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De vrijheid is toegenomen, we
hebben meer keuzes dan ooit.
Maar temidden van die vrijheid
zoeken we ook sturing, van
mensen die helpen ons te
oriënteren, zegt socioloog Christien
Brinkgreve.

Als ik mijn kinderen vertel waar dit
boek over gaat, herkennen ze het
thema meteen en zeggen ze: 'Dat
gaat over mij'," schrijft Christien
Brinkgreve in haar nieuwe boek.
Het thema daarvan is gezag: dat is
tegenwoordig nergens
vanzelfsprekend meer - niet in het
gezin, niet op school en niet op het
werk. Die teloorgang van het gezag
valt uit te leggen als goed nieuws,
als teken van toegenomen
mondigheid van burgers. Maar er is
ook iets verloren gegaan, schrijft
Brinkgreve. En haar kinderen,
twintigers, begrijpen precies wat ze
daarmee bedoelt. Zij kennen 'het
verlangen naar gezag', zoals de
titel van haar boek luidt.

Wat herkennen de twintigers van
nu in dat thema?

"De ruimte die jongeren nu hebben
om te kiezen is veel groter, veel
minder begrensd dan vroeger. Wat
willen ze met hun leven, welke
studie moeten ze bijvoorbeeld
kiezen, wat past bij hen? Ze
kunnen heel ver en heel hoog
reiken. Maar dat vraagt zelfkennis
en interne sturingskunst. Ze
hebben behoefte aan houvast, aan
oriëntatie bij al die keuzes. Die
vrijheid en het verlies van houvast
dat daarmee gepaard is gegaan,
daarover gaat mijn boek. Grond
onder de voeten, daar hebben veel
jongeren behoefte aan - en niet
alleen zij. Maar hoe zien de nieuwe
vormen van gezag eruit die je
daarvoor nodig hebt?"

Hadden de veertigers of de

zestigers van nu niet dezelfde
ervaring toen zij rond de twintig
waren?

"Ik denk dat het nu anders is, zich
nog heviger voordoet. Voor mij was
het dominante gevoel als twintiger
dat er een wereld te winnen was.
Dat ik niet de gebaande paden
hoefde te volgen, dat ik niet
hetzelfde leven als mijn moeder
hoefde te leiden. Ik kon gaan
studeren. Ik hoefde, hoewel ik jong
getrouwd ben, geen huisvrouw te
worden. Ik kon een zware baan
hebben én moeder zijn. Dat zijn
voor twintigers nu
vanzelfsprekendheden, maar toen
was dat anders."

"Dat verschil heeft ook te maken
met het onderscheid tussen vrijheid
waarvan en vrijheid waartoe. In de
jaren zestig en zeventig, toen ik
twintiger was, werd op allerlei
gebieden gestreden tegen
bevoogding, tegen betutteling.
Maar een strijd om je ergens ván te
bevrijden is veel makkelijker dan
wat daarna komt: bepalen waartóe
je je precies wilde bevrijden.

"Neem het feminisme. Daarin ging
het om bevrijding van mannen,
tegen de ondergeschikte positie
van vrouwen. Zolang zo'n strijd
duurt, is er geen onduidelijkheid.
Maar daarna? Wat is een bevrijde
vrouw? Is dat een carrièrevrouw
met aktentas en scherp gesneden
pak, die zich kan meten met
mannen? Of is daarmee ook iets
verloren gegaan, moeten juist
vrouwelijke kwaliteiten hoger
gewaardeerd worden?"

"Je moet sterk in je schoenen staan
om de weelde van de vrijheid te
kunnen dragen, om je weg te
vinden met al die keuzes die je kunt
maken, zonder weg te drijven. Dat
is de keerzijde van die vrijheid, de
last ervan. Want als je de vrijheid
hebt om veel verschillende keuzes
te maken, kan je ook verkeerde
keuzes maken. En als je dat doet,
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is dat je eigen schuld. Dus het komt
er wel op aan. Voor een vorig boek
sprak ik een jonge vrouw die over
haar generatie zei: 'Wij hebben een
hang naar dwang'. Dwang - of
gezag - kan houvast bieden."

Dat dat gezag niet meer bestaat,
althans niet meer als
vanzelfsprekend gegeven, heeft te
maken met democratisering,
individualisering en ontzuiling. "Er
is niet één oorzaak, één kiem aan
te wijzen", zegt Brinkgreve. "Het
zijn verschillende processen die in
elkaar grijpen en op heel veel
terreinen doorwerken." Diverse
malen noemt zij in haar boek ook
het feminisme: dat heeft eveneens
bestaande gezagsverhoudingen
ondergraven. "Met deels ook
onbedoelde en onvoorziene
gevolgen", voegt zij er in dit
gesprek aan toe.

Alleen al het gegeven dat het
leraarschap vooral op de
basisschool een vrouwenberoep is
geworden, heeft andere
verhoudingen geschapen.
"Jongens missen een rolmodel.
Daardoor komen ze er op school
bekaaid van af. Ze moeten zich
aanpassen aan vrouwelijke
omgangsvormen. Jongensgedrag
wordt al gauw als te wild gezien."

Die feminisering van het onderwijs
heeft meteen ook gevolgen voor
het gezag van de leraar. Want nog
altijd is 'de wet van Sullerot' van
kracht, zoals sociologen het
noemen: naarmate meer vrouwen
een bepaald beroep gaan
uitoefenen, verliest dat beroep
vanzelf aan status.

Volgens die wet leidt het enkele feit
dat tegenwoordig meer vrouwen
leraar, rechter of arts zijn al tot een
aantasting van het gezag zoals dat
vroeger gold.

"Een heel wrede wet", zegt
Brinkgreve. "Maar de conclusie
moet natuurlijk niet zijn dat de
toestroom van vrouwen naar
beroepen met veel status maar
moet stoppen, om het verval van
gezag tot stilstand te brengen.
Want het is belangrijk dat het
aantal mannen en vrouwen in zulke

beroepen elkaar in evenwicht
houdt. Ooit zal die wet niet meer
opgaan, mag je toch hopen."

Maar toch, gaan vrouwen niet ook
gewoon anders met gezag om dan
mannen?

"Deze tijd is er een van zoeken
naar vormen van gezag die nog
werken. En inderdaad, mannen
gaan nog steeds makkelijker met
gezag om, oefenen makkelijker
gezag uit dan vrouwen. Mannen
hebben er nu eenmaal al
eeuwenlang ervaring mee, en ik
geloof wel dat overerving van die
ervaring een rol speelt."

"Maar die verhoudingen liggen niet
vast. In de psychoanalyse, die
werkt met archetypes, staat het
mannelijke of het vaderlijke voor
gezag, voor ratio, voor verbinding
met de buitenwereld. Het doel van
de emancipatie is nu juist dat zulke
archetypes worden losgelaten, net
als de rolverdeling die daarbij hoort.
Dat gebeurt ook, en dat is winst.
Maar het duurt waarschijnlijk een
paar generaties voor vrouwen net
zo vanzelfsprekend gezag
uitoefenen als mannen. Nu zie je
nogal eens dat vrouwen in
machtsposities doorslaan en heel
rigoureus gaan optreden. Of juist
gezag verliezen omdat ze er niet
mee om kunnen gaan."

In het gezin hebben moeders én
vaders minder gezag, schrijft u.
Maar is dat wel zo? Of wordt
ouderlijk gezag nu vooral anders
uitgeoefend?

"Het gebeurt in elk geval anders, ja.
Als het goed gaat. De verhouding
tussen ouders en kinderen is
opener, het gaat meer over en
weer, in overleg. En dat gaat ook
lang door. Ik ben zelf wel eens
verbaasd over hoe vaak mijn
kinderen mij nog steeds kwesties
voorleggen, me even iets willen
laten weten, me als een soort
oriëntatiepunt gebruiken. Het gaat
allang niet meer over regels, over
'zo moet je het doen'."

U beschrijft de opvoeding door uw
eigen ouders; het gezag dat zij
afdwongen door hoe ze waren, was
belangrijker dan de rol van regels.
Is er wel zo veel veranderd?

"Toch speelden duidelijke regels
vroeger een veel belangrijker rol.
Over wat voor kleding je hoorde te
dragen bijvoorbeeld; dat verschilde
per klasse, je kon aan iemands
kleren zien uit wat voor gezin die
kwam. Of over hoe je als mannen
en vrouwen met elkaar hoorde om
te gaan, en als ouders en
kinderen."

"Een woord als gehoorzaamheid,
dat hoor je nu nauwelijks meer.
Mijn ouders zeiden op de vraag
waarom iets wel of niet mocht nog
wel eens: 'Omdat ik het zeg'. Als ik
dat tegen mijn kinderen gezegd zou
hebben, hadden ze waarschijnlijk
geroepen: 'Wat krijgen we nou!?'
Anderzijds, ik heb van mijn
kinderen ook wel eens te horen
gekregen: 'Als je wilt dat we iets
niet doen, moet je gewoon nee
zeggen, hoor'."

De roep om de terugkeer van
gezag wordt sterker. Maar ouders
vinden dat vooral ándere ouders
meer gezag over hun kinderen
moeten uitoefenen. Over zichzelf
zijn ze tevreden. Hoe beoordeelt u
dat?

"Ja, dat blijkt ook uit ander
onderzoek: het zijn anderen die
aan banden moeten worden
gelegd, niet zijzelf. Maar ook al zijn
ouders over zichzelf als opvoeder
redelijk tevreden, ze voelen zich
ook vaak onvast in hun
opvoedingskoers."

Toch blijkt ook steeds weer uit
onderzoek dat Nederlandse
kinderen de gelukkigste ter wereld
zijn...

"Met de meeste kinderen in de
meeste gezinnen gaat het goed,
dat denk ik ook. De opvoeding
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verloopt voor kinderen veel
prettiger dan een paar generaties
geleden, vrijer en opener. Maar
intussen is er toch iets aan de
hand. Er wordt te makkelijk gedacht
dat vrijheid een groot goed is en
dat iedereen dat wel aankan.
Niemand geeft uit zichzelf vrijheid
op; als jou gezegd wordt wat je
moet doen, zeg jij waarschijnlijk:
'Daar heb jij niets over te zeggen'."

"Maar tegelijkertijd is er toch ook
behoefte aan richting, aan
structuur, aan nieuwe vormen van
gezag. Nee, ik zie geen reden om
alarm te slaan: help, het gaat mis in
dit land. Maar vrijheid en
verbondenheid horen bij elkaar. Het
is goed om dat onder ogen te zien
en te zoeken naar omgangsvormen
die daarbij passen."

Brinkgreve ziet die nieuwe
omgangsvormen al op het gebied
van werk. Ze sprak voor haar boek
met organisatiedeskundigen en
mensen die in verschillende
soorten bedrijven werken. Her en
der ontstaan andere vormen van
binding van mensen met hun werk
dan die op grond van hun plek in
de hiërarchie en de daarmee
verbonden gezagsstructuur.
"Verbinding is het woord dat het
meest valt", schrijft zij. "En daar zit
ook de kwestie: mensen voelen
zich vaak niet meer verbonden met
de organisatie waarin ze werken."

Om die verbinding opnieuw tot
stand te brengen, moeten degenen
die leiding geven in een organisatie
allereerst luisteren naar hun
medewerkers en vervolgens een
koers uitzetten. "Medewerkers
vragen twee dingen", zo citeert
Brinkgreve een bestuurskundige.
"Begrijp ons in wat we willen en
waar we last van hebben, en geef
ons richting: die kant moeten we
op."

Het woord gezag mag dan een
beladen klank hebben gekregen, in
bedrijven gaat het wel te pas en te
onpas over 'leiderschap' .

"Van zoiets kan ik heel vrolijk
worden. Ik heb het mensen letterlijk

horen zeggen over hun werk:
'Gezag? Nee, daar doen we niet
meer aan, dat is iets van vroeger.'
Oude gezagsverhoudingen voldoen
niet meer, maar intussen is er wel
een grote behoefte aan leiding.
Gezag is erkende macht, maar hoe
krijg je die? Dat kan alleen maar
door te luisteren, door erachter te
komen wat mensen willen en
kunnen en daarna een richting aan
te geven: daar gáán we voor.
Mensen moeten gemotiveerd
worden, zich betrokken voelen. Dat
kan alleen maar door contact - dat
klinkt soft, ja, daarom duurt het ook
altijd even voor ik het m'n mond uit
krijg."

In veel bedrijven gaat het juist de
andere kant op: veel wordt
vastgelegd in protocollen, er wordt
afgerekend op meetbare resultaten.

"Er zijn tegengestelde trends
gaande, dat klopt. Maar ik vind
vooral die tegengeluiden en
tegenbewegingen interessant. Het
zijn nu misschien niet meer dan
contrapunten, maar ik denk dat die
sterker worden. En dat hoop ik ook.
Het is niet te voorspellen welke
trend dominant wordt. Uiteindelijk
moet er een nieuw evenwicht
ontstaan; het verlangen naar ruimte
voor individualiteit blijft groot, maar
vrijheid vraagt ook afstemming en
regulering. Want zonder regels
belanden we in een jungle."

Kan wat u bepleit ook bij de
overheid en in de politiek?

"Dat denk ik wel. De politiek heeft
lange tijd te weinig voeling gehad
met de behoeften en noden van
burgers. Na de opkomst van Pim
Fortuyn en de PVV zijn politici juist
hun best gaan doen om al die
wensen maar in te willigen en zijn
ze veel te gevoelig geworden voor
opiniepeilingen. Maar dat is niet de
manier. Het gaat erom dat de
politiek in contact staat met de
burgers en luistert en vervolgens
beleid ontwikkelt dat richting en
hoop geeft, waar mensen zich bij
betrokken voelen."

"Utopisch? Nee, goede bestuurders

en politici kunnen dat."

Christien Brinkgreve

De relaties tussen de seksen en
tussen de generaties, gevoel,
gedrag, moraal en de geboden van
deze tijd, dat zijn een paar van de
thema's waarmee Christien
Brinkgreve (Amsterdam, 1949) zich
bezighoudt. Zo schreef zij de
afgelopen jaren boeken over het
moederschap, over mannelijke en
vrouwelijke kwaliteiten op het
gebied van leiderschap, over de
veranderende grenzen tussen
jeugd en volwassenheid en over
het belang van zelfkennis.

Brinkgreve is geboren in 'een
familie van leraren, kunstenaars en
een enkele dokter', zoals ze het zelf
omschrijft. Ze studeerde sociologie
aan de Universiteit van Amsterdam
en promoveerde daar in 1984 op
een proefschrift over de
geschiedenis van de
psychoanalyse in Nederland. Kort
daarna werd zij hoogleraar
vrouwenstudies in Nijmegen, aan
wat nu de Radboud Universiteit
heet. Tegenwoordig is zij
hoogleraar sociale wetenschappen
aan de Universiteit Utrecht.

Haar nieuwe boek 'Het verlangen
naar gezag. Over vrijheid,
gelijkheid en verlies van houvast'
(ISBN 978 90 450 2230 7, 251
pagina's, € 21,95) verscheen bij
uitgeverij Atlas Contact in
Amsterdam.

,,
Gezag is macht die wordt erkend.

Je krijgt gezag als je eerst naar
mensen luistert en dan de richting
wijst en hen betrokken houdt,,

,,
Er wordt te makkelijk gedacht dat

vrijheid een groot goed is en dat
iedereen dat wel aankan,,
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