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De rode familie 
enhet 

De opvattingcn van de 
PvdA over het gezin kennen 

paarse gez1n 
zorgtaken die de vrouw 
vanzelfsprekend op zich 
nam werd via de gehuwde 
vrouw de opvoeding van de 
kinderen in het gezin mo
gelijk gemaakt. 

een grillig patroon en een 
aantal tegenstrijdigheden. 
Tegenover elkaar lijken te 
staan de onvoorwaardelijke 
keuze van de PvdA na de 
oorlog voor het kostwin
nersgezin en opvattingen 
die later in de zestiger en 
zeventiger jaren zijn ont
staan. Toen leek het gezin 
door het thema van de 
vrouwenemancipatie volle
dig uit het gezichtsveld van 

OLGA FLES 

De PvdA dient op haar schreden terua te keren 

waar het aaat om het neaeren van het aezin als 

object van proarammatisch denken en beleid. ln 

In de loop der jaren zijn 
vrijwel al deze maatregelen 
voor het kostwinnersgezin 
opgeheven en heeft het in
dividu de plaats ingenomen 
van het gezin als grondslag 
van het overheidsbeleid. 
Met de opheffmg van deze 

plaats van zich te richten op het paarse eliteaezin 
van een kleine voorhoede, moet ze opnieuw het 

aezinsverband van de aemiddelde Nederlander als 

uitaanaspunt nemen en structurele maatreaelen 

uitdenken die de knelpunten in het daaelijks 

bestaan met kinderen oplossen. 

de PvdA te zijn verdwenen. Door de erkenning van 
de rechten van de vrouw en de waardering voor de 
ontplooiing van het individu kon het gezin als sym-

• boo! van geslotenheid en onderdrukking van de 
vrouw, binnen de PvdA op weinig krediet meer re
kenen. Ook alleefde, paradoxaal genoeg, het meren
deel van de !eden van de PvdA in een gezin, het gezin 
had voor de PvdA als beleidsobject afgedaan en was 
in haar programmatisch denken volstrekt afwezig. 

Het kostwinnersstelsel 

In de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog 
zijn onder de leuze 'Gezinsherstel is Volksherstel' 
vrijwel alle regelingen op het gebied van inkomen, 
zorg en sociale zekerheid afgestemd op het kostwin
nersgezin. De basis voor dit beleid werd gelegd door 
de overeenstemming in de Stichting van de Arbeid 
over het loon van de gehuwde man, dat voldoende 
moest zijn om een vrouw en twee kinderen te on
derhouden. De belastingwetgeving ontmoedigde 
het werken van gehuwde vrouwcn door de kostwin
nersvoorzieningen en het zeer hoog belasten van het 
tweede inkomen; vrouwen en kinderen waren gratis 
meeverzekerd voor ziektekosten en er was een auto
matisch partnerpensioen. 

In het kostwinnersstelsel was de ondersteuning 
van de ouders integraal onderdeel van de gezinson
dcrsteuning. Door het impliciet financieren van de 

vormen van steun ver
dween geruisloos ook een dee! van de steun bij de 
opvoeding van kinderen. Kostwinnersvoorzienin
gen werden afgeschaft en de kinderbijslag werd ver
laagd. In de sociale zekerheid werden partnertoet
sen ingevoerd; eigen bijdragen werden verhoogd; 
subsidies in de sport en in het welzijnsveld werden 
verlaagd of afgeschaft en de studiebeurzen werden 
verlaagd. In feite was het de PvdA die over de lang
ste periode (het laatste kabinet Lubbers en twee 
paarse kabinetten) de grootste verantwoordelijk
heid heeft gedragen voor de doorgevoerde bezuini
gingen en het individualiseringsbeleid met de daar
mee samenhangende effecten. 

Aan de hand van cijfers over inkomensontwikke
lingen (zie later in deze bijdrage) zal worden aange
toond dat dit beleid ongunstig heeft uitgepakt voor 
gezinnen, ofwel huishoudens met kinderen. Een 
red en voor dit negatieve effect lijkt simpel: gezinnen 
hebben !eden die minder goed ofhelemaal niet voor 
een eigen inkomen kunnen zorgen. Voor huishou
dens zonder kinderen zijn de problemen niet zo 
groot, maar waar kinderen verzorgd en opgevoed 
moeten worden, dienen keuzen gemaakt te worden: 
iedere extra tijdsinvestering voor het verwerven van 
een inkom en heeft tot gevolg dater een compensatie 
in zorgtijd moet worden gevonden. 

Vanuit de PvdA is evenwel jarenlang verdedigd 
dat de effecten van zowel de individualisering als de 
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bezuinigingen aanvaardbaar zijn. Als dan geleidelijk 
toch wordt geconstateerd dat vooral gezinnen met 
kinderen het steeds moeilijker krijgen , dan Ievert 
dat een legitimatie probleem op. Welke effecten tre
den voor de ouders op als gevolg van de hierboven 
beschreven beleidsmaatregelen? 

1 • Door de zwakkere concurrentiepositie op de 
arbeidsmarkt blijft de welvaartsontwikkeling in de 
gezinsfase achter bij die van de fasen zonder kinde
ren; in Nederland sterker dan in de overige Ianden 
van deE u; 2. Door het achterblijven van voorzienin 
gen ( een 'erfenis' van het kostwinnersbeleid) dragen 
de ouders zelf de financiele en logistieke lasten van 
de combinatic van arbeid en zorg; of liever gezegd: 
blijven de lasten van die combinatie bij de moeders 
rusten; 3. Door het wegvallen van de organisatori
sche koppelingen tussen gezin, school en werk ont
staan nieuwe knelpunten en moet vanuit het gezin 
een complexe 'makelaarsrol' worden vervuld. 

De PvdA komt mijns inziens voor de vraag te 
staan op welke wijze deze (onbedoelde) effecten 
zonder al te vee! politick gezichtsverlies kunnen 
worden omgebogen in een richting van een model 
waarin werk en gezin kunnen worden gecombi
neerd en waarbij de emancipatie van vrouwen wordt 
versterkt en de man wordt gestimuleerd om zorgta
ken op zich te nemen. Een eerste voorwaarde voor 
zo'n denk- en beleidsomslag is dat de PvdA de thans 
heersende opvattingen en beelden over het gezin, 
die Ieven binnen de samenleving en ook binnen de 
partij, toctst aan de realiteit. 

Beeld en werkelijkheid 
De feitelijke analyses die recent door de Gezinsraad 
in een aantal documenten werden uitgevoerd 1 

tonen aan dat de gangbare opvattingen en beelden 
over de positie van gezinnen in Nederland niet stro
ken met de maatschappelijke werkelijkheid. Anders 
dan veelal wordt aangenomen, is het 'standaardge
zin' zeer dominant. Vastgesteld is dat de overgrote 

meerderheid van kinderen in Nederland opgroeit in 
een kostwinnersgezin met een betaald werkende 
vader en een verzorgende moeder, die hooguit in 
een kleine deeltijdbaan 'erbij' werkt. 

In de analyses is voorts een onderscheid gemaakt 
tussen twee aspecten van het gezin, die van leifvorm 
en die van opvoedingsomgeving. Met betrekking tothet 
laatste is het eenoudergezin getalsmatig de enige se
rieuze 'concurrent' van het vader-moeder-gezin. 
De geschiedenis van de commune als alternatief is 
nogal kort geweest en de vader-vader en moeder
moeder-gezinnen krijgen weliswaar veel publiciteit 
maar getalsmatig stijgen deze gezinsvormcn niet 
hoven het halve procent uit. Eenoudergezinnen ont
staan echter niet of nauwelijks door bewuste keuze 
maar door een onvoorziene wending in de levens
loop die veelal van tijdelijke aard is. Bijna 90 procent 
van de eenoudergezinnen is dan ook na een peri ode 
van vijf jaar weer 'overgegaan' in een situatie met 
twee ouders. Voorts kan worden geconstateerd dat 
een eenmaal geformeerd standaardgezin maar liefst 
85 procent kans heeft om tot de kinderen uit huis gaan 
intact te blijven 2

• Historisch gezien maken de hui
dige generaties kinderen een meer stabiele situatie 
mee dan in de 1 9 e eeuw en in het begin van de 2 o e 

eeuw. Er waren toen meer eenouder- en stiefgezin
nen dan nu, vooral als gevolg van verweduwing. 

Het algemene beeld dat wordt opgeroepen van 
schoolklassen waarin kinderen van (nog) niet-ge
scheiden ouders de uitzondering vormen, is allesbe
halve representatief voor de bevolking als geheel. 
Hetzelfde geldt voor het zogenaamde kind met de 
acht grootouders. Er is een beperkt aantal kinderen 
dat in die situatie zit, maar zij zijn beslist uitzonde
ringen. Ze leveren echter cen sterk en aansprekend 
beeld op van een maatschappij in verandering en dit 
beeld wordt in de pers zo veelvuldig herhaald dat ie
dereen gaat gel oven dat het verschijnsel zich massaal 
voordoet en meer regel dan uitzondering zou zijn. 
Ook het beeld dat zo langzamerhand de meerder-

I. Sianalement 1: Gezin: beeld en werkelijk
heid, Nederlandse Gezinsraad, 2oo I . 
Naast dit hoofddocument verschenen 
parallel Levensloop en aezin, een 
documentatierapport uitgebracht als 
co-publlcatie van cas en NGR met 
kwantitatieve gegevens op het vlak van 
huishoudens en Experts over het aezin, 
een verzameling interviews met diverse 
deskundigen op gezinsterrein en 
terreinen als onderwijs, hui svesting 

2. Het percentage 'relatie-ontbinding' 
ligt voor samenwonende paren op so 
procent, voor gehuwde paren op 2 s 
procent en voor paren met kinderen op 
minder dan 1 s procent. 

drie en 1 s procent meer dan drie. 
Het feit dat maar een op de tien 
moeders het bij een kind laat, 
betekent overigens ook dat de 
denkbeelden over kleine gezinnen/ 
kinderen zonder broertjes of zusjes ook 
gerelativeerd moeten worden. Dit 
beeld ontstaat meestal op grond van het 
geboortecijfer van I ,6 maar dat heeft 
betrekking op het gemiddclde per 
vrouw (vrouwen zonder kinderen dus 
meegerekend. en economie. 

3· Vgl. P. Cuyvers,' Het modale gezin 
in problemen. Schets van een modern 
gezinsbeleid', in: s&..P, nr. 4 ( 1996), 

p. 2ot;- 2 19. 
4 · Van de vrouwen die moeder worden 
krijgt 90 procent meer dan een kind. 
40 procent krijgt er twee, 3S procent 

hei1 
dat 
inc 
leve 
tre1 

Inf 
in l 
van 
lecJ 
tua· 
ger 
ste 
he!: 
gro 
daa 
WO 

vor 
lee 
in ) 

Fig 
(hu 



t 

t 
~ 

t 

r 
1-

e 
e 

e 
n 

td 
it 
e-
al 
no 
r-

ok 

s &_o 9 2oo1 

heid van de bevolking uit alleenstaanden bestaat en 
dat het huwelijk aan betekenis heeft ingeboet staat 
in contrast met de feitelijke bevindingen om trent de 
levensloop van burgers, zoals in fiauur 1 is gelllus
treerdo 

In figuur 1 is de hedendaagse levensloop van burgers 
in beeld gebracht en zichtbaar is dat tot de leeftijd 
van 2o jaar vrijwel icdereen als kind in een gezin 
leefto Tussen ruwweg 3 r; en r; r; jaar stabiliseert de si
tuatie zich voor de grote meerderheid van de bur
gers: zij zijn dan de ouders van de kinderen in de eer
ste levensfaseo Nadat hun kinderen het ouderlijk huis 
hebben verlaten, leeft de meerderheid van deze 
groep als (gehuwd) paar zonder kinderen en pas 
daarna zien we een leeftijdsfase waarin het aileen 
wonen gaat domineren Uit de figuur komt naar 
voren dat hct aantal individuen dat in gezinsverband 
leeft vee! groter is dan het aantal individuen dat niet 
in gczinsverband leefto Deze figuur heeft namelijk 

Figuur 1 : Levenifasen in beeld 

niet de statistische vertekening van de huishoudens
statistiek, waarin leefeenheden worden geteld en 
het huishouden van een alleenstaande of een paar 
even sterk meetelt als een gezinshuishouden waarin 
vier of meer person en Ieven 0 

Voor de grote meerderheid van de Nederlanders 
geldt dat zij de moderne standaardlevensloop doorma
ken3 0 Deze houdt in dat kinderen tot iets na hun 
twintigste bij hun (eigen) ouders wonen, het huis uit 
gaan om aileen dan wei sam en te gaan wonen en bin
nen een periode van tien jaar een vaste partner 
vinden om daarmee een gezin met kinderen te vor
meno Vervolgens gaan de kinderen uit huis en blijft 
tenslotte een van de partners - meestal de vrouw 
vanwege haar hogere levensverwachting en omdat 
zij meestal jonger is dan de man - aileen achtero 
De meest voorkomende afwijkingen van deze 
standaardlevensloop zijn dat men 'van gezin wisselt' 
door een scheiding of dat men kinderloos blijfto 
Het belangrijkste verschil met vroeger is dat vrou-

(huishoudensposities tijdens de levensloop, percentages 2 ooo) Bron: NGR/css 2oo1 

r-------------------------------------------------------------.-----3000000 
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wen en mannen vee! later aan kinderen beginnen 
(rond gemiddeld hun dertigste), maar na gezins
vorming kiest men meestal voor twee of drie kinde
ren.4 

Daarnaast fungeren als het belangrijkste sym
bool van de gewenste modernisering op gezinster
rein: de tweeverdieners. Maar er is een probleem 
met de zeer vaak geciteerde gegevens over het groei
ende aantal tweeverdieners. Evenals bij de cijfers 
over huishoudens heeft een aanmerkelijke verteke-

ning van de werkelijkheid plaats. Cijfers over twee
verdieners zeggen namelijk niet zo veel over de ver
houdingen in inkomsten tussen de partners in een 
gezin. lndien de term 'tweeverdiener' van toepas
sing is, geldt dat bijvoorbeeld ook voor het echtpaar 
waarvan de man een ton verdient en de vrouw een 
tientje. Elke vrouw die een paar uur per week helpt 
in een bejaardenhuis, thuiswerk doet of wat voor be
taalde arbeid dan ook, maakt haar gezin in de statis
tiek tot een tweeverdienergezin. Zelfs een term die 

Figuur 2: lnkomensverhoudinsen binnen sezinnen semiddeld inkomen (x woo) 
Bron: inkomenspanelonderzoek cBs, bewerkingen N G R 
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- hoofdkostw nner partner 

Met minderjarige kinderen Hoofd kostwinner Hoofd kostwinner en partner 

Hoofdkostwinner is 
Jonger dan 35 jaar 39,0 5"4.3 
35 tot45 jaar 48,8 64,9 
4S tot 55 jaar .)3,7 70,6 
H tot 6_s- jaar 45".9 62,0 

Totaal 47.3 63,4 

Zonder rninderjarige kinderen Hoofd kostwinner Hoofd kostwinner en partner 

Hoofdkostwinner is 
Jonger dan 35 jaar 35.9 .)9,9 
35 tot45 jaar 43,2 67,7. 
4S tot _s- _s- jaar 47.7 67,0 
55 tot 6_s- jaar 42,8 .)9,1 

Totaal 4 1 ,9 62,8 
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het s c P enige tijd terug introduceerde, de anderha!f
verdiener, mist nog de nodige zuiverheid, want het 
gehanteerde criterium is niet hoeveel iemand ver
dient maar hoeveel uren iemand betaalde arbeid ver
richt. Aanvankelijk tel de het s c P elk gezin waarin de 
minst werkende partner (vrijwel altijd de vrouw) 
meer dan 8 en rninder dan 3 2 uur per week werkte 
bij de anderhalfverdieners. In het recente onderzoek 
naar 'taakcombineerders' >is de definitie opgesplitst 
in kleine (8-11 uur) en grote (12-32 uur) 
anderhalfverdieners, hetgeen overigens de verte
kening niet opheft. Het aantal uren dat vrouwen 
werken als indicator voor de verhouding in de ver
diensten Ievert namelijk een forse overschatting op. 
Vrouwen hebben inmiddels weliswaar dezelfde op
leiding als hun partners, maar ze zijn nog steeds ge
rniddeld drie jaar jonger dan de partner en als ze kin
deren hebben gehad is de achterstand in jaren 
werkervaring nog groter. Bovendien verdienen ze 
als parttimers structured ook rninder dan de man
nen die vrijwel allemaaljulltime werken. Dat maakt 
een anderhalfverdienersgezin in de s c P-statistiek in 
de realiteit eerder tot een een-en-een kwart verdiener. 
In jiguur 2 wordt die realiteit anno 2oo 1 weergege
ven op basis van het inkomenspanelonderzoek van 
het ens. In de bewerking daarvan zijn de inkomens-

• verhoudingen tussen meest- en minstverdienende 
partners (lees: mannen en vrouwen) uitgesplitst in 
het staafdiagram links van de paren met en rechts van 
de paren zonder kinderen. Zelfs bij paren zonder 
kinderen zien we alleen in de jongste levensfase 
enige gelijkwaardigheid optreden. Voor moeders 
geldt dat de gerniddelde bijdrage aan het huishoud
inkomen ongeveer op een kwart ligt. Let wel, het 
gaat om de moeders die betaald werken ... en dat is 
minder dan de helft. let meer dan de helft van de 
moeders in Nederland heeft namelijk nog steeds he
lemaal geen betaalde baan 6 . Dit laatste is des te op
merkelijker omdat, voordat ze moeder worden, 
jonge vrouwen wei degelijk massaal de arbeidsmarkt 
opgegaan zijn. Dit blijkt uit de cijfers over de inko
mensverhoudingen bij jonge paren, zoals dit ook in 
de figuur zichtbaar is gemaakt. 

Uiteraard is nagegaan wat de redenen zijn voor de 
vrij massale reductie van de arbeidstijd bij het moe
derschap. Het voert te ver om in detail te treden, 
maar naast de vaak genoemde maatschappelijke fac
toren als ontbrekende kinderopvang of meer alge
mene problem en bij de combinatie van taken, zijn er 
ook duidelijke effecten van gezinsinterne processen . 
Een daarvan is de nog steeds door veel mannen en 
vrouwen gepercipieerde 'moederschapsideologie' 
die er op neer komt dat vrouwen zich de hoofdver
antwoordelijke voelen voor kinderen. Een andere 
niet onbelangrijke factor is de toegenomen invloed 
van mannen op het tijdstip van geboorte. Meestal is 
die invloed vertragend, zodat vrouwen hun kinder
wens in gevaar zien komen als ze ook nog eens lang
durige onderhandelingen over de taakverdeling 
moeten voeren. 

Dat het 'stagnerende effect op emancipatie' van 
de gezinsvorming een groot probleem is behoeft 
weinig betoog. Opvallend is de feitelijke constate
ring dat de toename van het tweeverdienerschap 
veel minder invloed heeft op de gezinsinterne ver
houdingen dan werd verondersteld. Slechts minder 
dan vijf procent van de kinderen heeft een moeder 
met een full time baan en meer dan de helft heeft een 
moeder die helemaal niet betaald werkt. Deze gege
vens halen de vaak gehoorde kritiek op de moderne 
opvoeding voor een deel onderuit. Die kritiek is im
mers vooral gebaseerd op de veronderstelling dat 
mod erne ouders geen tijd meer zouden hebben voor 
hun kinderen omdat zeals (fulltime)dubbelverdie
ner gezamenlijk hun consumptieniveau aan het 
opschroeven zijn. Het bovenstaande betekent overi
gens geenszins dater in de afgelopen jaren op gezins
terrein weinig of niets is veranderd. De aard en het 
tempo van die veranderingen dienen echter te wor
den genuanceerd en bij voorkeur te worden geba
seerd op een objectieve feitenanalyse, waarbij zowel 
historische aspecten als vergelijkingen met andere 
Ianden worden meegewogen. 

Zo'n analyse laat zien dat Nederland in vergelij
king met de meeste andere Europese Ianden altijd een 
sterk 'gezinstraditionalisme' heeft gekend. Neder-

s. Keuzenkamp en Hooghiemstra, 
De kunst van het combineren,taakverdelinB 
onder partners, SCP, 2ooo. 

6. Een opmerkelijk detail daarbij is dat 
moeders uit eenoudergezinnen vaker 
een betaalde baan hebben (iets meer 
dan so procent) dan moeders uit twee
oudergezinnen. 

41 I 
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land is bijvoorbeeld het enige land in Europa waar de 
meerderheid van de vrouwen en mannen nog steeds 
van mening is dat een vrouw niet hoift bij te dragen 
aan het gezinsinkomen. NatuurHjk is het feit dat jon
gere vrouwen en mann en thans in meerderheid over
tuigd zijn van het gelijkwaardigheidsideaal, op zich al 
een grate doorbraak. Maar in feite is de fase van het 
'jonge paar' zonder kinderen het enige dee! van dele
vcnsloop waarin de gelijkere verdeling van betaalde 
arbeid zich serieus heeft doorgezet. In de eerste jaren 
na de gezinsvorming komt aan deze emancipatie een 
einde: de overgrote meerderheid van de gezinnen 
mag technisch gesproken tweeverdiener heten, maar 
functioneert in de praktijk als een kostwinnersgezin 
waarin de vrouw een klein extra inkom en genereert. 
Ter illustratie van de feitelijke situatie isflsuur 3 op
genomen waarin de levensloopinkomens als gestan
daardiseerd jaarinkomen zijn weergegeven. 

We kunnen bij figuur 3 constateren dat de beide 
'kindvrije' fasen voor en na het gezin in economisch 

Figuur 3: Het aezinsdal': levensloop inkomens 

opzicht vee! gunstiger zijn dan de gezinsfase. Overi
gens is het gegeven dat kinderen geld kosten,en dat 
dit opgeteld bij het minder werken van de vrouwe
lijke partner, tot verlies van inkomen leidt niet 
nieuw. Een nieuw gegeven is wei de sterke groei in 
koopkracht bij de jongere en oudere paren, waar
door de relatieve positie van gezinnen op economisch 
terrein steeds ongunstiger wordt . De koopkracht 
gedurende het 'cconomische gezinsdal' is een kwart 
tot ecn derde lager dan in de fasen daarvoor en 
daarna. Bij een internationale vergelijking blijkt dat 
het verschil in (netto) koopkracht tussen mensen 
met en zonder kinderen in Nederland grater is dan 
in aile andere Ianden van de Europese Unie. 

Het in de praktijk daadwerkelijk realiseren van 
gelijkwaardigheid tussen de partners kost vee! tijd 
en ziet er voor de rniddengroepen anders uit dan 
voor de voorhoede. Dit verschil heeft belangrijke 
implicaties voor de PvdA, met name voor de mijns 
inziens voor de PvdA belangrijke keuze of men bij de 
ontwikkeling van ideeen op sociaal- en gezinsterrein 

Bran: inkomenspanelonderzoek cBS, bewerkingen N G R 
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vanuit het perspectief van de voorhoede blijft den
ken, of dat men zich afvraagt water eiaenlijk aan het 
gebeuren is in de primaire leefsfeer en hoe men aan 
zou kunnen sluiten bij de wensen en mogelijkheden 
van de grote meerderheid van de Nederlandse mid
dengroepen. 

Het paarse eliteaezin 

Onder het 'moderne gezin' verstaat men onder 
Paars het gezin van de tweeverdieners. Deze om
schrijving van het mod erne gezin plaatst men tegen
over het gezin waarin de man en de vrouw op tradi
tionele wijze de arbeid buitenshuis (de man) en de 
zorgtaken thuis (de vrouw) hebben verdeeld. De 
groei van het aantal gezinnen met tweeverdieners 
wordt aangegrepen als bewijs dat op het terrein van 
de emancipatie van de vrouw voortgang wordt ge
boekt. Zoals hierboven is weergegevcn is hier sprake 
van een misinterpretatie van de feitelijke ontwikke
lingen. (ziefiguur 2.) 

De hoofdlijn van hetdenken over vrouweneman
cipatie ligt bij het maximeren van hun arbeidstijd en 
bij hct overnemen van zorgtaken door met name de 
professionele opvang van kinderen te faciliteren. 
Naar mijn mening is dit een strategic die niet aan
sluit bij de beleving van een grote meerderheid van 

• de vrouwen in Nederland. Ik verwijs daarbij naar de 
eerdere passages over het gedrag op de arbeids
markt. De keuze tussen 'kind of carriere' is immers 
maar voor een klein percentage vrouwen een reali
teit. In de beleving van een meerderheid van de 
vrouwen is bet zorgen voor kinderen de eerste optie 
is en zal dat ook blijven. Voor vrijwel elke vrouw in 
Nederland meteen inkomen - hoe hoogdatookis 
geldt immers dat zij een partner heeft met een (no g) 
hoger inkomen. Dit betekent eveneens dat grote 
groepen vrouwen met hoge opleidingcn ook in de 
toekomst hun arbeidsparticipatie zullen blijven ver
minderen om meer tijd aan de kinderen te kunnen 
besteden. 

Misinterpretaties van de feitelijke ontwikkelin
gen leiden ertoe dat beelden ontstaan, ook binnen 
de PvdA, van bijvoorbeeld het prototypische mo
derne gezin van de tweeverdieners. Het gaat dan in 
de beeldvorrning om hoog opgeleide en niet onbe
middelde ouders, die in staat zijn te voldoen aan de 
prestatiedwang van hun werk, maar er ook voor zor
gcn dat allc !eden van het gezin, gocd gcvoed, goed 
gekleed, goed opgeleid, maar ook 'gclukkig' zijn. 
Zij worden eveneens geacht alle mogelijke appara
ten en computers te bezitten, en hun kinderen veel-

vuldig op cursussen te sturen en natuurlijk minstens 
twee keer per jaar op vakantie te gaan. Dit patroon is 
even wei kenmerkend voor slechts vijf procent van de 
Nederlandse gezinnen, waar per jaar mecr dan an
derhalve ton binnenkomt. Het zijn - toevallig of niet 
- ook de gezinnen die tot het directc referentiekader 
behoren van politici en journalisten. Die ontwikke
len niet zelden een theorie over de maatschappij op 
basis van het verhaal van de buurvrouw. 

Een dergelijk 'paars gezinsmodel' - en hetzelfde 
gold voor modellen van alternatieve gezinsvormen 
en tweeverdieners - sluit absoluut niet aan bij de re
aliteit van de 2,2 miljoen overige gezinnen in Ne
derland . De foute beeldvorrning he eft echter tot ge
volg dat deze grootste groep gezinnen vrijwel 
volledig uit het beleidsmatige blikveld dreigt te ver
dwijnen. De ware tegenpool van de paarse elitege
zinnen, de gezinnen met echt !age inkomens en met 
van generatie op generatie nauwelijks enige oplei
ding, vormt een rclatief kleine groep en die wordt 
meestal nog wei bereikt met specifiek achterstands
beleid. Maar voor de overgrote 'tussengroep' van 
modale gezinnen bestaat geen of weinig beleids- en 
politieke aandacht. Voor verreweg de meeste van 
deze gezinnen geldt dat ze niet echt noodlijdend 
zijn, maar bij hen gaat het wei om de aantasting van 
de kwaHteit van het dagelijks bestaan. 

Want die kwaliteit lijdt er onder als steeds meer 
druk komt te staan op eenvoudige dagelijkse kwes
ties als grotere afstanden tot het consultatiebureau, 
de noodzaak om meer onregelmatige diensten te 
draaien en natuurlijk het gebrek aan kinderopvang. 
Verder vormen de steeds vaker uitvallende lessen op 
school wegens personeelsgebrek een probleem 
evenals de ieder nieuw schooljaar weer duurder ge
worden leerboeken. Deze gezinnen investeren per 
gezin gerniddeld meer dan een miljoen gulden en 
tien arbeidsjaren in de opvoeding van hun kinderen. 
Uiteraard doen ze dit geheel vrijwillig en meestal 
met vee! plezier zondcr de verwachting data lies van 
ze wordt overgenomen. lntegendecl, de meeste 
burgers beschouwen het 'goed grootbrengen van je 
kindcren' als een wezenlijke en maatschappelijk ver
antwoordelijke taak en een vee! belangrijker mid del 
tot zelfontplooiing dan het maken van een carriere. 

Het aezin als uraente beleidskwestie 

Op basis van het bovenstaande kom ik tot drie struc
turele knelpunten en tot eerste aanzetten voor op
lossingen ervan: 

1 • Het toenemend verschil in koopkracht en vrije 



s &,_o 9 2oo r 

tijd tussen mensen met en mensen zonder kinde
reo, met name in de eerste gezinsfase (gezinsdal 
en zorgpiek). Het is wenselijk om rystemen te ontwik

kelen die maken dat middelen uit de kinderloze Jasen 

(dit kunnen middelen zijn uit de belastinsifeer if sub

sidies a an voorzieninsen if verhosinB van kinderbijslas 
if een spec!fleke uitkerinB per kind ifjonsere) kunnen 

worden insezet tijdens de sezinifase. Dit 'sparen' kan 

zowel op het individuele niveau plaatsvinden. 
2. De stagnatie in de herverdeling van arbeid en 
zorg, met name na de gezinsvorming wanneer 
voor de meeste vrouwen een teruggang optreedt 
in arbeidsparticipatie. Voor een lansere termijn aan

pak is het noodzakelijk voorzieninsen te trdfen die niet 

aileen betrekkinB hebben op de arbeidsparticipatie van 

vrouwen, maar die ook sericht zijn op mannen en de 

kwaliteit van het sezinsleven . Flexibele arbeidstijden, 
waaraan seen verlies aan carrif!reperspectiif is ver

bonden, bijvoorbeeld de moselijkheid voor mannen 

en vrouwen om beide een lansere periode ouder

schapsverlif te nemen na de seboorte van het eerste 

kind. 

3. De slechte aansluiting tussen gezin en 
school/ werk. Op termijn zullen alleen jundamentele 

herzieninsen van het stelsel van school- en arbeidstij

den in staat zijn om deze spanninB op te lossen. Bij
voorbeeld op elkaar aansluitende werk- en schooltijden 

ifhet recht van ouders om niet op onreselmatise if se
zinsonvriendelijke' tijden te werken . 

In Nederland ziet het ernaar uit dat de bevolking al
lang het uitgangspunt van de gelijkwaardigheid van 

man en vrouw heeft geaccepteerd en leeft de be
hoefte om binnen de interne gezinsverhoudingen 
daaraan vorm te geven. De dubbele belasting van 
vrouwen is echter op termijn aileen te verminderen 
als mannen meer taken in het gezin op zich nemen. 
De burgers zitten beslist niet te wachten op een her
invoering van het kostwinnersidee, maar wei is het 
wachten op een werkbaar model voor de combinatie 
van werk en gezin, of zoals het beleidsjargon het for
muleert arbeid en zorg. Dit vereist wel een specifiek 
Nederlandse invulling, dus met een grate mogelijk
heid voor het zelf zorgen van de ouders voor de kin
deren wanneer de kinderen jong zijn. De PvdA zal in 
deze doortastend moeten durven zijn en structurcle 
maatregelen moeten treffen om tot een echte mo
dernisering van de verhouding tussen werk en gezin 
te kunnen komen . Een echte modernisering vraagt 
om meer dan af en toe een incidenteel project. De 
komende jaren is het van cruciaal belang voor de 
welvaart en het welzijn in Nederland dat de 'waarde 
van het gezin' opnieuw wordt bekeken vanuit poli
tick perspectief. De kernwaarde van het gezin 
schuilt hem erin dat het de verantwoordelijkheid 
draagt - maar ook het grootste dee! van de lasten -
voor de volgende generatie. 
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