
Samenlevingsvormen 

Gezin en gezinspolitiek 
door prof. dr. K.-W. Merks 

Minder huwelijken, meer echtscheidingen, meer ongehuwd 
samenwonende partners: gaan mensen anders met elkaar 
om? Aan welke veranderingen zijn samenleefverbanden 
onderhevig? Hoe dient de overheid op maatschappelijke 
veranderingen in te spelen? Een inleidende bijdrage in een 
nieuwe artikelenreeks over huwelijk, gezin en andere 
samenlevingsvormen. Prof. dr. K.-vv. Merks, geboren in 1939 

in het Duitse Willich (Rijnland), IS, na 
werkzaam te zijn geweest aan de Uni
versiteit van Bonn, sedert 1981 hoog
leraar in de moraaltheologie aan de 
Katholieke Hogeschool Tilburg. 

Het valt op dat aan de thema's gezin en 
gezinspolitiek in de laatste tijd grate aan
dacht wordt geschonken, juist ook in hun 
onderlinge samenhang: het thema 'gezin' 
roept het thema 'gezinspolitiek' onmiddellijk 
op 11 , tenminste waar het gaat om het gezin 
als maatschappelijk verschijnsel (en niet om 
een bepaalde wijsgerige of theologische leer 
daaromtrent). 
Een voorbeeld hiervan zien we bij de rooms
katholieke kerk - hoe zou het ook anders 
kunnen, zullen sommigen zeggen -, die van
ouds haar bijzondere aandacht richt op het 
thema 'huwelijk en gezin'. Afgezien van de 
verschillende sociale encyclieken, van uit
spraken van synodes en bisschoppenconfe
rentles, heeft zij de thematiek ook wereldwijd 
nadrukkelijk ter sprake gebracht: door de 
Romeinse bisschoppensynode over de ta
ken van het christelijk gezin in de wereld van 
deze tijd (1980), door de Apostolische Ex
hortatie over de gemeenschap van het gezin 
'Familiaris consortia' van paus Johannes 
Paulus II (1981) en door het 'Handvest van 
de rechten van het gezin' (1983). Vooral dit 
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laatste documem maakt, door ZIJn vorm als 
charter van rechten, duidelijk dat zijn verkla
ringen wei degelijk (ook) politieke intenties 
uitdrukken: maatschappij, staat en internati
onale organisaties worden nadrukkelijk aan
gespoord tot politieke, economische, sociale 
en juridische maatregelen ter bescherming 

1) Literatuur: artt. Familie (S. Keil), Familienpolitik (G. Heun), 
in: Evang.Sozialiexikon, Stuttgart, Berlir1, 7. Aufl. 1980; 
391-394, 397 -400; 
artt. Familie (IN. Dreier). Familienpolitik (M. Wingen). Fa
milienrecht (IN. Posch) in: Kath. Sozialiexikon, lnnsbruck, 
Wien enz., 2 Aufl. 1980; 659-669, 675-689, 689-698; 
art. Familie, Ehe, in: Hist, Wb. d. Phil., Bd, 2, 1972; 895-
904, (H.R. Schweizer, J. Frese, G. Langewellpott, W. 
Mackenthun, W. Dreier); 
V. Eid- L. Vaskovics (hgg.). Wandel der Familie- Zukunft 
der Familie, Mainz, 1982; 
K. Luscher - F. Bbckle, Familie, in: Christi. Glaube in 
mod. Geselischaft, Teilbd. 7, Freiburg, Basel, Wien, 
1981; 87-145; 
O.H. Pesch - F.-X. Kaufmann - K.H. Mandel, Ehe, ibid. 
5-86; 
St.H. PfUrtner - W. Heierle, Einfuhrung in die Kathol. 
Soziallehre, Darmstadt. 1980; 
G. Sieler, Ehe und Familie als Verwirklichung von Kirche, 
Frankfurt a.M., 1982; 
M.J.A. van Mourik e.a., Huwelijk en relatie, Kluwer
Deventer: 1983. 
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en steun van het gezin (lnleiding, I) en er 
wordt een reeks gezinspolitieke eisen als 
rechten geformuleerd (bijv. art. 9 w.). Waar 
het om concrete nationale politiek gaat, blijkt 
de politieke doelstelling van kerkelijke op
merkingen en interventies, zoals onlangs 
weer in de Bondsrepubliek Duitsland, nog 
veel directer kenbaar gemaakt te worden. 

Is gezinspolitiek ideologie? 
'Wanneer een gezin in opspraak komt, staat 
het er meestal niet al te best voor' (Siefer, 
13). Dit geldt ook voor 'het' gezin in het 
algemeen, waarvan de crisis heden ten dage 
duidelijk blijkt: het teruglopen van het aantal 
huwelijksvoltrekkingen, toename van de 
echtscheidingen, daling van het aantal kin
deren per huwelijk, groei van de niet-huwe
lijkse samenlevingsvormen en dergelijke to
nen duidelijk de afnemende betekenis van 
het vanzelfsprekende 'gezin' aan, zoals zich 
dat sedert het zgn. burgerlijke tijdperk heeft 
ontwikkeld als een nauw verband met het 
huwelijk, een gezin van echtgenoten, een 
opvoedingsinstituut, een waarborg voor 
nieuwe generaties.2l 

Als men weet, in welke mate dit ideaal van 
huwelijk en gezin (met zijn vrije partnerkeuze, 
met een relatie tussen de echtgenoten als 
gelijkwaardige partners, met zijn gemeen
schappelijke verantwoordelijkheid voor de 
opgroeiende kinderen) 'zich kan beroepen 
op historische wortels in het Evangelie en 
door de kerkelijke huwelijksleer gesteund 
werd'3l en wordt, is het niet verwonderlijk 
wanneer de crisis van het gezin juist van de 
kant van de kerk met bijzondere aandacht 
en bezorgdheid wordt geconstateerd. 
Weliswaar is daarmee nog niets gezegd over 
de structurele maatschappelijke voorwaar
den waarbinnen en waardoor dit gezinstype 
zo dominant kon worden (verzelfstandiging 
door het uitkristalliseren uit meer omvatten
de maatschappelijke verbanden); er is nog 
niets gezegd over de spanningen waaraan 
het structureel is onderworpen (bijv. het iso
lementsprobleem); niets is er ook gezegd 
over de betekenis van deze voorwaarden 
voor de huidiqe en in de toekomst te ver-
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wachten 'institutionele veranderingen in de 
verhouding tussen huwelijk, gezin en de 
maatschappelijke zekerstelling van nieuwe 
generaties' (F.-X. Kaufmann, 47). 
Principieel zijn het verschillende zaken: de 
onvoorwaardelijke inachtneming van Gods 
opdracht tot liefde, trouw, onderlinge verant
woordelijkheid, hulp en verzoening in huwe
lijk en gezin; daarnaast de bescherrning van 
de vormen van instituten waarbinnen deze 
waarden heden ten dage (nog) feitelijk in 
onze maatschappij verwezenlijkt worden, en 
tenslotte de opdracht om onze idealen en 
doelstellingen in de maatschappelijke reali
teit te verwezenlijken. 
Dit verschil geldt al voor het pastoraal han
delen van de kerk zelf; het geldt zeker ten 
aanzien van de politiek met haar geheel 
andere eigenheid. Hierrnee wordt overigens 
niet beweerd dat de eigenlijke boodschap 
en haar door tijd en omstandigheden be
paalde realisering altijd gemakkelijk te on
derscheiden zijn; ook wordt niet gezegd dat 
bepaalde realiseringen, bepaalde instituties 
geen bijzondere affiniteit met de bijbelse 
boodschap zouden kunnen hebben. Maar 
daarover gaat het hier nu niet; het is ook niet 
de bedoeling het denken van de kerk op dit 
gebied te bespreken; het gaat veeleer over 
de eis van gezinspolitiek en de in deze eis 
vastgestelde samenhang tussen het welzijn 
van het gezin en een daarop gerichte poli
tiek. 
De situatie waarin de eis van gezinspolitiek 
gesteld wordt, wordt gekenmerkt door een 
crisis van de (gemeenschappelijke) zowel 
burgerlijke als christelijke constellatie 'huwe
lijk en gezin'; instituties waarvan de histori
sche veranderlijkheid wei bekend is. Toch 
hebben zich in hen zin en waarden van het 
menselijk bestaan in hoge mate geconcreti
seerd, en zij doen dit nog steeds. Maar juist 
als deze constellatie blijken zij ook bijzonder 
vatbaar voor crises en spanningen en kun
nen dus, voorzover deze crises en spannin-

2) Cf. F.-X. Kauffmann. 44 w. 
3) ld. 46; ct. H. Tyrell, Familie und Religion im Prozess der 

gesellschaftlichen Differenzierung, in: V. Eid e.a., 19-74. 
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gen van maatschappelijke aard zijn, door de 
politiek be1nvloed worden en ook politieke 
steun nodig hebben. 
De geschiedenis van de gezinspolitiek41 

toont aan, dat deze taak in het verleden in 
toenemende mate werd erkend en tot con
crete maatregelen leidde. Dit gebeurde ech
ter in omstandigheden die niet zodanig ge
kenmerkt waren door het niet meer vanzelf
sprekende van huwelijk en gezin als dat 
heden het geval is. 

Is het dus, gezien in de context van deze 
maatschappelijke ontwikkelingen, heden ten 
dage nog wei mogelijk om overtuigend ge
zinspolitiek te bedrijven, en steunt zij niet een 
overgeleverde institutie tegen de maat
schappelijke ontwikkelingen in? De mogelij
ke bezwaren zijn bekend: de gezinspolitiek 
zou als hefboom worden gebruikt om be
paalde maatschappijvisies weer in ere te 
herstellen, die men net overwonnen had ge
dacht. (Met name ten aanzien van kerkelijke 
uitspraken over deze problematiek is deze 
verdenking snel verwoord.) lk noem een 
paar kenmerkende punten: 
- het verband tussen huwelijk (als de enig 

legitieme vorm van sexuele relaties) en 
gezin; 

- de vruchtbaarheid van het gezin in dienst 
van maatschappij en kerk; 

- daaraan verbonden een bepaalde rolver
deling tussen man en vrouw met een 
feitelijk mindere positie van de vrouw; 

- in verband daar weer mee de bevestiging 
van een bepaald (autoritair, patriarchaal, 
mannelijk, kapitalistisch, natuur en mens 
u1tbu1tend enz.) maatschappijsysteem; 

- en tenslotte de onrechtmatige belnvloe
ding van wereldbeschouwelijke overtui
gingen op de vormgeving van het maat
schappelijk en politiek bestel. 

Op deze manier komt het thema uiteraard 
onmiddellijk terecht in de polarisatie van 
(restauratieve) orde-politiek en (modern) 
emancipatiebeleid. Wie hier het nadeel van 
heeft is de eigenlijke betrokkene, het gezin, 
de gezinnen als - nog steeds - vitale be
standdelen van de maatschappij en waarvan 
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het overigens nog lang niet zeker is of zij -
weliswaar gehaald uit de traditionele context 
van de sexualiteitskwestie - toch niet nog 
steeds bij voorkeur als de plaats voor het 
opgroeien van kinderen worden geaccep
teerd.51 
Het kardinale punt, waarvan uiteindelijk dan 
ook het slagen van aile gezinspolitieke po
gingen afhangt, is de vraag of een ont-ideo
logisering van de discussie rnogelijk is. Dit 
hoeft niet te betekenen dat er afstand wordt 
gedaan van waarde-overtuigingen. De vraag 
is, in hoeverre deze overtuigingen met het 
oog op zakelijke vereisten aannernelijk wor
den gernaakt. 
Uiteraard gaat het bij gezinspolitiek om visies 
op de inrichting van de sarnenleving. 'Door 
haar vervlechting met de rnaatschappij-poli
tiek staat de gezinspolitiek ook in het span
ningsveld van ornvattende maatschappelijke 
discussies' (K. Luscher- F. Bbckle, 112). Het 
is echter de vraag op welk niveau en hoe de 
'fundamentele waardebepalingen' geformu
leerd worden: hoe algemeen zijn zij; gaat het 
over randvoorwaarden of over details; is de 
formulering van waarden zuiver declarerend 
of van argumentatieve aard; wordt daarbij 
rekening gehouden met maatschappelijke 
ontwikkelingen of worden deze buiten be
schouwing gelaten? Dit laatste betekent niet 
dat politiek in wezen niets anders is dan een 
bekrachtiging van de gegroeide status quo, 
maar wei dat zij deze positief leert ver
werken. 
Hierover in het volgende enkele overwegin
gen. Gezien de complexiteit van de materie 
kan ik aileen proberen enkele principes dui
delijk te maken en zal ik niet op details van 
de gezinspolitiek ingaan. Ook is het niet de 
bedoeling een theologische visie op huwelijk 
en gezin te presenteren; het is veeleer het 
zoeken naar een communicabel ethisch cri
terium (althans enige aanzetten hiervoor). 

Overeenkomstig de gezinspolitieke pro-

4) Cf. artt. Familienpolitik (noot 1 ); K. Luscher- F. Bbckle, 
106w. 

5) F.-X. Kaufmann, 49. 
6) Cf. K. Luscher- F. Bbckle, 111. 
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bleemstelling gaat het meer specifiek om 
opmerkingen betreffende de politieke ethiek, 
een ethiek dus uit de bijzondere invalshoek 
van de politiek georganiseerde samenleving. 
Hierbij staat een ding zonder meer vast: het 
gezin is in elk geval onderwerp van politiek, 
of de politiek nu slechts gericht is op een 
evenwichtige ordening van intermenselijke 
relaties of op een doelgerichte be·l·nvloe
ding. De vraag is echter, of het gezin zich bij 
deze laatste manier in een ondersteunende 
politiek mag verheugen. Deze vraag wordt in 
een politieke context vaak geformuleerd in 
termen van 'begunst1ging tegenover' of 'ge
lijkheid met' andere samenlevingsvormen. 
Dit is begrijpelijk gezien het vaste verband 
waarin 'huwel1jk en gezin' in onze cultuur 
worden gezien. Het is evenwel de vraag, of 
hier gelijke dingen worden vergeleken, of dat 
het perspectief van de gezinspolitiek nog 
niet begrepen wordt. Dit impliceert niet zon
der meer een scheiding van huwelijk en ge
zin, maar het is zeker gepast om na te 
den ken over de specifieke waarden die door 
het voeren van gezinspolitiek beschermd 
moeten worden. 

Het probleem van de waardebepaling 
Het probleem van de politieke waardebepa
lingen, tenminste voorzover deze ethisch 
worden beschouwd, is ingewikkeld en ge
compliceerd. Wat zijn de doeleinden en 
waarden, die ons handelen bepalen? lk kan 
op deze vraag hier slechts met een paar 
opmerkingen antwoorden. 
Enerzijds kunnen wij inzake het gezin een 
grote waarden-onzekerheid constateren. 
Anderzijds functioneren de traditionele 'be
middelaars' van waarden n:et (bijzonder ef
fectien meer. Zoals al lang bekend is, hangt 
dit samen met een verandering van de wij
zen van ethische bemiddeling. Met name 
verdwijnt het vanzelfsprekende van zede, 
autoriteit(en) en traditie. In plaats daarvan 
komt (in het gunstigste geval) een reflectie 
die getypeerd wordt door argumentatie en 
communicabiliteit, door haar betrekking 
hebben op ervaring en door waardenratio
naliteit. Dit geldt ook voor de gezinsethiek: 
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zede, conventie, traditie en autoriteit functio
neren steeds minder, een nieuw feitelijk ge
drag staat tegenover oude normen en instel
lingen. De vraag rijst, inhoeverre het mogelijk 
is de ethische problematiek op een nieuwe 
manier te formuleren. 

a. Argumentatie en communicabi!iteit 
Dit wijst ons er op, dat ethische overtuigin
gen en eisen in onze samenleving er niet aan 
kunnen ontkomen, zich te legitimeren en in 

' Een eis wordt niet 
gelegitimeerd door de 
autoriteit van de 
spreker. ' 

deze legitimatie ook te kunnen worden be
middeld. Niet de autoriteit van de spreker, 
maar het (mogelijk) inzicht in de stand van 
zaken legitimeert een eis. 
De consequenties ook voor een theologi
sche ethiek liggen voor de hand, maar zijn 
tot op de dag van vandaag onderwerp van 
heftige discussies (betekenis van het natuur
recht; rol van de zedelijke autonomie; com
petenties van het kerkelijk leerambt). Overi
gens kent met name de sociale leer (waartoe 
de gezinsethiek behoort) al van ouds de 
betekenis van de deskundigheid van de 
handelende voor de ethische concretisering, 
weliswaar beperkt door bepaalde posities in 
het natuurrecht (met het bijzondere engage
ment van het kerkelijk ambt in deze). De 
ontwikkeling van 'sociale leer' tot 'sociale 
ethiek' en de opkomst van een veranderde 
"Tragerschaft' van de katholieke sociale 
leer' (S. Pfurtner, 14 w.) 'van onderen' sig
naleren de veranderingen op dit punt. Dit 
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vraagt ook om verandering in het kerkelijk 
spreken en argumenteren. 71 

b. Ervaring 
'Het uitgangspunt van ethische reflectie is ... 
niet een vooropgezette mening of een vast
staand ordeningsbeeld, ook de ethiek gaat 
uit van de ervaring' (K. Luscher - F. Bbckle, 
112). Dit geldt voor individuele ervaringen, 
maar de stelling kan evenzo en meer nag 
toegepast worden op gemeenschappelijke 
ervaringen die mensen opdoen; over zichzelf 
(mensbeeld), over het zinvol handelen, over 
de zinvolle mogelijkheden tot vormgeving 
aan het Ieven en het samenleven (normen, 
instituties). 
Het is voor ons heden ten dage vanzelfspre
kend dat dit ervaringen zijn die aan verande
ring en ontwikkeling onderhevig zijn. Daar
mee wordt de feitelijke maatschappelijke 
ontwikkeling weliswaar niet normatief in de 
zin van een 'normative Kraft des Faktischen', 
maar wei is zij ethisch relevant: uitdrukking 
niet aileen van feitelijke veranderingen doch 
ook van veranderende overtuigingen. De fei
telijke ontwikkeling zegt iets over de behoef
ten en de wen sen van mensen, en ook over 
hun (ethische) overtuigingen. Echter niet ai
leen daarover. Wij weten natuurlijk dat de 
feitelijke ontwikkelingen ook door manipula
tie, door structurele voorwaarden en deter
minaties, door dwaling en onwetendheid be
paald worden. Oat zij dus evenzeer gegeven 
als te vormen, evenzeer indicatief als appel
latief (dit vaak bij wijze van een negatief 
beeld) zijn. 
Ethische reflectie kan daarom algemeen 
worden beschreven als de verbinding van 
zulk een 'Sachverhaltsforschung' met 'Sinn
forschung', als uitleg en beoordeling van de 
menselijke mogelijkheden in het Iicht van het 
menselijk zinvolle. 
Voor de theologische ethiek heeft dit inzicht 
toenemende betekenis gekregen. De inter
actie tussen haar en met name de mens- en 
maatschappijwetenschappen is een welis
waar moeizame, maar alledaagse zaak ge
worden. Oat blijkt ook duidelijk uit de meer 
recente publikaties over huwelijks- en ge-
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zinsethiek, zoals deze heden het 'gezin als 
thema' 81 als het ware herontdekt en zich in 
vruchtbare samenwerking en discussie met 
deze disciplines nieuw 'formeert'. In nauw 
contact met het gezinsonderzoek in de ver
schillende disciplines wordt het gezin in zijn 
historische en maatschappelijke realiteit, in 
zijn crises en bedreigingen, maar oak met 
zijn kansen en toekomstperspectieven op 
nieuwe wijze gezien en als taak voor kerk en 
samenleving voorgesteld. Juist vanuit de 
veelvuldige vervlechtingen van gezin en 
maatschappelijke ontwikkelingen wordt ook 
hier duidelijk, dat het thema 'gezin' tegelijk 
steeds het thema 'gezinspolitiek' wordt. 91 

In zekere zin betekent dit een verandering en 
differentie ten aanzien van de kerkelijke do
cumenten (in engere zin) met hun doctrinaire 
of soms deductief genoemde spraak en 
stijl 101 In ieder geval gaat het in de actuele 
theologische sociaal-ethische discussie, en 
in ons geval in de gezins-ethische discussie, 
om meer dan aileen een traditionele uitleg 
van de kerkelijke huwelijks- en gezinsleer. 
Hiermee Ievert de sociale ethiek een belang
rijk aandeel in de bemiddeling tussen kerke
lijke leer, ervaring van de gelovigen en maat
schappelijke werkelijkheid: een onontkoom
bare taak, ook al kan deze niet zonder fric
ties worden uitgevoerd. 
Het resultaat van dit gebeuren - en daarin 
ook van een bepaalde discrepantie tussen 
leerstellige uitspraken en theologische re
flecties, die juist met betrekking tot sexuali
teit, huwelijk en gezin nauwelijks verborgen 
is- is, dat duidelijker tevoorschijn komt waar 
het in de traditie werkelijk om principes van 
de christelijke ethiek gaat en waar het gaat 
om de ongetwijfeld tijdgebonden concrete 
toepassing daarvan, die echter met deze 
principes zelf niet verwisseld moet worden. 
Of, om het anders te formuleren, waar het 
gaat om wat in menselijke instituties en nor-

I) Cf. als voorbeeld: Bisschop H.C.A. Ernst, Enkele ge
dachten over huwe!ijk en gezin, Breda, 1983. 

8) R. Bleistein, Stimmen der Zeit, 1983; 204-206. 
9) Cf. ook W Dreier, Sozialethik, Dusseldorf, 1983, 143 w. 

10) Cf. V. Eid, in: V. Eid e.a., 179 w. 
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men door God is ingesteld en wat door 
mensen gemaakt is. Een voorbeeld uit het 
recente verleden is de discussie over de 
'hierarchische' structuur van het huwelijk 
met de man als hoofd. 

c. Waardenrationaliteit 
Dit derde element wijst ons er op, dat ethiek 
geconstitueerd wordt niet met betrekking tot 
een of andere wezensorde (een traditioneel 
voor huwelijk en gezin niet onbelangrijk be
grip), maar vanuit inzicht in en vertoon van 
telkens in het geding zijnde 'Guter' en 'Wer
te' (F. Bbckle) en de juiste vertaling daarvan 
naar normen van handelen en wijzen van 
gedrag. Met betrekking tot het gezin: ethiek 
legitimeert zich hier niet vanuit een natuurlijk 
of op andere wijze gegeven instituut 'gezin', 
maar dit laatste legitimeert zich als zodanig 
en in zijn vormgeving juist omgekeerd door 
zijn karakter als 'goed' en 'waarde', door zijn 
zinvolheid en 'bruikbaarheid', of in het geval 
van concurrerende modellen, door zijn on
vervangbaarheid. 
Zulk een benaderingswijze wordt ten on
rechte- vooral in het geval van waardenaf
weging - als functionalistisch getypeerd. Zij 
bezit haar morele karakter vanuit de funda
mentele bereidheid, zich aan het goede 
(waardevolle) te binden en vanuit de houding 
dit naar vermogen te erkennen en te doen. 
Het meest algemene criterium daarbij is: een 
(meer) humane gemeenschappelijke exis
tentie in orrze wereld, te realiseren in recht
vaardigheid. Zulk een bereidheid moet wor
den verwezenlijkt in de vereisten en de 
structurele voorwaarden van het menselijk, 
en dat wil met name ook zeggen het maat
schappelijk, bestaan. (Dit is een reden te
meer de menswetenschappen au serieux te 
nemen.) 

d. Vandaar nu enkele opmerkingen betref
fende de concrete waarden inzake gezins
ethiek. 
De beslissende probleemconstellatie11

1 van 
de gezinsethiek (en van iedere sociale 
ethiek) is het 'spanningsveld tussen individu 
en maatschappij'. De mens is het een en het 
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ande1·, en het een niet zonder het ander: 
individu en gemeenschapswezen. Mensen 
Ieven met elkaar en door elkaqr; de zin van 
zijn bestaan vindt de mens door zich open te 
stellen voor de ander, en daarin openbaart 
zich voor hem zelf de zin van zijn bestaan. In 
deze context kan de vraag gesteld worden 
naar de betekenis van het gezin. 
Deze bestaat in zijn bijzondere 'bemidde
lingsrol tussen individu en maatschappij', 
tussen 'individualiteit' en 'socialiteit' respec
tievelijk 'collectiviteit' in de opbouw van de 
samenleving. Als 'primair instituut' of 'pri
maire groep' kan het gezin op bijzondere 
wijze een maatschappelijke integratie be
werkstelligen. 
Deze bemiddelende rol heeft het gezin in de 
verschillende culturen en historische· situa
ties op verschillende manieren vervuld. Het 
gezin is een instituut dat aan verandering 
onderhevig is. 121 Als wij tegenwoordig over 
het gezin spreken, hebben wij een zeer be
paald beeld voor ogen: datgene wat men het 
twee-generatie- of kerngezin noemt: de bio
logisch-sociale groepering van vader en 
moeder (volledig gezin) resp. vader of moe
der (onvolledig gezin) met hun ongehuwde 
eigen en/of geadopteerde kinderen en 
meestal met hun gemeenschappelijke huis
houding. 
Het is bekend dat deze gezinsvorm in de 
recente geschiedenis tegenover het meer
generatie-gezin, de 'farniliehuishouding', 
waarvan het kerngezin echter het knstallisa
tiepunt was, de dorninante vorrn is gewor
den. Deze ontwikkeling gaat samen met wat 
men functieverlies of functieverandering van 
het gezin noemt, waarbij vooral de economi
sche zelfverzorging, de zorgplicht voor de 
oudere generatie evenals persoonlijke en so
ciale risico's van het gezin aan het gezin 
worden ontnomen. 

Positief treedt daarin tegel1jkertijd op de 
voorgrond het persoonlijke, samen-verant
woordelijke karakter van het qezin. Orn de 

11) Cf. K. Luscher - F. Bockle, 112 en pass1m 
12) Cf. verschillende bijdragen in: V Eid e.a. 
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onvervangbare 'prestaties' van dit gezin -
als dat lukt!- voor de vermaatschappelijking 
van de mens gaat het. Hier kan met name 
genoemd worden zijn betekenis voor de kin
derlijke socialisatie, hetgeen wezenlijk meer 
is dan een kwantitatieve maatschappelijke 
reproductie-functie: het gezin als plek van de 
tweede, socio-culturele geboorte van de 
mens (R. Konig). Verder gaat het echter ook 
om zijn betekenis voor 'het menszijn en de 
permanente menswording van de volwasse
nen in het gezin' 0/. Eid e.a., 129 v.) in 
zelfverwerkelijk1ng, man-vrouw-relatie, ver
houding ouders-kinderen, partnerschap en 
gemeenschappelijke verantwoordel ijkheid, 
rolverdeling, hulp aan gehandicapten en 
ouderen enz. 
Het zijn deze prestaties in het gezin, die 
tegelijk' zowel de persoonlijke ontplooiing 
van de betrokkenen als de samenleving 
dienen: de zin ligt daarom ook niet aileen in 
functies voor de maatschappij, maar ook in 
het persoonlijk partnerschap zelf, dat juist a/s 
zodanig individuen en maatschappij op 
unieke manier met elkaar bemiddelt - in de 
verweving van de verschillende taken, als 
een 'sociaal totaalfenomeen' (M. Mauss), als 
een 'integrale levensvorm'. 
Als het lukt: dat is inderdaad de vraag. Deze 
vorm van het gezin kent het risico van be
paalde typerende belemmeringen: func
tieverlies en contractie op het intieme kern
gezin leiden tot wat men sociale desintegra
tie en innerlijke desorganisatie (instabiliteit) 
noemt. De voorwaarden voor het slagen 
(ook de innerlijke voorwaarden zoals bijvoor
beeld de hoge eisen die gesteld worden aan 
de rijpheid van de partners) zijn daarbij in 
sterke mate mede afhankelijk van de maat
schappelijke randvoorwaarden: in hoeverre 
bevorderen of belemmeren deze het Ieven 
van het gezin? 
Hierbij gaat het om meer dan aileen hulpver
lening op het financiele vlak {lastenverdeling): 
het veelvoud van huidige gezinspolitieke 
eisen probeert daarom: 
- rekening te houden met een gezinspoli

tiek in het kader van een omvattende 
maatschappij-politiek; 
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- gericht te zijn op het gehele scala van 
prestaties van het gezin (taken van verzor
ging, opvoeding, huishouding, voortplan
ting); 

- de verschillende gezinssituaties in het oog 
te houden. 

Wezenlijk is het hierbij dat het om het gezin 
zelf gaat: 'wil gezinspolitiek 'hulp tot zelfhulp' 
zijn, dan moet de gezinspolitiek zich direct 
richten tot het gezin als leefgemeenschap, 
en niet tot het individuele gezinslid' .131 

lk kan in dit bestek hierop niet verder ingaan. 
Een korte opmerking nog met betrekking tot 
de ontwikkeling van het hedendaagse 
overheersende gezinstype. Deze ontwikke
ling heeft, zoals wij weten, haar eigen kansen 
en bedreigingen. Men moet zich met het 
oog op het functieverlies en de functieveran
dering afvragen in welke mate het feit dat in 
het recente verleden bepaalde functies van 
het gezin afgesplitst zijn, nadelig is; evenals 
het feit dat bepaalde functies aan het gezin 
aileen zijn overgelaten en het op die manier 
belasten en hinderen. Hier is het uitgangs
punt van waaruit gezinspolitiek in het grotere 
kader van maatschappelijke-ordeningscon
cepten uitkomst zou kunnen brengen, o.a. 
door steun aan daarop toegepaste experi
menten. 

Enkele aspecten van een actuele gezins
politiek 
Daarmee komen wij nu tot het .formuleren 
van enkele aspecten, die bij een actuele 
gezinspolitiek lijken te behoren. Hierbij gaat 
het om meer formele aspecten; de materiele 
consequenties worden aileen terloops ver
meld, omdat hier telkens een veel concrete
re, aan de ervaring getoetste argumentatie 
vereist is. 
De uitgangsvraag, die men echter mijns in
ziens als zuiver retorische vraag moet opvat
ten, is deze: mag (of wil) men zich realisti
scherwijs voorstellen dat men van de presta
ties van het gezin voor de maatschappij 

13) Cf. K. Luscher - F. Bockle, 115 w. 
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(betreffende de individuele personen, de ge
meenschap van personen en de gehele sa
menleving) afstand doet? Om duidelijk te 
zijn: een 'nee' op deze vraag betekent nog 
niet een antwoord op de vraag wat er in de 
gezinspolitiek zou moeten gebeuren en hoe 
dat zou moeten. 

1. Het gaat om het gezin zelf 
Daar de specifieke prestaties van het gezin 
voor de maatschappij juist voortkomen uit 
de bijzondere mogelijkheden van het insti
tuut 'gezin', structurele gestalte en prestaties 
dus inherent zijn aan elkaar, is het gezin zelf 
een als zodanig te beschermen 'onderwerp' 
van gezinspo!itiek. 

a. Het gezin moet de kans hebben zichzelf, 
zijn in de loop der ontwikkeling gegroeide en 
als zinnig ervaren innerlijke structuur onder 
gunstige voorwaarden te realiseren; de kans 
dus a/s gezin, als gemeenschap van voor 
elkaar verantwoordelijke personen, een wer
kelijk bestaansrecht te hebben. 
Dit betekent niet een voorname terughou
dendheid tegenover de prive-sfeer van het 
gezinsleven, maar dit vraagt om politieke 
hulp voor een structurele versterking van het 
gezin in zijn mogelijkheden en prestaties, en 
omgekeerd tegen bepaalde zwakke plekken 
en prestatiebelemmeringen. Dit vereist ook 
een duidelijk rekening houden met de con
crete (en verschillende) gezinssituaties, zo
wel met de verschillende ontwikkelingssta
dia van een gezin (kleine, opgroeiende, vol
wassen kinderen), als oak met het gegeven 
van gezinnen met bijzondere problemen (on
volledige gezinnen, gezinnen van buitenlan
ders, gezinnen met oude of zieke gezinsle
den enz.). Dergelijke probleemsituaties mo
gen niet tot een kleinere kans, maar moeten 
tot een grotere politieke inspanning leiden. 
De leidende gedachten bij een actuele ge
zinspolitiek, zoals die door een deskundige 
geformuleerd zijn, gelden hier nog eens in 
het bijzonder: 'de alzijdige persoonlijke ont
plooiing van de enkeling (in het gezin van 
man en vrouw, van ouders en kinderen), de 
feitelijke gelijkberechtiging van de qeslach-
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ten, compensatie van ongelijkheden in de 
start- en ontwikkelingskansen van de kinde
ren, alsmede een grotere gelijkheid in de 
feitelijke leefomstandigheden als uitdrukking 
van grotere sociale gerechtigheid (bijv. in de 
inkomensverdeling)' (M. Wingen, 678). 

b. 'Binnenwereld' en 'buitenwereld' van het 
gezin werken onmiddellijk op elkaar in, de 
'buitenbetrekkingen' van een gezin raken 
direct of indirect de familiale samenleving (en 
oak omgekeerd) 141 . Vandaar dat de buiten
betrekkingen van direct belang zijn voor de 
leefsituaties van gezinnen. Op detailpunten 
discussiabel, maar principieel nauwelijks be
twistbaar, komen hieruit een reeks gezins
politieke aandachtsvelden voort, bijvoor
beeld met betrekking tot de woonsituatie, de 
fundamentele arbeidsvoorwaarden, de veel
vuldige economische voorwaarden, de rol 
van de reclame en de massamedia. En on
danks alles wat hierover verder nag zou 
kunnen worden opgemerkt, horen hier ook 
bij de vele en ingewikkelde invloeden op het 
generatieve gedrag en de (kwalitatieve, niet 
aileen biologische) 'Nachwuchssicherung', 
die weliswaar enerzijds tot de verantwoorde
lijkheid van de echtgenoten behoort, maar 
die intussen anderzijds meer is dan aileen 
een speciaal probleem van een christelijke of 
als zodanig bestempelde gezinspolitiek. 
Het gezin kan zich niet tegen aile maat
schappelijke belemmeringen in waar maken; 
het krijgt hiertoe aileen de kans door een 
hierop gerichte ondersteuning. Als men 
deze problemen op hun ware reikwijdte 
schat, wordt duidelijk dat gezinspolitiek uit
eindelijk aileen in het kader van een geheel 
van maatschappijpolitiek mogelijk is; de 
maatschappelijke randvoorwaarden horen 
noodzakelijkerwijze bij de definitie van wat 
op het gebied van de gezinspolitiek vereist 
is. 

c. Een laatste punt zij even vragenderwijze 
aangesneden. Het heeft een zekere (vooral 

14) Cl. ibid. 117, en voor het volgende ·126 vv. 
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ook theologische) lading en is te ingewikkeld 
om hier enigszins verantwoord opgelost te 
worden. 
Het gaat om het al eerder genoemde pro
bleem van het uiteenvallen van de samen
hang van sexualiteit, huwelijk en gezin, zoals 
w1j dat in onze samenleving zien gebeuren 
en dat zich in verschillende fenomenen, met 
name de niet-huwelijkse leefgemeenschap
pen, manifesteert. Het probleem is hoe op 
deze ontwikkeling politiek-ethisch verant
woord een antwoord kan worden gegeven, 
in het bijzonder met betrekking tot de vraag 
in hoeverre zij van invloed is op een positief
politieke houding ten opzichte van het gezin. 
Mijns inziens hoeft deze ontwikkeling geen 
twijfels op te roepen met betrekking tot de 
rechtvaardiging van een overtuigde gezins
politiek. Deze vindt haar legitimatie in zichzelf 
en vanuit het eigen instituut 'gezin', dat niet 
eenvoudigweg hetzelfde is als het instituut 
'huwelijk'. De context van de gezinspolitiek 
is niet de sexuele ethiek, maar de sociale 
eth1ek. 
De sexualiteit van de mens heeft natuurlijk 
direct te maken met de gemeenschapsvor
m·Jng (op verschillende niveaus). Vandaar dat 
haar (niet-)regeling niet zomaar als maat
schappelijk irrelevant is te beschouwen. Oat 
valt overigens heel duidelijk te zien aan het 
feit dat ook bij niet-huwelijkse relaties juridi
sche regelingen noodzakelijk blijken. Noch
tans moet men dit probleem van de gezins
vraag differentieren. De loskoppeling van 
sexualiteit, huwelijk en gezin is een verschijn
sel van onze tijd 151, met de oplossing waar
van men de gezinspolitiek niet zou moeten 
belasten. Hoewel de gevolgen van deze situ
atie nog niet te overzien zijn, kan men tach 
niet het ene probleem door middel van het 
andere oplossen. 
In zekere zin kan men datgene wat tegen
woordig vaak te constateren valt interprete
ren als een vergaand naar elkaar opschuiven 
van het instituut 'huwelijk' en het instituut 
'gezin': 'Het lijkt een totaal open vraag te zijn, 
in hoeverre het instituut van het huwelijk nog 
als waarde in zichzelf wordt beschouwd. Het 
valt t8 vermoeden dat hier een afstandelijke, 
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in een bepaald opzicht instrumentele waar
dering van de huwelijksvoltrekking versprei
ding en gewicht verkrijgt' (F.-X. Kaufmann, 
50). 
Voor het kerkelijk engagement in het gezins
vraagstuk betekent deze dissociatie een 
groat probleem, daar dit engagement we
zenlijk door de verbinding van huwelijk en 
gezin bepaald is. Men heeft zelfs gedacht te 
kunnen beweren dat de eigenlijke interesse 
van kerkelijke uitspraken in het verleden 
meer het huwelijk dan het gezin betrof. 
Het is de vraag in hoeverre (ook theologi
sche)161 aanzetten tot het beschouwen van 
huwelijk en gezin als onderscheiden (wat 
niet zonder meer betekent gescheiden) insti
tuties, gevolgen mogen hebben. 
Het daarmee in de eerste plaats met het oog 
op theologie en pastoraat van huwelijk en 
gezin 171 geformuleerde probleem vormt naar 
mijn mening voor de actuele gezinspolitiek 
een centrale vraag: in hoeverre kunnen en 
moeten huwelijk en gezin met een en 
dezelfde strategie als doe! nagestreefd wor
den en in hoeverre is er niet een relatieve 
onafhankelijkheid van beide doeleinden mo
gelijk en noodzakelijk? 
In ieder geval verdraagt de dringend nood
zakelijke oplossing van gezinspolitieke pro
blemen geen uitstel, en zou daarom ook niet 
in een niet noodzakelijke samenhang met 
andersoortige problemen van de sexuele 
ethiek moeten worden gebracht. 

2. Gezinspolitiek en emancipatie 
Gezinspolitiek dient niet als alternatief voor 
emancipatiepolitiek, maar in het verlengde 
daarvan en als een dee! daarvan beschouwd 
te worden. Gezinspolitiek kan zich aileen 

15) Cf. de socioloog G. Sieler over de niet-huwelijkse sa
menlevingsvormen: 'Langerfristig durfte es sich um ein 
vorubergehendes Problem handeln, in dessen Verlauf 
einige Jahrgange junger Menschen viele Erfahrungen, 
vermutlich aber uberwiegend und letzlich Enttauschun
gen sammeln werden' (94). 

16) Bi)v. V. Eid, in:V Eid e.a .. 11 v., 179vv.;verderH.Tyrell 
over de kerkelijke interesse in huwelijk en gezin (o.c.). 

17) Cf. in deze samenhang R.G.W. Huysmans, Katholieke 
Kerk en vrije verhoudingen ten opzichte van haar huwe
li)ksrecht. in: M.JA van Mourik e.a. 33-51. 
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geloofwaardig legitimeren, als zij niet voor 
andere doeleinden ge(mis)bruikt wordt. Dit 
geldt met name ten aanzien van haar relatie 
met de emancipatiepolitiek. En wei voor bei
de uitersten: zowel waar het gezin als gevolg 
van zo'n politiek uiteindelijk het slachtoffer 
wordt, alsook waar, met een beroep op het
geen het gezin zou eisen, emancipatoire po
gingen worden afgewezen. 
Als een typisch voorbeeld van de twee uiter
sten kan de vraag gelden of moeders be
roepswerkzaamheden buitenshuis mogen 
verrichten: deze extremen worden beide ge
.ldeologiseerd, zowel wanneer zulk een be
roepswerkzaamheid zonder te letten op de 
gezinssituatie absoluut gepropageerd wordt, 
als wanneer werkende moeders onder ver
wijzing naar de plichten tegenover het gezin 
gediscrimineerd worden. Een oplossing kan 
noch vanuit een abstract gezinsideaal, noch 
vanuit een abstract emancipatie-ideaal ge
zocht worden- en zeker niet aileen ten laste 
van de vrouw. Het gaat er dus om, een 
gezinspolitiek te ontwerpen die en gezinspo
litiek en emancipatoir is. 

a. In de eerste plaats moeten de gezins
structuren zo ondersteund, bevorderd of 
veranderd worden, dat nodeloze emancipa
tiehindernissen worden weggenomen. Dit 
aspect wordt, en wei in het verlengde van 
een partnerschapsideaal bij de betrokken 
personen, steeds meer in acht genomen 
bijvoorbeeld in het gezinsrecht met betrek
king tot de gelijkberechtiging van de vrouw 
en de zelfstandigheid van de kinderen. Het 
eigen recht van de kinderen op de hun toe
komende ernancipatie is daarmee echter 
nog niet afgedaan en zeker niet in evenwicht 
gebracht met de andere emancipatiebe
langen. 
Hier is ook een punt te noemen dat het gezin 
als geheel raakt. Het gezin zelf heeft als 
zodanig het recht uit de verschillende beper
kingen en bekrompenheden 'geernanci
peerd' te worden, om zichzelf te kunnen zijn. 
Dit heeft economische en sociale aspecten, 
want het gezin leeft vaak in condities van 
marginaliteit en objectieve discriminatie. Dit 
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heeft echter ook mentale, psychologische 
consequenties. Het gaat erom de mogelijk
heden te vergroten, waardoor het gezin als 
vrijheidsruimte ervaren kan worden. Dit 
vraagt met name om een vermindering en 
versoepeling van de typische conflictsitua
ties van de afzonderlijke gezinsleden met 
persoonlijke emancipatiebelangen. 

b. Ten tweede gaat het daarmee- dit is een 
gezichtspunt dat vaak te weinig aandacht 
krijgt - om de emancipatoire potenties van 
het gezin zelf (die weliswaar vaak niet zonder 
maatschappelijke steun kunnen worden ont
wikkeld). lk noem als voorbeelden de ont
wikkeling van het zelfbewustzijn (vertrouwen, 
gevoel van eigenwaarde), de ontwikkeling 
van een rijpe autoriteitshouding en de ont
wikkeling van waardenbewustzijn en zedelij
ke rijpheid. 
Allereerst behoort hier dus te worden ge
noemd de ontwikkeling van vertrouwen, ge
voel van eigenwaarde en zelfbewustzijn. Dit 
is van betekenis zowel voor de socialisatie 
van de opgroeiende generatie als met het 
oog op de psychische stabiliteit van de part
ners en tenslotte (wat heden ten dage helaas 
te weinig een 'fundamentum in re' heeft) met 
het oog op de bescherming en bevordering 
van het gevoel van eigenwaarde van de 
oudere generatie Uuist in de tegenwoordig 
normale situatie van economische onafhan
kelijkheid van de ouderen zou dit des te 
effectiever bewerkstelligd kunnen worden). 
De bijzondere mogelijkheden van het gezin 
in dit opzicht dienen ook omwille van de 
maatschappij, wier 'evenwicht' afhangt van 
het 'evenwicht' van haar leden, in het bijzon
der in acht te worden genomen. 

Een tweede aandachtsveld betreft een rede
lijk leren omgaan met de autoriteitsproble
matiek18l. Dit klinkt misschien op het eerste 
gezicht wat vreemd gezien de 'autoritaire' 
tekorten van bepaalde traditionele gezins
structuren (emancipatie als teqenbeqrip van 

18) Cf. o.a. K. Luscher- F. Bbckle, 118-126. 
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autoriteit: autoriteit als macht en heerschap
pij van de man over de vrouw, van beiden 
over de kinderen). Toch kan het gezin bij 
uitstek de plaats zijn om het maatschappelijk 
zeker niet denkbeeldige probleem van 
autoriteit en macht bevrijdend op te lassen. 
Ook hier blijft autoriteit -ten aanzien van het 
kind, waar zij haar eigenlijke plaats heeft -
weliswaar 'mach\', maar het gaat erom, dat 
het een 'aan het kind georienteerd omgaan 
met macht' wordt (wat uiteraard voor de 
beide betrokken partijen bevrijdend is). 
Kwesties van rangorde, van boven en bene
den, van sociale relaties, kunnen juist hier 
begrepen worden als een taak van vormge
ving die er op gericht is tot eigen verant
woordelijkheid in solidariteit te leiden. Juist in 
het kader van verstandige, zakelijk zich legiti
merende autoriteit kunnen de bekwaamheid 
tot het nemen van eigen beslissingen en de 
persoonlijke identiteit groeien en gestalte 
krijgen. 191 

Dit leidt ons tot het derde punt: de betekenis 
van het gezin voor de ontwikkeling van de 
zedelijke persoonlijkheid. Dit betreft niet ai
leen de rol van het gezin als plaats waar 
concreet het hanteren van waarden wordt 
geoefend en geleerd. Het geldt vooral met 
het oog op de- meer fundamentele- ont
wikkeling van de 'autonome' persoonlijkheid, 
die zelf tot zedelijke beslissingen in staat is. 
Hier komen we terecht bij een gedachte die 
in haar oorsprong veel te maken heeft met 
de idee van emancipatie (en autonomie). In 
de beste tradities is emancipatie bevrijding 
tot mondige, verantwoordelijke eigen beslis
singen. In een gewetensvorming, die als hulp 
tot het ontwikkelen van een zelfstandig, 
autonoom geweten wordt verstaan, vindt 
deze emancipatie concreet gestalte. 

Samenvattend gaat het er om dat het gezin 
(en zijn afzonderlijke leden) de kans krijgen 
om in plaats van objecten subjectief te zijn, 
subjecten van handelen en geen objecten 
van behandeling. Oat zal er vooral ook toe 
moeten leiden, dat het gezin de gelegenheid 
heeft zijn eigen ontwikkeling naar de toe-
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komst toe zeit (vanuit eigen ervaringen) me
de te definieren. 
Hierbij moet worden bedacht (en gerespec
teerd) dat het gezin een instituut is dat vat
baar is voor veranderingen (en in de loop van 
de geschiedenis ook veranderd is). Mis
schien toont het gezin juist in zijn verander
lijkheid zijn stabiliteit. Is dit nu aileen 
diachroon, in de afloop van de tijd, en dus 
natuurlijk ook voor de toekomst waar? Of 
geldt het ook synchroon? Dit laatste houdt in 
dat de maatschappij (en ook de kerk) 'geen 
monocultuur van enkel en aileen een gezins
beeld bedrijft'. 201 Dit geldt voor de verschil
lende gezinnen, het geldt ook voor de fasen 
in de 'biografie' van de afzonderlijke gezin
nen. Met name geldt dit natuurlijk ook ten 
aanzien van de gezinsvormen in de zoge
naamde ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld 
in Afrika, die men niet zomaar metals richt
snoer zijn eigen waardenbestel kan beoor
delen. 

Een nieuw waardenbewustzijn? 
De laatste vraag is, of de ook voor een 
gezinspolitiek noodzakelijke waardenover
tuiging politiek 'maakbaar' is. Het antwoord 
hierop is niet zo eenvoudig. Het totstandko
men van waarden-bewustzijn is uitermate 
complex; daarom wil ik het op dit moment 
graag bij een 'ethische' oplossing Iaten. Uit
eindelijk kan een waardenbewustzijn aileen 
draagkracht hebben, wanneer een werkelijk 
waardeninzicht aanwezig is. Oat wil zeggen 
dat het ondanks en binnen aile mogelijke 
bevorderende en ondersteunende factoren 
toch tot de constituering van een waarden
bewustzijn moet komen, tot een soort van 
constitutieve zin-ervaring, een ervaring van 
zinvolheid binnen de instituties. En de vraag 
is in hoeverre het gezin als zin in zichzelf 
ervaren gaat worden. F.-X. Kaufmann (58 v.) 
ziet juist in het tegenwoordig te constateren 
zich afzetten tegen gangbare maatschappe-

19 Cf. ook H. Ringeling, Offene ldentitat, Kntenen der Sozia
lisation, in: A. Hertz e.a., Handbuch derChristl. Ethik, Bd. 
2, Freiburg, Basel, Wien, 1978; 194-209. 

20) D. Mieth, in: V. Eid e.a., 220. 
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lijke ontwikkelingen, in het zoeken naar alter
natieve zinvervullingen, de kans van de rede 
zelf, tegen het individualistische zoeken naar 
geluk, v66r solidariteit en de institutionele 
verzekering daarvan. 
De nieuw ontdekte zin van het gezin is een 
feit: de voelbare kans van het gezin als alter
natief voor een bekritiseerd, ego'1'stisch, eco
nomisch gefixeerd maatschappij-systeem. 
Het gezin heeft dus misschien tach kansen: 
niet de autoritaire (groot-)familie, niet het ge
privatiseerde (kleine) gezin; misschien iets 
van dit laatste, maar dan op velerlei manier 
open 'naar buiten', verweven in velerlei om
vattende structuren en verbanden. 
Dit nu kan gezinspolitiek vergemakkelijken of 
verwateren, bevorderen of hinderen. De 
vraag is dan, wat voor een maatschappij met 
bevordering of tegenwerking gebaat is, en of 
dan die maatschappij wei gewenst is; en wie 
er eigenlijk mee gebaat is als het gezin (het 
meer ideale gezin van de toekomst) niet in 
staat wordt gesteld om te concurreren of 
zelfs aantrekkelijk te worden. 
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