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Ondanks demografische ontwikkelingen die op het eerste gezicht 

het tegendeel suggereren, blijven in heel Europa huwelijk en gezin 

in de waardepatronen van de bevolking uiterst belangrijke waar

den vertegenwoordigen. De opvatting dat een kind een vader en 

een moeder nodig heeft, heeft in de recente periode juist sterker 

postgevat. Dit blijkt uit de resultaten van de European Value 

Study. Het is een maatschappelijk hoogst relevante uitdaging en 

opgave om zich op een niet-conserverende, innoverende manier 

met huwelijk en gezin in te Iaten. Van de overheid vraagt dat een 

activerende opstelling. 

N 
ooit ecrder in de ge,chic

derm hchben 

rclatic- en 

gezinsvor

ming in de Europc<,c ian

den in de deccnnra na de 

Twccdc Wcrcldoorlog in 

zo kort tijdshcstek zo in

grijpcnde verJndcringcn 

ondergaan. Dezc vcrande

ringcn ~taan niet up zich

zcll. Ze zijn vcrhonden 

met cr1 maken dee! uit van 

vcr<,prcidt, en hoc dit op verschillcndc 

i11aahchappclirkc tcrTl"inen 

zijn uitdrukking vindt ' De 

inlnm1atic i'> vcrzameld 

door middel van ccn mon

dclrngc cr1quctc onder de 

hevolking van ecn grout 

aantallanckn.' 

In dit hctoog staat hct tn

rein van rclatic- en gczin-;

vorming centraal. Wl"lkc 

waardc wmdt in ver,chil-

de vcrschuivingen rn waar- Dr. PAi\1. umr dm Akkcr lcndc dclen van Europa 

den en waardcnpatrcmcn in de we'>tcr'>c 

wercld, die plaatsvinden vulgcns cen 

permanent doorlopcnd modcmi<,cring<,

proccs. Analyse' van gcgevcn<, die vcr

zameld wcrden in het kader van de 

E11mpwn V!Illle\ St11dy rEVS) makcn hct 

mogcliJk na tc gaan up welkc wijze dit 

modemiseringsproct"<, zich over Europa 

toegckend aar1 huweliik en gczin, en 

met wclke waardcn worden huwclijk en 

gezin vcrboncknc Hecft de ver<,pr-ci

ding van het modcrniscring'>proce<, cr

toc gcleid dat cr minder hclang wordt 

gchecht aan zogenocn1de gczrnswaar

denc De ondcrzocksre,ultatcn van de 

EVS lcidcn tot ecn g<:nuancccrde vrsic 



op de cllccten van modcrni,c-ring i11 de 

'leer van IHt\\eliik L'll gczin 

In terpreta tiekader 
I a ten we ecr't v·a<,htellen wal we onder 

hct m<Jdcrf1J<..,LT11lg...,proc_c..., \'CJ'-.lZIZill. J)c 

rnd1\'ldu,111'-.LTI!lg kZln \\'ordcn JJngc

mcrkt a\-, het hcbngritk,te kcnmcrk van 

de nwclcrnr<,nir1g \Vii vcr<,t~ar1 daar

ondcr het proce' cbt V'l't\\'ilq tlJZH de 

tocnenlende autonomre van rndrviducn 

d1c z1ch 111 opvJttingcn en gcdrJgingcn 

in <,tel'll, minc!ne mate latcr1 Jerden 

door gcwoontcn en trod1t1c door voor

'chrdtcn van kerk, tzlmrlie, huurt en lo

kZtlc gcmccn<..,chJp Hct gcvolg LiJZtr\'Zlll 

r' dat vanzeJI,prekendhedcn verdwtl

netl en dat mcmen hit de kcuzen die 

zii mJkcn voor hun gcdrag1ngcn '->teed..., 

mecr hun pcr<,<Hrnlitke voorkcuren wil

kn cr1 kunncn Iaten gel den I lat vcrei<,t 

lbt lllL'l'rdcn: gcdrag-.vormcn zll<.., gcliji-:.

\\'JZlrdJgc altcrn(1ticvcn en a\..., <..,o( iaal 

gc(lL( cptccrdc optic'-. JZIIl n1cn.:...cn voor

\iggcn. [ )Jt prinupc von plurilonncring 

r' daarmee onlmmakeli1k aan de indivi

duaJi,cring gckoppeld. In de prin1arr-c 

relatrl',kl'r houdt cbt 111. dat niet alleC"n 

het huwclqk a\, volwaarc\rge kdvmlll 

<,ociaal geacceptccrd worck maar dat 

dit ook geldt voor anderT lcdvormen. 

zoa]..., <..,onlcnwoncn ollccn \\'oncn, kln

dcrloo<, hi qvcn. rn een ccnoudergezi n 

Ieven. etc. 

( lm on' rrllcrpretatiekadcr voor de ont

wikkelrngen in \Ve,t- en Omt-l:uropa 

op het terrern van ck primarre kdvor

men tC' comp\ctercr1. client de economi

'chc orltwikkeling te worden genocmd. 

Hct indivrdua\i,ering<,proce<, i' cen pro

cc<, met cen verlcden, met worte\, in de 

Vcrlichtrng en rn de Fran<,e Revolutie 

maar dat '"Ill' in eC'n <,troonwer<,tlelling 

raakt. \)c JMen zc<,tig in Wc<,t-[uropa 

vormen zo'n pniodc, cer1 periode diC' 

vooral in het tckerl <,L1Jt van de uit

houw \'Oil de vcrzorging-,-,taat die kon 

gcclijcn hii gratic van ccn gun-.t1g cco

nomr,ch klin1aat De ecorwmi<,che 

groc1 en de vcr<..,pr< .. 'lding en vcrdcling 

van die groci over hrcclc lagcn vJn de 

hevolkrng zrjn le heschmrwen a\-, he

langrqke randvoorwaarden voor de 

ontplooiing von hct JndividuZlli..,cring<..,-

pmce<, 

\X'clnu de uithouw von de vcrzorging-..

<.,tattt in \'x/c-.r-Furopa i-; hcgonncn in de 

Scilndinilvt<,che Ianden. met name rn 

Zweden en I )enemMken. i\angenomcrl 

mag worden d<1t mede daardoor cen <,o

c.iaal en maahchappelitk klimaat werd 

gc-..chapcn waardoor dczc Ianden ccn 

voortrekker,rol hchhen kunnen vcrvul

lcn op het tcrrein Villl de ontwrkkeling 

van primarre leelvormen. Hct aantal 

keuzcnwgelrtkhcdcn ir1 cultureel en in 

<,tructurecl opzicht neernt toe zo luidt 

mip1 <,telling ondn invloC"d van groci 

en -,prciding van wclvJZlrt. 1\lct Ztndcrc 

\Voordcn, nlodcrni-..cring kriigt gckgcn

heid zich heter te ontplooien naarmate 

de ccononli'-lchc randvoorwaardcn gun

-.riger zqn. 

In dit concept komt hct individua\i,e

ring<,proce<, op hct terrl'in van de pri

mairc lcdvormcn in We-,t Europa - rn 

het <,poor van c!C" economi,chc ontwik

keling en de hloei v<1n de verzorging<,

.:.;raat tot ontplooi1ng von noord nllor 

zuid In aile Ianden van We,t-Luropa, 

van noord tot zuid, ziJn proce<,<,cn van 

individua\i,ering en plurilormering 

waar tc nemen, maar Ianden hevinden 

zrc.h in vcr<,chillemk <,tadia. 

En Oost-Furopa" In Omt-luropa was 

de economische ontwikkeling niet gun

<,tig. Ze hlccl duidc\ijk achtc-r hit die in 

Wc<,t-[uropa. llovendien WJ<, in cultu

recl opzicht het cnllcctivi,me van de 

communistischc <,taten lundamenteel in 
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'>lrijd met de grondslagcn van de indivi

dualisering, dat wil zeggen, met vrije 

kcuze en met de aanwezigheid van ge

drag~ai tcrnaticven. 

Gezinswaarden in het geding 
Hoc kunnen binncn het gcpresenteerdc 

intcrprctatiekader de ontwikkelingen 

worden gcduid rond huwei!Jk en gezin' 

AI gedurende <:en aantal jaren wordt 

met name in de Verenigde Staten in 

gezimwetenschappeliJke kring een lclle 

discu"ie gcvoerd rond de - al dan niet 

vcrn1cendc vcrz\vakking van gczins

\Vaardcn Cf11mily Po lues') al~ gcvolg van 

de individualiscring van de <,amcnlc

vrng. "lk zic het gczin a]., ecn imtitutle 

die in v.:rval ('dccllllc') is, en ik meen dat 

er aile rcden is om alarm tc <,]aan'', ;ddus 

Popenoc in hct gezaghehbende './ollrndl 

of A1ilniilt}c <1nd the Fi1111ily' if'openoc, 

I '!'!3:527). Vol gens de auteur zijn men

<,en rninder dan vrocger genegcn tijd, 

geld en cncrgie tc invc-.acren in hun ge

zin. l.iever inve<,teren zij, in het <,poor 

van het individualiseringspnlCe'>. rn 

zichzclf Volgem andercn is de '(,muly 

dccli11c' ecn mythe Kain I I 'J'JOJ zegt dat 

het gczin vcrandert, maar dat i'> wezen

lijk anclers dan dat hct in vnval zuu 

zijn 

Aansluitencl op cleze cliscu"'ie lijken de 

clemograhsche ontwikkelingen op het 

cerste gezicht mderdaad te wijzen op 

atonli':-.cring Vllll de -;.Jnlcnlcving en op 

verval van gczin'>waardcn. Onder ato

misering is dan een sterke toename te 

ver<,taan van mcr1scn die er de voorkcur 

aan geven als eenling door het Ieven te 

gaan, en nict Ianger ge.{ntcres:-,ccrd zijn 

in ecn duurzame relatie. ln het verval 

van gczin~waardcn venvi_jst naar een al

nemend helang dat gchecht zou wor

den aan gehorgenheid, saamhorigheid, 

partnerschap en emotiunele veilighe1d. 

Want wat kunnen we va<,tstcllen7 Er 

wordt op de eer<,te plaats in Europa 

minder getrouwcl dan vroeger. Hct hu

welijk I1Ccft op de relatiemarkt zijn mo

nopoliepositie verloren. Het moet de 

concurrentie duldcn van andere sociaal 

geaccepteerde lcelvormcn· alleen

'>laancl, ti)deliJk clan w.:l hlijvend, sa

memvonen zonclcr lormele huwclijks

sluiting; san1cn\voncn van rcrsonen van 

hetzelrde g<:'>lacht, de LAT-relatie, wo

nen in een woongroep, etc. Verdn is 

de vriJheid tot en de acceptatie van 

echtscheicling toegenomen, ook Jls cr 

kindercn in het gcding zijn, ook dat 

komt in de hevolkingsstatistiek naar vo

rcn. Hct vruchthaarheJcl"livcau i'> stcrk 

gedaald, medc door een toename van 

het aantJI hewust kinderloze vrouwen 

en parTn Oudcr<,chap I nwederschap 

vooral i<. tekenencl in clit verhand! is tot 

een optic gcworden, gecn ~ociJCJI opgc

lcgde vcrantwoorcleliJkhcid Relat1c<. 

zijn ged6nstitutionaliseerd: ze hehhcn 

steed., minder cen mi\atschappcliJkc. en 

<,teeds mecr· een persoonlijkt: hetekeni<. 

gekrcgen. 

De European Values Study 

Hypothesen 

Aan de hand van gcgcvens van de 

EurofJCr/11 V,dlle< Study warcn wij in stilat 

lltl tc gt1t111 in hoevcrrc dczc gcdachtcn

gang de toch van de cn1piri',chc \vaar

ncnling kun cloorsttEln. /_)c voorgJandc 

gedachtcngang verdcr volgcnd komcn 

we tot twec clusters van veronder'>tel

lrngcn: 

I Toenemende indivlduali,cring en plu

rilormering zullen lciden tot: ecn deva

luatie van huweli1k en gezin, een 

toencmendc rcchtvaJrdigJng van ccht

scheicling, minder traditioneel gcoricn

tecr·de opvattingen over huweliJk en 

gez1n, en over man-vrou\vrollcn en 

C llV 7 K% 



-vcrhoudlllgcn. 1 Tu""'n I 'JH I en 1990 

zal cr daarom ccn vcr~chuiving waar

nccmhaar zijn tot ecn tocncmcnde ato

lllt<.,cnng en tot ccn atncn1endc 

gchcchthcid (l(lll gcz i ns\vaa f(_it~n. 

1 Ovcrigell'> zijn voor Clmt-Furora ai

leen re<;u\tatcn uir 1991 he.,chJkbaar. 

zodat daar gecn ontwikkelingcn kun

nen worden va'>tge'>lcld. I 

dar het huwe\ijk nict cen veroudcrde 

1mte\ling i<>. De meeste verdedigcr<> er

van I mecr dan l)() rrocent van de bevol

kingl worden aangctroHen in Omt

Eurora. vooral in Polen en Slowakije 

Verra<,<,end cchrer, want niet in ovcr

eemtemming met de indivJdua\i.,erings

hypothese, is her hoge percentage van 

vcrdediger<, van het huwelijk in Europa

Noord. Daarmee wordt onze vooraf 

orgestclde hyrothe5e van 2. lndJvidua\i<;cring en rlu

riformcring zullen zicht

baar worden al<> een 

continu vcrlorend proce<>. 

en wei lang" de gcograti

<>che \ipl van Noord-, via 

Wc'>t- en Zuid- naar 

Omt-furopa Langs deze 

li1n i'> '>rrake van een afnc

mend mockrni'>cring<;ni

veau in Europa: llldivi 

dua\i,cring en rluriforme

ring zijn het mec<;t ont

wlkkeld in Noord-Furopa. 

en hct min'>t in Omr

Eurora 

Het belang van een 

gaed gezinsleven 

wardt hager 

aangeslagen dan het 

hebben van 

vrienden, hager dan 

een baan, dan vrije 

tijdsbesteding, dan 

religieuze en 

palitieke 

cen continu-proce<, van 

furopa-Noord via West 

naar Zrud en Omt niet 

hevestigd: het huwelijk 

staat in 1990 hct hoogst 

aangeschrcven in Europa

Oost en in Europa-Noord 

tv1aar waardering voor het 

huwelijk betckenr nog 

niet dar daarmee automa

tisch ook echtschciding 

zou worden algcwezen. 

lntegendecl, in de jaren 

tachtig i'> in de Westeuro

pese Ianden echtscheiding 

<,teed5 mecr geacceptcerd 

geworden. Een welwillcn

avertuigingen. 
Data uit de Europcilll \1oluc 

Study maken het mogelijk deze hypo

the.,cn aan de werkelijkheid te toctscn. 

Resultaten 

Cebleken i<; dat de resultaten slechts 

voor een deel met deze hypothesen in 

overeenstemming zijn. De werkeiiJk

heid blijkt heel wat genanceerder in el

kaar te zitten dan op grond van een 

consequent doorgedachtc (in dit geval 

modemi<;erings- ltheorie en in het spoor 

van demografi-;che ontwikkclingen, 

verwacht zou worden. De resultaten 

zien er in hoofdlijnen a is volgt uit.' 

llrtckcllis PI/II lmJuclijk en cchlldmdinq 

[en grotc mecrderheid van mensen in 

aile Ianden van Europa deelt de mening 

de houding ten opzichte van het huwe

lijk, in combinatie met een mecr 

accepterendc houding ten opzichte van 

echtscheiding, is teken van een samen

lcving met geavanceerd niveau van in

dividua]i.,ering juist omdat aan het 

huwelijk ccn zo hoge waarde wordt 

toegekend, wordt echtscheiding toc

laatbaar geacht indien het huwelijk niet 

(Ianger) adequaat tegemoet kan komen 

aan de verwachtingen en intenties van 

de partner'>. 

Dit patroon treffcn we aan in Europa

Noord. In Luropa-Oost, daarentegen, is 

de acceptatie van cchrscheiding in 

1990 lager dan in Europa-Noord, -West 

en -Zuid. In combinatie met zccr wei

nig atwi1Z1ng van hct huwelijk is hier 
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sprake van een configurati e d ie w ij st op 

een sa men leving di e minder geïndivi

duali seerd e n daa rm ee minder gemo

derniseerd is. 

De interpretat ie daarva n is , dat de (di s

cussie over de) betekenis va n he t huwe

Hel bela11g va11 hel gezi11 

Naast het huwelijk wordt ook het ge

zins leve n in Europa hoog gewaardeerd. 

De grote mee rderh e id in al le landen 

(meesta l 80% of mee r), in West- en in 

Oost-Europa , beschouwt het gezin als 

li jk in de verschillende 

delen van Eu ropa in ee n 

ve rschill end stadium ver-

---------- belang rijk . Op ee n andere 

Een 'conservatief plaats in he t EVS -o nder

zoek (Va n de n Broek en 

De Moor, 1993:205) 

blijkt , dat het belang va n 

een goed gezins leven ho

ger wordt aanges lagen dan 

he t hebbe n van vrienden, 

hoger dan een baan , dan 

vrijetijdsbesteding, dan re

li gieuze e n politi e ke over-

keert . 
reveille' van de 

In Europa-West hebben 

wij in de jaren zestig en 

zeventig een protesthou

ding meege maakt ten op

zichte va n het huwe lijk . 

Daarna zijn de sche rpe, in 

hoge mate ook ideo lo

g isch be paalde , kantjes 

van de discussie afgesle

pen ; het huwelijk zelf is 

van karakter ve randerd, 

omdat het de partners 

meer fle xibiliteit en vrij

he id van inrichtin g toe

staat; en de beteken is die 

partners aa n hun huwe lijk 

opvattingen van 

enkele decennia 

terug ligt niet voor 

de hand. 

Verworven rechten 

en inmiddels 
tu ig ingen. 

Hovendien vindt me n in 

zeer brede kr in g (ro nd 

90%) dat het goed zou 

zijn om in de toekomst het 

gegroeide praktijken 

laten zich niet 

zomaar opzij belang va n 

mee r te 

Opnieuw 

het gez in nog 

benadrukken 6 

zien we dat 
zetten. 

toekenn e n is ve ra nderd, en wel van een 

maatschappe li jke institutie e n ee n 'ge

zamen lijke onderne mi ng o m maat

schappelijk te overleve n' naar een 

ve rbond va n twee personen , d ie op de 

eerste plaats elkaar ie ts te bieden heb

ben in psycha-emot io nele z in . 

De ontw ikke ling in de jaren tachtig in 

Europa -Zu id maakt zo'n versch ui vin g 

aanne melijk: een hoge afw ijzingsgraad 

va n he t huwelijk in 198 I (protest ) ver

schuift naar vee l minder afw ijzing in 

1990. H et is aanne me lijk dat deze ve r

schuiv in g zich in Euro pa-Noo rd en 

-Wes t al in een eerdere fase , in de jaren 

zeven tig, mede o nder invloed va n de 

o ntpl oo iin g va n de verzorgingsstaat, 

heeft voo rgedaa n, e n dat deze in 

Europa Oost nog volgt. 

Europa-Noord en Europa 

Oost elkaar ontmoeten in een extree m 

hoge waardering van he t gez in sleven, 

hoger dan in Europa -West e n -Zuid. 

Daaraan kan opn ieuw de interpretatie 

wo rden gegeven dat zij versch illende 

fasen ve rtegenwoord igen in een proces. 

Ouderscf,ap e11 moederschap 

In bijna all e Europese lande n dee lt de 

overgrote meerderheid - meestal 75% 

of meer - de mening dat een kind een 

vader e n een moeder nodi g heeft om 

gelukkig op te groeie n. In Europa

Noord , -West en -Zui d is het percenta

ge van mensen dat v ind t dat een kin d 

ee n moede r è n een vader nodig heeft, 

in de jaren tachti g toegenome n. Ook in 

de Scand inavische landen is derha lve 

het aanta l inste mmers met de stell ing 

het mees t gestege n, te rwij l in het li cht 

CDV 718 96 

va n de toenemende pluriformering ve r

wach t werd dat de noodzaak va n het 

hebben van twee ouders in de rece nte 

periode door steeds minder mense n 

zou worden o nderschreve n. De o n tw ik

ke ling over geheel Europa is wel in 

overee nstemmin g me t de vooraf geo p

perde ve ro nde rste lling: twee o ude rs 

worde n meer in Zu id e n Oost dan in 

West e n Noord noodzakelijk geacht . 

Maa r het ni veau is ook in Europa

Noord met meer dan 80% o nve rwac ht 

hoog. In de la nde n va n Europa-Zuid e n 

-Oost heers t de bijna uni verse le o pva t

tin g dat ee n kind twee ouders nodig 

heeft. 

De uitspraak da t 'een vrouw een kind 

nod ig heeft o m als vrouw vervu lling te 

vin den' laat een onderscheid z ie n tus

sen Europa-Noord en -West, ene rz ijds , 

e n Europa-Zuid en -Oost , ande rzijds 

(va nwege in adequate ve rtalin g zijn de 

scores va n De nemarken en Fran krijk 

buiten de analyse geho uden ). In 

Europa -Noord e n -West vinde n vee l 

minder mensen (ro nd 30%) dan in 

-- ~ -~T-~m=~~~~ 

Europa-Zu id (60% ) en -Oost (7 1 %) dat 

ee n vrouw abso luu t ee n kind nodi g 

heeft o m als vrouw haar vo ll edige be

ste mmin g te vinde n. Dit resultaat komt 

overee n met o nze hypothese over de 

vers pre iding van het moderniserings

praces in Europa. Uit o nderzoek is be

kend dat in Europa-Noord e n -West 

moederschap in toenemende mate 

wo rdt beschouwd als ee n o pti e, a ls éé n 

van de mogelijkhede n to t leve nsvervul

lin g, naast andere opties di e eve nee ns 

ge lde n als soc iaal geacce pteerd. 

Rolloewijzi11g aa11 vrollweJJ 

Meer vrijh e id va n keuze, minder tus

se nkomst va n gewoo nte e n t raditi e , en 

mee r moge lijkhede n tot het doe n va n 

keuzen, resulteren in het proces van 

moderni sering in ee n toe nem e nde 

voorkeur voor meer gedeelde e n ge lijke 

ve ran twoorde lijkheden tussen mannen 

e n vrouwe n bi nn ens- e n buite nshui s. 

Opvattingen ove r de ro l va n vrouwen 

z ijn het mees t gemoderni seerd in 

Europa -Noord, gevo lgd door de landen 

va n Europa-West e n -Zuid. Opvallend 

Een grote meerderheid um1 mensen i11 alle landen van Europa deelt de mening dat het 
fnuuelijk geen ve ro ~tderde ins telling is . [fo to Mieke SchlamaJJ ) 
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van de toencmendc pluntormering vcr

wachr wcrd dar de noodzaak van her 

hehhen van twee ouder<, in de reccnte 

per,iode door <,teed-, mindcr mcn<,cn 

zou worden onder<;chrevcn. De ontwik

kclrng over geheel hrropa i<; wei in 

ovcrecn"tcmn1ing n1ct de vooral gcor

perde verondcr-,telling: twee mrders 

worckn mecr i11 Zuid en Oo<,t dan in 

We<,t en Noord noodzakeli1k geacht 

,\\aar hct nivcau i<; ook in luropa

Noord met mccr dan HO% onverwacht 

hoog In de Ianden van Europa-Zuid en 

-Omt hcer<;t de biJna univet"<;elc opvat

ting dat ecn kind twcc nudcrs nodig 

hedt. 

De uit<;praak dat 'een vrmrw een kind 

nodig hedt om als vrouw vervulling te 

vinden' laat een ondcrscheid zicn tus

<;cn Europa-Noord en -We<;t, enerzijds, 

en hrropa-Zuid en -Omt, anderzijch 

1:varnvcgc inadequate vertaling zijn de 

scores van Dencmarken en Frankrijk 

huiren de analy,e gehnudcnl In 

Europa Noord en -We-,t vinden vee I 

m i nder men<;en I rond 30'!{,) dan in 

Furnpa-Zuid (60%) er1 -Omt (71 %) dat 

een vrouw ahsoluut een kind nodig 

heeft om als vrouw haar vollcdigc he

stemming tc vindcn. Dir r-c-,ultaat komt 

overeen met nnzc hypothe-;c over de 

ver,preiding van hct mndcmiscrings

procc<; in Europa. Uit onderzoek i-, he

kend dat in Furopa-Noord en -We<;t 

moeder-;chap in tncncmcndc mate 

wordt beschouwd aJs CCil optic, a]<; ccn 

van de mogelijkheden tot levenwervul

ling, naast andere optics die evenccns 

gelden als sociaal geacccptccrd 

Rollocrurjzmo <lilll urourPrll 

,\leer vrijhcid van kcuzc, mindcr tus

scnkomsr van gcwoonte en traditie, en 

mecr mogclijkhcdcn tot her doen van 

keuzen, re.,ulteren in het prnccs van 

modcmi<,cring in een toenemende 

vnorkcur voor mccr gcdeeldc en gcliJke 

verantwoordclijkhcdcn tu<,<;cn manncn 

en vrouwcn binncn<,- en huitemhui<,_ 

Opvattingen over de rol van vrouwcn 

zijn hct mcest gcmoderni<;ecrd in 

Furopa-Noord, gcvolgd door de Ianden 

van Europa- West en -Zuid. Opvallcnd 

fell I} rote 111eerderheid J)(lll HlfllSfll i11 aile la11den van EurofJil deelt de 111C11il1{j dot !Jet 
huJl'clijk i}ccn ucrouderdc imtcllint) is. (foio i\lickc Schill Hill II) 
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i<> het lamelijk geringe ver<>chil tusscn 

Furopa-West en -Zuid, in het bijzonder 

na de resultaten von het vorige onder

werp, waarin de hoofd<>cheiding lag 

tussen Europo-Noord en -West, Jan de 

enc, en Europo-Zuid en -Omt aJn de 

Jndere bnt. Doormec lijkt Furopa-Zuid 

- zoJls vcrwacht - inderdoad een tus

'>enpositie in le nemen lu">en Noord/ 

West en Omt. Het is opvollend dat de 

rechten van de vrouw op arbeid de 

mimte ondersteuning ondervinden in 

Europa-Oost, waar hoar Jrbeidspartici

gescbiedcnis voker gekenmerkt door 

wiS'>eling von relat1e, ccn ontwikkeling 

die vcrband houdt met het leit dat de 

twce-rcbtie - inciLhief het huwelijk 

cen tamelijk fundamentcle bctekenis

vcrandcring heeft ondcrgaan, van maJt

schappelijke in-.titutie is ziJ geworden 

tot cen relatie met voornamclijk pcr

soonlijke betekenis, die biJ gebrck aan 

kwalitcit zonder socialc afkeuring door 

I echt)schciding ontbondcn kan wor

den. 

patie feitelijk op een zcer 

hoog niveJu ligl Blijkbaar De realisatie van de 
Onze ccr-.te conclusic 

luidt nu, dot individuolise

ring en pluriformenng ook 

in de in dit opzicht meest 

gcavanceerdc londen niet 

hebben gcleid tot Jtomise

ring en tot een afncmenclc 

gehcchthcid aJn de pri

mairc lcctsfcer Cezins

waardcn (Ja111Iiy l'llllm'J 

krijgen met hetrckking tot 

wordt dot opgevat als ccn 

noodzakelijke maar in we

zen ongcwenste situatic 

arbeidsparticipatie voor 

vrouwen is daar eerder te 

zien als een plicht dan Jls 

ecn recht. 

'zorgzame' of 

'verantwoordelijke 

samenleving' of 

'sociale vernieuwing' 

komt tot stand door 

Conclusies politiek handelen. 
Ondanks dcmogratische 

ontwikkelingen die op hct eerste ge

zicht het tegcndeel suggerercn, blijven 

ook in Europa-Noord en -Weq huwe

lijk en gezin in de waardcnpatronen 

von de bevolking uitcrst helangriJke 

waarden vertegenwoordigen. Wei heb

hen zc onder invloed van hct moderni

scringsproces (individualiscring en 

pluriformering) in de afgelopcn decen

nia in een aantJI opzichten een nieuwc 

invulling en hetekcni., gekrcgcn. Zo 

vormcn ze cen optic temidden van 

mcerderc altcrnaticven, wont ook Jnde

re leefvonncn zijn gelegitimeerd 

Opvollend cchter is het dot de twec

rclatie steeds de kern blijft vormen, zo

Jis bij ongchuwd samenwonen, in de 

LAT-relatic, mJJr bijvoorhecld ook bij 

het groepswonen (zie onder meer, Van 

den Akker en /'vbndcmakcr, I CJCJ3, 

Frinking, I ')CJ4) Ook wordt de rcbt1e-

sommige Jspectcn cen an

dere inhoud, maar ze blijven naar cigen 

zcggen von de bevolkingcn van de 

Europese Ianden zcer sterk in tel. De 

theorie van de ja111ily .ieclme' vindt door

door geen ondersteuning in onze on

derzoeksresultaten. Dcze theorie is 

daarmee slechts houdbaar zobng wordt 

VJ<>tgchoudcn aJn een conservatievc 

idcologie, dot wil zeggen, wanncer Ja
lnily Palt~es' worden opgevJl als ccn stel

sel van gevestigde, onveranderb<Jrc en 

onwankelbore WJJrden en normen rond 

primaire relaties. 

Uit de resultaten komt verder naar vo

ren dat de individualisering, opgevat in 

de zin van toencmende keuzemogelijk

heden uit gelijkwaardige Jiternatievcn, 

met name voor vrouwen is toegeno

men. Om mJatschappelijk te slagcn 

hliJken vrouwen in steeds mindere mate 
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is het tame lijk geringe verschil tussen 

Europa- West e n -Zuid, in het bijzonder 

na de resu ltaten va n het vorige o nder

we rp , waarin de hoofdsche id in g lag 

tusse n Europa -Noord en -West, aa n de 

ene, en Europa-Zu id en -Oost aa n de 

andere kant. Daarmee lijkt Europa- Z uid 

- zoa ls verwacht - inde rdaad ee n tus

se npositie in te nemen tussen Noord/ 

West en Oost. H et is opva ll end dat de 

rechten va n de vrouw op arbeid de 

minste ondersteuning o ndervin den in 

Europa-Oost, waar haar arbe idspartic i

patie feite lijk op ee n zeer 

geschi ede ni s vaker geken merkt door 

w isseling van re lati e , ee n ontwikkeling 

die verband houdt me t het feit dat de 

twee-re latie - inc lu sief het huwe lijk -

ee n tam elijk fu ndam ente le betekenis

vera ndering heeft ondergaa n: va n maat

schappe li jke in stitutie is z ij geworden 

tot ee n re lat ie met voo rnamelijk per

soo nlijke beteke ni s, die bij gebrek aan 

kwal ite it zonder sociale afkeuring door 

(echt)scheid ing o ntbo nden kan wor

den. 

hoog ni veau li gt. Blijkbaar 

wordt dat opgevat a ls ee n 

noodzakelijke maar in we

zen ongewe nste situatie : 

arbeidsparticipati e voor 

vrouwen is daar ee rder te 

z ie n als een pli cht dan als 

een recht . 

De realisatie van de 
Onze eerste conclusi e 

lui dt nu, dat indiv iduali se

rin g en pluriformering ook 

in de in d it opzicht mees t 

geava nceerde landen ni et 

hebben ge leid tot atomise

ring en tot een afne mende 

gehech theid aan de pri 

mai re leefsfeer. Gezins

waarden (fawily values') 

krij ge n met betrekking tot Conclusies 

'zorgzame' of 

'verantwoorde I ij ke 

samenleving' of 

'sociale vernieuwing' 

komt tot stand door 

politiek handelen. 
Ondanks demografische 

o ntw ikke lin ge n di e op he t eers te ge 

z icht het tegendee l sugge reren, blijven 

ook in Europa-Noord e n -West huwe 

lij k en gez in in de waardenpatronen 

va n de bevolking uiterst be langrijke 

waarden vertegenwoord ige n. Wel heb

ben ze onder invloed van het moderni

seringsproces (ind ividua li se ring en 

pluriformering) in de afgelopen dece n

ni a in een aa n tal opz ichten een ni euwe 

invulling en beteken is ge krege n. Zo 

vormen ze ee n optie te midden va n 

meerdere alternatieven, want ook ande

re leefvormen zijn ge legitimeerd. 

Opva ll end ech ter is het dat de twee

re lat ie steeds de kern b lijft vormen, zo

als bij o nge huwd sa me nwonen, in de 

LAT-relatie, maar bijvoorbeeld ook bij 

het groepswonen (zie o nder meer: Van 

den Akker e n Mandemaker, 1993; 

Frinking, 1994) Ook wordt de relatie-

so mmi ge aspecte n een an

dere inh oud, maar ze blijve n naar e igen 

zegge n va n de bevo lkinge n va n de 

Europese landen zeer ste rk in tel. De 

theo ri e van de )a1Hily decli11e' vindt daar

door gee n ondersteun ing in onze on

derzoeksresultaten. Deze theorie is 

daarmee slech ts houdbaar zo lang wordt 

vastgehouden aan ee n conserva ti eve 

ideo logie , dat wi l zegge n, wa nneer Ja
wily values' wo rde n opgevat als ee n stel

se l va n gevest igde, onveranderbare en 

o nwa nkelbare waarden en normen rond 

primaire re lat ies. 

Uit de resu ltate n komt ve rder naar vo

ren dat de individualisering, opgevat in 

de zin va n toenemende keuzemogelijk

heden uit ge lijkwaa rdige alternatieven , 

met name voor vrouwe n is toegeno

men. Om maatschappelijk te slagen 

blijken vrouwen in steeds mindere mate 
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exclusief aangewezen te z ijn op huwe

li jk en moederschap. Steeds meer 

wordt ook ee n beroepscarrière aange

merkt als een volwaardig alternatief. 

Er blijft wel, zo blijkt uit onze res ul ta

ten , duidelijk aa rze lin g bestaan wan

nee r er ee n kind in het spel is : anders 

dan in de hypoth ese geformuleerd , 

heeft in de rece nte periode de opvat

ting sterke r postgevat dat ee n k ind 

twee ouders, ee n moeder èn een vader, 

nodi g heeft om eve nwichtig te kunnen 

opgroe ien H et beeld dat oprij st legt er 

ge tui genis va n af dat volwassenen meer 

vrijheidsgraden gekregen hebben in za

ke hun gedrag inge n, maar dat hun vrij 

he idsgraden worde n ingeperkt wa nneer 

zij ve rantwoorde lijkhe id drage n voor 

kindere n 7 

De ve ronderste lling dat het modernise

ringsproces z ich in Europa in grote lij

nen voltrekt langs de lijn va n noord 

naar zuid naa r oost , wordt door de data 

ondersteund . Eu ropa-Oost is het minst 

gemoderniseerd , zoals blijk t uit he t ho

ge aanzien va n huwelijk en gez in , in 

combinatie me t ee n re latief lage echt

sch e idingsto le rantie. H et blijkt ook u it 

in verge li jki ng tot andere delen van 

Europa weini g geïndiv idualiseerde op 

vattingen over de bestemm in g en de 

rechten van vrouwen: h aar voorge

schreve n bestemm ing van moeder

schap, bij voorkeur te realiseren zonder 

werk bu itenshu is , vertegenwoordigt 

een in de oge n va n Europa-Noord en 

-West overl eefd standpunt. (Overigens 

is dit ve rschil vanuit de hi storie zeer 

verklaarbaa r: arbe idsparticipati e was -

en is - in Europa-Oost ee n zaak va n 

econom isch e noodzaak, n iet va n een 

geïndividua li seerde vrije keuze . 

Blijkbaar vervu ll en huwelijk en gezin in 

verschillende de len va n Europa ver

schi ll ende functies ) 

CDV 7/8 96 

De resul taten va n he t onderzoek vor

men tevens ee n ondersteuning va n de 

opvatt ing dat eco nomi sche en culture le 

factore n e lkaar over en weer be"invloe

den , en dat z ij in hun onderlinge sa

menh ang op hun beurt verregaa nde 

co nsequenties hebben op he t terre in 

va n huwelijk e n gezi n. We lke factoren 

daarb ij he t primaat voere n, en h oe de 

samenhan g in elkaar steekt, is op grond 

va n de o ns ter beschi kk ing staa nde ge

geve ns ni et vas t te ste llen. Als gevolg 

daa rva n is moeilijk voorspelbaar waar

toe ee n veranderend ( in somm ige op

zich ten ook verslechterend) eco no

misch klim aat (werklooshe id, meer 

marktwerk in g, ee n terugtrede nde over

he id ) in West-Europa za l le iden in de 

sfeer va n huwelijk en gez in . Een 'co n 

serva ti ef reveille' van de opvattingen va n 

enke le decennia terug li gt nie t voor de 

hand . Verworven rechten en inmiddels 

gegroeide praktijken laten z ich niet 

zomaar opzij zette n. 

Onze ste ll ing is, dat het ee n maat

schappeli jk hoogst rel evante uitdaging 

e n opgave is om zich op een niet-co n 

serverende , innovere nde mani er met 

huweli jk en gezin in te laten. Va n de 

overhe id vraagt dat om een reflecteren

de , maar vervolgen s ook act ive rende 

ops telling. De rea lisat ie van politieke 

doe lste llinge n (zoals 'zorgzame' of 've r

antwoordelijke samenleving', of 'soc iale 

vernieuw ing') komt niet zozeer tot 

stand langs de weg va n het morele ap

pe l e n va n de ideologische overtu i

g ingskrach t, maar ee rder va n de 

prakt isch e pos iti eve beïnvloed in g va n 

de omsta ndigheden waa rin mensen ve r

keren ; en dus van politiek handelen. 

Dat vraagt om ee n activerende over

he id , die de voorwaarden schept waar

onder meer ze lfsta ndi gheid en meer 

keuzevrijheid mogelijk worden ge

maakt , die potentiële hulpbronnen mo-
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hiliseert, cohrdineert, up clka<Jr ah,temt. 

Langs d1e weg ziJn mensen in '>taat de 

maatschappel iike verantwoordeliJkheicl, 

die zij wei degelijk crvaren voor het 

welhevinden van zJchzell en van hun 

on1gevlng, in eigcn kring daadwcrkclijk 

gestalte te geven. 

I )r JlAXI. J)(lll t!Cll i\kker is se11ior-out!erzoekcr 

ilillliJcl I\! A- !usliluulzhm sociaal-IPeleuschafl

flC!7jk beleidsout!erzoek en ,1d11ies te Tilhurq 
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No ten 
[)c Eu•(•/•Cilli 1'<~111(, \tu,/y :<, ccn glootc.Lhcdig un

dcrzock, longltudillJJI v,lJl clcHd Cll met ccn Jll

tnnJliOilJal-\cq . .;cll]kcndc opz<..'l met lwhulp 

\\'JJI\'cln heoclcnJrcn VJn '>OliJic en poiJtlcke 

wetcJl<.,l hJppcn tral hten op het <.,poor tc komcn 

\'Jil lundamcntele onl\\'ikkeiJngen Ill \\'J,nck~l

patroncn In j()K I \\Trdcn 111 cen t'<..T<.,lc ronde 

<,ur\TV-ondcrzockJngcn gcdJJil onder <..teek

procven lilt de hevolk111gen van de !Jndcn v,1n 

de flit OjlC<.,c LJniC Jclllgevu]d lllCl Jlldcrc \\'l''>

lt.'l'>e bnder1, nK]u<.,Jel de Vercnrgdc Staten c11 

( ·JilcHb. De twecdc llll'llllg vond piJJh rn I()()() 

Het JJlltJ! deelncnwnde Llllden WJ'> '>lcrk uJtgc

hrTid llct onckrzock onl\'attc hiJilJ Jl!c 

Furopc<.,e Ianden, ITKhhlel d~e 111 ( "cntraill- cr1 

()o<.,t-EmopJ 1\c<,u]tJtcn \\Crclen nccrgclcgd Ill 

t<li v<1n puhld..:Jtle'> over Jlzonderl1rke IJndcn 

zowel Jl'> 111 de vorm van llllernJtJonJJI-vcJgc

lirkcndc Jn;-t]V<.,c<., tU<.,<.,cn V<..T<.,chlilcndc ["urnpc<.,c 

en nJct-Lurorc"c Ianden 

])e 111 hct ondcrzock vertegcmnHJrdigdc IJnden 

Zll n de volgende 

[u!of'd-r\
1ood. Noonn.'gcn, 1 )cncmJJ ken Zwe

den ]l<,];:md 

frrrO{Id- 1\'c.,{ \X1c<,t-l )uit'>l<llld Ncdcrlilnd lklgrC, 

rTJilki"IJk ( r1 OOt-IJJJtlJllle, .~oord-]n]Jnd 
lcrlJnd 

Euro/1<~-LurJ ltal1c SpJll]e, PortugJI 

flllll{ld-()ll~l ])J)R HongJriJl' Polen BulgJn]c 

-ISJeLhll', Slm\·JkiJC 

~ I en JantJI procc<.,<.,cn zrJn llJU\\' met hu Jndl\·r

du,lll'>l'rlllg<.,pruLe<., \ e1 honden \VrJ noemcn de 

<.,eudJrr<.,eJ :n_!.! en de urh,lnht.Ting, d1e :::orgcn 

\'OOr !undoJllelllCc] ,\!lCJcre lllell<,e[llj,_C \TJ]lOU

dJngcll; de lllCll'> \\·ordt mccr 'de 111-1Jl dcr ciJJl

gen' en !)Jllonen \'Jfl <,OCJJic contJ()lc 

Vt'l'>Lhtii\Til [)c \·ei'>PITidrng VJil andere cbn de 

e1gcn Jdcccn en lc\c!l'>\\ r]zcn nccn1t ccn gcwcl

drgc \ Iucht VJ,l de fll,h<.,JflledrJ I r 1<, '>j)rJke \'Jll 

cen '>Ll'rkc \en\'l·ten'>LhappeiJJklng prnlc<.,<,JOllJ

ii'>Cllllg en tcchnologJ<.,Ctlng vJn de <,,11llcr11c

' rng d1c hun nwlonl ook docn gel den 1n de 

pnmt11re lccl'>il'cr van flleiJ<.,cn In de dcmlll rJtl

"<..Ting zorgt \'oor VlT'>Lhlll\'cndc gl':=Jg<.,vcl hou

dJngen, ook lli<.,\Cil 111Jili1C1l e11 VI 011\\'Cll, Cll 

lll'>'>Cll ouder<., en k1ndcJcn len nMlcle llll\\TI

d11l.~ p:~q nrct 111 lwt hntck van het voorllggcrl

dc hctoog 
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biliseert, coörd ineert, op elkaar afstemt. 

Langs die weg z ijn mense n in staat de 

maatschappe lijke ve rantwoordelijkheid, 

die z ij wel dege li jk e rvare n voo r het 

we lbev in den va n z ichze lf e n van hun 

omgeving, in e igen kring daadwerkelijk 

gesta lte te geve n. 

Dr. PA.M. van den Akker is senior-onderzoeker 

am1 het IVA- Instiluni van sociaal-wetenschap

pelijk beleidsonderzoek w advies te Tilbiirg . 
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Noten 
I . De Europerm \lalues St11dy is ee n grootschal ig o n

derzoek, lo ngit udinaal van aard e n met een in 

te rna ti o naa l-verge lijkende o pzet, met behulp 

waa rvan beoefenaren va n socia le en politi eke 

werenschap pen trachten op her spoor te komen 

va n fundamentele o nrwikkelingen in waa rden

patron en. In 198 I werden in een eerste ronde 

survey-onde rzoekingen gedaan on der steek

proeve n uit de bevo lkin gen van de landen van 

de Europese U nie , aangevuld met andere wes

terse landen, inc lusief de Vere nigde Staten en 

Canada. Oe tweede met ing vond p laats in 1990. 

H et aantal deelnemende landen was s terk uitge

breid . H et onderzoek omvatte bijna a lle 

Europese landen , inclusief die in Centraal - en 

Oost-Europa. Rest!ltaren we rden neergelegd in 

tal va n publ ika ties, over afzonderl ijke lande n 

zowe l als in de vorm va n internationaal-verge

lijkende analyses tussen verschillende Europese 

en nie t-Europese landen. 

2. De in het onderzoek vertegenwoordigde landen 

zijn de vo lge nde . 

Ertrof>n- Noord: Noorwegen , Denemarken , Zwe

den , l) slancl; 

Europn- Wes L W est-Duitsland, Nederland, België, 

Frankrijk , Croor-Brittanië, Noo rd-I e rland, 

Ierland ; 

Europti-Zuid: Ita li ë, Spa nje, Portugal; 

Europa-Gos/: DDR, Hongarije, Polen , Bulgarije, 

Tsjechië, Slowak ije. 

3. Ee n aantal processe n zij n nauw met het indi vi

dual ise ringsproces verbonden. Wij noemen de 

seculari seri ng e n de urbanisering, die zorgen 

voo r fund amenreel andere menselijke verhou 

dingen; de men s wordt meer 'de maat der din

gen ', en patrone n van sociale controle 

verschui ve n. De verspreiding van andere dan de 

eigen ideeën en levensw ijzen neemt een gewel

di ge vlucht via de massa media . Er is sprake van 

een sterk e verwe tenschappelijking, professiona

li sering en rechnologisering va n de samenle

ving, die hun invloed ook doe n gel den in de 

primaire lee fsfee r van mensen. En de democrati

sering zorgt voor verschui ve nde gezagsverhou

d inge n, ook russe n mannen e n vrouwen , en 

tu ssen ouders en kinderen . Een nadere uitwe i

ding past nie t in het bestek van het voorliggen
de betoog. 
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4. Concreet we rden de volgende vragen/uitspra

ken aan de respondenten voorgelegd. 

Qprr IJIIIPel•jk r11 eciJlsclmrliu!) : 
'Bent u het eens of oneens met de uitspraak· het 

huwc: lijk is een verouderde inste lling,' 

'Vindt u dat echtscheiding altijd kan worden ge

rechtvaard igd , of noo it kan worden gerecht

vaardigd , of iets daartusr.;cn in ? Geef een score 

tussen 1 en 10. ' 

Q 11cr }Jt'l beltnr!) lhlll IJrl gcz1u : 
'He t gezin is 'zeer belangrijk ' in het leven ' 

't•Aeer nadruk op het gezin zou in de wekom~t 

een goede ontwikkeling ziJ n.' 

Oocr ourlcrschaJl t' ll mordrrsdwp · 

'Als iemand zegt dat een ki nd ee n gezin met ee n 

vader en een moeder nodig heeft o m gelukkig 

op te groeien , s temt u daar dan mee in , of stemt 

u daar niet mee ini 

'Vindt u dat een vrouw een kind nodig heelt om 

als vrouw vervulling re vi nden ?' 

Üllrr de ro//oCIPijZill!) trtrll VfOI/IPfll : 

In hoeverre s temt u in met de vo lgende uitspra

ken: 
* 'Een werkende moeder kan een even warme 

en vei lige re lat ie met haar kinderen hebben als 

een moede r d ie niet werk t.' 

*'Een baan is goed, maar wa t de meeste vrou 

wen echt willen is ee n gezi n en kin de ren .' 

* 'Een bestaan als hu isvrouw is eve n bevredi

uend als betaald werk doen .' 

~ ' Een kind dar noo niet naar school gaat li jdt 

eronder als zij n o! haar moeder een baan heeft .' 

5. De lezer di e geïnteresseerd is in een meer gede

ta ill eerde weergave van de resultaten , kan daar

van kenni s nemen in : J.R.rvt. Cerris (red.), Gczill : 

Olldrrzork t'JJ din!)IIOSlirk. Asse n: Van Co rcurn. 

6. Opmerke li jk is overigens de relatief lage pos itie 

die Nederland in dit o pzicht inneemt in ve rge

lijk ing rot alle andere landen: 69% va n de 

Nede rlandse bevolking vi nd t dat er in de roe

komst mee r accen t zou moeten worde n gelegd 

o p het gez in , tege n rond 90% overal e lders in 

Europa . O e interpretatie is onzeke r. Het is mo

ge lijk dat de vraag door veel Nederlanders is 

opgeva t al s een vraag naar her o rgani sa tieprin 

cipe bij fiscale regelinge n en sociale zekerheid , 

een kwest ie die in 1990- het jaar van o nder

zoek - in Nede rl and actueel was: di ent d at het 

kostwi nnersp rinc ipe te zi jn , of een meer geïndi

vidua liseerd sys tee m? 

7. In het zoge noemde SOCON.onderzoek wordt 

dit beeld voor Nederland beves ti gd . 

Aanvaardin g va n beroe psarbeid door de vrouw 

wordt s terk afhankelijk gesteld va n de aanwe

zigh e id va n kin de ren , waarb ij met nam e hun 

leefti jd belangrijk wo rd t geac ht: naarmare kin 

deren ouder wo rden nemen de bezwa re n tegen 

arbei dsparticipatie va n moede rs af. O ve ri ge ns, 
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in het SOCON-o nderzoek is niet gevraagd in 

hocver re m inder werken door vaders in dit op 

zicht accep tabel of raadzaam zou zijn (Zie? : 

Akker, P.A.i\ I. van den , A. van der A vort en A. 

van den Elzen ( 1995), 'Rolgedrag van mannen 

en vrouwen: gemankeerde emancip.:.tie', in : P. 
[caer en L. H alman (red .), De culluHr 11r111 dr Perzor

gingçslcwl Em sociologisdJ allderzoek lltlrlf IPrrflrdeuo

rii'nltrrirs ill Nederland , lll burg Llniversity Press 

("Tilburg 1995 ) 135-1 68 .) 
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