
Commentaar uit het Wetenschappelijk 
I nstituut 

Per~ scoop 

Het gezin en de goede 
bedoelingen van de 
verzorg i ngsstaat 

Christen-democraten voelen zich redelijk 
goed thuis bij de gedachte dat hun part11 
'kindvriendelijkheid' wil uitstralen. Het is 
een goede term in een tijd waarin de uit
drukking 'gezinspartij' zeer oudbakken 
klinkt en bovendien te zeer aileen aan de 
voormalige KVP doet denken. Wie oude 
affiches van de christen-democratische 
partijen bekijkt verbaast zich over de ge
weldige veranderingen die zich kennelijk 
in onze politieke cultuur hebben voorge
daan. In de jaren tachtig ziJn we een water
scheiding overgetrokken naar een stroom
gebied dat er 1n allerlei opzichten anders 
uitziet. lnmiddels zijn we helemaal thuis in 
dat nieuwe land en gewend aan het aldaar 
heersende waardenpatroon. Hoe het alle
maal zo anders geworden is, dat is moei
lijk te achterhalen. En hoe het nog worden 
kan, dat is een kwestie van extrapolatie -
het doortrekken van de grafiekjes, biJ ge
brek aan meer profetische gaven. 

Kindvnendelijkheid is uiteraard een 
mooie eigenschap, maar tach is het raad
zaam om de beoefening daarvan met een 
zekere nuchterheid te bezien. Zoals zo 
vaak in het Ieven pakken goede strevin
gen soms minder goed uit dan bedoeld. 
Het is bekend dat kinderen soms zeer ge
bukt kunnen gaan onder de verplette
rende liefde van hun opvoeders. In an
dere gevallen draagt kindvriendelijkheid 
de sporen van een schuldgevoel over een 
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wezenlijk gebrek aan aandacht van de 
zijde van de ouders. De show moet dan 
een feitelijke verwaarlozing compense
ren. Als deze ontsporingen biJ gewone 
mensen geconstateerd kunnen worden, 
waarom dan niet bij pol1tici en overheids
diensten? 

Red en genoeg om n1et op voorhand on
der de indruk te ziJn van elk voorstel tot fi
nanclele ondersteuning, in welke vorm 
dan ook, van gezinnen met kinderen of 
van opvang voor kinderen die anders wel
llcht tekort zouden komen. Het zou wei 
eens kunnen zijn dat elementen van ge
zinspolitiek, zoals dat soms ongegeneerd 
heel, allerlei nadelen bevatten die e1gen 
zijn aan de 'uit de hand gelopen' verzor
gingsstaat. Het is goed dat in het CDA bij
voorbeeld stevig wordt nagedacht over 
de beste man1er waarop de materiele po
sltie van gezinnen met k1nderen kan wor
den verbeterd. Die discussie is onder an
dere het gevolg van hoogst bedenkelijke 
neigingen om het tweeverd1enerschap 
- dat meestal niet tot financiele nood 
leidt - extra te bevoordelen door een 
flinke subsidie op kinderopvang. Dit zou 
dan gepaard moeten gaan met een zwlj
gen over de vrijwlilige loonderving van op
voeders die, geheel of deellijds, de opvoe
ding van hun kinderen zelf ter hand ne
men. De hemelschreiende onrechtvaar
digheid van dit type voorstellen laat zien 
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hoe eenvoudig politieke twistpunten van 
belang opgespoord kunnen worden. 
Sindsdien duwt het CNV ons voort op het 
reeds ingeslagen pad naar de verdubbe
ling van de kinderb1jslag. Of het daartoe 
ooit komt is nog niet duidel1jk. En over wat 
voorrang hoeft, moet in rede worden na
gedacht. 

Eenzelfde diepgaande bezmning past het 
verschijnsel kinderopvang. Daarover is 
een reeks voor de hand liggende posi
tieve opmerkingen te maken. En het is ze
ker goed dat de overheid onderzoek sub
Sidleert om de rol van kinderopvang in 
deze maatschappiJ te kunnen beoorde
len. In een, precies een jaar geleden af
gesloten, Leids onderzoek wordt nog 
eens bekeken hoe het met de behoeften 
staat. 1 In de pers verscheen het resultaat 
onder de kop 'Siechts een op de drie 
moeders wil geen baan'. Het gaat over 
vrouwen met kinderen in de leeftijd van 
vier tot twaalf Jaar. De kinderopvang (bul
tenschoolse opvang oftewel BSO) voor 
deze kinderen is uiteraard eenvoudiger te 
regelen dan voor de niet-schoolgaande 
k1nderen. Bovendien regelen ouders hun 
BSO meestal in de pnve-onbetaalde sfeer. 
Aileen tweeverdieners maken veel ge
bruik van betaalde arrangementen. Merk
waardig is dat de onderzoekers de over
heid aanbevelen om de mogelijkheid van 
betaalde voorz1eningen door subsidie uit 
te breiden. Een argument daarvoor is dat 
de overheid weinig invloed heeft op de on
betaalde opvang. De behoefte aan die 
voorz1en1ngen zal, volgens de onderzoe
kers, dan toenemenl Dit is nog een verzor
gingsstaat-denken van de oude stempel. 
Het zou beter ziJn als de overheid het zelf
regulerende vermogen van de samenle
ving ondersteunde. Trouwens, wie heeft 
het meeste profijt van zo'n overheidsvoor
ziening? 

Het is niet algemeen bekend dat op
vang voor de niet-schoolgaande kinderen 
in officiele kinderdagverblijven zeker 
twaalfduizend gulden per kind per jaar 
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kost. Betaalde opvang door wat de Vla
mingen onthaalmoeders noemen (op
vang bij gastouders thuis) zal niet veel 
minder dan de helft daarvan kosten, het
geen ook niet weinig is. De vraag rijst dan 
wie dat moet betalen. Van een-ouder-ge
zinnen valt dat niet te plukken. Vandaar 
dat het CDA wei bereid is om voor zulke 
sociale indicaties op te komen. Maar wat 
dan met de anderen? Moeten de beter ge
situeerde kinderen dan verwaarloosd wor
den? Op dit vlak zijn tal van retorische vra
gen te formuleren. 

lntussen is het de vraag of een sterk toe
genomen kinderopvang wei een alge
meen belang is. Of, breder gesteld, is een 
intensieve gezinspolitiek altijd toe te jui
chen? 

Nestverstoring 
Onlangs verscheen van de Amerikaanse 
socioloog Popenoe een uiterst boeiende 
en zeer goed gedocumenteerde vergelij
kende studie over gezinsbeleid en de ge
Zinssituatie in hoog ontwikkelde landen.2 
Het werk is gebaseerd op een groot aantal 
empirische onderzoeken en analyses met 
betrekking tot de situatie in Nieuw Zee
land, Zw1tserland, de USA; zijdelings gaat 
het onder andere ook over Nederland, 
maar centraal staat Zweden. Op een zeer 
geloofwaardige wijze worden vooroorde
len van de lezer onderuit gehaald. Ner
gens wordt voorbarig naar conclusies 
gesprongen. De schrijver onthoudt zich 
tot het laatste hoofdstuk van een waarde
oordeel en bouwt intussen voort aan een 
zeer genuanceerd en sympathiek beeld 
van vooral de ontwikkelingen in Zweden. 
Zoals veel 'vooruitstrevende intellectue
len' ziet hij in Zweden het gidsland als het 
de ontwikkeling van de moderne samen
leving betreft. Naar die vorm zouden aile 

1 E van der Hoeven. F L Leeuw. K Mesman Schultz: Bw
tenschoolse opvang van krnderen, maart 1988, RU Ler
den, Lrsbon 

2. Davrd Popenoe· Orsturbrng the Nest Family Change and 
Declrne rn Modern Socretres. Aldrne de Gruyter, New 
York. 1988 
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moderne samenlevingen wei eens kun
nen evolueren. Het is een maatschappij 
van centralisatie, gelijke inkomensverde
ling, ontkerstening, overheersing van de 
cultuur door wetenschap en ratlonaliteit, 
een hoog algemeen welvaartsniveau. Het 
is ook een land met een voorbeeldig stel
sel van sociale voorzieningen. Hoe is zo'n 
stelsel ontstaan? Door een beleid gericht 
op versterking van het gezin en verhoging 
van het geboortecijfer. Die start, vanuit so
ciaal-democratische kring, boezemde be
griJpelijkerwijs ook de conservatieven ver
trouwen in. Een brede alliantie voor maat
schappijverandering was geboren. 

Goed gespreide welvaart en sociale ze
kerheid waren het doel van deze gezins
politiek. De Zweedse overheid consta
teerde een neergang van het gezin In ze
kere zin was dat proces al gaande door 
verlies van de economische produktie
functie en de opleidingsfunctie van het ge
zin. Een 'neergang' d1e op zich goed werd 
opgevangen door bedrijf en school, zodat 
zelfs van een positief saldo gesproken kon 
worden, maar toch . Hoe het ook zij, het 
gezin zou bij de uitvoering van andere ta
ken door de overheid moeten worden ge
holpen. lmmers, de verworteling in buurt 
of in familie werd onvoldoende om daar 
op terug te kunnen vallen. De voor
aanstaande sociaal-democraten Alva en 
Gunnar Myrdal stelden in de jaren dertig 
dat 'de economische last van het groot
brengen van kinderen, van het 1ndividuele 
gezin moet worden overgedragen naar 
de samenleving als geheel'. Dit bete
kende overdracht van inkomen naar kin
derriJke gezinnen. Maar ook in andere op
zichten moest de overheid voorzieningen 
scheppen die de zorg en opvang voor kin
deren konden ondersteunen. Nadruk 
werd gelegd op de positie van het kind en 
van de vrouw - niet zozeer op de beteke
nis van het gezin als zodanig. Langs deze 
weg kon de invloed van de staat op het ge
zinsleven sterk toenemen. En daarmee 
zouden de professionals en de planners 
het heft in handen nemen. 
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Bureaucratisch-economische waarden 
van rationaliteit, efficiency, functionaliteit, 
opleiding en hygiene g1ngen de pedago
gische inzet van de overheid bepalen. Ge
voelsmatige warmte, moraliteit en religie 
kwamen niet meer zo veel ter sprake. Oat 
werden in de beleving van de mensen za
ken van het verleden. De Zweedse over-

Warmte, moraliteit, religie 
komen in de kinderopvang 
in Zweden niet meer ter 
sprake. 

held werd bijzonder klantgericht. Burgers 
konden hun individuele zelfontplooiing 
meer en meer vooropstellen. De overheid 
voorzag in tal van verantwoordelijkheden. 
Ter bevrijding van het 1nd1vidu werd het 
huwelijk gedereguleerd in een mate 
waarin de red en om te trouwen vriJwel ver
dween. In datzelfde kader past het om de 
kinderen zeer jong zelfstandig te leren zijn. 
In 1964 zei Alva Myrdal 'Het lijkt tijd te 
worden dat weals pedagogisch doel aan
vaarden dat onze kinderen bewust erop 
worden voorbereid dat ze er tegen kun
nen om tot op zekere hoogte ''opzij gezet'' 
te worden'. 

Het spreekt vanzelf dat de economi
sche zelfstandigheid van de huwelijkse 
partners ten opzichte van elkaar intussen 
als voorwaarde voor gelijkheid werd ge
zien. De gezinspolit1ek draaide allang niet 
meer om de kracht van het gezin. In deja
ren zestig en zeventig treft men 1n de 
Zweedse literatuur allerlei termen aan die 
in de jaren tachtig in Nederland nagepraat 
worden (weg met de kostwinner, de huis
vrouw als bij de man belastbaar emolu-
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Penscoop 

ment, fiscale achterstelling van de 
alleenverdieners-huishoudens, emanci
patie is arbeidsparticipatie, geen tege
moetkoming aan zelfopvoedende ouders, 
maar wei aan kinderopvang, overschadu
wing van sociaal beleid door het emanci
patiestreven). De gevolgen zijn ten dele 
heel aardig vanuit het oogpunt van de 
consument die het individualistische ont
plooiingsideaal vooropstelt. Tal van zor
gen zijn door de overheid overgenomen. 
Maar de samenhang in het gezinsleven, 
de daaraan bestede aandacht, de band 
tussen ouders en kinderen en de beteke
nis van allerlei structuren van het sociale 
middenveld nemen af. Wat ooit als ge
boortenstimulerend beleid begonnen 
was, resulteerde slechts in afnemende hu
welijksvruchtbaarheid. lmmers, hoe ho
ger het inkomen en hoe meer mogelijkhe
den voor beide partners op de arbeids
markt, hoe minder neiging om (de zelfont
plooiing hinderende) kinderen 'te nemen'. 

De kinderen zelf komen op wezenlijke 
punten tekort. Popenoe gaat hier met 
name in op de gevolgen van huwelijks
instabiliteit. Als de kinderen recht van 
spreken had den dan zou de wetgeving op 
dit vlak verscherpt worden. Oat is een uit
spraak die met vee I gegevens kan worden 
gestaafd. 

lnteressant is dat de Zweedse sociaal
democraten in de jaren tachtig een wen
ding schijnen te nemen die gelijkenis ver
toont met ons 'verantwoordelijke 
samenlevings-concept'. Er ontstaat dan 
meer aandacht voor de menselijke schaal, 
het persoonlijke, de vrijwillige inzet, min
der professionalisme, decentralisatie, 
meer macht aan de mensen zelf. Maar of 
die wending nu al lukt is moeilijk te voor
spellen. 

Na Zweden 
De schriJver van de vergelijkende stu die is 
zeker niet zuinig in het uiten van waarde
ring voor de vele positieve kanten van de 
Zweedse verzorgingsstaat. H1j vraagt zich 
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echter wei af hoe het nu verder moet 
gaan. Als overheidszorg niet tot stijging 
maar juist tot de onbedoelde daling van 
de geboorte-index leidt dan zal zo' n ver
zorglngsstaat steeds meer aangewezen 
zijn op een stroom van immigranten om 
zodoende qua bevolking op een gewenst 
peil te blijven. Zullen die 1mmigranten de 
Zweedse levensstijl overnemen? Blijven 
er nog Zweden over? Hoe zullen de kinde
ren, die nu 'opzij gezet' kunnen worden, 
zich als volwassenen ontwikkelen? Heeft 
de gezinsinstabiliteit en het vergaande 
functieverlies van het gezin geen blij
vende psychische schade tot gevolg? Wat 
doen die volwassenen met hun jeugdher
inneringen? Zullen ze niet drastisch het 
roer om willen gooien en opnieuw gaan 
streven naar een 'sterk gezin' waarin 
ouders de tijd nemen voor hun kinderen 
en niet zozeer in individuele zelfontplooi
ing maar in toewijding aan betekenisvolle 
idealen (bijvoorbeeld de opvoeding), de 
zin van hun Ieven zoeken? Wat, aldus de 
schrijver, is het gevolg van de Aids
epidemie? Zal niet opnieuw een ingetoge
ner seksuele praktijk de overhand krijgen? 
Zulke concrete verschijnselen hebben im
mers invloed op de koers van de cultuur, 
aldus Popenoe. Wei Iicht dat juist vanwege 
die verwachte invloed naast zorg en ver
driet een welhaast politiek gekleurde 
woede is te constateren over het uitbreken 
van deze ziekte. Verandering van le
vensstijl is zo vreemd niet. Gingen wij in de 
jaren zestig zelf niet een waterscheiding 
over naar de streken waarin we ons nu cul
tureel en moreel bevinden? Een institutie 
als het gezin kan best weer eens sterker 
worden onder de druk van de idealen en 
waarden van mensen. 

In even welvarende staten als Zwitser
land en Nieuw Zeeland is de positie van 
het gezin trouwens een andere dan in 
Zweden. Mogelijk ligt dat aan de sterke 
decentralisatie van het bestuur, het bewo
nen van een eigen huis, de grotere rol van 
samenlevingsverbanden buiten de over
heidssfeer waaronder met name de plaat-
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selijke kerkelijke gemeente, de veelzijdig
heid van gezamenlijke activiteiten in het 
gezin, het ontbreken van een negatief 
stigma op de huisvrouw, het meer op el
kaar aangewezen zijn, een geringere seg-

In Zweden pleit maar een 
partij voor versterking van 
het gezin: de christen
democraten. 

mentatie van de zorg voor elkaar. Het kan 
dus anders. Maar intussen is het thema 
'versterking van het gezin' in Zweden nog 
taboe. De auteur heeft slechts een partij 
ontdekt die voor dat ideaal uitkomt. Die 
heeft echter slechts een zetel in het parle
ment; het is de Christen Oemocratische 
Partij! Oat past bij zijn constatering dat bij 
diverse onderzoeken is gebleken dat 
godsdienstig meeleven een belangrijke 
factor is in het heel blijven van gezin en hu
welijk en in het vermijden van ik-gericht
heid. 

Een ander scenario 
Hoewel Zweden gezien wordt als de lei
dende natie wat betreft verschuivingen in 
het culturele patroon en in de ontwikkeling 
van het gezin, is het volgens Popenoe 
goed denkbaar dater een omkerings-sce
nario gevolgd wordt. Toenemende gods
dienstigheid kan meer sociaal verant
woordelijkheidsbesef en zorg voor de 
continu"lteit van samenlevingsverbanden 
opwekken. Het besef dat individualisering 
tot sociale uitholling van de maatschappij 
leidt kan de nadruk op zelfontplooiing ma
tigen. De generatie die het houvast van 
een veelzijdig, actief en met normen en 
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idealen geengageerd gezinsleven heeft 
gemist, zou in dat scenario het voortouw 
kunnen nemen. Het 'familisme' zou als 
waarde heel goed kunnen herriJzen. Oat 
wil niet zeggen dat allerlei voorzieningen 
van de verzorgingsstaat moeten worden 
teruggedraaid. Arbeidsparticipatie van 
beide ouders is best mogelijk, al zullen 
man en vrouw minder gefixeerd moeten 
zijn op voltijdsarbeid, minder eenzijdig op 
de carriere buitenshuis. Taakverdeling 
tussen mannen en vrouwen is een positief 
proces als het uitdrukking is van de wens 
om samen dingen te doen en verantwoor
delijkheid te dragen. Kinderen, althans 
boven de twee jaar (zie Popenoe), worden 
doorgaans niet geschaad door deeltijdse 
opvang in een ander milieu. Als het er 
maar niet steeds om gaat dat de volwas
sene aile recht op zelfontplooiing wordt 
gegund en het kind 'opzij gezet' moet kun
nen worden. Men kan ook den ken aan het 
CDA-programvoorstel om gezamenlijke 
beschikkingsmacht een rol te Iaten spelen 
naast persoonlijke. Het gaat erom dat wet
geving de samenhang in gezin en huwe
lijk versterkt en niet afbreekt. 

De ontwikkeling van het gezin moet wat 
meer beoordeeld worden vanuit de posi
tie van het kind. Wei Iicht is het hoog tijd dat 
de rechten van jongeren op (de tijd en 
aandacht van) hun ouders en op andere 
volwassenen centraal komen te staan. 
Kinderen hebben recht op vastigheid. Zit 
hier niet een zwakke plek van de verzor
gingsstaat? Is dat niet te zeer de staat van 
de stemgerechtigden, de staat die op de 
volwassen klanten gericht is? Als de over
heid primair het schild voor de zwaksten 
is, dan is het duidelijk welk scenario het 
COA-beleid te volgen heeft. 

AMO 
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