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Opvoeding

Hans Van Crombrugge

We zien vandaag in onze samenle-
ving tegenstrijdige fenomenen bij 

het vaderschap. Enerzijds is er een toe-
nemende aandacht voor vaders, claimen 
vaders meer hun pedagogische rol, en 
zijn ze meer maatschappelijk zichtbaar. 
Anderzijds blijven moeders het leeuwen-
aandeel in de opvoeding en zorg van 
kinderen op zich nemen en verdwijnen 
vaders makkelijker uit het leven van de 
kinderen.
Er zijn vele soorten vaders. De verzorger, 
de speelkameraad, de leraar, de discipli-
nerende vader, de niet-betrokken vader, 
de afwezige vader. Vaders kunnen ver-
schillende rollen opnemen naargelang 
de situatie en de context: een eerste kind 
of meerdere kinderen, een baby of een 
puber, een goede of minder goede relatie 
met de moeder, conflict of scheiding, 
samenwonen of niet enzovoort. Als we 
al kunnen spreken over de ’ideale vader’, 
dan lijkt dat de stimulerende vader te zijn, 
die emotioneel betrokken is, ondersteu-
nend aanwezig is en een veelheid van 
taken op zich neemt.

Liefde, maar ook controle

De relatie van een vader met zijn kinde-
ren heeft bovendien verschillende dimen-
sies die niet zonder meer samenvallen. 
Engagement en betrokkenheid zeggen nog 
niet veel over de reële beschikbaarheid 
en aanwezigheid van een vader, en even-
min over welke verantwoordelijkheden hij 
draagt. Deze relatiedimensies kunnen nog 
verder verfijnd worden in verschillende as-
pecten. Zo omvat beschikbaarheid zowel 
controle als liefde. En bij verantwoorde-
lijkheid opnemen, moet een onderscheid 

gemaakt worden tussen materiële zorg en 
relationele taken.
Heel wat onderzoek vergelijkt vaders met 
moeders. Een steeds weerkerende bevin-
ding is dat vaders minder zorg opnemen 
en meer spelen met kinderen. Ook is het 
spel fysieker. Vaders profileren zich heel 
duidelijk als vader bij de competitieve en 
prestatiegerichte vrijetijdsbesteding van 
hun kinderen. Een andere constante is dat 
na een scheiding vaders minder beschik-
baar zijn en dat ze minder controle uitoe-
fenen bij de omgang met kinderen. Deze 
algemene terugkerende bevindingen 
moeten evenwel voorzichtig benaderd 
worden: er zijn verschillende soorten 
vaders en er zijn verschillen naargelang 
cultuur en maatschappelijke context. Zo 
maakt de wijze waarop een scheiding ju-
ridisch geregeld wordt een groot verschil. 
Denken we maar aan de impact van een 
ouderschapsplan of co-ouderschap.

Poortwachter

Wie vaders zijn en wat ze doen, hangt 
met andere woorden van allerlei facto-
ren af. Vooreerst zijn er de biologische 
factoren die niet onbelangrijk blijken te 
zijn. Tussen mannen en vrouwen zijn er 
hormonale verschillen die de verschillen 
tussen vaders en moeders verklaren.
Dat is niet echt verrassend. Minder ver-
wacht is de vaststelling dat de hormoon-
huishouding van een man verandert bij 
een zwangerschap van zijn partner en de 
geboorte van een kind. En wel zodanig 
dat de man meer ’voorbereid’ wordt om 
zorgende taken op zich te nemen. Of 
vaders daadwerkelijk zorg opnemen en 
in welke mate, hangt samen met de eigen 
opvoedingsgeschiedenis. Hierbij blijken 
zowel processen van nabootsing van de 
eigen vader als het zich afzetten daar-
tegen een rol te spelen. Evenmin is het 
verwonderlijk dat genderopvattingen – de 
kijk op wie of wat een man en een vrouw 
zijn – een impact hebben op het opne-
men van de vaderrol. 
Bij dat alles is de rol van de moeder niet 
te onderschatten. Moeder blijkt wel de-
gelijk een ’gatekeeper’ of poortwachter 
te zijn, die zowel een rem kan betekenen 
voor de vader als hem net meer ruimte 
kan geven. Afhankelijk van haar opvat-
tingen over wat een goede moeder is en 
haar zelfwaardegevoel, zal een moeder 
meer of minder ruimte geven aan de 
vader. De leeftijd van de vader kan ook 
een element zijn. Oudere mannen lijken 
meer tijd te maken voor hun kinderen. 
Hierbij moet wel rekening gehouden 
worden met de werksituatie. De ’betere’ 
oudere vaders hebben veelal een meer 

comfortabele werksituatie en zijn minder 
gestresseerd. Overigens blijkt een hoge 
werktevredenheid te sporen met meer tijd 
en energie om vader te zijn.
Kinderen doen hun voordeel met een be-
trokken, beschikbare en zorgende vader. 
Het meeste onderzoek lijkt wel nauwe-
lijks steun te bieden voor een specifiek 
effect van vaders en een specifiek effect 
van moeders als ze samenwonen. Bij 
niet-samenwonende ouders is vooral de 
kwaliteit van de relatie eerder dan de hoe-
veelheid bepalend. Eigen aan onderzoek 
is dat het uiteindelijk de vraag naar nieuw 
onderzoek oproept. Dat is niet anders 
voor het vaderonderzoek. En dat geldt des 
te meer voor onderzoek over de Vlaamse 
vaders, dat toch wel erg beperkt is.

 Deze bijdrage is gebaseerd op het 
hoofdstuk ’Vaders’ in het pas verschenen 
boek ’Gezinnen in soorten’ van Karla Van 
Leeuwen & Hans Van Crombrugge (red.), 
Garant, 22 euro

Hunker bunker

Vaders in onderzoek

Er wordt steeds meer onderzoek verricht naar wie vaders zijn, wat ze al dan niet anders doen dan moeders, en wat dat 
betekent voor de ontwikkeling van de kinderen. Al dat onderzoek overzien is haast onmogelijk en ook het formuleren 
van eenvoudige besluiten en inzichten is een onbegonnen zaak. Zoals dé vader niet bestaat en er vele soorten vaders 
zijn, zo bestaat dé vader-kindrelatie evenmin. Er zijn verschillende contexten waarin vaders elk op hun manier met 
kinderen omgaan, met velerlei dimensies die niet zomaar samenvallen. Maar laten we toch aan de vooravond van 
Vaderdag proberen om enkele lijnen te trekken.
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