Het leek hem voor de hand te liggen dat in een wereld met, historisch gezien,
weinig hoop en vreugde, met een reele dreiging van een nieuwe wereldoorlog,
een wereld waarin de negatieve krachten meer op de voorgrond lijken te staan
dan de positieve krachten, idealen wel eens zouden kunnen verdwijnen of
vervagen. Dit bleek echter niet het geval te zijnj. Goudsblom concludeerde dat
idealen blijven bestaan ondanks ogenschijnlijk minder gunstige historische
omstandigheden.

Ook Gl6ckel vond conjuncturele stabiliteit. In 1960 repliceerde hij onder-
zoek naar de ideaalbeelden van jeugdigen uit 1935 en concludeerde: 'Auf
grundsUtzliche Anderungen in der Erlebnisweise der Jugend whhrend der
letzten 40 Jahre kann auf Grund des vorliegenden Materials nicht geschlossen
werden' (GlOckel, 1960: 20).

Thomae beschouwde de aanwezigheid van het ideaalbeeld eveneens als een
stabiel gegeven. Hij constateerde een 'Oberraschende Gleichartigkeit Ober den
Wechsel der Generationen' (Thomae, 1959: 298). Toch zag hij ook interge-
nerationele veranderingen. Hij veronderstelde dat die veroorzaakt werden door
de techniek.

Diiumling tenslotte besteedde in een overzichtsartikel aandacht aan 'das
epochale Leitbild'. De tijdgebondenheid van ideaalbeelden  is  naar zijn mening
een demonstratie van de wisselwerking tussen innerlijke bereidheid van een
individu en het stempel van de buitenwereld op hem of haar (Daumling,  1960:
103-105).

3 55%  van de geenqueteerden meende dat er in de tien jaren na 1959 geen
wereldoorlog zou uitbreken;  68 %  zag de wereld beheerst door negatieve
krachten.  Toch  was  87 %  het  niet eens  met de stelling  dat de moderne jeugd
geen idealen heeft (Goudsblom, 1959; 178-179, 185-186).
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7.4.2 Culturele overdracht

Opgroeien tot de volwassene die een eigen levensloopnarratief formeert is niet
enkel het tot ontwikkeling laten komen van in erfelijke aanleg aanwezige
factoren. Culturele overdracht speelt ook een rol. Waarden worden overge-
dragen van de ene generatie op de andere. De normen en waarden van de ene
generatie vormen dikwijls de idealen van de volgende.

Erikson beschouwde de identiteitsformatie als een onderdeel van het psy-
chisch-sociale evolutieproces. Door middel van sociale uitwisseling worden
idee8n en idealen van de ene generatie op de andere overgedragen. De
culturele overdracht van die waarden slaagt alleen als de waarden, na een
periode van beproeven tijdens de crisisjaren in de puberteit, deel zijn gaan
uitmaken van de eigen identiteit. De puber 'gestijfd door leraren en geYnspi-
reerd door "levenswijzen" die de moeite waard zijn' (Erikson, 1968/1974:
137), voelt zich tot het ideologisch potentieel van een samenleving aangetrok-
ken. Trouw aan andere mensen behoort tot zijn evolutionaire erfenis. Niet alle
waarden worden evenwel doorgegeven. Als de omgeving hem t6 radicaal wil
veroveren met waarden, waar de zin niet van ingezien wordt, heeft dit het
omgekeerde effect en treedt verzet op.  De oude waarden functioneren pas  als
ze deel zijn gaan uitmaken van de nieuwe identiteit. De puberteit moet volgens
Erikson gezien worden als een regenerator in het proces van sociale evolutie.
Loyaliteit en energie gaan uit naar het behoud van datgene wat te allen tijde
als goed en waar gevoeld wordt, maar datgene wat zijn regenererende beteke-
nis verloren heeft wordt gecorrigeerd (Erikson, 1968/1974: 137-142).

Cavalli-Sforza en Feldman (1981) beschreven hoe culturele overdracht
plaatsvindt via processen van socialisatie, enculturatie (adaptatie aan de eigen
cultuur) en acculturatie (adaptatie  aan de veranderende omgeving).   Bij   het
proces van overdracht zullen de ouders, maar ook de leeftijdsgenoten het
individu waarden aanreiken ter navolging. Voorbeelden worden dus zowel
binnen generaties als tussen generaties gezocht. Uit voortgezet onderzoek is
gebleken, dat de uitwisseling van waarden wederkerig is. De jeugdige neemt
dus niet alleen waarden van anderen over, maar beinvloedt het systeem van
waarden, dat anderen er op na houden, ook weer. Daardoor worden culturen
niet alleen overgedragen, maar veranderen zij ook (zie voor een bespreking
Peeters, 1994: 57-58).

Bij Boyd en Richerson (1985) maakt culturele overdracht deel uit van hun
Dual Inheritance Model. Ook dit is een evolutionair model. Uitgangspunt is
dat evolutie zowel genetisch als cultureel plaatsvindt. Psychofysiologische
processen worden overgeerfd, maar met name het sociale leren heeft de
cultuur nodig. Het individuele, op conditioneren gebaseerde leren alleen leidt
niet tot een hoogstaand cultureel repertoire. Dat kan alleen door sociaal leren,
dat plaatsvindt door onderricht, observatie en imitatie. Navolgen van een
voorbeeld is ook een vorm van sociaal leren, het is namelijk leren door
imitatie en observatie. Niet elke vertoonde waarde dient tot voorbeeld. Welke
waarden nu precies overgedragen worden, hangt af van de uiteindelijke
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selectie, van de specifieke keuze, die gemaakt wordt uit het grote aantal
mogelijkheden in een cultureel repertoire. Boyd en Richerson noemden dit de
transmission bias. Iemand kiest bijvoorbeeld voor het meest algemene voor-
beeld of voor het meest excentrieke of karakteristieke (zie ook Peeters, 1994:
58-59).

7.4.3  Verandering of constantie van voorbeelden?

De auteurs, die vanuit een historisch perspectief schreven over ideaalbeelden
opteerden vaker voor constantie dan voor verandering. Wel zagen zij verschil-
len in de specifieke manifestatie van dit algemeen voorkomende verschijnsel.
Het feit, dat ideaalbeelden kennelijk door de hele geschiedenis heen gevonden
werden, wijst eveneens in de richting van stabiliteit. De constantie is wellicht
een gevolg van het feit dat het voorbeeld van betekenis is bij een evolutionair
proces van overdracht van sociale waarden. Bij dit proces spelen waarden van
de ene generatie  ook  bij de volgende generatie  een rol. Hiermee  is niet gezegd
dat jongeren altijd precies in het spoor van anderen in hun sociale leefwereld
treden. Omdat bij de culturele overdracht het keuze-element altijd meespeelt
en omdat waarden in een wederzijds proces van beinvloeding aan verandering
onderhevig zijn, kunnen verschuivingen in de uitdrukkingsvorm van idealen

altijd plaatsvinden.

7.5 VERONDERSTELDE VERSCHUIVING IN DE JAREN VIJFTIG TOT NEGENTIG

Het ontwikkelingspsychologische en historische overzicht was een inleiding op
het onderzoek, waar het empirisch deel van dit hoofdstuk over gaat: de
ideaalbeelden van jongeren in de jaren vijftig en negentig in Nederland. Om
daar alvast enig zicht op te krijgen volgt nu eerst een verkenning van wat in
de ontwikkelingspsychologie in Nederland over dit onderwerp geschreven is.
Hoewel de mening van de deskundigen niet noodzakelijk precies parallel hoeft
te lopen met de mening van de jongeren zelf geeft deze verkenning mogelijk
toch een indicatie in welke richting eventuele veranderingen gezocht moeten
worden.

Op basis van de inhoud van de geschriften werd de genoemde periode
onderverdeeld in drie fasen:
- Periode 1 (1955-1965): Het voorbeeld staat centraal
- Periode 2 (1965-1975): Het voorbeeld raakt zoek
- Periode 3 (vanaf 1975): Het voorbeeld is verdwenen

7.5.1  Periode 1 (1955-1965): Het voorbeeld staat centraal

Voorbeeld en ideaal werden in de jaren 1955-1965 vaak genoemd in de Neder-
landse ontwikkelingspsychologie. De inspiratie kwam vrijwel volledig van
Duitse auteurs uit eerdere decennia. Kort samengevat luidt de inhoud: geen
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jongere kan zonder voorbeeld volwassen worden. Grote voorbeelden compen-
seren het gevoel van eigen nietigheid en onvolmaaktheid en brengen iemand
op een ethisch hoogstaand niveau. Zij wijzen de weg naar een eigen identiteit.
De volgende citaten verduidelijken dit:

Wat de jonge mens mist, is de verworven deugd der verstandigheid of
bezonnenheid, gewoonlijk voorzichtigheid genoemd [...]. IntuYtief voelt  hij
dan  ook  dit  gemis  aan  en  poogt  hij  zich [...] concrete levensmodellen te
kiezen, waaraan hij zich vormen kan. Zelfvorming, overeenkomstig bepaal-
de figuren, die in de letterlijke zin des woords 'toonbeelden' zijn van de
waarden die hij begint te ontdekken, is een der voornaamste kenmerken van
deze leeftijd (Calon, 1958: 85).
Het waren filmsterrenalbums, waaromheen de meisjes zaten geschaard.
Romy Schneider, Brigitte Bardot  [...]. De ideaalvorming  was  op  gang.   De
filmster was de navolgenswaardige, niet voor Marietje of Annie, maar voor
allemaal (Bladergroen, 1962: 26).

De centrale rol van het voorbeeld blijkt ook uit het accent op het verschijnsel
dwepen. Dit door Charlotte Biihler beschreven gedrag ('Schwarm') werd
vooral bij meisjes waargenomen. De leidende figuur was een verre geliefde,
iemand die vurig werd vereerd en aanbeden met een eigenaardige mengeling
van kinderlijke onderworpenheid en vrouwelijke overgave (BOhler, 1921/1967:
164). In Nederland was dwepen in de jaren vijftig ook actueel, getuige
bijvoorbeeld de beschrijving in 1955 in de vierde druk van 'Het meisje' van
Sis Heyster:

Voor het meisje is het de manier bij uitstek om een standpunt te zoeken
tegenover het eigen ik en de verschillende levenswaarden. Zij kiest die
manier niet onbewust, maar krachtens haar innerlijke ontwikkeling wordt zij
er toe gedreven, molt zij dwepen. Zij weet haar standpunt niet tegenover
het goede, het schone en het heilige, waarmee zij dagelijks in aanraking
komt; zij kan ook niet direct in contact komen met geestelijke waarde en
daarom zoekt zij een concreet houvast. En dit eerder bij personen dan bij
dingen, omdat bij de persoon, die het abstracte ideaal vertegenwoordigt, ook
de behoefte aan steun en leiding wordt bevredigd (Heyster, 1955: 74).

7.5.2 Periode 2 (1965-1975): Het voorbeeld raakt zoek

In de periode van 1965-1975 vond een kentering plaats. Grote voorbeelden
bleken steeds minder voorhanden te zijn. Volgens Luckert (1965: 90) speelde
het voorbeeld in zijn tijd niet meer de grote rol die het bij vroegere generaties
vervulde. Volledige identificatie nam hij nog maar zelden waar. Wat slechts
bleef was het kleine voorbeeld. Hij vermoedde dat aan die verandering de
volgende oorzaken ten grondslag lagen:
- Voorbeelden veronderstellen constantie en eenduidigheid van leven en

wereldbeschouwing. In een snel veranderende samenleving en cultuur
worden voorbeelden snel verblekende navolgingen.
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- De wereld wordt complexer. Door de massamedia, met name door de
televisie, worden kinderen al voordat ze aan de opbouw van het zelf begin-
nen geconfronteerd en vertrouwd gemaakt met veel vreemde levensvormen.
Die divergentie van menselijke zelfverwerkelijkingen voert tot psychische
divergentie. Het gewin aan veelzijdigheid vindt zijn oorsprong in het gebrek
aan eenduidigheid.

Wilhelmina Bladergroen, in 1962 nog 66n van de auteurs die het voorbeeld
een grote rol toedichtten, leek het in 1975 met Luckert eens te zijn.

De identificatie met personen die grote idealen vertegenwoordigen, is niet
wel mogelijk. Voor de volwassenen zijn de oude waarden vergleden in
monsterlijke oorlogvoeringen; zij hebben nog geen nieuwe vormen gevon-
den, waarin deze vormen een nieuw leven krijgen (Bladergroen, 1975:
160).

In een Nederlandse vertaling uit 1969 van het boek 'Jeugd van nu' van Louise
Rinser staat:

De oudere generatie heeft de taak om de jeugd op te voeden er goeddeels

bij laten zitten. Zij biedt de jeugd geen grote voorbeelden meer waarnaar ze
zich kan richten; zij leeft niet zo, dat de jeugd er een voorbeeld aan zou
kunnen nemen. In de 'eeuw van het kind' voelt de jonge generatie zich
alleen en in de steek gelaten (Rinser, 1969: 1).

Beets signaleerde in 1974 het ontstaan van een onheroische identiteit. Tot dan
toe was het beeld van de volwassene er een van de rots in de branding.

Hier  sta  ik  [...]  zegt de westerse  mens.  Ik neem een positie  in en tracht op
mijn post staande te blijven. De westerse mens torst altijd de last van een
eigen klein universum. Soms is het groter. Hannibal, Napoleon en Sigmund
Freud en nog enkele anderen gingen, de een meer, de ander minder gebukt
onder de lasten van hun opgebouwde universum. Door de eeuwen heen
heeft het heldhaftig beheersen van een veroverd universum tot de verbeel-

ding van de expansieve westerse mens gesproken. De manlijke held -
Odysseus, Prometheus, Atlas, Heracles - expansief-dynamisch en explora-
tief, heeft ons beeld van volwassenheid door de eeuwen heen helpen
funderen (Beets, 1974: 170).

Beets vermoedde een ontwikkeling naar het einde van het heroisch mens-zijn,
als gevolg van de ontluistering van oude helden:

En toch verdwijnt hier en daar de manlijke held - die de last van zijn klein
persoonlijk universum zo geheel alleen torst  -  van het toneel. Hij maakt
plaats voor jou-en-mij in onze uiterst gevoelige en kwetsbare relatie tot
elkaar. Het mensbeeld van de rots-in-de-branding moet wijken voor het
beeld van twee zeilers die een fragiel jachtje tussen de rotsen door moeten
laveren. A1166n lula je dat nooit, je bent op je maat aangewezen. Mensbeel-
den die radicaal van elkaar verschillen: rots-in-de-branding enerzijds, twee
op elkaar aangewezen zeilers anderzijds (Beets, 1974: 175).

Met het laatste fragment was Beets zijn tijd vooruit. Hij luidde in hoe in
periode  3  over  het zelf geschreven zal worden:  zijn zefin relatie  komt  13 jaar
later bij Gergen (1987) terug.
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7.5.3 Periode 3 (1975 - heden): Het voorbeeld is verdwenen.

Vanaf 1975 is nauwelijks literatuur over het ideaalbeeld in de jeugdjaren te
vinden. Trefwoorden als ideaalbeeld, voorbeeW en dwepen leverden bij
speurtochten in bibliothecaire zoeksystemen evenmin relevante informatie op
als Ideale, idols, ego-ideal, Leitbild, Vorbild, model, guiding-star, guide.
monitor, leader, lodestar, mentor, Schwarmerei, fans en identity formation.

7.5.4 Op zoek naar een verklaring voor de veronderstelde verandering

In het begin en in het midden van deze eeuw werd het voorbeeld van belang
geacht voor de formatie van de identiteit omdat met behulp van het voorbeeld
een ethische en duurzame lijn voor het leven kan worden uitgestippeld. De
jeugdjaren werden gezien als een periode waarin dit proces zijn beslag krijgt
(Spranger, 1924/1955: 53). Spranger beschouwde het voorbeeld als een
hulpmiddel bij het bereiken van continuiteit van verleden-heden-toekomst.
Men ging er in zijn tijd dus van uit, dat diachrone samenhang van het zelf in
de jeugdjaren tot stand komt. Dit werd als een gunstige ontwikkeling be-
schouwd. De gezonde volwassen mens heeft die continuiteit bereikt, heeft al
een levensplan gemaakt voor zijn of haar leven. Het doel is tot stand gekomen
en  afgerond. De opvatting van Erikson verschilde op  dit punt niet met die  van
Spranger. Ook hij sprak over het belang van idealen bij het zoeken naar een
nieuw gevoel van continuYteit (Erikson, 1968/1974: 135). Hij noemde een
dergelijke continuiteit 'de overheersende betekenis van een gevoel zichzelf als
persoon gelijk te blijven, een eenheid van persoonlijkheid die aanvaardbaar is,
en zo mogelijk met fierheid aanvaardbaar, als een onherroepelijk historisch
feit' (p. 264). Ook Erikson ging er dus van uit, dat de gezonde volwassen
mens continuiteit bereikt heeft, al is dat niet altijd even gemakkelijk. Het
wordt moeilijker en problematischer naarmate het aantal mogelijke identiteiten
groter is (Erikson, 1968/1974: 264). Al die mogelijkheden moeten onder de
loep worden genomen en ze moeten allemaal verwerkt worden in dat ene
geheel. Beide auteurs hadden dus de opvatting, dat door de confrontatie met
de mogelijke identiteiten van voorbeelden die eigen ene duurzame identiteit
gevormd wordt in de jeugdjaren. Het ervaren van die identiteit betekent: 'de
ervaring van mijzelf als unieke, continue, intrinsiek samenhangende, funda-
menteel dezelfde blijvende, en van anderen onderscheidbare eenheid' (Hut-
schemaekers, 1986: 182).

In de recente literatuur over het zelf is het zelf niet meer het ene, ondeel-
bare, ondubbelzinnige en continue zelf. Een subject in deze tijd vertoont in
verschillende relaties andere gedragingen en de vele facetten van het zelf
mogen naast elkaar blijven bestaan   (zie ook hoofdstuk   2). Dit gedrag wordt
niet meer ongezond of onvolwassen gevonden. Daarmee is de rechte lijn van
continuYteit  in het leven verdwenen  en  ook  de  taak tot formatie van eenheid,
van identiteit in de jeugdjaren. Mogelijk heeft het voorbeeld in deze fase
daarom tegenwoordig geen relevante  rol  meer.  Voor het continue  zelf is  het
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dialogische zelf, het zelf in relatie, in de plaats gekomen (Gergen, 1987;
Hermans & Kempen, 1993). Het zelf in relatie is geen duurzame identiteit, na
een crisisperiode in de jeugdjaren voorgoed verkregen, maar een persoon die
gedurende het leven voortdurend in ontwikkeling is. De gestalte die het zelf
krijgt, hangt iedere levensperiode  weer  af van de respons  van de tegenpartij.

De vroegere lijn van continuiteit was een ethische lijn. Het voorbeeld

fungeerde als de moraal van het levensverhaal. Via het voorbeeld kreeg je
besef van het goede en het ware leven. Omdat wellicht de rechte lijn van con-
tinuiteit naar de achtergrond is verschoven houden wij tegenwoordig niet meer
zo van moralen in verhalen. Voor een dialogisch en meerstemmig zelf bestaat

het ene goede en ware leven niet meer. Van een verhaal met een duidelijke
pedagogische boodschap in die richting zeggen we 'dat het er wel erg dik
bovenop  ligt'. Dat geldt  in de literatuur, het geldt ook  in het dagelijkse leven.

In hoofdstuk 2 werd, met als uitgangspunt de ideeen van Ricoeur, bespro-
ken dat de plot in het levensloopnarratief paradoxaal van aard is, dat aspecten
van logische voortgang en verrassing beide een rol spelen. De levensloop als
standaardlevensloop werd geplaatst tegenover de levensloop als biografie.  De
tendens tot het uitstippelen van een lijn in de jeugdjaren, vooral gevonden in
de jaren vijftig, is in overeenstemming met de veronderstelde dominantie van

logische opeenvolging en univalentie in de jaren 1955 tot 1975. De afwe-
zigheid van voorbeelden in de recente literatuur zou kunnen wijzen op de
minder geprononceerde plaats van unilineaire samenhang.

Waarom zou de samenhang minder unilineair zijn geworden? Als verklarin-

gen voor het verdwijnen van het voorbeeld werden in de literatuur de toege-
nomen snelheid van de samenleving en de opkomst van de massamedia of het

verdwijnen van 'sterke' mannen genoemd (zie Luckert en Beets in paragraaf
7.5.2). Gergen (1990: 194-195) ging bij zijn bespreking van een veranderend
zelf uit van zijn eigen situatie, hij vermoedde dat bij hemzelf zaken als
geografische mobiliteit, de telefoon, de autoradio, de post, de krant, de TV en
de PC een rol hebben gespeeld. Toch zijn de toegenomen snelheid van de
samenleving, de grotere mobiliteit of de opkomst van communicatiemogelijk-
heden op zich naar mijn mening niet de veroorzakers van de veranderingen.
Waarom zou een mens van een computer gefragmenteerd raken? Formeel

gezien kan de aanwezigheid van een computernetwerk even goed tot organisa-
tie en nieuwe samenhang als tot fragmentatie leiden. Bovendien: wat is
toegenomen snelheid, wat is een grote opkomst? Dergelijke begrippen zijn
relatief en zeggen niets zonder referentiepunt. De mens is zelf het referentie-

punt. Niet de veranderingen als zodanig, maar het ervaren van die veranderin-

gen bepaalt het eventuele op de achtergrond raken van de univalente levens-
loop en het verdwijnen van het ideaalbeeld tengevolge daarvan. Het perspec-

tief, de plaats die hij of zij ten opzichte van deze dingen inneemt, leidt ertoe
dat informatie wordt gezien als een veelheid zonder samenhang (Sannen,
1996).

Er blijven vragen. Geen van beide zijden van de narratieve paradox kan
volledig gemist worden. In de plot van het levensloopnarratief moet iets van
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logische samenhang toch ook nu nog zijn blijven bestaan. Dan kunnen ideaal-
beelden, de uitdrukkingsvormen van die samenhang, toch niet helemaal
verdwenen zijn? Uit de vorige hoofdstukken is bovendien gebleken, dat er
weinig empirische evidentie te vinden was voor een langzamerhand verdwijnen
van de standaardlevensloop en voor de aanwezigheid van een levensloop als
meerkeuzetraject, waarin een gefragmenteerd zelf een rol speelt.

De besproken theorie8n van culturele overdracht hebben als uitgangspunt dat
waarden via concrete andere personen van de ene cultuur op de andere worden
overgedragen. Culturele overdracht werd gezien als een evolutionaire nood-
zaak. Als dat zo is, kunnen culturen toch niet helemaal zonder ideaalbeelden?

De identiteitstheorie van Erikson wordt ook heden ten dage in de ontwikke-
lingspsychologische literatuur veelvuldig besproken. Wat doet die theorie daar
nog als de puberteit geen periode meer is, waarin gewerkt wordt aan een eigen
identiteit? Lopen de leerboeken achter? In hoeverre weerspiegelden de ideean
van deskundigen de gedachten van jeugdigen in de besproken periodes?
Mogelijk brengt empirisch onderzoek de oplossing van deze vragen iets
dichterbij.

7.6       IDEALEN EN IDEAALBEEIl)EN VAN 1955-1975 VERGELEKEN MET DIE VAN NU,
EERSTE ONDERZOEK IN 1994

7.6.1 Methode

Participanten
- De participanten uit 1958 waren 2299 jongeren van 18 tot 30 jaar

(Goudsblom, 1959).
-    Van Zeyl verzamelde  in 1968 gegevens onder 1150 jongeren  van  14  tot  24

jaar. Ze zijn opgeslagen in het Steinmetz-Archief (P0052, SWIDOC Am-
sterdam). Hieruit werden de gegevens van de jongeren van 18 jaar en ouder
geselecteerd.

- De Nederlandse Vereniging voor Statistiek (NVS) ondervroeg eind jaren
zestig mensen van verschillende leeftijden over hun idealen (NVS, 1970).
De gegevens van personen van 15 tot 24 jaar werden gebruikt.

-  Luckert (1965) verzamelde data onder meisjes van 16 jaar.
-   Van   onderzoek van Lutte   et   al.   (1969) werd gebruik gemaakt   van   de

gegevens van de Nederlandse populatie.
-  Voor de beschrijving van de participanten in 1994 zie paragraaf 3.6.2.
Steeds werden dus gegevens van Nederlandse jongeren gebruikt. Helaas lukte
het niet vier volledig vergelijkbare groepen naast elkaar te zetten. De leeftijd
in de groepen was niet exact gelijk. De participanten in 1968 waren middel-
bare scholieren, die in 1994 volgden een universitaire opleiding psychologie.
De proefpersonen van Goudsblom en van de NVS waren deels studenten en
deels werkenden, afkomstig uit alle lagen van de bevolking.
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Materiaal
De vragen naar idealen en ideaalbeelden maakten deel uit van de vragenlijst
Over je levensloop (zie bijlage).
Vragen uit vroeger onderzoek van Goudsblom (1959), Luckert (1965), Lutte,
Munks en Sarti (1969), Lutte (1971), Van Zeyl (1968, Steinmetz Archief
P0052) en de Nederlandse Vereniging voor Statistiek (1970) vormden het
uitgangspunt. De relevant geachte vragen werden zo veel mogelijk ongewij-
zigd overgenomen. De volgende vragen werden gesteld:
- Heeft de moderne jeugd geen idealen meer? (Goudsblom, Nederlandse

Vereniging voor Statistiek).
-  Bestaat er een ideaal, waarvoor je bereid bent je leven op het spel te zetten?

(Goudsblom).
-    Heeft  een  mens  in zijn leven een ideaal nodig? (Goudsblom). Welk ideaal?

-  Beschrijf de persoon op wie je zou willen lijken. Het mag iemand zijn die
echt bestaat of iemand die je zelf hebt bedacht, of ook een persoon die de
kenmerken in zich verenigt die je in verschillende mensen hebt opgemerkt.
Vertel iets over die persoon: iets over leeftijd, karakter, uiterlijk en beroep.
Waar zoekt hij/zij ontspanning en wat doet hij/zij in de vrije tijd? (Luckert,
Lutte  et  a l. ) .

- Kun je, van alle mensen die je goed kent, die drie noemen welke je het
meest bewondert? Schrijf hun namen hieronder op, geef in het kort aan in
welke relatie zij tot jou staan en vermeld bovendien hun leeftijd (Van Zeyl:
Steinmetz archief P0052).

7.6.2 Resultaten

De aanwezigheid van idealen
De respondenten uit 1994 vonden, evenals de respondenten uit 1959 en 1970,
dat de jeugd wel idealen heeft. In tabel  7.1   worden de antwoorden  op  drie
tijdstippen met elkaar vergeleken.

Tabel 7.1 De mening van jongeren tot 30 jaar over het bezit van idealen bij de jeugd

percentages

1959 1970 1994

Bron: Goudsblom, Bron: NVS,
1959: 179 1970: 101

N=2299 N=857 N=68

De jeugd heeft geen idealen                                7                          20                            5,9

De jeugd heeft wel idealen                                87                          80                           89,7

Geen mening of geen antwoord                           6                            -                            4,4
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De mening van jongeren over de aanwezigheid van idealen verschilde  in  1994
niet significant van de mening in 1959 (7(2 (2, N = 2367) = 0,36 2 = 0,83).
Idealen lijken constant aanwezig te zijn.

De bereidheid het leven op het spet te zetten voor een ideaal
In 1994 was de bereidheid het leven op het spel te zetten voor een ideaal
Significant minder groot dan in 1959 0(2 (2, M = 2367) = 7,20 2 < 0,05).
Tabel 7.2 geeft een overzicht.

Tabel 7.2 De bereidheid van jongeren het leven op het spel te zetten voor een ideaal

percentages

1959 1994

Bron: Goudsblom,
1959: 180

N=2299 N=68

Ja, bereid                                                     39                           35,3

Nee, niet bereid                                                  39                             52,9

Geen mening of geen antwoord                                            22                                      11,8

Het aantal twijfelaars daalde sinds 1959 ten gunste van het aantal nee-stem-
mers. Evenals in 1959 antwoordde ruim een derde zijn of haar leven voor een
ideaal te willen geven.

De noodzaak van een ideaal
Over de noodzaak van een ideaal werd in 1994 anders gedacht dan in 1959.
Het verschil was significant (7(2 (2, N = 2367) = 30,24 2 < 0,001). Jongeren
in 1994 vonden een ideaal minder noodzakelijk dan jongeren in 1959. Tabel
7.3  geeft een overzicht.

Tabel 7.3 Hoe noodzakelijk jongeren tot 30 jaar een ideaal vonden

percentages

1959 1994

Bron: Goudsblom,
1959: 179
N = 2299 N=68

Ja, nodig                                                  92                         76,5

Nee, niet nodig                                                 5                            8,8

Geen mening of geen antwoord                                          3                                   14,7
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De aard van de idealen
De idealen, die genoemd werden, hadden in de onderzoeken van Goudsblom
en van de NVS bijna steeds betrekking op de persoon zelf of op zijn of haar
directe omgeving: op het gezin en het eigen geluk. Dit was ook in 1994 nog
het  geval.

Goudsblom vond geen grote wereldhervormende idealen: 'Met alle waarde-

ring die zij koesteren voor hogere idealen, laten de meeste inzenders zich toch
niet door lege leuzen het hoofd op hol brengen. Daar moet men bij ons niet
mee aankomen, suggereren zij, zo onnozel zijn wij niet. Zij hebben idealen,
maar in alle redelijkheid' (Goudsblom, 1959: 156). 'Hun dierbaarste ideaal is

wat geluk en vrede en vrijheid' (p. 159).
Ook  in  1970  was het merendeel  van de idealen persoonlijk. Maar terwijl

Goudsblom van de jeugd zei: 'materialistisch willen ze beslist niet zijn' (p.
143), constateerde de NVS het tegenovergestelde. 'De veel gehoorde mening

"de jeugd is minder materialistisch en is veel meer bewust van haar verant-

woordelijkheid voor de mensheid als geheel" wordt niet bevestigd' (NVS,
1970:  101). De meeste idealen in de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar categori-
seerden de auteurs van de NVS onder de persoonlijk-materialistische idealen.
Ik vond in 1994 niet veel van dat materialisme meer terug, maar wel van het
accent op het persoonlijke geluk. Enkele citaten mogen dat verduidelijken:
-  Gezin met enkele kinderen.
-   Dat ik gelukkig ben gezellige mensen om me heen heb.
- Zin geven aan m'n eigen leven. Als ik echt niet meer kan bedenken,

waarom ik zou moeten/kunnen leven dan wil ik wel dood (niet echt waar-
schijnlijk maar toch).

De vanzelfsprekendheid van de aanname van een voorbeeld
De jongeren uit 1994 hadden een leeftijd vanaf 18 jaar. Onderzoeksgegevens
uit de afgelopen decennia over voorbeeldmodellen binnen deze leeftijds-
categorie waren niet te vinden. Daarom vergeleek ik mijn participanten met
iets jongeren: de Nederlandse populatie van Lutte et al. (1969, 10 tot 17 jaar)
en meisjes van 16 jaar uit Luckert (1965). De vergelijking van de ongelijke
eenheden kan vanuit de theorie van Erikson gerechlvaardigd worden. Erikson
wees op de historische tendens naar een steeds langduriger moratorium. Als
hiervan wordt uitgegaan mag verondersteld worden dat de drie groepen,
ondanks het leeftijdsverschil, waarschijnlijk tijdens het onderzoek in de
periode van het moratorium verkeerden, de fase waarin de meeste definitieve
keuzes nog niet gemaakt zijn en voorbeeldmodellen worden uitgeprobeerd.

De gegevens uit de onderzoeken van Luckert (1965) en Lutte et al. (1969)
werden naast de antwoorden van de participanten uit 1994 gezet. De vanzelf-
sprekendheid, waarmee in de jaren vijftig en zestig werd aangenomen dat
jongeren op een ander willen lijken, was in 1994 totaal verdwenen. De vraag
welke ander men graag zelf wil zijn werd in 1994 door veel respondenten
opgevat als een vreemde vraag (11,1% zette op de plaats van het antwoord
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een  streepje  of een vraagteken,  nog  eens  41,3 %   gaf geen antwoord;  op  geen
enkele andere vraag van de vragenlijst Over je levensloop was het aantal
blanco antwoorden zo groot).   Edn  van de respondenten verwoordde  de  be-
vreemding als volgt:

[...]  voor mij irretel, omdat ik mijzelf nu eenmaal  niet snel vergelijk  met
anderen en nog nooit serieus nagedacht heb over het feit op wie of wat ik
zou willen lijken of met wie ik geidentificeerd wil worden. Doen anderen
dat wel?

In onderzoek van Lutte et al. (1969) en Lutte (1971) was die vanzelfsprekend-
heid  er  wel. De ideaalbeelden  die zij vonden werden ondergebracht  in  de
volgende categoriean:
Ideaaltypen uit de directe omgeving:
- ouders
- andere familieleden
- leraren
- sympathieke volwassenen
-  vrienden en vriendinnen
Ideaaltypen uit de verre omgeving:
- religieuze persoonlijkheden
- heldhaftige figuren
- beroemdheden
- Tarzanfiguren
Ge'individualiseerde mensen:
- geabstraheerde personen, geconstrueerd vanuit echte of denkbeeldige

personen.
-   Het reEle ik. De persoon is tevreden met zichzelf en wil op niemand lijken.
Zoals uit figuur 7.1 blijkt, waren de ideaalbeelden, die Lutte noemde, bij de
studenten in 1994 nauwelijks nog terug te vinden. Alleen de categorie geindi-
vidualiseerde mensen bleef van belang. De meest genoemde subcategorie  was
zichzelf. Daarnaast kwamen abstracte zelf ontworpen beelden voor, de ouders
en andere sympathieke volwassenen.

De ouders bleven een relatief belangrijke rol behouden als identificatiemodel
(keuzepercentage:  4,8 %). Die bevinding  was niet overeenkomstig de verwach-
tingen van Erikson (1968/1974) en Lutte et al. (1969). Zij veronderstelden een
teruggang naarmate de volwassenheid nadert. Bij Lutte et al. koos nog slechts
2%   van de jongens  en  3 %   van de meisjes  op een leeftijd  van   16  tot   17  jaar
voor de ouders. Men zou verwachten dat het percentage bij de huidige
studenten nog hoger zou liggen; zij waren immers ouder en zouden volgens de
verwachtingen de voorbeelden kiezen uit een breder sociaal bereik. Dit bleek
niet het geval te zijn.
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Figuur  7.1       Keuze voor ideaalbeelden in Nederland   in   1969   en   1994.   Bron   van de gegevens   uit
1969: Lutte et al.: 1969: 22.

Het relatief lage keuzepercentage voor concrete personen kan een gevolg zijn
van het verschil in leeftijd. Dat gekozen werd voor een abstracter ideaal bij
het naderen van de volwassenheid, ligt in de lijn der ontwikkelingspsycholo-
gische verwachtingen. Door Lutte et al. werd gesteld dat er meer verstan-
delijke vermogens nodig  zijn  voor het formuleren  van een abstract ideaal.
Bovendien wijzigt de behoefte tot navolging van concrete personen bij het
verlangen waarden te realiseren (Lutte  et  al.,   1969:   24-25). Dit leeftijdsver-
schil bleek ook uit de cijfers die zij vonden: Nederlandse jongens en meisjes
van 10 tot 11 jaar hadden voor minder dan 10% abstracte ideaalbeelden, dit
percentage   was   op de leeftijd   van    16   en    17 jaar gestegen   tot   20 %   A   30 %
(Lutte et al.,  1969:  99).

Opvallend is evenwel het accentverschil bij de keuze voor het geindividuali-
seerde ideaalbeeld. Het geindividualiseerde ideaalbeeld waar in 1969 de
voorkeur naar uitging   was het abstracte ideaal.   Het werd gekozen omdat
niemand beantwoordde aan de hooggespannen verwachtingen. Men kende geen
persoon die alle gewenste eigenschappen en waarden in zich verenigde. Het
reele  zelf kwam  in die tijd bijna  niet voor (slechts  bij  1,5 %  van de jongens  en
bij   1,8%  van de meisjes, zie Lutte,   1971).   In  1994  was alle aandacht gericht
op het re8le ik. Men was tevreden met zichzelf.

Een vergelijking met Luckert (1965: 91-120), leverde een soortgelijk beeld
op (tabel 7.4). 'Zichzelf als ideaal' werd door deze auteur niet als een afzon-
derlijke categorie gezien.
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Tabel 7.4 Ideaalbeelden in 1965 en 1994

percentages

in 1965 in   1994

Bron: Lkkert,
1965: 91-120)

16-jarige meisjes 18- 20-jarige vrouwen
N=91 N =40

Voorbeelden uit de naaste omgeving:

Familie                                                                                             8                                       8

Bekenden                                                  13                      6

Hoger geplaatsten                                                          3                              -

Voorbeelden verder wegi

Sterren                                                                 2                           2

Personen uit de politiek en het openbare leven                        2                              -

Zichrelf als ideaal                                                               -                               15
Geen ideaal                                                            5                           8

Toch kozen jongeren vroeger ook voor zichzelf. Dat het toen zeker geen
gewone en voor de hand liggende keuze was, blijkt uit het volgende citaat van
Calon:

'De jeugdigen vinden', zegt Ch. Blondel, 'in deze zelfbespiegelingen de
zekerheid van hun bijzondere waarde en volstrekte eenmaligheid. Ja, zozeer
kan de waardering van het "eigene" op de voorgrond komen dat ze zeer
extreme vormen kan aannemen'. Friedl haalt het antwoord  aan  dat  een  17-
jarige jongen, op de vraag: 'Wie zou je het liefst willen zijn?' gaf: 'Mij-
zelf. Al zullen niet allen  in een dergelijk uiterste vallen,  toch  is voor iedere
jeugdige het in de refiexie pas ontdekte ik een dierbaar bezit (Calon, 1958:
171).

Het uitgangspunt voor het ideale zelf
Voor het ideale  zelf in  1994  was het huidige  zelf en  niet de persoon  van  de
ander het uitgangspunt.   Van de respondenten  in 1994 beantwoordde  47 %   de
vraag   op  wie ze wilden lijken.   Van  hen  gaf  23,8 %   aan op zichzelf te willen
lijken. Dat is ongeveer de helft.
Hier volgen enkele recente citaten:
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- Mezelf. Mezelf zijn zoals ik ben / een ideale persoon bestaat toch niet.
- Mezelf, zoals ik over een paar jaren wil zijn. Iemand die verdriet verwerkt,

en die pijn op een positieve manier gebruikt om nieuwe tegenslagen te
overwinnen. Iemand die zich kwetsbaar opstelt, want als je dat kan ben je
pas echt sterk. Iemand die altijd blijft luisteren naar zichzelf.

-  Ik ben gewoon ik. Ik hoop wel dat ik positieve eigenschappen heb. Dat vind
ik belangrijk. Dat mensen graag bij me willen zijn, dat ik fijn in de omgang
ben.

-  S.S.M. Ik wil lijken op mijn 2e ik, die alleen in mijn fantasie bestaat. Ze is
een zeer intelligente mooie meid.

-  Mijzelf. Ik ben zo tevreden!
- Een ideaal-beeld voor mezelf dat ik bedacht heb rond + 14 jaar en door

erover te praten met ouders en vrienden bij te schaven.
- ?????? N.v.t.
-  Ik benijd niemand om wie ze zijn. Alleen zal ik nog wel eens eigenschappen

van andere mensen willen hebben. Maar om iemand anders te zijn hoef ik
niet. Ik ben blij met mijzelf en mijn vrienden. Ook met het manier van
leven (al is het niet zo ruim).

- Niemand.
Enkele studenten noemden wel de naam van een ideale ander:
-   Hoofdpersoon van boek  'Wel bij brood alleen'.
- Net zo lief, warm, openhartig en prettig gestoord als mijn oma. Vol over-

gave zich toegewijd dat bewonder ik.
-   Romario.

De ideate karaktertrekken
In 1994 waren de meest genoemde karakteristieken  van de ideale persoon  de
karaktertrekken. In tabel 7.5 worden de karaktereigenschappen van het
hedendaagse ideaalbeeld  met  die  uit het onderzoek van Lutte  et  al.   (1969)
vergeleken.

Tegenwoordig gaat de voorkeur naar andere karaktertrekken uit dan in
1969. Karaktertrekken, die in 1969 wel voorkwamen, maar in 1994 niet meer,
zijn: plichtsbesef, verantwoordelijkheid, moed, verdraagzaamheid en eenvoud.
In 1994 werden het meest genoemd: zichzelf zijn, sociabiliteit, spontaneiteit,
vriendelijkheid, eerlijkheid, openheid, opgewektheid en fijngevoeligheid.
Opmerkelijk is weer de frequentie in de categorie zichzelf zijn. Bij de indeling
van karaktertrekken in 1969 kwam die categorie nog niet voor. Ook spon-
taneiteit, eerlijkheid en openheid waren nieuwkomers onder de ideale karakter-
trekken. Sociabiliteit daarentegen scoorde in beide tijdsperioden hoog.
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Tabel 7.5 Ideaal geachte karaktereigenschappen

percentages

in 1969 in 1994

Bron: Lutte et al.
1969: 28

(Nederlandse steekproeD
10-17 jaar 18-25 jaar
N=2400 N=63

Algemene aanduidingen 38,7 17,5

Intelligentie 13,5 4,8

Fijngevoeligheid 16,8 11,8

Sociabiliteit 24,8 22,2

Altruisme 24,4 6,3

Zelfvertrouwen                                                            8,2                                             3,2

Plichtsbesef 18,7

Verantwoordelijkheid 7,6                                 -

Doorzettingsvermogen                                          7,9

Bezadigdheid                                                     5,3                                      4,8

Opgewektheid 16,9 11,1

Moed                                                                                                                           3,3                                                                             -

Onafhankelijkheid 4,2                                6,3

Verdraagzaamheid                                               2,4                                      -
Eenvoud 6,4                                 -

Spontaneiteit 17,5

Eerlijkheid 14,3

Openheid 11,1

Zichzelf zijn 23,8

Vriendelijkheid 15,9

Overigen 23,8
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Hier volgen enkele citaten uit 1994 over de karaktereigenschappen van het
ideaalbeeld:
-  Een mooie warme uitstraling hebben.
-  Goed zijn voor jezelf waardoor je het ook voor anderen kunt zijn Jezelf te

verwennen, positief te denken, te sporten, enz.
- Ze staat met beide benen op de grond en is niet bang om relaties aan te

gaan.
- Karakter: sterke persoonlijkheid, gevoelig zijn maar waar nodig stekels

opzetten, betrouwbaar, 'gezond altruistisch; niet te veel en niet te weinig.
-  Een eigen wil hebben. Niet zomaar alles van anderen aannemen maar er een

eigen mening over vormen.
- Romario trekt zich niets aan van wat iedereen van hem vindt. Hij blijft

zichzelf, doet wat hij wil doen.
- Iemand die een streven heeft in zijn leven en bereid is er heel veel voor te

doen om dat te bereiken.
-  Soms ook wel gesloten / chagrijnig (dus niet perfect).
De ideale persoon, zoals die uit de antwoorden in 1994 naar voren kwam, is
extravert, vrolijk en vriendelijk. Hij of zij vindt enerzijds zichzelf heel
belangrijk maar is anderzijds ook heel sociabel en hecht veel waarde aan:
zichzelf zijn. De studenten, die een ideale ander noemden, bewonderden vooral
die karaktereigenschap.

De meest bewonderde personen
Van Zeyl vroeg in de jaren zestig aan middelbare scholieren wie zij het meest
bewonderden. Zij mochten drie voorkeuren kenbaar maken. Dezelfde vraag
werd in 1994 gesteld. In 1994 werd de vraag wie men bewondert, in tegen-
stelling tot de vraag wie men wil zijn, wel beantwoord (door 76%). Een
vergelijking met de antwoorden die Van Zeyl vond bracht geen grote verschil-
len aan het licht (zie tabel 7.6). De ouders waren zowel in 1968 als in 1994 de
meest bewonderde personen.
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Tabel 7.6 De door 18-25-jarigen meest bewonderde personen in 1968 en 1994

Percentages

1968 1994

Bron: Steinmetz Archief P0052
N=336 N=63

Niemand                                                                  -                                         4,8

Vriend(in)   < 20 jaar
eerste keus 14,9 6,3

tweede keus 15,8 9,5

derde keus 10,7 11,1

Vriend(in)   220 jaar
eerste keus                                              7,7                             11,1
tweede keus                                          6                             12,7
derde keus                                           8,3                           11,1

Volwassene  530 jaar
eerste  keus                                                                                             1,8
tweede keus 0,9                              1,6

derde keus 0,6                             -

Volwassene   > 30 jaar
eerste keus 16,1 6,3

tweede  keus                                                                                                       11                                                                            9,5
derde keus 12,8 9,5

Ouders
eerste keus 31,3 39,7

tweede keus 21,7                           27

derde  keus                                                                                           11                                                                 9,5

Broer of zus
eerste keus 3,6                            1,6
tweede keus 4,2                              6,3

derde  keus                                                                                                             1,8                                                                       3,2

Andere familieleden
eerste keus                                              6                                6,3
tWeede keus 9,5 4,8

derde keus                                           8,9                            9,5

Niet codeerbaar of geen 18,8 23,8
antwoord

7.6.3 Discussie

Uit de vergelijking van ideaalbeelden van hedendaagse studenten met de
ideaalbeelden in onderzoek van Luckert (1965) en Lutte et al. (1969) komt een
verdwijnend ideaalbeeld naar voren. De verkenning van de Nederlandstalige
ontwikkelingspsychologische literatuur van de afgelopen decennia leidde ook
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tot die conclusie.   Hier  kan  niet uit afgeleid worden dat jongeren helemaal
zonder idealen zijn. Stelt iemand hun de vraag of zij anderen bewonderen of
meer in het algemeen of de tegenwoordige jeugd nog idealen heeft, dan is het
antwoord in beide decennia bevestigend. Bij deze idealen hoort niet het exact
willen worden als een ander. Douvan en Adelson (1966) vonden dat jongeren
tot 18 jaar de ouders het meest bewonderen. Dat deze bewondering ook boven

de 18 jaar veel voorkwam, zowel in de zestiger jaren als nu, werd in het
bovenstaande aangetoond. De hedendaagse bewondering leidde niet tot een
dusdanige vereenzelviging, dat iemand een ander wilde zijn. Het ideaalbeeld
werkte niet meer als een standaard. Bewonderde eigenschappen hielpen mee
aan de individualisering van de eigen levensloop.

Het is zinnig om het oude onderscheid tussen voorbeeld en ideaalbeeld van

Diiumling (1960) weer voor de dag te halen. Hij reserveerde de term voor-
beeld voor het ideaal waarbij de werking van buiten naar binnen geschiedde en
de term ideaalbeeld voor de werking van binnen naar buiten. Als we van deze
definitie uitgaan, zijn voorbeelden verdwenen maar bestaan ideaalbeelden nog
wel. Want de jongere, die zegt op zichzelf te willen lijken start bij zichzelf,
definieert voor zichzelf wie hij of zij is en wil worden en kijkt van daaruit wel

degelijk naar bewonderde anderen op zoek naar wat daarvan gebruikt kan
worden. Niet om die ander te worden, maar om zichzelf te worden.

Tot nu toe bleef onduidelijk of bij de vergelijking met Lutte en Luckert niet
toch het leeftijdsverschil een rol speelde. Wellicht wilden de participanten uit
1994 wel een ander zijn toen zij tussen de 10 en 17 jaar oud waren en kozen

zij daar later niet meer voor omdat zij al een eigen identiteit bereikt hadden.
Daarom werd een klein vervolgonderzoek gedaan.

7.7        IDEALEN EN IDEAALBEELDEN VAN 1955-1975 VERGELEKEN MET DIE VAN NU,
TWEEDE ONDERZOEK IN 1995

7.7.1 Methode

Participanten
Aan dit onderzoek namen dagstudenten deel van een hoorcollege cultuur-

psychologie in mei 1995. Van de 115 studenten gaven er 102 gevolg aan het
verzoek een vragenformulier in te vullen. Tabel 7.7 geeft een overzicht van de

leeftijd. Alleen de gegevens van de 99 studenten, die jonger waren dan 25

jaar, werden verwerkt (27 mannen en 72 vrouwen).
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Tabel 7.7 Leeftijd van de respondenten

Leeftijd                  N

18-19              54

20-21              33

22-23             10

24-25              3

26-27               1

>30           1

Materiaal
De vragenlijst is te vinden in de bijlage. Aan de participanten werd gevraagd
op te schrijven op wie zij wilden lijken, op het moment van het onderzoek en
toen zij tussen de 10 en 17 jaar oud waren. Zij konden kiezen uit de volgende
categorieen:
-  een bestaande persoon
-  meer personen, van iedere persoon een bepaald aspect of enkele aspecten
-  een bedachte, niet bestaande persoon
- niemand
Bij hun keuze werd de motivatie gevraagd.

7.7.2 Resultaten

Tabel 7.8 Persoon op wie men wilde lijken

percentages

op het moment van het op 10-17-jarige leeftijd
onderzoek

E6n persoon 10,1 21,2

Meer personen, van ieder den of                                  6,1                                  8,1
enkele karakteristieken

Zel f bedachte, niet bestaande  per-                                                                 9,1                                                                  10,1
soon

Niemand 74,7 60,6
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Tabel 7.9 Specificatie  van de persoon  op  wie men wilde lijken*.

namen

op het moment van het op 10-17-jarige leeftijd
onderzoek

Familie vader vader (3)

moeder(3) moeder (5)
broer broer (2)

ZUS

nicht nicht

neef

tante

oma (3)

Persoon uit de directe omgeving, geen vriend (2) vriendin
familie huisgenote

leI:aar (2) leraar

kennis kennis

Historische persoonlijkheid Freud M.L. King

Beroemdheid
Uit de muziekwereld Brigitte Kaandorp Bruce Springsteen

Roger Taylor Tina Turner
Axel Rose Gloria Estefan

Freddy Mercury Melissa Etheridge
Lennon

Mc. Carmey
Rick James
Michael Jackson
Whimey Houston

Uit de sportwereld George Michael
voetbal Romario Pae

vechtsport J.-Cl. van Damme J. -Cl. van Damme
Bruce Lee
Marvin Harter
Roberto Daran

formule 1 coureur Senna

Bekend van TV of film Paul Witteman Schwarzenegger
P.J. Renz
Oprah Winfrey

Bekendheid algemeen danseres
actrice

*  De getallen tussen haakjes verwijzen naar het aantal malen, dat een keuze gemaakt werd. Waar

geen getallen staan werd de keuze eenmaal gedaan.
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Tabel 7.10 Waarom gekozen  werd  voor een bepaald ideaalbeeld*.

motieven nu motieven op 10-17-jarige leeftijd
Lichaam en uiterlijk lang lang

mooi haar
slank (2)

mooi uiterlijk (6) mooi uiterlijk (9)
gezond

Bezittingen rijkdom (3) rijkdom (3)
motor

Gedrag doet waar hij zin in heeft
heeft tijd voor iemand
is zorgzaam is zorgzaam
is begrijpend is begrijpend
is zichzelf (2) is liefdevol

Vaardigheden, charismatisch charismatisch (3)
kundes, uitstraling intelligent (6) intelligent (5)

grote algemene ontwikkeling
heeft talent (2)

studiebekwaam
conversatiebekwaam (2) conversatiebekwaam
gevoel voor muziek (2) gevoel voor muziek (7)
geniaal

wijs (2) wijs (2)
goed in sporten goed in sporten (5)

Karaktertrekken vriendelijk (2) vriendelijk
zorgzaam
eerlijk
betrouwbaar (2)
spontaan (3) spontaan (2)

onafhankelijk
zelfbewust (2) zelfbewust
zelfstandig

heeft zelfvertrouwen (2)
assertief assertief
doorzettingsvermogen (3) doorzettingsvennogen
moedig moedig (2)
stabiel (2)

tevreden
geduldig geduldig (2)
gevoelig gevoelig
sociaal voelend (3) sociaal voelend
idealistisch
humoristisch (2)
ambitieus optimistisch (2)

creatief
flexibel

Algemeen aardig aardig (2)
lief lief
heeft succes heeft succes (7)

De getallen tussen haakjes verwijzen naar het aantal malen, dat een keuze gemaakt werd. Waar
geen getallen staan werd de keuze eenmaal gedaan.
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In  tabel 7.8 staan de keuzen  voor het ideaalbeeld  op het moment  van  het
onderzoek en op vroegere leeftijd. Uit de tabel komt een enigszins leeftijdge-
bonden voorbeeld naar voren. Het navolgen van 66n persoon kwam op jongere
leeftijd ongeveer tweemaal zoveel voor. Toch doet dit niet zo veel af aan de
tendens van een verdwijnend voorbeeld. Een ruime meerderheid wilde op het
moment van het onderzoek niet op een ander lijken, maar ook niet tussen 10

en  17 jaar.  Van de participanten zei 25,3 %  op het moment van het onderzoek
wel ideaalbeelden te hebben, 39,4% had die op jongere leeftijd.

Tabel 7.9 geeft een overzicht van de personen die, geheel of gedeeltelijk, nu
of vroeger, voor de studenten als ideaalbeelden fungeerden. In tabel 7.10 staat

de motivatie. De keuzemotieven succes/beroemdheid, gevoel voor muziek en

sportprestatie kwamen het meest voor op jonge leeftijd. Intelligentie en een
mooi uiterlijk scoorden in beide leeftijdscategorietn relatief hoog. De karakter-

trekken, waar de voorkeur naar uit ging, waren in grote lijnen dezelfde als die
welke in paragraaf 7.6.2 werden genoemd.

7.7.3 Discussie

Uit de resultaten van het vervolgonderzoek blijkt dat de voorbeelden enigszins
veranderden naarmate men ouder  werd. Dat minder gekozen  werd  voor  66n
voorbeeldpersoon en dat de aandacht minder Uitging naar uiterlijkheden maar
meer naar karaktereigenschappen, was overeenkomstig de ontwikkelingspsy-
chologische verwachtingen. Maar een verdwijnend voorbeeld was niet over-
eenkomstig die verwachtingen. De meerderheid van de participanten wilde niet
op iemand lijken en voor zover zij zich dat herinnerden, ook niet toen zij
jonger waren. Deze uitslag is in overeenstemming met het hiervoor beschreven

vermoeden, dat er een historische ontwikkeling gaande is, die samenhangt met
een veranderend zelfbeeld.

7.8 BESLUIT

Jongeren van nu hebben, evenals jongeren van 1955-1975, nog idealen. Die
idealen bestaan niet uit grote ideologieen, net zo min als in de tijd van het
onderzoek van Goudsblom   (1959). Het dagelijks geluk dicht   bij huis staat

centraal. Leidraad is: hoe word ik zelf gelukkig? In die zin is er niet veel
veranderd. Maar het ideale zelf lijkt nu wel op een andere manier tot stand te
komen. Meer dan in de vorige hoofdstukken werd hier evidentie gevonden
voor een veranderd zelf.

In de jaren 1955-1975 leverden de ideale anderen of bepaalde eigenschappen
van ideale anderen een model waaraan het eigen ideaalbeeld geconformeerd
werd. Uitgaan van eigen mogelijkheden en eigenaardigheden, die eigenheid
serieus nemen, centraal stellen en er tevreden mee zijn, zonder dat daar ideale
anderen aan te pas kwamen werd laag gewaardeerd in de vakliteratuur en
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waarschijnlijk   ook   in het dagelijkse leven (Luckert, 1965). Onverschilligheid
ten opzichte van de positieve werking die van ideale anderen uitgaat werd
gezien als zelfgenoegzaamheid (Jaide, 1968). Sociabiliteit, een hoog gewaar-
deerde eigenschap in die tijd, leek samen te gaan met eigenschappen als
altruYsme en plichtsbesef, kortom met het centraal stellen van de ander in het
ideaalbeeld. Belang hechten aan wie je zelf bent stond daar haaks op. Jongeren
uit die jaren wisten dan ook voor het grootste deel weI personen te noemen,
waar zij op zouden willen lijken. Het identificatiemodel als richtmodel voor
het leven lijkt historisch gezien een verdwijnende vanzelfsprekendheid. Jaide
(1968: 8) vroeg aan adolescenten, of zij een voorbeeld hadden in hun leven en
hij vergeleek de antwoorden met die uit eerder onderzoek van Schmeing en
EMNID. Terwijl in onderzoek van Schmeing in 1935 slechts 10% zei geen
voorbeeld te hebben, vond EMNID  van   1953   tot 1955 respectievelijk  41 %,
40%  en  56%,  en vond Jaide  in 1961 zelfs een percentage  van 68.

De veranderde houding valt ook af te leiden uit veranderde onderzoeks-
vragen. Terwijl EMNID in 1953-1954 de vraag naar het voorbeeld begon met
'Jeder von uns hat so etwas wie ein VorbiW', luidde de eerste zin in 1955:
'Haben Sie ein Vorbild7' (Zie Jaide, 1968: 9).

Jongeren van nu willen niet meer op een ander lijken. Terwijl de anderen
vroeger met hun voorbeeld een identificatiemodel leverden, staat voor het
tegenwoordige  ideale  zelf het huidige zelf model. Het eigene daarvan wordt
niet langer beschouwd als onvolmaakte afwijking van een ideaal, een on-
gunstige afwijking die uitgebannen moet worden, maar als een typische
verworvenheid, die gekoesterd moet worden. Sociabiliteit wordt nog altijd
hoog gewaardeerd. Maar zichzelf zijn en sociabiliteit zijn eigenschappen
geworden, die met langer op voet van oorlog staan met elkaar; zij versterken
elkaar integendeel. 'Goed zijn voor jezelf, waardoor je het ook voor anderen
kunt zijn', schreef een  van mijn proefpersonen. Degenen die  in  1994  en  1995
een identificatiemodel noemden, werden vooral aangetrokken door de individu-
aliteit, het charisma.   'Ze  komt op  voor haar eigen rechten en mening'.   'Een
mooie   warme   uitstrating   hebben'.    'Romario   trekt   zich   niets   aan   van   wat
iedereen van hem vindt.  Hij  blijft  zichzelf,  doet  wat  hij  wil  doen:

Traditionele vormen van continuiteit (1955-1975) worden gekenmerkt door
stabiliteit en geordende verandering. Opvattingen over het leven zijn te
vergelijken met een klos garen, die afgerold kan worden. Vormen van samen-
hang, die in deze periode gezocht werden, waren lineair-causaal. Levenslopen
werden als ideale levenslopen beschouwd, wanneer zij volgens een stan-
daardmodel verliepen. Voorbeelden en ideaalbeelden zijn standaardmodellen
bij uitstek. Bij de recente vormen van continuiteit zijn er meerkeuze-trajecten.
Bij de biografisering en individualisering van de levensloop passen voorbeeld-
modellen niet meer. Het voorbeeld heeft wellicht daarom aan betekenis
ingeboet. Anderen worden nog wel bewonderd en daarom krijgt intergene-
rationele overdracht nog wel een kans. Maar jezelf zijn staat voorop. Wie
geen identificatiemodel kan noemen is niet per definitie achtergebleven of
opgegroeid in ongunstige omstandigheden. De reeds door Luckert (1965)
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gesignaleerde tendens naar een tanende invloed van het voorbeeld zette door.
Zelfs 'het kleine voorbeeld' schijnt heden ten dage nauwelijks nog te bestaan.

Toch moeten we voorzichtig zijn met het trekken van conclusies. De

steekproef van psychologiestudenten was select. Aan de studenten werd
achteraf gevraagd naar hun mening op jongere leeftijd. Bij een dergelijke
methode lopen we het risico, dat denkwijzen vergeten zijn. Ook is het moge-
lijk dat voorbeelden nog wel als leidraad dienen, maar al op jongere leeftijd.
Door in de toekomst ook de hoogste klassen van de basisschool bij het
onderzoek te betrekken kan hierover meer zekerheid worden verkregen.



Hoofdstuk 8
Conclusies

8.1 INLEIDING

Het cre8ren van een levensverhaal is een vorm van tijdsperspectief. Een ver-
haal moet spannend zijn, wil het de lezer boeien. Dat betekent dat, ondanks de
logica die er in zit, verrassende wendingen er deel van uitmaken. Niet ieder
verhaal is hetzelfde. De persoonlijke invulling vindt plaats binnen de context
van een verhaalstijl. Twee soorten veranderingen hebben invloed op de stijl,
die manifest wordt: ontogenetische veranderingen (in hoofdstuk 1 het eerste

perspectief genoemd) en historische veranderingen (het tweede perspectief).
Verondersteld werd dat afhanketijk van de stijl soms andere accenten worden
gelegd. Volgens de contingentieparadox van Ricoeur (1981) bevat de plot van
het verhaal schijnbare tegenstrijdigheden: tussen eenheid en fragmentatie,
tussen toeval en doelgerichtheid, maar ook tussen lineaire opeenvolging en in-
tegratie. Deze facetten komen voor in ieder verhaal. Ze komen ook altijd voor
in het levensverhaal, maar de theorie8n over het postmoderne zelf van deze
tijd geven er aanleiding toe verschillende accenten te verwachten. De ene zijde
van de paradox lijkt niet altijd precies in balans te liggen met de andere zijde.
Op verschillende manieren werden gegevens verzameld om na te gaan of de
hypothese van de historische verschuiving, die in hoofdstuk 2 werd besproken,
een accentverschuiving in de richting van toeval, integratie en fragmentatie,
werkelijk plaatsvond.

In dit slothoofdstuk worden de bevindingen, die in de voorgaande hoofd-
stukken afzonderlijk besproken werden, met elkaar in relatie gebracht. Ieder
deelonderzoek had immers eigen beperkingen, waardoor de resultaten nog lang
niet als zekerheden konden worden beschouwd. De onderzoeksgroep was soms
te klein, of er waren, behalve het verschil in geboortejaar, andere verschillen
die de oorzaak voor het gevonden resultaat zouden kunnen zijn. De resultaten
zijn slechts sporen die in een bepaalde richting wijzen. Door ze onderling te
vergelijken kunnen ze meer gewicht krijgen; als de conclusies die vanuit
diverse invalshoeken werden verkregen overeenkomen worden ze waarschijn-
lijker.

Paragraaf 8.2 gaat over het al dan niet veranderen van de ontogenese van
tijdsperspectief vanaf de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Daarna wordt het
tweede perspectief besproken: in paragraaf 8.3 de historische constanten, in
paragraaf 8.4 de historische veranderingen, die mogelijk zijn opgetreden. In
het laatste deel van dit hoofdstuk tenslotte komt de vraag aan de orde of, op
grond van de gevonden constanten en veranderingen, gesproken kan worden
van een historische ontwikkeling van het tijdsperspectief van jongeren in de
richting van het postmoderne zelf, waarbij de verhaalstijl een verandering
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heeft ondergaan in de richting van het model, dat aan het einde van hoofdstuk
2 werd gepresenteerd.

8.2 EERSTE PERSPECTIEF: DE ON'rOGENESE VAN TIJDSPERSPECTIEF

8.2.1 Het levensloopperspectief tijdens de kinderjaren

Conclusie  1:  Het  beperkte  levensloopperspectief in de  kinderjaren  is  een alge-
mene  ontwikkelingspsychologische  karakteristiek,   die  ook  voor  deze  tijd  geldt.
Tot ongeveer het twaalfde levensjaar is het perspectief op de tijdsdimensies
van het eigen leven nog beperkt. De extensie heeft oorspronkelijk nog een
gering bereik en beslaat  niet het gehele leven, zo volgt uit hoofdstuk  1.   In
hoofdstuk 5 werd besproken dat kinderen van de hoogste klassen van de basis-
school wel een voorstelling hebben van ouder worden. Maar er zijn nog
problemen bij het construeren van een realistisch diachroon zelfbeeld tengevol-
ge van problemen bij de koppeling zef en later leven. Voor kinderen in de
voorpuberteit is de ouderdom een levensfase, die nog weinig relatie heeft met
henzelf en met de veranderingen die zij in de loop van de tijd zullen onder-
gaan.

8.2.2 Het ontstaan van persoonlijke levensplannen tijdens de adolescentie

Conclusie 2: Persoonlijke levensplannen ontstaan tijdens de puberteit. Wellicht
krijgt de formatie van levensplannen tijdens deze levensfase tegenwoordig min-
der aandacht omdat ze minder dan voordien plannen zijn voor het gehele
leven.
In hoofdstuk 1 kwam aan de orde dat de puberteit een levensfase is waarin
voor het eerst plannen gemaakt worden die wel op het gehele toekomstige
leven van toepassing zijn. Spranger (1924/1955) gebruikte de term het levens-
plan. Uit bestudering van recente data, die door propedeusestudenten en mid-
delbare scholieren geleverd werden, kwam naar voren dat jongeren vanaf de
brugklas tot de propedeuse op de universiteit inderdaad een visie hebben op
zichzelf in verandering. Het is echter nog maar de vraag of dit beeld tijdens
het latere leven steeds behouden blijft, zoals in de vijftiger en zestiger jaren
verondersteld werd.

8.2.3 Het voorbeeld

Conclusie   3:   De   identiteitsformatie   in   de   adolescentie   hoeft   niet   per   dejinitie
via de centrale rol van het voorbeeld te verlopen. Tegenwoordig is de behoefte
een ander te willen zijn minder groot dan in de vijftiger en zestiger jaren.
Het ideale zelf van nu is volgens de moderne theorieen verbrokkeld en het
neemt veel gestalten aan, die wisselen naargelang de situatie. De specifieke
omstandigheden bepalen welke levenswijze als de ideale wordt gezien. Het
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ideaal van het voorbeeld voldoet tegenwoordig minder omdat het veel te duur-
zaam is. Volgen van voorbeelden is vasthouden aan 'grote verhalen'; die zijn
nu juist verdacht bij de postmoderne mens. Mensen als Spranger zagen het
voorbeeld als een ideaalbeeld, dat werd opgesteld voor iedere situatie en liefst
voor de duur van een heel leven. Terwijl Lutte, MOnks en andere onderzoe-
kers in de zestiger jaren aan jongeren de vraag stelden op wie zij wilden lijken
en daar een relevant antwoord op kregen zonder dat die vraag vreemd gevon-
den werd, lijkt het willen zijn als een ander de hedendaagse jongeren niet
meer zo aan te spreken.

8.3 TWEEDE PERSPECTIEF I: HISTORISCHE CONSTANTEN

8.3.1 Bewonderde personen

Conclusie   4:   De   tegenwoordige   jongeren   van   18   tot   25   jaar   bewonderen   in
grote lijnen dezelfde categorie mensen als de jongeren in de jaren zestig.
Bewondering voor anderen is gebleven. Een vergelijking van recente onder-
zoeksgegevens   met  die   van   Van Zeyl, aanwezig   in het Steinmetz-archief,
bracht aan het licht dat de ouders in beide perioden de meest bewonderde
personen waren. Deze bevinding komt overeen  met   die van Schaffer  (1994),
maar niet met sommige beschrijvingen in de ontwikkelingspsychologie. Vol-
gens Erikson (1968) en Lutte et al. (1969) worden de bewonderde personen uit
een steeds bredere sociale kring gehaald.

8.3.2 Het verlangen naar lineaire voortgang van de levensloop

Conclusie   5:   Het   vertangen   naar   een   leven   met   een   grote   mate   van   lineaire
voongang  en  univalentie  is  ook  heden  ten  dage  nog  sterk  aanwezig.

De levensweg
Een weg bestaat om afgelegd te worden. Er is een begin, er is een einde.
Iemand wil op een bestemming uitkomen. Onder hedendaagse jongeren was de
weg een favoriete metafoor. Soms ging het daarbij om het volgen van een
rechte weg, soms ook om het volgen van splitsingen van wegen. Voor de
gemaakte keuze vormde een of andere vorm van lineariteit vaak een belangrijk
motief.

De levenstijn
Uit het feit dat bijna alle ondervraagde personen in de jaren negentig voldeden
aan het verzoek het leven weer te geven met een horizontale lijn, met daarop
de tijdssegmenten afgezet, blijkt dat de vergelijking van het leven met een lijn
tegenwoordig evenmin vreemd wordt gevonden als in de jaren zeventig, de tijd
waarin Cottle deze vraag ook stelde. Men vond het over het algemeen ook niet
vreemd het eigen leven als een lijn met pieken en dalen af te schilderen.
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8.3.3 Thema's voor het leven

Conclusie 6: De thema's, die in het toekomstperspectief een rol spelen, zijn in
vergelijking met de jaren vijftig en zestig niet veranderd.
Een  eerste hoog scorend thema  was en bleef school/beroep.  In de opstellen,
die Oblinger in de jaren vijftig analyseerde, stond dit thema op de eerste plaats
(hoofdstuk 5). MOnks constateerde dezelfde grote belangstelling in de jaren
zestig (hoofdstuk 6). In mijn onderzoek onder middelbare scholieren in 1989
werd deze hoge score eveneens gevonden. Dat het thema in 1993 onder basis-
scholieren iets minder vaak voorkwam heeft waarschijnlijk andere dan histo-
rische oorzaken.

Een tweede veel genoemd onderwerp was steeds het gezin. Bij Oblinger
stond dit thema op de derde en bij Mdnks op de tweede plaats. In mijn onder-
zoek onder basisscholieren in 1993 en onder middelbare scholieren in 1989
werd eveneens een tweede plaats genoteerd.

Een derde constant thema was het onderwerp, dat door MOnks 'het zelf
werd genoemd. Daar vielen subcategorieen onder als vrije tijd, karaktereigen-
schappen, gezondheid en ouderdom of dood. Oblinger noemde deze hoofdca-
tegorie niet, maar hij onderscheidde vrije tijd, ouderdom/dood, gezondheid en
moraliteit wel afzonderlijk. Het zelf stond zowel bij Monks als in mijn onder-
zoek in 1989 op de derde plaats. Het door Oblinger meest genoemde thema in
relatie met het zelf was de vrije tijd. Dit aandachtsgebied stond bij hem op de
vierde plaats. In mijn onderzoek onder de basisscholieren in 1993 stond vrije
tijd nog hoger genoteerd en wel op de eerste plaats.

De gelijkgestemdheid over deze en de overige thema's die in het toekomst-
denken een rol spelen, was groot. Categorie-indelingen uit de jaren vijftig en
zestig waren ook in de jaren tachtig en negentig goed te gebruiken. Ze stem-
men ook aardig overeen met de indelingen, die in andere onderzoeken ge-
bruikt werden (zie b.v De Groen et al.,  1988)  Ook uit de besproken literatuur
in hoofdstuk 1 blijkt de overeenkomst (zie tabel 1.5 en tabel 1.7). Eventuele
verschillen zijn meestal het gevolg van de keuzebeslissing door de onderzoeker
en niet van een verschil in de aanwezigheid van aandachtsgebieden (bijvoor-
beeld: Moeten voor beroep en scholing aparte categorie8n worden gemaakt of
moeten ze worden samengevoegd? Valt de verhouding met de ouders onder
een aparte categorie of wordt ze gerangschikt onder het thema gezin? Waar
valt wonen onder?).   De   inhoud   van een recent opstel   over de toekomst   kan
met gebruikmaking van bestaande categorieen uit ouder onderzoek goed en
uitputtend behandeld worden.

8.3.4 Weinig vrees

Conclusie 7: De vrees later in bedreigende situaties te belanden is nu niet
groter dan in de jaren viiftig en zestig. De gevonden vrees had vooral betrek-
king  op  de  samenteving.



215

Hoop en vrees kwamen in hoofdstuk 1, samen met de begrippen optimisme en
pessimisme, aan de orde onder de kop valentie. Uit de besproken literatuur
over dit onderwerp in het genoemde hoofdstuk konden geen eenduidige con-
clusies worden afgeleid.

Uit de historische vergelijkingen in de hoofdstukken 5 en 6 is niet gebleken
dat er reden is aan te nemen dat vrees voor bedreigende situaties en pessimis-
me vanaf de jaren vijftig een steeds grotere rol zijn gaan spelen in het toe-
komstdenken van jongeren, omdat progressie verdwenen is en tegenwoordige
utopieBn een negatief beeld van de wereld schilderen. Oblinger vond in de
jaren vijftig meer optimisme dan pessimisme in opstellen van kinderen van
acht tot veertien jaar; ik constateerde dit optimisme in 1993 onder kinderen in
een vergelijkbare leeftijdsgroep ook. MOnks vond weinig vrees onder middel-
bare scholieren. Gebleken is dat zij tegenwoordig even weinig aanleiding zien
ergens bevreesd voor te zijn. Maatschappelijke thema's veroorzaakten steeds
de meeste vrees. Maar tegenwoordig geeft het zelf en meer nog het gezin ook
enige reden tot ongerustheid.

Dat geen enkele evaluatieve levenslijn van studenten in 1994 gemiddeld
onder neutraal uitkwam lijkt er ook op te wijzen dat jongeren tegenwoordig
optimistisch zijn over het leven en weinig werkelijk bedreigende gebeurtenis-
sen in de toekomst verwachten.

Mogelijk is deze conclusie gebonden aan sociaal-economische status. Het is
waarschijnlijk dat jongeren aan de onderkant van de samenleving minder reden
hebben de toekomst hoopvol tegemoet te gaan dan jongeren in betere sociale
omstandigheden (paragraaf 1.3.2). In de genoemde onderzoeken was een lage
sociaal-economische status vaak afwezig of ondervertegenwoordigd.

8.4 TWEEDE PERSPECTIEF II: HISTORISCHE VERANDERINGEN?

In het voorgaande kwam een beeld van lineariteit, logische voortgang en
univalentie in alle onderzochte perioden tussen 1955 en 1995 naar voren.
Maar hoe staat het met de andere zijde van de paradox van Ricoeur, de zijde
van meervoudigheid, van toeval en temporele integratie, die zo vaak door
post-modernisten benadrukt is? Uit de resultaten blijkt dat deze zijde tegen-
woordig zeker aanwezig is. De recente voorkeur voor de metafoor van de
kruising of splitsing is op het eerste gezicht een teken van postmoderniteit.
Ook de aanwezigheid van conditionele levensplannen en van individualiteit
wijst in die richting.

8.4.1 Kruispunten

Conclusie 8: In hedendaagse levensplannen is plaats voor keuze.
Weliswaar werd de weg een geschikte metafoor voor de levensloop gevonden,
maar het is frappant dat die weg bij voorkeur niet recht moet zijn. Metaforen
waarbij een zekere openheid blijft bestaan, waarbij aan de keuzemogelijkheid
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recht wordt gedaan, zijn favorieter dan metaforen, waarbij het einddoel een-
duidig vooraf bepaald is. De weg, die diverse splitsingen van wegen kent,
werd  daarom meer gekozen  dan  de enkelvoudige rechte  weg.  Ook uit  het  feit
dat de vergelijking van het leven met een open vraag de op twee na meest
favoriete ontwikkelingsmetafoor was blijkt die voorliefde voor het onbekende
(hoofdstuk 3). Daaruit   is   af te leiden dat tegenwoordige levenstrajecten   in
zekere zin meerkeuze-trajecten zijn geworden.

8.4.2 Conditionele levensplannen

Conclusie  9:  In  hedendaagse  levensplannen  is  plaats  voor  conditionaliteit.
Niet alleen uit de keuze voor ontwikkelingsmetaforen blijkt dat jongeren bij
het maken van hun levensplan kruisingen van wegen met keuzemogelijkheden
inplannen. Dit volgt ook uit de manier waarop aan bepaalde verwachtingen
een conditioneel karakter wordt toegekend. Twee conditionaliteiten werden in
het bijzonder  aan de orde gesteld: de conditionaliteit  van de gelukkige ouder-
dom en de conditionaliteit van de combinatie van betaald werk en gezin.

De conditionaliteit van de gelukkige ouderdom
Een eerste kruispunt heeft betrekking op de ouderdom. Het besef is ontstaan
dat het mogelijk is een bepaalde manier van ouder worden te kiezen. Enkele
kruispunten met keuzemogelijkheden zijn: eet ik lekker of eet ik gezond, ga ik
sporten en andere activiteiten ondememen om mijn conditie op peil te houden
of houd ik mijn gemak, ga ik naar een bejaardenhuis of blijf ik zelfstandig?
De gelukkige ouderdom wordt bereikt door bij een kruispunt de juiste keuze te
maken uit een aantal mogelijkheden. Als aan de conditie van de juiste keuze is
voldaan, is ouder worden niet erg.

De veranderde waardering voor de ouderdom
Omdat hierdoor leeftijd minder bepalend lijkt voor de kwaliteit van het leven
verdwijnt de doem van een toenemend aantal levensjaren. Dat dit wellicht het
geval is, is af te leiden uit de waardering die door kinderen aan de ouderdom
werd toegekend en uit de levenslijnen, die studenten tekenden.

Kinderen, die tegenwoordig in een opstel over hun ouderdom schrijven,
doen dat meestal in neutrale termen, maar wanneer ze een waardeoordeel
uitspreken, is dat vaker positief dan negatief (hoofdstuk 5). Uit het onderzoek
van de evaluatieve levenslijnen valt een soortgelijke conclusie te trekken
(hoofdstuk 4). Weliswaar daalde bij deze lijnen de algemene waardering voor
de levensperiode na het zestigste jaar enigszins, maar gemiddeld bleef die licht
positief. De levenslijnen die betrekking hadden op afzonderlijke thema's laten
bovendien zien dat een minder wordende gezondheid niet parallel hoeft te
lopen met een lagere waardering voor de ouderdom in het algemeen. Noch de
lijn van het algemeen welzijn noch de lijnen van de deelthema's correleerden
met de dalende lijn van de gezondheid. Een enigszins slechter wordende ge-
zondheid gaat bijvoorbeeld niet gepaard met slechtere persoonlijke relaties
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(figuur 4.8). Dit oordeel was in het verleden anders. De door Rogier
(1965/1968) onderzochte jongeren uit de jaren zestig dachten dat het leven na
het twintigste jaar hun steeds minder te bieden heeft.

De voorwaardelijke keuze van meisjes voor werk en gezin
Een tweede conditionaliteit doet zich voor bij de keuze van meisjes voor
betaald werk en gezin. Meisjes hoeven niet meer, zoals in de jaren vijftig en
zestig, hun carritre-aspiraties op te geven om zich volledig aan het gezin te
wijden. Naast deze optie staan er andere mogelijkheden open. Werk en gezin
zijn op diverse manieren na of naast elkaar te combineren. Het lijkt of gezin
daarbij voor meisjes wel nummer 66n bleef. Maar als aan bepaalde voorwaar-
den in de gezinssituatie is voldaan, hoeft dit een beroepsperspectief niet in de
weg te staan. Het veelvuldige gebruik van het voegwoord als in de recente
meisjes-opstellen kan gezien worden als een aanduiding voor hun conditionele
denken (hoofdstuk 6).

8.4.3 Individualisering

Conclusie 10: In hedendaagse levensplannen is plaats voor individualiteit.
Biografisering wordt als een kenmerk van de moderne levensloop gezien. De
individualiteit, het eigene en specifieke, datgene waarin de ene persoon zich
van de andere onderscheidt, wordt belangrijk gevonden. Deze ontwikkeling
kan afgeleid worden  uit de impopulariteit  van het voorbeeld.  Het is begrijpe-
lijk dat, wanneer het unieke hoog scoort, het willen zijn zoals een ander
beschouwd wordt als een afkeurenswaardige vorm van conformisme. Daarom
is  'zichzelf zijn' tegenwoordig  ook een gewenste karaktereigenschap.

Individualiteit komt ook naar voren uit de relatieve lengte die op een vooraf
gegeven horizontale lijn aan de levensloop wordt toegekend. Gebleken is dat
hedendaagse studenten relatief meer plaats aan hun levensloop geven dan aan
het historisch verleden en de historische toekomst. Met name bij meisjes is de
individualiteit toegenomen sinds de zeventiger jaren.

8.5 EEN POS™ODERN ZELF?

Beide zijden van de contingentieparadox van Ricoeur zijn dus in hedendaagse
opvattingen over het toekomstige leven aanwezig. Maar hoe is de verhouding?
Is polyvalentie drastisch toegenomen en univalentie slechts spaarzaam aan-
wezig?

De in paragraaf 8.4 genoemde punten kunnen gelden als bewijsmateriaal
v66r het postmoderne  zelf  van  deze  tijd.   Toch  valt  er het nodige  op  af  te
dingen. In hoofdstuk 4 werd besproken dat Cottle, bij meting van de relatieve
lengte van tijdssegmenten op een horizontale lijn, in de zeventiger jaren al een
individualistische kijk op het leven vond.  Individualisering  is  dus geen typisch
hedendaags verschijnsel.  Ook  is het inbouwen  van een keuzemoment  niet  in
tegenspraak met de visie van het leven als lijn. Voorts wijzen de gevonden
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conditionaliteiten grotendeels slechts in schijn naar het leven als een meer-
keuze-traject. De keuzemogelijkheden zijn namelijk ook heden ten dage ge-
ring. Met deze bedenking hangt nog een laatste punt samen: wie denkt over
het toekomstige leven blijft bepaalde standaarden in het oog houden.

8.5.1 Weinig fragmentering

Conclusie    11:   De   theorieen   over   het   postmoderne   zelf   zijn   te   extreem   omdat
het  hedendaagse  zelf weinig   gefragmenteerd  en  meerstemmig  is.
Meervoudigheid, veelstemmigheid, polyvalentie, een gefragmenteerd zelf, een
relationeel zelf dat zich in een totaal andere situatie ook anders gedraagt,
ontwikkeling als toeval. Het zijn aspecten die kenmerkend schijnen te zijn
voor het postmoderne zelf.

Van een dergelijk meerstemmig zelf in deze tijd is niet zo veel gebleken.
Wanneer gevraagd werd evaluatieve levenslijnen voor verschillende deelthe-
ma's te tekenen, vertoonden die onderling een opvallend grote overeenkomst.
De correlaties waren hoog. De lijnen van het beroep, de relaties, de vrije tijd
en het materi8le bereik bewogen zich, evenals de algemene levenslijn, steeds
rondom het licht positieve niveau. Wanneer er sprake was van een klein dal,
bevond dit zich steeds rond het vijftiende jaar in de puberteit. De waardering
voor de periode na het zestigste jaar daalde meestal licht en geleidelijk. Een
relationeel zelf, zoals Gergen (1990) veronderstelde, met bijvoorbeeld een
totaal ander zelfbeeld in de priv6-situatie dan in de beroepssituatie, kon niet
gevonden worden.

De metafoor van de weg met splitsingen en kruispunten werd door veel
tegenwoordige studenten als een goede vergelijking beschouwd. Maar bij die
splitsingen wordt de keuze voor 66n bepaalde optie gemaakt. Iemand slaat niet
alle wegen tegelijk in en verwacht ook niet zich in delen te moeten gaan
splitsen. Uiteindelijk wordt er voor 66n bepaalde lijn gekozen, al ligt die
aanvankelijk misschien nog niet geheel vast.

Bij de keuze voor de voorwaardelijke gelukkige ouderdom en bij de voor-
waardelijke keuze voor gezin en betaald werk zien we iets dergelijks. Ook hier
verdragen de gemaakte keuzen zich heel goed met de opvatting van het leven
als lijn. Iemand verwacht later als oudere een bepaalde levensstijl te hebben.
Hij of zij denkt niet tientallen stijlen van ouder worden ter beschikking te heb-
ben, waar naar believen uit geput kan worden. En niemand verwacht later te
kunnen kiezen uit bijvoorbeeld zeventig verschillende manieren om werk en
gezin te combineren, waaruit elke week, naargelang de situatie, andere gepaste
manieren in de praktijk gebracht zullen worden.

Een leven met keuzemomenten smat dus met gelijk aan een verdeeld en
gefragmenteerd leven. Als keuzemomenten zwaar wegen wordt daarmee
lineaire voortgang niet uitgeschakeld. Maar wegen keuzemomenten zwaar?
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8.5.2 Weinig keuzemogelijkheid

Conclusie  12: De theorieen over het postmoderne zelf zijn te extreem omdat de
keuzemomenten bij  het hedendaagse zelf beperkt zijn.
Hoewel er kruispunten zijn valt de keuzemogelijkheid tegen. Fysieke beper-

kingen en culturele verwachtingspatronen stellen grenzen aan de openheid. Als
het toekomstige leven kruispunten kent, dan zijn het splitsingen met slechts
enkele zijstraten. Bij de ene straat staat bovendien een waarschuwingsbord:
slecht begaanbare weg, bij een ander staat het bord: verboden vanaf deze zijde
binnen te rijden, terwijl een derde straat opengebroken is. Zo kan bijvoorbeeld
een gelukkige ouderdom maar zeer ten dele gekozen worden. Kinderen van de

hoogste klassen van de basisschool beseffen weliswaar dat zij stappen kunnen
ondernemen om de eigen gezondheid positief te beinvloeden, zij weten ook dat
niemand de gezondheid helemaal in eigen hand heeft. Velen veronderstellen
dat zij uiteindelijk op latere leeftijd in een bejaardenhuis terecht zullen komen,
hoewel zij er liever niet zijn. Ze kiezen er niet voor maar verwachten er straks
wel te verblijven. Impliciet weten zij dat fysieke beperkingen afbreuk doen aan

de keuzemogelijkheden.
Ook de keuzemogelijkheden voor een combinatie van betaald werk en gezin

zijn betrekkelijk. In hoofdstuk 6 is besproken dat slechts enkele van de vele
mogelijkheden die er in theorie zijn ter discussie worden gesteld. De culturele

waardering voor die paar opties is heel divers. Onder jongens is de keuze voor
een combinatie van zorg voor het gezin en betaald werk ook tegenwoordig nog

niet populair. De motivatie is dat hoogwaardige banen niet in deeltijd vervuld
kunnen worden. Maar hoewel voor meisjes hoogwaardige deeltijd-banen even-
min voor het opscheppen liggen, kiezen zij in meerderheid wel voor de com-
binatie van parttime werk en de zorg voor het gezin. Het lijkt alsof jongens en
meisjes door hun culturele omgeving krijgen opgelegd waar zij de prioriteiten
moeten leggen. Wie zich conformeert, hoeft zich niet te verantwoorden. Wie
dat niet doet, moet zich wel legitimeren. Culturele verwachtingspatronen doen
afbreuk aan een oneindige vrijheid van keuze.

8.5.3 De standaardlevensloop blijft

Conclusie   13:   De   theorieen  over  het  postmoderne  zelf  zijn  te   extreem  omdat   de

standaardlevensloop is gebleven.
Uit het bovenstaande volgt dat de standaardlevensloop niet tot het verleden is

gaan behoren. Standaard is de toekomstvisie van het leven als een coherent

geheel zoals een weg, die mogelijk keuzemomenten kent, de zijpaden, maar
dan alleen op beperkte schaal, waarbij dient te worden opgemerkt dat ook  die

zijpaden een standaardpatroon hebben. Standaard zijn ook de thema's die in
dat toekomstdenken een plaats krijgen.
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8.6 EEN BIJGESTELD MODEL

Conclusie 14: In de plot van het levensverhaal weegt univalentie zwaarder dan
polyvalentie.
Figuur 2.9 moet worden bijgesteld. In de levensverhalen die vanaf de jaren
vijftig gevonden werden speelden lineaire voortgang en univalentie constant
een grotere rol dan verrassing, toeval en polyvalentie. Er zijn wel veranderin-
gen gevonden in de loop van deze periode, maar die leiden niet tot de conclu-
sie dat er een geheel nieuw beeld is ontstaan. In grote lijnen ziet het toekomst-
perspectief van de huidige jongere er niet totaal anders uit dan dat van de
jongeren uit de afgelopen decennia. De gevonden verschillen zijn veel subtie-
ler dan hedendaagse theoretici van het zelf ons willen doen geloven.

betekenisgeving aan de levensloop, eerste versie

1955 •-- - m//„-1995-
-:

polyvalentle » +2
betekenisniveaus

univalentie 111IT         *I l i l l[ ]1         1 1111111111  '1 1' ·

betekenisgeving aan de levensloop, herziene versie

1955 •---• 1995

polyvalentie - - 01-*-*betekenisniveaus
univalentie

Ill lilli 11111  Il  l  1 mi            I.   11 1 1 1 11 11'11               1,Nli  Ilil  All   I '1 I

Figuur 8.1 Betekenisgeving  aan de levensloop: het oorspronkelijke  en het bijgestelde model
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Figuur  8.1 geeft eerst de oorspronkelijke verwachtingen weer, gebaseerd  op
de postmoderne theorieen en aangevuld met de ideeen van Ricoeur. Vervol-
gens is aangegeven hoe naar aanleiding van mijn onderzoek deze figuur zou
moeten worden bijgesteld. Bij de betekenisgeving aan de levensloop zijn zowel
univalentie als polyvalentie aanwezig. In elk van de onderzochte perioden
woog univalentie het zwaarst. Polyvalentie was nooit afwezig, maar krijgt
tegenwoordig iets meer het accent. De verschillen zijn echter subtiel.

Psychologen zijn vaak geneigd te denken dat wat zij vinden voor alle tijden

geldt. Voor historische verandering is er weinig aandacht. Historici en sociale

wetenschappers op zoek naar verschillen zien soms daar waar kleine verschil-
len zijn radicale veranderingen. De gevonden veranderingen in de toekomstvi-
sie van jongeren liggen tussen deze extremen.
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DEZE VRAGENLIJST BEVAT EEN AANTAL VRAGEN OVER JE LEVEN.
DENK S.V.P. NIET LANG NA OVER EEN ANTWOORD. MAAR SCHRIJF HET EERSTE
OP. DAT IN JE GEDACHTEN KOMT.
DE VRAGEN WORDEN ANONIEM VERWERKT. ALS ER VRAGEN BIJ ZIJN, DIE JE
DESONDANKS LIEVER NIET BEANTWOORDT. IS DAT JE GOED RECHT. IK ZOU HET
ECHTER OP PRIJS STELLEN ALS JE ZOVEEL MOGELIJK ANTWOORDEN GEEFT.

De eerste vragen hebben betrekking op persoonlijke gegevens.

Gestacht

0           man
0           vrouw

Geboortejaar

Afgeronde opleiding (kruis de hoogste afgeronde opleiding aan)

0 Lager onderwijs
0   MAVO
0   HAVO
0      Gymnasium of Atheneum
0 Lager Beroeps Onderwijs
0 Middelbaar Beroeps Onderwijs
0 Hoger Beroeps Onderwijs
0 Universitaire studie

Geboortejaar van je vader   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Geboortejaar vanje m o e d e r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Welke opleiding volgde ie vader? (kruis de hoogste afgeronde opleiding aan)

0 Lager onderwijs
0      MAVO of MULO
0   HAVO
0      HBS, Gymnasium of Atheneum
0 Lagere beroepsopleiding (Ambachtsschool)
0 Middelbare beroepsopleiding
0 Hogere beroepsopleiding
0 Universitaire studie
0       Ik weet het niet
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Welke opleiding volgde je moederi (kruis de hoogste afgeronde opleiding aanj

0 Lager onderwijs
0      MAVO of MULO
0      HAVO of MMS
0      HBS, Gymnasium of Atheneum
0 Lagere beroepsopleiding (Huishoudschool)
0 Middelbare beroepsopleiding
0 Hogere beroepsopleiding
0 Universitaire studie
0       Ik weet het niet

Bij de volgende vraag gaat het om jouw ruimtelijke weergaven van verleden,  heden
en toekomst.

Stel je eens voor dat heden, verleden en toekomst de vorm hebben van
cirkels. Rangschik deze cirkels op de manier, die naar jouw idee de relatie
tussen heden, verleden en toekomst het beste weergeeft. Je kunt ze iedere
gewenste grootte geven. Teken ze. Geef aan welke cirkel betrekking heeft op
het verleden, welke op het heden en welke op de toekomst.

De hierboven getekende lijn stelt een algemene tijdstijn voor. Geef op deze
lijn met  markeringsstreepjes en onderstaande nummers aan je:

1.    Geboorte
2. Grens tussen verleden en heden
3. Grens tussen heden en toekomst
4.    Dood
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Het onderstaande heeft betrekking op idealen in je leven en op het maken van
pjannen

Heeft de moderne jeugd geen idealen meer?

0       De jeugd heeft geen idealen meer.
0       De jeugd heeft nog weI idealen.
0 Geen mening

Bestaat er een ideaal, waarvoor je bereid bent je leven op het spel te zetten?

0     Ja
Datideaalis:  .......................................

0    Nee
0 Geen mening

Heeft een mens in zijn leven een ideaal nodig?

0     Ja
0    Nee
0 Geen mening
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Kun je hieronder heden.  verleden en  toekomst van je leven met een lijn
weergeven?
Horizontaal staat van links naar rechts je leeftijd. De verticale lijn loopt van
negatieve herinneringen of gedachten Conder) tot positieve herinneringen of
gedachten (bovenj.  Bepaal zelf op welke leeftijd je een lijn begint of laat eindigen

0        Mijn algemene levenslijn ziet er als volgt uit
heel

POS itief +

Ilcht
poiltief

I.-1.--1

Ilcht
negatlef

heel

negatlef

0 10 20 30 40 50 60 70 80 100

Leeftijd
0      Ik kan mijn leven niet met een algemene levenslijn weergeven
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0         De levenslijn van mijn beroep ziet er als volgt uit.

heel

Plaitlef +

licht
positiel

nc./.·1Ll

licht
negatlef

heel

negatief

0 10 20 30 40 50 60 70 80 100

Leeftijd

0       Ik kan de levenslijn van mijn beroep niet tekenen

0        De levenstijn van mijn vaste relatiels) ziet er als volgt uit:

heel

pos Itiel +

licht
Poiltlef

nt..1.-„11

llcht
negatief

heel

negatlel

0 10 20 30 40 50 60 70 80 100

Leeftijd

0       Ik kan de levenslijn van mijn vaste relatie(s) niet tekenen
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0        De levenstijn van mijn vrile tijdsbestedingen ziet er als volgt uit.

heel

p..itief +

licht
positlel

n.-1...1

licht
negatiel

heel

negatlef

0 10 20 30 40 50 60 70 80 100

Leeftijd

0       Ik kan de levenslijn van mijn vrije tijdsbestedingen niet tekenen

0        De levenslijn van mijn gezondheid ziet er als volgt uit.

heel

posttle,                                                                                                     +

Ilcht
POSitief

...1.Ill

licht
negatlef

heel

negati el

0 10 20 30 40 50 60   70 80 100

Leeftijd

0       Ik kan de levenslijn van mijn gezondheid niet tekenen
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0        Mijn materilile levenslijn ziet er als volgt uit:

heel

poattlef +

licht
Positief

n.-1.--1

Ilcht
negatief

heel

negatief

0 10 20 30 40 50 60 70 80 100

Leeftijd

0       Ik kan mijn materiale levenslijn niet tekenen
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Beschrijf de persoon op wie je zou willen lijken. Het mag iemand zijn die echt
bestaat of iemand die je zelf hebt bedacht,  of ook  een persoon die de  kenmerken in
zich verenigt die je in verschillende mensen hebt opgemerkt. Vertel iets over die
persoon: lets over leeftijd, karakter. uiterlijk. en beroep. Waar zoekt hij/zij ontspan-
ning en wat doet hij/zij in de vrije tijd?

Wie zou jij graag willen zijn of op wie wil ie lijken?
Ik wil lijken o p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Als je hierboven een naam hebt ingevuld:
Beschrijf die persoon op de hierboven gevraagde manier

Kun ie, van alle mensen die je goed kent, die drie noemen weike je het meest
bewondert? Schrijf hun namen hieronder op, geef in het kort aan in welke
relatie zij tot jou staan en vermeld bovendien hun leeftijd.

1    naam .................. ..

relatie tot j o u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l e e f t i l d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · ·

2    naam .................
relatie tot j o u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le efti i d. . . . . . . . . . . . . . . . .

3    naam .....................
relatie tot j o u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · ·
leeftild ................·····
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Soms wordt wei een bepaald beeld gebruikt waarmee men het leven vergelijkt.
Geef aan  hoe  goed  of  slecht je  onderstaande  vergelijkingen  vindt.
Je mag meer dan 66n keer hetzelfde antwoord geven.

Het leven is te vergelijken met een weg, die afgelegd wordt. Deze vergelij-
king is:

0      heel goed
1

..1.,/f '1,---,    --f"....  ....''     10    goed
0       niet goed, niet slecht
0 slecht .111111,11111,1:1", --

0 heel slecht

Het leven is te vergelijken met een trap. die men op- en afgaat. Deze vergelij-
king is:

0      heel goed
0     goed
0      niet goed, niet slecht
0          slecht
0 heel slecht

Het leven is te vergelijken met een film, die afgespeeld wordt. Deze vergelij-
king is:

0      heel goed
0     goed
0      niet goed, niet slecht
0          slecht
0 heel slecht

Het leven is te vergelijken met het vliegen van een vogel. Deze vergelijking is:

t> er «  » -ir#F  » -5,' 40      heel goed
0     goed
0       niet goed, niet slecht
0          slecht
0 heel slecht
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Gebeurtenissen in het leven zijn als luchtbellen. Zaken, die het ene moment
een belangrijke rol in het leven spelen, zijn het volgende moment verdwenen.
Deze vergelijking is:

0      heel goed
0     goed
0      niet goed, niet slecht
0           slecht
0 heel slecht

Het leven is te vergelijken met een melodie. die gespeeld wordt. Deze
vergelijking is:

0      heel goed ./152:32 " 4771-. I
0 goed 9-, --     1-1.,'„"iu...   -4.- m

0       niet goed, niet slecht (&44-.--224./15%JE.gy,6
0 slecht . - .*.
0 heel slecht

Het leven is te vergelijken met het lezen van een boek. Deze vergelijking is:

0     heel goed                     A
f

O    goed
0      niet goed, niet slecht

14
0 slecht \
0 heel slecht \ ..'.

...tpr

Het leven is te vergelijken met het maken van een reis. Deze vergelijking is:

0      heel goed
0     goed
0      niet goed, niet slecht  0 slecht EV0 heel slecht

Het leven is te vergelijken met het bewandelen van een kronkelpad. Deze
vergelijking is:

0      heel goed
0     goed
0       niet goed, niet slecht
0           slecht
0 heel slecht
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Het leven is te vergelijken met het volgen van talloze splitsingen van wegen.
Deze vergelijking is:

0      heel goed
0    goed
0       niet goed, niet slecht
0          slecht
0 heel slecht

Het leven is te vergelijken met een theaterstuk, dat gespeeld wordt. Deze
vergelijking is:

0      heel goed
0    goed
0      niet goed, niet slecht 73 V0          slecht
0 heel slecht

Het leven is te vergelijken met een brug, waar mensen over gaan.  Deze
vergelijking is:

0      heel goed
0 goed

...

0       niet goed, niet slecht
0          slecht
0 heel slecht

Het leven is te vergelijken met het schrijven van een verhaal. Deze vergelij-
king is:

'..........-........... 9

0     heel goed

0     goed
0         niet goed, niet slecht                                   81
0 slecht      3
0 heel slecht

Het leven is te vergelijken met het besturen van een boot. Deze vergelijking
is:

e.-- ..I.·---=. -,
0         heel goed                                                      PIA#Ill,  7
0     goed 7..7
0      niet goed, niet slecht
0           slecht
0 heel slecht
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Het leven is te vergelijken met een open vraag. Deze vergelijking is:

0    heelgoed
0     goed
0       niet goed, niet slecht
0 slecht
0 heel slecht

Het leven is te vergelijken met het stromen van water. Deze vergelijking is:

0      heel goed AX0     goed
0       niet goed, niet slecht AX0           slecht
0 heel slecht

Het leven is te vergelijken met dansen. Deze vergelijking is:

.. ,R
0      heel goed
0     goed
0       niet goed, niet slecht
0 slecht
0 heel slecht

Het leven  is  te vergelijken  met het doorlopen van de 4 jaargetijden.  Als men
jong is, is men in de lente, als men ouder wordt is men in de herfst van het
leven. Deze vergelijking is:

LENTE
0      heel goed ZOMER
0 goed HERFST
0       niet goed, niet slecht WINTER
0           slecht
0 heel slecht

Aan welk van bovenstaande vergelijkingen geeft je de voorkeur?

0       Ik geef de voorkeur aan de vergelijking van het leven als

omdat:

0      Ik heb geen voorkeur
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Kun je nog een ander beeld noemen, waarmee men het leven zou kunnen
vergelijken?

0      Het leven is te vergelijken m e t: . . . . . . . . . . . . . . .

0       Ik kan geen ander beeld noemen, waarmee men het leven zou kunnen
vergelijken

HARTELIJK DANK
VOOR JE MEDEWERKINGf

Als je nog algemene opmerkingen over dit onderzoek witt maken. kun je dat
hieronder doen:



Vragenlijst ideaalbeelden



Ik ben een 0 man
0 vrouw

Mijn  leeftijd  is   ......  jaar

Op welke persoon zou je willen lijken?
0        Ik wil lijken op een bestaande persoon. Die persoon is

Ik wil erop lijken vanwege   ... .

0        Ik wil lijken op meer personen. Van de verschillende personen waardeer ik steeds een

bepaald aspect of enkele aspecten.
Ik wil lijken op:

vanwege ..........................

2.

vanwege ........... ............

1 .
vanwege ...............................

0           Ik wil lijken op een persoon, die niet bestaat, maar die ik zelf bedacht heb. De belang-
rijkste karakteristieken en eigenschappen van die bedachte persoon zijn:

0        Ik wil helemaal niet lijken op een ander

Op  welke  persoon  wilde je  lijken  toen  je  tussen  de  10  en   17 jaar  oud  was?
0        Ik wilde lijken op een bestaande persoon. Die persoon was

Ik wilde erop lijken v a n w e g e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0        lk wilde lijken op meer personen tegelijk. Van de verschillende personen waardeerde
ik steeds een bepaald aspect of enkele aspecten.
Ik wilde lijken op:

vanwege .............................

2 ....

vanwege ......................

1 ......

vanwege .

0             rk wilde lijken op een persoon, die niet bestaat, maar die ik zelf bedacht had.  De

belangrijkste karakteristieken en eigenschappen van die bedachte persoon waren:

0        Ik wilde helemaal niet lijken op een ander



Samenvatting

Heeft het tijdsperspectief van jongeren verschuivingen ondergaan vanaf de
jaren vijftig? Theorie8n over een veranderend zelf wijzen in die richting. Ze
suggereren dat de kijk van de jeugdige op zijn of haar diachrone zelf, de kijk
op eigen verleden, heden en toekomst, niet meer dezelfde is gebleven als

bijvoorbeeld drie of vier decennia geleden. Maar voorzichtigheid is geboden,
omdat de theorietn zelden empirisch getoetst werden, waardoor ze de specu-
latie vaak niet ontstegen. In dit boek wordt een poging ondernomen relevante
theorie8n over de historische dimensies van tijdsperspectief en empirische
gegevens met elkaar in evenwicht te brengen en aan te vullen.

Tijdsperspectief is het zicht op het continuum van verleden, heden en
toekomst gezien vanuit een steeds veranderend heden. Verleden, heden en
toekomst zijn de segmenten van tijdsperspectief, die in de subjectief beleefde

visie op het eigen leven een continuum vormen, met het heden als referentie-

punt. Omdat de tijd niet stilstaat is er dynamiek. In hoofdstuk 1 wordt betoogd
dat tijdsperspectief voor een goed inzicht in het kwadraat moet worden bestu-
deerd. Daarvoor is allereerst nodig dat nagegaan wordt wat het kenmerkende
is van het diachroon beleefde zelf. We spreken daarbij van het eerste perspec-
tief. Vervolgens moet dit zicht op het leven weer in het licht van de geschie-
denis worden geplaatst. Die situering in de geschiedenis heet het tweede

perspectief. In dit proefschrift wordt met name de conjuncturele geschiedenis
aan de orde gesteld, de geschiedenis waarbij vergelijkingen over decennia
centraal staan. Richten we onze blik nu op het eerste perspectief, dan blijkt dat
dit volgens de literatuur een ontwikkeling doormaakt. Voor het overzien van
de gehele eigen levensloop is een zeker cognitief vermogen nodig, dat pas na
het twaalfde levensjaar volledig tot wasdom komt. In de jaren daarvoor is
zowel de duur als de samenhang van het tijdsperspectief nog beperkt. Het
tweede perspectief wordt verkend door naar cross-culturele en historische
overeenkomsten en verschillen te kijken. Uit onderzoek blijkt dat er over
culturen heen veel overeenkomsten zijn. Zo komen de meest relevante thema's
in verschillende culturen overeen. In theorie8n ligt er daarentegen een sterk

accent op het verschil. Deze discrepantie vraagt om nader onderzoek.
Uitgangspunt voor dit onderzoek vormt de theorie dat tijdsperspectief te

beschouwen is als het construeren van een verhaal of narratief over het eigen
leven. Deze opvatting wordt besproken in hoofdstuk 2. Het narratief brengt
feitelijke gebeurtenissen in een coherent verband samen. Bij die formatie van
zin en samenhang speelt de plaats die iemand inneemt in de sociale leefwereld
een doorslaggevende rol. Paul Ricoeur heeft gewezen op een merkwaardige
paradox die karakteristiek is voor de plot van ieder verhaal: de schijnbare
tegenstrijdigheid tussen multipele gebeurtenissen en het ene verhaal, tussen
toeval en doelgerichtheid, tussen temporele opeenvolging en temporele

integratie. Deze paradoxale eigenschappen zijn kenmerkend voor ieder
verhaal, zoals het gecreeerd wordt in welke cultuur of historische situatie dan
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ook. Uit de theorie8n over een veranderend zelf volgt echter dat het mogelijk
is dat, afhankelijk van de cultuur, bepaalde eigenschappen van de paradox
dominant aanwezig zijn en andere op de achtergrond raken. In de loop van de
geschiedenis werd immers in verschillende verhaalstijlen geschreven. Die ver-
scheidenheid geldt mogelijk ook voor het levensloop-narratief. De verwachting
wordt uitgesproken dat bij traditionele opvattingen over de continuiteit van de
levensloop (1955-1975) stabiliteit en geordende verandering de dominante rol
hebben gespeeld. Hoewel verrassing niet geheel afwezig was, overheerste
logische voortgang en univalentie. De vanzelfsprekendheid, waarmee het leven
als een weg of lijn werd beschouwd, vormde echter vanaf ongeveer 1975 een
onderwerp van discussie. De toevalszijde van de paradox van Ricoeur kwam
steeds meer geprononceerd naar voren. Uitgaande van theorie8n over het
meervoudige en verdeelde zelf ligt het accent in de periode van 1975 tot heden
op polyvalentie.

Narratieven zijn er in soorten en maten. De kortste beslaan, als ze opge-
schreven worden, amper 66n regel, de langste zijn boeken dik. In dit proef-
schrift zijn korte narratieven onderwerp van onderzoek. Allereerst worden
metaforen over de levensloop, in talige of grafische vorm, besproken (hoofd-
stuk  3  en 4). Vervolgens komen verhalen over de levensloop  in  de  vorm  van
een  essay  aan  de orde (hoofdstuk  5  en  6). De genoemde narratieven hebben
betrekking op het leven, zoals het naar eigen voorstelling zal verlopen. Naast
deze reEle beelden komen de ideale beelden van de toekomst aan bod (hoofd-
stuk 7).

Levensloopmetaforen zijn narratieven in zakformaat. Hoofdstuk 3 gaat over
onderzoek naar metaforen, die propedeusestudenten in 1994 het meest geschikt
vonden. De weg en het volgen van splitsingen van wegen hadden sterk de
voorkeur, omdat velen, ook tegenwoordig nog, in het leven doelgerichtheid en
voorbestemming zien. Deze keuze voor de weg is in tegenspraak met de
veronderstelde afname van univalentie. Maar het is mogelijk dat de keuze voor
splitsingen van wegen te maken heeft met het hedendaagse verdeelde zelf. Dat
keuzemogelijkheid, wisselvalligheid en verrassing regelmatig als motieven
voor de keuze genoemd werden lijkt hiermee in overeenstemming.

Grafische weergaven van de levensloop zijn beelden in de vorm van een
plaatje. Zij komen aan de orde in hoofdstuk 4. Eigenlijk betreft het hier ook
mimatuur-metaforen. In de zestiger en zeventiger jaren voerde Cottle de
cirkelstest uit. Daarbij vroeg hij zijn proefpersonen om verleden, heden en
toekomst af te beelden als cirkels. Uit de grootte en de afstand ten opzichte
van elkaar leidde hij het tijdsperspectief af. Dit onderzoek werd in 1994
herhaald. Uit de vergelijking blijkt dat bij het tegenwoordige tijdsperspectief
de onderlinge verschillen in grootte van de tijdssegmenten kleiner zijn, een
resultaat dat mogelijk wijst op kleinere verschillen in dominantie tussen verle-
den, heden en toekomst. Ook worden de cirkels tegenwoordig vaker overlap-
pend getekend, wat wijst op een grotere mate van coherentie. Het is moeilijk
uit de gevonden verschillen conclusies te trekken, omdat met name bij de con-
structvaliditeit van dit onderzoek vraagtekens gezet kunnen worden.



261

Cottle deed ook onderzoek naar tijdsperspectief met behulp van de lijnen-
test. Daarbij vroeg hij zijn proefpersonen op een gegeven lijn het eigen leven
met markeringspunten af te zetten, waarbij vervolgens de scheidingspunten
tussen verleden en heden en tussen heden en toekomst moesten worden
aangegeven. Ook dit onderzoek werd in 1994 herhaald. In de twee tijdsperio-
den verschilde de lengte van de lijnen bij vrouwen, maar niet bij mannen.
Steeds   nam de eigen levensloop het grootste   deel   van   de   lijn in beslag.   Dit
wijst mogelijk op individualisering  van de levensloop. Afgaande op de resul-
taten is het proces van individualisering echter niet enkel kenmerkend voor
deze tijd, maar eveneens voor de jaren zeventig.

Volgens Kenneth en Mary Gergen zijn in het denken over de levensloop
dezelfde verhaalslijnen te onderscheiden als in de klassieke literatuur. Mensen
zien hun leven vaak als een tragedie, als een komedie, als een romantische

sage, of als een sprookje met een lang en gelukkig einde. Mary Gergen vroeg
haar proefpersonen een evaluatieve levenslijn op een x-y-as te tekenen en zij
berekende de gemiddelden. Dit onderzoek werd in 1994 herhaald. Uit deze
vergelijking van Nederland en de Verenigde Staten blijkt dat de richting van
de levenslijnen van de jongeren in beide landen ongeveer gelijk was, maar dat
Nederlanders hun leven positiever evalueerden. Onderzoek van Rogier leverde
vergelijkingsmateriaal uit de zestiger jaren. Uit de vergelijking tussen de jaren

zestig en de jaren negentig komt naar voren dat volwassenheid en ouderdom
tegenwoordig veel minder negatief gewaardeerd worden dan in de jaren zestig,
mogelijk eveneens tengevolge van toegenomen individualisering.

Bij het tegenwoordige gefragmenteerde zelf zullen de positieve of negatieve
evaluaties verschillen naargelang het thema  dat  aan  de  orde   is.   Om  dit  te
onderzoeken  werd  in  1994 aan proefpersonen gevraagd naast een algemene
evaluatieve levenslijn afzonderlijke lijnen te tekenen voor vijf specifieke
thema's: beroep, vaste relaties, vrije tijd, gezondheid en materieel bereik. De
correlaties tussen de thematische lijnen onderling waren bijna steeds hoog en
zeer significant, evenals de correlaties tussen de thema's en de algemene

levenslijn. Er werden geen aanwijzingen gevonden voor een verdeeld zelf in

deze   tijd.
Hoofdstuk 5 beschrijft dat Oblinger in de jaren vijftig kinderen in Duitsland

opstellen over hun toekomst liet maken. In 1993 en 1994 schreven Neder-
landse kinderen over hun latere leven. Deze laatste gegevens werden geanaly-
seerd en waar dat mogelijk was vergeleken met die van Oblinger. Uit de
vergelijking komt naar voren dat de onderwerpen, die een rol speelden in het
toekomstdenken, over de tijd voor een groot deel gelijk zijn gebleven. Niet
alleen de frequentie van de hoofdthema's bleef vrij constant, ook inhoudelijk
kwamen de thema's overeen.

Nederlandse kinderen zagen in 1993 en 1994 de mogelijkheid van een
actieve of van een passieve ouderdom voor zich. Zij hoopten dat zij later tot
de actieve ouderen zouden gaan behoren. Deze opvatting wordt de conditiona-
liteit van de gelukkige ouderdom genoemd: een gelukkige ouderdom ligt in het
verschiet, mits de gezondheid nog goed is. Hoewel dit voorwaardelijke denken
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kan worden uitgelegd als toegenomen individualisering en biografisering is er
geen sprake van een radicale verschuiving, omdat de mogelijkheid tot keuze er
nauwelijks was en omdat, waar die mogelijkheid wel aanwezig was, het aantal
opties voor een keuzebiografie gering bleef.

Opstellen over de toekomst, die geschreven werden in de jaren zestig en
tachtig, worden vergeleken in hoofdstuk 6. Hier diende onderzoek van Mdnks
onder middelbare scholieren als uitgangspunt. Bij de vergelijking kwamen
eveneens constante thema's naar voren: de thema's beroep, gezin en zelf
waren in beide onderzoeken het vaakst aanwezig.  In de recente opstellen was
er bij meisjes een voorwaardelijk verband tussen de thema's beroep en gezin,
een verband dat bij jongens niet werd gevonden. Dit verband kwam tot uiting
in een veelvuldig gebruik van het voegwoord als in hun opstellen. Dit kan een
gevolg zijn van het in deze tijd aanwezige dubbele toekomstperspectief bij
meisjes, waardoor er momenteel bij meisjes meer sprake is van een gefrag-
menteerd zelf dan bij jongens.

Uit de vergelijking van de mate van vrees voor bedreigende gebeurtenissen
op het persoonlijke en maatschappelijke vlak in de jaren zestig en tachtig blijkt
dat maatschappelijke onderwerpen steeds de meeste vrees inboezemden. De
mate van vrees was echter in geen van beide perioden groot en nam ook niet
toe.

Hoofdstuk 7 behandelt veranderingen  in het ideale zelfbeeld. Volgens  de
ontwikkelingspsychologische literatuur speelt het navolgen van een concrete
ander, het soms zelfs een ander willen zijn, in de jaren van de puberteit een
grote   rol. Via identificatie met ideale anderen wordt een eigen identiteit
verworven. Als dit volg-gedrag inderdaad kenmerkend is voor deze leeftijds-
fase komt het altijd op een bepaalde leeftijd voor. Uit een verkenning van de
ontwikkelingspsychologische vakliteratuur na de Tweede Wereldoorlog blijkt
echter dat de aandacht voor het voorbeeld en het gunstig geachte effect
daarvan voor de eigen identiteit vooral aanwezig waren in de jaren vijftig en
zestig in de op Duitse leest geschoeide literatuur. Om te onderzoeken of de
tijdelijke aandacht bij ontwikkelingspsychologen overeenkomt met de tijdelijke
aandacht bij de jongeren zelf werd aan studenten in 1994 en 1995 gevraagd
naar hun idealen en voorbeelden. De antwoorden werden vergeleken met
soortgelijk onderzoek in de vijftiger en zestiger jaren. Uit de vergelijking komt
naar voren dat de jongeren van tegenwoordig, evenals de jongeren uit vorige
decennia, idealen hebben en anderen bewonderen. Voor de verwerving van
een eigen identiteit is het echter niet nodig eerst een ander te willen zijn. Dit
komt omdat het unieke van iemands persoonlijkheid tegenwoordig hoger
gewaardeerd wordt dan welke andere persoonlijke karakteristiek dan ook.

Mensen veranderen. Ook het toekomstperspectief van jongeren heeft sinds
de jaren vijftig veranderingen ondergaan. Op verschillende manieren werd
getoetst wat er veranderde. De gevonden verschuivingen waren minder
radicaal dan sommige theorieen ons willen laten geloven. Daarom moest het
model,  dat in hoofdstuk  2 werd gepresenteerd,  in het slothoofdstuk bijgesteld
worden. In de plot van het levensloopnarratief zijn toeval, polyvalentie en
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meerkeuze-mogelijkheden tegenwoordig aanwezig, wellicht meer dan in vorige
decennia. Toch is die aanwezigheid ook nu nog beperkt. Het zoeken naar
univalentie, naar eenheid, ofwel het zoeken van een lijn of rode draad door het
leven speelt zowel nu als in vroegere jaren na de Tweede Wereldoorlog steeds

de grootste rol.



Summary

Has the time perspective of young people been subject to changes since the
fifties? Theories of the changing self seem to point that way. They suggest that
young people's view of their diachronic self, their view of their own past,
present, and future, has changed from what it was three or four decades ago.
However, prudence is called for because the theories have rarely been empi-

rically tested, which is why they often do not rise above speculation. The
present study seeks to redress the balance between relevant theories on the
historical dimensions of time perspective and empirical data and supplement
them.

Time perspective is the vision of the continuum of past, present, and future
from an ever-changing present. Past, present, and future are the segments of
time perspective which constitute a continuum ill the subjectively experienced

vision of one's own life, the present being a reference point. Because time
goes on, there is dynamics. Chapter 1 argues that, in order to gain a clear
understanding of time perspective, it needs to be studied exhaustively. This

requires, first of all, that we determine the characteristics of the diachronically
experienced self, the first perspective. Subsequently, this view of life needs to
be considered in the context of history. This historical positioning is called the
second perspective. This doctoral thesis deals specifically with the kind of
history that focuses on decennial comparisons. If we take a look at the first
perspective, the literature indicates a development. In order to survey one's
entire lifecourse, one needs a mature cognitive capacity, one which has
developed past that of a twelve-year old. Before that age, both the duration
and the coherence   of  the time perspective are still restricted. The second

perspective is explored by looking at cross-cultural and historical similarities
and differences. Research shows that there are many similarities across
cultures: the most relevant themes are similar in different cultures. Theories,
however, tend to focus on the differences. This discrepancy requires further
research.

The present research takes as its starting-point the theory that time perspec-

tive may be considered the construction of a story or narrative about one's
life. This conception is discussed in Chapter 2. The narrative draws factual
events into a coherent framework. In such a formation of sense and coherence,
a person's position in society is crucial. Paul Ricoeur has pointed out a notable
paradox that is characteristic of the plot of each story: the apparent contradic-
tion between multiple events   and   the one story, between coincidence   and
purpose, between temporal succession and temporal integration. These

paradoxical qualities are characteristic of each story as it is created in any
culture or historical circumstance. However, the theories of a changing self
indicate that, depending on the culture, certain elements of the paradox are

dominantly present while others recede into the background, for, in the course
of history, different narrative styles have been used for writing. A similar
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diversity may be present in lifecycle Iiarratives. In traditional conceptions of
the continuity of the lifecycle (1955-1975), it was expected that stability and
regulated change played a dominant role. Though surprise was not entirely
absent, logical progression and univalence prevailed. The naturalness with        I
which life was considered as a road or a line was challenged from approxima-
tely 1975 onwards. The coincidental pole of Ricoeur's paradox became
increasingly pronounced. Originating in theories of the multiple and divided
self, polyvalence has been foregrounded in the period from 1975 to the
present.

Narratives come in many varieties. The shortest, if written down at all,
hardly go beyond one line; the longest may take up many volumes. Short
narratives are the research subject of this thesis. First of all, metaphors of the
lifecycle, either of a linguistic or a graphic kind, are discussed (Chapters 3
and 4). Subsequently, stories about the lifecycle in the form of essays are dealt
with  (Chapters  5  and  6). The above-mentioned narratives concern life  as  it  is
expected to take its course. In addition to these realistic images, the ideal
images of the future are discussed (Chapter 7).

Lifecycle metaphors are pocket-size narratives. Chapter 3 deals with
research into those metaphors which first-year students found most suitable in
1994. The road and crossroads were strongly preferred images because many
people, even today, perceive purpose and predestination in life. This preferen-
ce for the road contradicts the assumed decline of univalence. However, the
preference for crossroads is possibly related to the contemporary divided self.
This would be in agreement with the phenomenon that options, instability, and
surprise were often mentioned as motives for this choice.

Graphic representations of the lifecycle are images in the shape of a picture.
These are dealt with in Chapter 4. They are actually miniature metaphors as
well. In the sixties and seventies, Cottle carried out the circle test, in which
subjects were asked to picture past, present, and future as circles. He deduced
the time perspective from their size and distance from one another. This
research was repeated in 1994. Comparison shows that, in the current time
perspective, the mutual differences in the size of the time segments are
smaller, which is a result that may point at smaller differences in dominance
between past, present, and future. These days, circles are often drawn as
overlapping figures, which points to a greater degree of coherence. It is hard
to draw conclusions from the differences that were found, since particularly
the construct validity of this research is questionable.

Cottle also investigated time perspectives with the aid of the line test. He
asked subjects to mark their own lives on a given line, and to indicate the
dividing points between the past and the present, and between the present and
the future. This research was repeated in 1994. Women marked different lines
in the two time periods, but men did not so. A person's lifecycle tended to
take up the greater part of the line. This may point to individualization of the
lifecycle. The results show that the process of individualization is not only
characteristic of the present day, but also of the seventies.
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According to Kenneth and Mary Gergen. conceptions of lifecycles show the
same narrative structures as classic literature. People often think of their lives
as a tragedy, a comedy, a romantic saga, or a fairy tale with a happy ending.
Mary Gergen asked her subjects to draw an evaluative lifeline on an x-y-axis.
She then calculated the means. This research was repeated in 1994. This
comparison of the Netherlands and the United States shows that the direction
of the lifelines of young people in both countries was virtually the same, but
that the Dutch evaluated their lives more positively. Research by Rogier
presented reference material from the sixties. Comparing the sixties with the
nineties shows that adulthood and old age are much less negatively evaluated
now than in the sixties, which may be another consequence of increased
individualization.

In dealing with the current fragmented self, the positive or negative evalua-
tions differ depending on the theme at hand. In order to investigate this, in
1994 subjects were asked to draw specific life lines regarding the five specific
themes of profession, long-term relationships, leisure time, health, and
material wealth in addition to a general evaluative line. The correlations
between the thematic lines were generally high and highly significant, as were
the correlations between the themes and the general life line. No evidence was
found of a divided self in the contemporary period.

Chapter 5 describes how Oblinger, in the 1950s, had German children write

essays about their futures. In 1993 and 1994, Dutch children were given this
task. The latter data was analysed and, where possible, compared to Oblin-
ger's results. Comparison showed that the topics, which had played a role in
thinking about the future, remained, to a great extent, unchanged over time.
Not only did the frequency of the main themes remain fairly constant, the
themes themselves proved similar in content.

In 1993 and 1994, Dutch children envisioned either a passive or an active

old age. They hoped that they would be able to lead an active elderly life.
This position is called the conditionality of happy old age: the final years will
be golden, assuming one's health holds. While this conditional thinking can be
seen as evidence of increased individualization and biographization, this is by
no means a radical shift, because the possibility of making a choice was
minimal at best and because, where that possibility existed, the number of
options for a choice-determined biography remained limited.

Essays about the future which were written in the 1960s and 1980s are

compared in Chapter 6 using MOnks' research on secondary school students as
the basis. There again, certain themes come to the fore: profession, family,
and self were most often present in both investigations. In the recent essays,
there was a conditional correlation between the themes of profession and

family for girls; no correlation was found for boys in this respect. This
correlation was made evident by a frequent use of the conjunction if or when
in their essays. This could be the result of the current double perspective for

girls, which would mean that girls are more likely to have a fragmented self
than boys.
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A comparison of the degree of fear of threatening circumstances at the
personal and societal level in the sixties and eighties shows that societal topics
provoke the most anxiety. The degree of apprehension was not high in either
period, however, and did not increase.

Chapter 7 discusses changes ill the ideal self-image. According to the
literature on developmental psychology, the emulation of a concrete other,
even to the point of wanting to be that other, plays an important role during
puberty. By identifying with ideal others, the own identity is formed. If this
behaviour is truly characteristic of a phase of development, it will always
occur at a certain age. A review of the postwar literature on educational
psychology shows that the attention given to the example and the assumed
positive effect on the own identity was most concentrated during the fifties and
sixties in the literature of the German school. In order to investigate whether
the transient enthusiasm of the educational psychologists matched a transient
interest on the part of the students, a new group of students was asked about
their ideals and role models in 1994 and 1995. The answers were compared to
similar research done in the fifties and sixties. Comparison showed that young
people nowadays, just like in past decades, have ideals and individuals they
admire. In developing an identity, however, it is not necessary to want to be
another person. In contemporary society, the uniqueness of an individual's
personality is valued more highly than any other single personal characteristic.

People change. Likewise, the future perspectives of young people have
undergone changes since the 1950s. In different fashions, what has changed
has been tested. The shifts found were less extreme than some theories would
lead  uS to believe. Therefore, the model presented in Chapter  2  had  to  be
readjusted in the final chapter. In the plot of the life-line narrative chance,
polyvalence, and multiple possibilities are currently present, in all likelihood
more so than they were in previous decades. However, their presence is still
limited. It is necessary, as it has been every year since the end of the Second
World War, to search for univalence and unity, in other words, to seek out
the core theme that runs through life; and the role of this search is a crucial
one  indeed.
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Heeft de manier waarop jongeren tegen hun leven kijken, waarop
zij zich hun toekomst voorstellen, verandering ondergaan sinds de
jaren vijftig? In dit boek wordt gekeken welke theorie&n hierover
van belang zijh. Een poging wordt ondernomen die theoriean met
empirische gegevens in evenwicht te brengen en het geheel aan te
vullen.

Centraal in De levensloop als verhaal staat de gedachte dat ieder
toekomstperspectief een verhaal is met een plot waann zowel logi-
sche voortgang als verrassing een plaats hebben Theorieen over
het hedendaagse zelf doen vermoeden dat de stij I van dit verhaal
veranderd is en dat de component van verrassing zwaarder is gaan
wegen.

De vraag of bij jongeren de stljl en de,nhoud van het toekomstver-
haal inderdaad veranderd zijn wordt allereerst beantwoord door te
kijken naar hun miniatuur-verhalen  Aan de orde komen metaforen
over de levensloop en grafische weergaven van het leven
Vervolgens wordt nagegaan welke veranderingen of constanten
kunnen worden afgeleid wanneer essays uit de Jaren v'Jftig en
zestig worden vergeleken met soortgelijke essays uit deze tlid
Hierbij gaat het om de toekomst die verwacht wordt Naast deze
verwachte toekomst is tenslotte ook de Ideale toekomst onderwerp
van onde&6ek,

Over de afgelopen decennia bleef het toekomstperspectief van jon-
geren niet exact gelijk. Van radicale verandering waar sommige
theorieen over spreken, bijvoorbeeld in de richting vanieen gefrag-
menteerd zelf in deze tijd, is evenwel ook geen sprake.
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