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Het gezin Ievert 'menselijk kapitaal' voor het scheppen van 'sociaal 

kapitaal', het vermogen tot vertrouwen, sociale omgangsvormen en 

waarden. De stabiliteit van het gezin is daarom van eminent be

lang voor de ontwikkeling van de moderne samenleving. De sa

menleving lijdt op dit moment echter aan de gevolgen van een tot 

nog toe verborgen proces: de afbrokkeling van de investering in 

menselijk en sociaal kapitaal. Oat proces moet een halt worden 

toegeroepen. 

I 
n de tweede helft van de twintig

ste eeuw is het sociale klimaat 

niet bepaald gunstig geweest voor 

het gezin als maatschappclijke 

eenheid binnen de samen-

leving Dit geldt met name 

voor maat<,chappelijk on

derzoek en hct intellectu-

elc Ieven. In 195S 

volgers binnen de hoofdstroming van 

de sociale wetenschap '>tonden een 

stcrk gezin en het ideaal van een mo

derne samenleving lijnrecht tegenover 

elkaar. llovcndien zagen 

beschrecf de Amerikaanse 

socioloog C Banfield in 

ziJn uiterst invloedrijke 

hoek The i\ lora/ Has is of a 

Tlacktl'ard Society' her socialc 

Ieven in 1\lontegrano. een 

dorp in het zuidcn van 

ltalie. Dr A H!lbisc!J 

pcdagogen en psycholo

gen het gezin a\<, de bron 

van de 'autoritaire rer

soonlijkhcid' die geduren

de de hoogtiJdagen van 

het ta<,cisme in Duitsland. 

ltalie en elders zoveel 

schade heeft aangericht 

Hct kwam crop ncer dat 

de moderni-,enng van de 

maat-,chappij automatisch 

met zich meehracht dat de 

Volgens Banlicld speelde wat hij aan

duidde als 'amoreel familismc' een cru

cialc rol in de stagnerende ontwik

keling van de dorpsgemeenschap. 

"Optimaliseer de materiele. korte-ter

miJ11YOordelen van het nucleaire gezin 

en ga ervan uit dat aile anderen hetzelt

de doen."' Voor Banheld - en zijn na-

rol van het ouderwetsc gezin werd on

dergraven. De fcministi<,che bcwcging 

bcschouwde het huwe\ijk en hct gezin 

a\<, eeuwenoudc, knellende handen die 

de emancipatic van de vrouw in de weg 

stonden. ldcecn die in de maat<ichappij 

Ieven, vinden hun weg naar de politick, 

centra\i<,atie van scholetl, hervormingen 
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binnen gcmeenschappcn, opbouw van 

sociale zckcrheid en nicuwe echtschei

dingswctten waren allemaal bedocld 

om pcrsooni1Jkc autonomie, zelfbc

schikking en individualisering mogclijk 

tc makcn. 

llinnen de cconomie Iedden vergeliJk

hare opvattingen. Economen maakten 

modellcn vCJn een welvarcnde maat

schappiJ zondcr daarbij rekening te 

houden met het wcrk dat binnen huis

houdens wordt verzct. In zowel de neo

klass1eke als de Kcyncsiaansc economie 

wcrd her gczin voorgestcld als ccn con

sumpticve eenhcid, die slcchts zorgt 

voor vraag naar de goederen die in het 

'produkticvc' gcdeelte van de cconomie 

worden gcproducecrd. Zo is er in de 

wetensci1CJp niets tcrug tc vinden van 

de rol van het gezin in de economic, en 

de sociaal-cconomische omstandighe

den crvan. Zelfs structurelc verCJndcrin

gen 1n het gczinslcvcn die gevolgen 

hchhen voor de onderlinge verhoudin

gen tussen de gezinsledcn waren zon

dcr een economische thcorie voor het 

gcz1n nict tc bcgrijren. 

I )aM wCJar wetcnschapper<, nict op de 

rol vCJn het gczin 1n de modcrne samen

lcv111g wcn-;tcn in te gaan, hlcken de 

gezinsactivistcn vaCJk in een anti-intel

kctualistische houding tc bli)vcn stc

ken. DCJt geldt zclfs voor de socialc leer 

die de kerk predikte KcrkeliJkc hetrok

kcnheid hij het gczin ontaarddc vaak in 

piltl'rnalismc en ideologic De hclang

rijhte thcoretici van de Du1tsc sociCJic 

cthick in de Jaren vijhig en zestig stun

den in het gchcel niet afwijzcnd regen

over de economischc thcorie voor 

zovcr het de markt betrof, maar zij pas

ten dczc nict toe op de 'prive-scctor' 2 

Hct gczin wcrd hcschouwd als ccn 'na

tuurliJkc cenhcid' die immuun wa., voor 

de structurclc verandcringcn die in de 

modernc samcnleving plaatsvondcn. 

Dit idee had ook politicke consequcn

ties. Toen bondskanselier Konrad 

Adcnauer in 1953 werd gewaarschuwd 

voor hct feit dat hervormingen van het 

socialc zekerhcidsstelsel ernstige gevol

gcn voor het gczin zouden hehben, hc

greep hij deze boodschap niet. Voor 

hem was hct een natuurlijke zaak dat 

ouders kindcren krcgen. Pas twintig 

jaar later zette in vele westersc Ianden 

een scherpe daling van de geboortecij

fers in en kwam Adenaucrs misrckening 

aan het Iicht. 

Nu, aan het eind van de twintigste 

eeuw, is hct nog duidelijker dat het 

gezin aan grote vcrandcringen bloot

staat. Hccft dezc tendcns invloed op de 

puhlicke sfccr en vormt hij daarom aan

lciding om een actieve gezinspolitick 

tc voerenc 1\loet de samcnleving zich 

iiberhauflt wei hczighoudcn met beslis

singen die in de beslotenhcid van het 

gczin worden gcnomen of i'> dat -,lechts 

ccn uitvloeisel van ecn verouderde idc

ologiec Op deze vraag kan pas dan ecn 

dcugdelijk antwoord worden gelormu

leerd ills er cen eind komt aan de we

derzijdse achtcrdocht die nu nog 

bestaat tussen de 'klinische' cconomen 

enerzijds en gezinsactivistcn ander

zijds. Ecn wcdcrzijdsc samcnwerking 

zou juist nu tot vruchtharc resultaten 

kunncn lei den, omdat cr in de modcrnc 

economic reccntelijk instrumcnten zijn 

ontwikkeld die juist voor ons docl 

uitermCJtc geschikt zijn De in de afgc

lopcn twintig jaar ontstane gezinseco

nomic beschouwt hct gezin niet Ianger 

uitsluitcnd als consumpticve eenheid. 

De inspanningcn die ouders zich gc

troosten, worden gczien als 'invcsterin

gcn', nict aileen in mcnselijk kapitaal 

maar ook in hct socialc kapitaal voor de 

komcnde gcneratics. 
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Theorie van het menselijk 
kapitaal en de economie van 
het gezin 
Crondleggers van de 'theoric van hct 

menselijk kapitaal' en de economic van 

het gezm zijn Nobelprijswinnaar 

Theodore Schultz en Cary S Becker, 

heiden verbondcn aan de univcrs1teit 

van Chicago 1 In deze orwatting wor

den gezinnen beschouwd als produktie

eenhedcn door ti)d en geld te 

inve'>leren in de per-,oonlijke en intel

lcctuclc ontwikkeling van hun kinderen 

'produceren' ziJ immcr<; memeliik kapi

taal.-1 Tijdgenoten waren onthutst over 

dczc thcoricen, die al' economi-,tisch 

werden ervaren en de onderliggende 

waarden van het gezin lekcn aan tc tas

tcn. l)c vooruitgang van de wcten-;chap 

was echtcr niet te stuiten: Hecker kon 

aantoncn dar loon~verhogingen voor 

vrouwcn op de arhcJd<;markt noodzake

lijkcrwiJ'> dtect hadden op inve<;terings

besli-;singcn, doordat de kmtcn van hct 

opvocdcn van kindcreo c_q_ de hicrblJ 

gcdcdde inkomsten stcgcn_ H1j toondc 

aan dat hct aantal kindcrcn c11 de bvali-

tc1t van invcstcringcn in de eigen nako

mclingcn omgekccrd cvenrcdig waren_ 

Dit hedt tot gevolg dater mmder kin

dcren gehoren worden wanneer de 

'nonncn voor mensclijk kapitaal' stlj

gen_ l::n ten <;lotte maakte hij duidelijk 

dat de vcrhoging van hi)',tandsuitkcrin

geJ1 en het verzwakken van dc huwe

lijkshand een negatieve invloed hcbben 

op de vcrzekcringstunctie van het ge

zin, en daardoor ook op de investerin

gcn in mcnscli1k kapitaal. /\an dit <,oort 

economJsche modcllen ligt altijd de 

t1t1nnan1c ten grond-;]ag dar invc-;tcrin

gen zowel binnen als buiten het gczir1 

nict autnmatisch tnt qand komcn, maar 

alhankclijk zijn van stimuli die de in

vcstccrder hiertoe aanzetten_ Deze <;ti

muli be<,tonden vrocgcr in Europa, 

n1aar ook vandaag de dag nog in vclc 

ontwikkcling<;landen, uit de arbeids

kracht van volwas<,cn geworden kinde-

ren_ 

Voor de meeste arme mcnscn vormcn 

hun kindcrcn zclts dc cnigc vorm van 

oudcdagsvoorziening ,\let hct ontstaan 

van de moderne welvaartsstaat is dczc 

uit\vis<..icling ru-,'-icn de genera tic-; ( ou

dcrlijke zorg in ruil voor oudedagwoor

ziening) echter veroudcrd gcraakt 

Tocn in vee! wcstcr<,c Ianden ecn ver

plicht systeem voor oudedagsvoorzic

ningen werd ingcvocrd, blcvcn de 

oudcrs verantwoordeliJk voor de 'km

ten' die het opvoeden van kindercn met 

zich mcehrcngl, maar kwamcn de 'ba

tcn' - 1n de vorm van tockomstigc in

komsten van de kinderen - ten goedc 

aan de gcmcenschap Allecnstaanden 

en paren zondcr kindercn ziin in ccrste 

instantie tinanciecl beter at, en protitc

ren op Iaten: !eel ti1d bovendien van de 

inkomstcn van andermans kindcrcn- zo 

wordt de oorspronkclijke pcr--,onnliJke 

uitwi.,~eling tu.,.,en de generatics vcr~ 

vangen door een herverdeling tu<;<;cn 

ouder<; en niet-ouders 

De oudere genc:ratic als gchecl i' ook 

vandaag de dag nog steeds alhankcliJk 

van de arhcid van jongcrc gencratic~, 

maar de alzonderlijkc lcden zijn zich 

dcze athankclijkheid al' zodanig niet 

n1eer be\vusr. Hinnen de tegenwoordig 

algemcen toegcpastc 'r,ry-ils-you-,Jo'-sys

tcmcn hedt hct individu '>lechts 'tictie

ve' claims en hoelt hij/ziJ zich niet 

Ianger zorgen te maken over de werk

ncmer' van de toekomst_ Hoc zal dit 

sv<;teem op de lange duur uitwcrken~ 

Hct politickc systccm wordt gcdomi

nccrd door oudcrcn, die ecn nog <aecds 

grociend aantal stemmen kunncn uit

brcngen en er natuurliJk op uit zip1 hun 

positie te hestendigen Hct is cchtcr de 



vraag of de hoog orgelcidc hcrocr,hc

volking van de eenentwintig'>te eeuw 

wei gcnocgcn zal ncmen met inhoudin

gen van 50 procent of zc\f., mecr [n 

omdat de gezinncn steed<, klciner wor

den, wordt het fundament van de wel

vaarhqaat ook op dat front onder

graven Hct lijkt daarom van cruciaal 

helang hervormingen door te voeren 

om de stahiliteit van de wester<,e <,a-

n1cnlcvingcn tc garandcrcn.'i 

kindcren crnstig aangeta-.t. De ouder i'> 

ofwcl werklom of brcngt grotc delcn 

van zijn/haar tijd door op het door

gaam .,Jccht hctaaldc wcrk. Na ccn 

scheiding ligt de levensstandaard van 

kinderen daarom veellager (tot zelfs de 

hclftl dan tocn zc nog decl uitmaakten 

van een complect gezin. Kinderen uit 

vaderloze gezinnen ziJil daarnaast nog 

meer in het nadeel doordat ze het in 

hct ondcrwij'> mindcr ver hrcngcn, hct-

geen op zqn heurt weer invloed hedt 

lli11nen het kader van de theone van op hun toekom<,tige inkomempos1tie. 

het menscliJk kapitaal zijn nog andere Ook loren zij mecr kan., orn op hct 

argun1entcn aan te voeren. 

Len geslaagd arheidslcven 

en pcr<,oonliJke vervulling 

vimlcn hun oor<,prong in 

ccn gcvocl van cigcnwaar

de en het hedw111gen van 

de impul<,1vite1t. Deze ha

'" wordt voornameliJk 

hi11nen het gez1n gelcgd. 

Fmpirisch onderzoek on

der anne gezinnen i11 de 

Vercnigde Staten maakt 

duideli1k dat de aanwczig

heicl van heicle oudcr'> 

voor kindcren van groot 

helang is. Modcrnc <,oci

aal-economi'>che ontwik-

----------- '>lechte pad te geraken 

Lag ere 

investeringen in het 
l\1aar ook Jonge mannen 

hehhen hun pmitie in het 

Ieven traditioneel gczien 

doorgaan<, aan het huwe

lijk en het ouder<,chap te 

danken, "Voor aile ra'>'en 

en aile lccfti)clcn geldt dat 

gehuwdc mannen Ianger 

Ieven clan ongehuwde 

mannen en dat ze mindcr 

vaak gctrof fen worden 

door moord, zelfmoord, 

ongelukkcn en gcestes

ziekten. De mi.,daadciJkrs 

menselijk kapitaal 

van kinderen 

vormen onder 

andere een cruciale 

factor in de 

verklaring van 

stijgende 

misdaadcijfers. 

kelingen helcmmeren echter voor

namelijk de hetrokkenheid van vaclcrs -

waardoor er steed., mecr eenoudergc

zillnen ontstaan. Het kit dat de banden 

tu<,<,en de generatiC'> zowel hinnen als 

huitcn het gez1n en de familic zwakker 

worden, moet niet zozeer worden ge

zicn a\., hct gcvolg van vcrandcrcnde 

waarclen ('inclividualiscring'), maar eer

dcr als aanpa<,<,ing aan de dra'>li'>ch ver

anderclc '>timuli 111 nwdcrnc wcl

vaart<,<,taten. Nicttemin zijn de gevol

gcn crvan crnstig In het gcmiddcldc 

eenoudcrgezin (met n1ee<,tal de moeder 

als gczill'>hoofd) is de pmit1e van de 

( IJV 7 H% 

voor gehuwdc mannen 

liggen lager dan voor ongehuwcle, en 

de inkomcm zijn hogcr Hct huwclijk 

i., een hron van aamporingen - de 

noodzaak om een rartncr tc onclcrhou

clcn, kinclcrcn tc vcrzorgen en een huis

houden draaiend te houden die het 

vermogen tot zelfbchccrsing vcrho

gen."<• Dcrhalve vormcn lagere inve<,te

ringen in het men.,elijk kapitaal van 

kinderen (met name van de kant van 

vader<,) cen crucialc factor in de verkla

ring van de stijgende misdaadcijfer'>, de 

daling van het oplcidingsniveau en de 

afbrokkeling van hct socialc gcdrag in 

een groot aantal westerse Ianden. In dit 
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verband i'> her duidelijk dar de stabili

teit van het gezin - als belangrijke 'pro

ducent' van menselijk kapitaal van 

eminent belang i'> voor de toekom'>tige 

ontwikkeling van de moderne samenlc

ving. Daarom getuigl de inzet voor een 

acticve gezin'>politiek niet van een nos

talgische, ideologische instelling, maar 

Ievert deze ecn bijdrage aan het veilig

stellcn van de lange-lennijnvoordelcn 

van wederzijdse samenwerki ng. 

Sociaal kapitaal en 
vertrouwensrelaties 
Recentelijk is er, naar aanleiding van 

nieuwe sociologischc en politicologi

sche theoriccn met bctrekki ng tot het 

zogenaamdc 'sociale kapitaal', een dis

cussic ontstaan die cen beter inzicht 

kan verschaffen in de bctckeni'> van het 

gezin voor de samenleving. De term so

ciaal kapitaal is voor het eerst gebruikt 

door socioloog ]ames Coleman uit 

Chicago. 7 Llit een empirisch onderzock 

naar de verschillcn in schoolresultaten 

tussen particuliere en openbarc scholen 

kwam naar voren dat katholieke scho

len op dit gebicd verreweg de beste 

prestaties leverden. Coleman schred 

deze bevindingcn toe aan het lcit dat 

deze scholcn in de structuur van een 

kerkelijke gemeente zijn ingebed 

Dankzij dit fcit kunnen de normen en 

waarden in aile lcvenssferen van de 

leerlingen worden aangelcerd en ver

sterkt, waardoor ze aan 'betrouwbaar

heid' winnen. De belangrijkste vorrn 

waarin deze verbondcnheid tussen 

school en ouder<, gestalte kreeg, was de 

vrijwillige deelnamc van ouders, met 

name moeders, aan schoolactiviteiten. 

Het 'sociale kapitaal' dat op deze wijze 

grotendeels door vrijwilligers wordt ge

crecerd, Ievert ecn hijdrage van over

wegcnd be lang aan hct succes van dcze 

scholcn op religieuze grondslag en 

speelt een cruciale rol bij hct 'creeren 

van menselijk kapitaal' Waaruit be,taat 

dit kapitJal nu in dit vcrhand) "Net a]<, 

andere vormen van kapitaal is -;ociJa! 

kapitaal produktief en bevordert dit het 

bereiken van bepaalde doclen die an

der<, niet gehaald zouden kunnen wor

den Zo kan een groep waarvan de 

!eden zich betrouwbaar betonen en el

kaar volledig kunnen vertrouwen. vee! 

meer voor elkaar krijgen dan een verge

lijkhare groep waarin die betrouwbaar

heid en dat vertrouwen ontbreken."s 

Hoewel Coleman de term introduceer

de, was het vooral Robert Putnam die 

in zijn uitgebreide werk de functie van 

sociaal kapitaal voor de economic en 

politiek van een samenleving mel voor

heelden hceft toegelicht. 

Zo vergeleek Putnam het functioneren 

van instellingen in Noord- en Zuid

ltalic.'' In de jarcn zcventig werd door 

middel van een wiJziging in de grand

wet de macht van Rome overgedragen 

aan een aantal nieuw gevormde rcgio

nale overheden. Twintig jJar later ma

ken zowel subjectieve als objectieve 

bcoordelingen duidelijk dat de rcgiona

le overheid het in Noord-ltalie een stuk 

hctcr duet dan in het zuiden. Zclf-; de 

betere economische pre<,taties hleken 

eerder een gcvolg dan een oorzaak te 

zijn van dcze onderlinge ver-;chillen. 

Putnam wijst in dit verband op ecn JJn

tal diepgewortelde cultuurvcrschillcn 

die zich het best Iaten omschrijven als 

een gebrek aan bctrokkenheid van bur

gers en vrijwillige verenigingen in her 

zuiden. In navolging van de omvJngrij

ke -;tudie van De Tocquevillc over de 

Amerikaanse democratic vond hij ccn 

sterke empirischc COJTelatie tussen de 

dichtheid vJn de informclc netwcrken 

en vrijwillige betrokkenheid enerzijds 

en de rolitiek-economi-;che voorsroed 

van een regio anderz!Jd'-. Deze hevin-
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di ngen slui ten goed a an bij de bred ere 

discussie over het belang van vcrtrou

wensrelaties voor de sociaal-economi

sche ontwikkeling. In zijn mecr 

populair-wetemchappelijke hoek over 

vertrouwen stelt F. Fukuyama dat cultu

relc vertrouwensbanden een soort 'soci

aal kapitaal' vormen. dat medebepalend 

is voor het economische en politieke 

functioneren van een samenleving. Zo 

vormen het gebrek aan bemiddelende 

tmtanttes en het spreckwoordelijke 

wantrouwen tussen de klassen in 

Frankrijk een belangrijk beletsel voor 

de hervormingen die met het oog op de 

economi'>che globalisering zouden 

moeten worden doorgevoerd. Als ver

trouwen ook voor het economi'>che 

functioneren van zo grote betekenis is, 

werpt dit een heel nieuw Iicht op het 

belang van het 'niet-economische' po

tentieel van ecn samenleving. "Dit ver

trouwen ontstaat niet op grond van 

rationelc ahvegingen, het vloeit vceleer 

voort uit godsdienst of ethische ge

woonten die niets van doen hebben 

met het moderne Ieven. Dat wil zeggen 

dat de mee'>t succesvolle vormen van 

modern Ieven helemaal niet volledig 

modern zipl; ze zijn met andere woor

den nict gebascerd op de universcle 

vcrbretding van liberalc economi'>che 

en politicke principes over de gehele 

~an1cnleving. 11111 

De onlangs ontstane theorievorming 

op het gcbied van sociaal kapitaal 

werpt eveneens vruchten af op het vlak 

van de herorii'ntering van ontwikke

ling'>hulp In het ver'>lag over 1995 van 

de Commi'>'ie voor Ontwikkelingshulp 

van de Orgatll',atie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling tOE

SOl wordt de theorie over '>Ociaal kapi

taill in verband gebr<1cht met de idee 

van onaflHnkelijkheid en institutionelc 

competentie van een samenlcving. 

Mecr op het microniveau wijst de 

Amerikaanse politicologe Elinor 

Ostrom erop dat plaatselijke instellin

gen, culturcel bepaalde normen en re

gels bctreffcnde wederzijdse controle 

cen belangrijke bijdrage vormen in het 

overwinncn van elementaire problemen 

tussen opdrachtgever en uitvoerder. 

Deze problcmen in de menselijke sa

menwerking zijn van aile tijden. Om in 

de woordcn van de zcventiende-eeuwse 

Schotse moraalfilosoof David Hume te 

spreken: "Uw koren is vandaag rijp, het 

mijne eerst morgen. Het strekt ems bei

den tot voordeel wannecr ik vandaag 

met u samenwcrk en u mij morgen bij

stand verleent. lk ben u nict gun'>tig ge

zind en weet dat u mij dat evenmin 

bent. lk zal derhalve geen inspanningen 

voor u verrichten en als ik voor mijzel

ve bij u werk, verwacht ik daarvoor iets 

terug. lk weet dat ik hierin kan worden 

telcurgesteld en tevergeefs op uw dank

baarheid moet wachten. Dan laat ik u 

achter om aileen te werkcn; u behan

dclt mij op dezelfde manier. De seizoe

nen komen en gaan en wij verliezen 

heiden onze oogst bij gebrek aan on

derling vertrouwen en zekerhcid."II 

Zo blekcn boeren niet in staat om hun 

voordeel te doen met onderlinge sa

menwerking, omdat de angst om uitgc

buit te worden aile pogingen in die 

richting helcmmerde. In de socialc we

tenschap en de moderne speitheoric 

wordt deze situatie een 'prisoners dilem111a' 

genoemd llij gehrek aan middelcn om 

eenmaal gedane beloften af te dwingen 

biijft niet-samcnwerken voor ieder af

zonderlijk een rationcle strategie, zelfs 

als <,amenwerking aanzienlijkc extra 

voordelen oplevcrt. In cen cultuur die 

wordt gekenmerkt door een diep wan

trouwen is hct enorm moeilijk om de 

hoofden bij eikaar te <;tcken teneinde 
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gocderen die van puhliek he lang zijn te 

tinancieren of rcgcls ter bevordering 

van sociale en economische samcnwer

king tc wijzigen. Dit prohleem is zells 

niet door concurrentie op te lmsen, 

omdat ook een markteconomic geba

seerd is op een kadcr van instellingen 

die algcmeen worden erkend. In dit 

Iicht is sociaal kapitaal, als middel om 

samenwerking en een minimale over

eenstemming te bewerkstelligen, on

ontbeerlijk voor het succcs van een 

samenlcving - en dat geldt zowel voor 

ontwikkeldc als ontwikkelingslandcn 

maar voortschriidt, vormt de dominan

te positie van gezinsbandcn niet Ianger 

een belangrijk problccm. I In zekcre zin 

toont de snellc neergang van WANC 

op de uiterste competitieve markten dit 

duidelijk aan) Het is cerder precies an

dcrsorn. Voor de rol die traditionecl 

door het gezin werd vervuld, is in de 

rnoderne tijd geen nieuwe spelcr rneer 

voorhandcn. Eerder hebben we gezien 

welke betekenis het gezin heeft voor 

het crecrcn van 'menselijk kapitaal'. 

Daaronder valt ook het vorrncn van cen 

persoonlijkhcid die in staat is samcn

werkingsrelaties aan te gaan. Of, om de 

stelling van Coleman om Wat betekent dcze theorie 

over sociaal kapitaal nu 

voor de gezinspolitiekc 

Het wetenschappelijk bc

wijs is niet watcrdicht. In 

navolging van het 'amorele 

familisme' van Banfield 

Wat gezinnen 

tegenwoordig nodig 

hebben is niet 

te draaien, het gezin Ievert 

'menselijk kapitaal voor 

het crecren van sociaal ka

pitaal', hct vennogen tot 

vertrouwen, sociale om

gangsvormen en waarden, 

op grond waarvan volwas

senen hun eigenbelang in 

een breder kader kunnen 

plaatsen. Uit de pedago

giek weten we dat het 

enorm belangrijk is dat 

zozeer meer geld, 

stellcn Putnam en maar eerder 
fukuyama dat sterk hierar

chische gezi nsverhoudi n

gen een belemmeri ng 

kunnen vormen voor het 

ontstaan van 'horizontale' 

relaties op het punt van 

structurele 

veranderingen in 

hun omgeving. 

sociaal kapitaal Zelfs economische 

nadelen van beruchte vormen van fami-

lisme komen duidelijk naar voren wan

neer een bedrijf een bepaaldc grootte 

bereikt heeft Fukuyama noemt het 

voorbeeld van de Amerikaanse soft

ware-gigant WANC Cooperation 

llinnen het bedrijf werd opposittc ge

voerd toen de Chinese grondlcgger be

sloot ziJn zoon als opvolger te 

benocmen en daarmee, tot grote telcur

stelling van de managers, inging tegen 

meritocratische principes. 

De antithesc tussen sterkc gezinnen en 

'civil society' is echter slechts schijn. 

Cezien de omstandigheden Wilarondcr 

de modcrnisering in wcsterse Ianden a!-

een kind in zijn cerste le

vensjarcn een basisvertrouwen ontwik

kelt. Als dit 'oervertrouwen' niet wordt 

gcvonnd, blijkt later in het Ieven dat 

dit absoluut onvervangbaar is. Dit ver

trouwen en dit gevocl van eigenwaarde, 

die ontstaan door de positieve ervarin

gen binnen het gezin, maken dee! uil 

van de individuele aanleg op grond 

waarvan cen mens vertrouwcn en rcla

ties van wcderzijdse samenwcrking kan 

ontwikkelen zonder daarbij de eigen 

belangen uit het oog te verliezen. Niet 

aileen stimuleren deze eigenschappen 

de zelfbeheersing, ze lcveren ook een 

belangrijke bijdrage aan de samenlc

ving als geheel Ze houdcn namelijk de 

misdaadcijfers en de kosten voor de be-

CllV7B% 



5triJding hiervan op een laag niveau en 

5telkn de <,amenleving in staat zich 

door middel van 'antagoni'>ti5che 5a

menwerking' aan te pa"'en aan sncllc 

vcrandcringcn in de omgeving. Zoals 

uit het ondcrzoek van Coleman blijkt, 

hedt een gezJn<,activiteit al-. het opvoe

den van kinderen een aantal gunstige 

ncvcnclfcctell• cr ontstaat cen 'voor

raad' sociaal kapitaal, die door plaatse

lijke ovcrhcdcn kan worden ingczct om 

de welvaarts<,taat om te vormen tot een 

welvarcnde samcnleving. 

Wctcnschappcrs als D. Cambetta, 13. 

Frank en anderen wijzen er echter op 

dat <,ociaal kapitaal ook een uite!'>t ne

gatieve invloed op -.amenlevingen kan 

hebben als het voor de verkeerde doe

len wordt gcbruikt De hechte banden 

tu'>Sen de l.atijmamerikaanse oligar

chiei'n die hun eigen Ianden uitbuiten, 

de solidariteit binnen 'Ia fmniqlia' van de 

maffia, de onderlinge verwevenheid 

van traditionek autoriteiten op het 

platteland die wordt gebruikt om ver

nieuwingen tegen te houden, dit zijn 

allcmaal vef'>chijnselen die zich niet Ia

ten negcren Binnen de christelijke ge

zimtraditie is men zich tcrdege bewust 

van het feit dat 'bloedbanden' niet en

kel en aiken positid zijn en daarom 

ook nict als zodanig moctcn worden 

gddcaliseerd Om deze reden zijn ge

zinnen of families dan ook niet de bc

langrijkstc eenhedcn in religieuze 

gcmeenschappen binnen het christen

dom, maar maken zc dec! uit van de 

ovcrkocpeknde structuur van de ge 

meente. De christelijke politiek moet 

daarom ook niet het g6solecrdc gezin 

a]<, uitgangspunt ncmen, maar gcmccn

'>chap<;<,tructuren a]<, integrerend me

chanisme scheppen die een tcgcnwicht 

kunnen bieden tegen de 'plaatsbepaalde 

moralitcit' Aileen een stimulerende 'u

Ptl 1ocicty' kan gezinncn de belpende 

UlV 7 H% 

hand reiken bij de rol die zij in de mo

derne wereld spelen. Aileen een stimu

lerende 'ciPil society' kan daarbij 

tegenwicht bieden tegen de houding 

van overmatigc gcrichtheid op overhe

den en subsidies die zovecl gezin-.acti

visten kenmcrkt. Wat gezinnen 

tegenwoordig nodig hebhen, is niet zo

zeer meer geld, maar eerder structurele 

veranderingen 1n hun omgeving. 

Hiervoor i-. een -.terke vernieuwings

geest nodig - zowcl de arheidsmarkt al-. 

de gemeenschappclijkc besluitvorming 

lijken in dit verband een belangrijke rol 

tc spelcn. 12 

Gezinspolitiek en het CDA? 
Loont het voor christen-democratische 

partijen als het CDA de moeite zich 

acticf voor het gezin in te zetten? 

Moeten zij het oudcrwetsc gezin op 

hun politiekc agenda voor de eenen

twintigste ceuw zctten' Sta mij een 

laat<,te paging toe om diegenen te over

tuigen die daar nog sccptisch tegcnover 

staan. In aile westerse samcnlevingen 

zullen zich absoluut problcmcn gaan 

voordocn a is gcvolg van hct ontbrekcn 

van gezinsfuncties. Nu de grenzen 

van de naoorlogse welvaartsstaten zich 

steeds duidelijker aftekenen, zijn nieu

we concepten geboden om de groeien

de demografische problemen het hoofd 

tc hicden. Of zoa]<, FX. Kaufmann het 

stelt, het gevaar van deze problcmen 

is dat in een tijd waarin de noodzaak 

van innovatie steeds duidelijker wordt, 

er steeds minder jonge men sen met een 

ondcrnemende, op vcranderingen 

gcrichte gccst zijn die dergelijke inno

vaties kunnen uitwerken. Daarom is 

het voor politicke partijen zaak reeds 

nu op de toekomst vooruit te !open. 

In de laatste decennia is de omgcving 

van het gezin ingrijpend veranderd. 

1\liddelcn en doclen van deze politick 
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moeten daarom niet op de negentiende 

maar op de eenentwintigstc ceuw ge

richt zijn De uitdagingcn die hicr 

zichtbaar worden, zullen in het politie

ke krachtenveld minstens evcnveel be

lang krijgen als de milieuproblcmen die 

op dit ogenblik in wcsterse samcnlevin

gen zozeer onderwcrp van gcsprek zijn. 

Het behoud van gezinswaarden, maar 

dan vcrtaald in nieuwe vormcn van 

activiteiten en vernieuwcnde voorstcl

lcn, zouden wei eens een bclangrijk 

concurrerend onderdeel van de inzet in 

de christclijke politiek kunnen worden. 

En dat komt doordat dit alles zich at

speelt in een samenleving die lijdt aan 

de gevolgen van een tot nog toe ver

borgcn proccs: de afbrokkeling van de 

investering in menselijk en sociaal kapi

taal. 
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