
Het Gezin, 
sociale zekerheid 

De modale Nederlandse 
burger heeft een partner, 
twee kinderen en een 
hond. Samen heet dat 'een 
gezin' . Driekwart van de 
bevolking leeft in een ge
zin; dat was 25 jaar geleden 

en sociaal
democratische 

onzekerheid 

GEZIN ALS POLITIEK 

THEMA 

In de pers is het gebruike
lijk het politieke gezinsde
bat te laten beginnen 'anno 
Heerma', dus bij de Alge-

zo en dat zal over 2 5 jaar 
mene Beschouwingen van 
I 995. Na zijn pleidooi voor 

volgens het CBS nog steeds 
zo zijn. Waarom dan als 
recente kop in een aantal 
dagbladen: ' Gezin nog 
steeds hoeksteen'. Waarom 
dan is het thema 'gezin' 
politiek een probleem? 

PETER CUYVERS 'familiepolitiek' barstten 
de verzamelde ministers 
zichtbaar in hilariteit uit. 
Televisiecamera's zijn ge
nadeloos, ook al ontkenden 
vervolgens vele bewinds
lieden hun lachbui, toen 

De auteur is pedaaooa en werkt als 

stcifmedewerker bij de Nederlandse Gezinsraad. 

In diejunctie was hij secretaris van hetVN-jaar 

van het Gezin ( 1994) en is hij rapporteur voor 

het E u-Observatory on Family Policies 

In dit artikel wil ik laten 
zien dat het thema 'gezin' 
wel degelijk een serieuze plaats op de politieke 
agenda verdient, en dan vooral op die van de PvdA. 
Mijn betoog zal in essentie neerkomen op het vol
gende: 1 

Ten eerste: het gezin is in de Nederlandse poli
tiek altijd al een kernthema geweest, maar nooit 
expliciet als zodanig besproken. (En als de huidige 
eerste reacties de trend blijven bepalen, herhaalt 
dat zich.) Ten tweede: tot nog toe hebben die dis
cussies over gezinsthema's die wel gevoerd zijn, 
zich vooral geconcentreerd op kleine groepen . Dat 
gold zowel voor degenen die ze voerden, als voor 
degenen waarop ze betrekking hadden. Bovendien 
hadden deze discussies vooral een ideoloaisch karak
ter. De beeldvorming rondom gezinsontwikkelin
gen, of die nu positief of negatief wordt geïnterpre
teerd (individualisering versus verloedering), is als 
gevolg hiervan niet in overeenstemming met de fei
telijk ontwikkelingen voor de modale bevolking. 
Ten derde: op gezinsterrein tekenen zich juist voor 
de 'modale gezinnen' structurele problemen af, 
met name omdat in de moderne levensloop fasen 
met en zonder kinderen steeds sterker uit elkaar 
groeien. Tenslotte geef ik een ruwe schets van wat 
een modern gezinsbeleid zou kunnen worden ge
noemd. 

Bolkestein met zijn goede 
gevoel voor de 'gut-fee

lings' van de bevolking het thema ook belangrijk 
had genoemd. Vervolgens stond de landelijke pers 
een maand vol commentaren en bijlagen, waarin 
iedereen, ook Heerma, om het hardst riep dat met 
het gezin absoluut geen spruitjes werden bedoeld. 
Daarna werd het weer (media)stil. Het kabinet is 
zich ondertussen aan het beraden op de inhoud van 
een door minister-president Kok aangekondigde 
beleidsnota. Inmiddels heeft hetcDAaangekondigd 
bij de volgende begrotingsbehandeling te komen 
met een uitgebreid pakket 'gezinsmaatregelen', 
maar dat heeft vooralsnog tot niet meer dan een 
paar artikelen in de regionale pers geleid. 

Wie denkt dat we met een tijdelijke media-hype 
rond een CDA-wanhoopspoging te maken hebben, 
vergist zich echter. Het thema 'gezin' komt in de 
komende jaren ook zonder publiciteit en zonder 
CDA-interventies onvermijdelijk op de politiek 
agenda, of we dat nu leuk vinden of niet. Nederland 
is het enige land ter wereld waar gelachen wordt als 
iemand het heeft over familiepolitiek. Anders dan 
de gangbare opvatting wil, heeft het internationale 
debat over het gezin ook weinig te maken gehad 
met een opleving van (religieus) rechts. Het was 
ex-president Carter die in I 980 het initiatief nam 
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voor een zogenaamde White House Conference on 
the Family. 

De aandacht voor het gezin was in belangrijke 
mate gekoppeld aan problemen van sociale achters

tand. Dat gold ook voor het uitroepen van het VN

Jaar van het Gezin (I 994); dit gebeurde al in I 988 
en met vrijwel algemene stemmen (op die van 
Nederland na). Het was zeker niet alleen het 
Vaticaan wat de dans leidde, zoals ten onrechte in 
een aantal Nederlandse kranten is gesuggereerd. In 
de algemene vergadering is het katholicisme 
bepaald niet de grootste godsdienst. Vanuit de v N

organisatie is systematisch benadrukt dat het ging 
om de bestrijding van sociale achterstand in de aan
loop naar de Social Summit van Kopenhagen: in 
nogal wat landen is het gezin de enige instelling die 
individuen, en dan vooral kinderen, kan bescher
men tegen pure armoede. 

En ook op Europees niveau is de (sociale) positie 
van gezinnen allang aan de orde gesteld, hoewel het 
thema formeel niet in het Verdrag van Maastricht 
voorkomt. Zo bestaat er al meer dan tien jaar een 
speciaal 'Family Policy Observatory' om het beleid 
van de lidstaten in kaart te brengen. In de vergelij
kende rapporten van dit gezelschap is Nederland 
overigens een zeer gezinsvriendelijk land op tal van 
terreinen. Al is dat soms moeilijk uit te leggen. 
Want in tegenstelling tot verschillende andere lan
den zijn bij ons de voorzieningen als het ware 'inge
bouwd' in het sociale systeem. 

Nederland gezinsland 

Historisch gezien is Nederland een van de weinige 
landen dat ooit - gedurende een korte periode -
een omvattend gezinsbeleid heeft gevoerd. Kort 
gezegd komt dat erop neer, dat de overheid ervan 
uitging dat iedereen een gezin 'was'. Dus lonen, 
sociale zekerheid en voorzieningen veronderstel
den dat mannen de kost verdienden voor niet 
betaald werkende vrouwen en de door hen ver
zorgde kinderen. De relatiefkleine groepen die niet 
in dat model pasten kregen speciale regelingen, die 
heel slecht konden uitpakken (het ontslag van ge
huwde ambtenaressen) of heel goed (de gezinsuit
kering voor gescheiden moeders). 

De wortels van het Nederlandse kostwinnerssys
teem liggen overigens nog een stuk verder terug in 
het verleden. Het relatief kleine burgerlijke kern
gezin domineerde de Lage Landen al in de Gouden 
Eeuw, en mogelijk zelfs vanaf de Middeleeuwen 2 : 

de gemiddelde gezinsgrootte kwam zeker in de ste
den in de 1 7e eeuw niet boven de vijf en gezinnen 
met tien en meer kinderen hebben zich altijd 
beperkt tot een vrij klein percentage van het totaal, 
geconcentreerd in enkele agrarische gebieden. De 
Hollandse gezinscultuur was toen al spreekwoorde
lijk in Europa. Bij die gezinscultuur hoorde niet 
alleen de huiselijkheid, maar ook een - voor deze 
periode - relatief groot respect voor de positie van 
vrouwen. De juridische positie van de vrouwelijke 
partner is tijdens de Franse bezetting vrijwel tot nul 
gereduceerd (en pas zeer recent gelijkgetrokken) 
maar het 'familisme' in de cultuur is altijd vrij sterk 
gebleven. 

Deze cultuur heeft vermoedelijk faciliterend ge
werkt toen sociaal-democraten en confessionelen 
tijdens de wederopbouw het sociale stelsel gestalte 
gaven. Met het gezin als basis konden een aantal 
zaken worden 'uitgeruild', zoals pensioenen tegen
over kinderbijslag. Voor vroegere sociaal-democra
ten had het gezinsmodel bepaald zeer aantrekkelijke 
kanten: afschaffing van vrouwen- en kinderarbeid
niet bepaald carrièreposities in die dagen - , groei 
van de werkgelegenheid en hoge gezinslonen voor 
arbeiders. Bovendien sloot het gezinsmodel perfect 
aan bij het beschavingsoffensief waarin sociaal
democraten al vanaf het begin van de eeuw tracht
ten bijvoorbeeld het drankmisbruik te bestrijden en 
het lezen te bevorderen. Wibaut wilde de huizen 
niet voor niets met kleine raampjes aan de straat
kant, zodat het 'proletarische straatleven' ver
dween. 

Omslag 

De zo met actieve politieke steun ontstane 'hoogtij 
dagen' van het gezin verkeerden in hun tegendeel 
toen twee essentiële voorwaarden verloren gingen. 
De eerste voorwaarde lag in de hoge welvaart: er 
zijn weinig landen die zich kunnen permitteren de 

1 . Gezien de breedte van het terrein zal 
ik me op de vcrschillende onderdelen 
moeten beperken tot de grote lijnen en 
enkele voorbeelden. Voor een uitvoeri
ger onderbouwing van een aantal uit
spraken verwijs ik, behalve naar de 
specifiek genoemde publikaties, ook in 

het algemeen naar de mede onder mijn 
redactie tot stand gekomen PvdA-ver- ~ 
kenning 'Moderne aezinnen, '!f het einde 

Netherlands, ; seven country comparison 
I8t;0- 1990, Amsterdam 1993 en de 
hoofdstukken van M. de Jong inT. 
Zwaan, Familie, huwelijk en aezin in West
Europa, Heerlen 1993. 

van de standaardlevensloop, PvdA' 1 994· 
2. Zie hiervoor o.a. het proefschrift van 
H. Pott-Buter, Fa ers and Jairytales a ba ut 
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helft van de potentiële beroepsbevolking als het 
ware a priori in te zetten voor zorgtaken. Econo
mische crises komen logischerwijze ook harder aan 
naarmate het deel van de bevolking dat het draag
vlak voor het sociale stelsellevert kleiner is. 

De tweede voorwaarde die verdween betrof de 
instemming - of liever misschien het gebrek aan 
verzet - van de groep 'uitgeslotenen' van de betaal
de arbeid: vrouwen. Op het moment dat betaalde 
arbeid geen noodzakelijk kwaad meer was, maar 
een paspoort tot individuele ontplooüng, was er 
een enorme achterstand in te halen. Binnen een sys
teem dat meer dan één inkomen per huishouden 
financieel ontmoedigde - dan wel premies zette op 
thuisblijven - en geen enkele vo.orziening kende 
voor de combinatie van werk en gezin, was en is dat 
niet eenvoudig. 

Maar voor een goed begrip van de actuele ont
wikkelingen is het nodig dat we het Nederlandse 
gezinssysteem niet alleen zien als een achterhaald 
onderdrukkingsmechanisme. Het kan ook gezien 
worden als een - in de historische context legitieme 
- methode het in Nederland traditioneel sterke 
burgerlijke gezin in te zetten ter bescherming van een 
deel van de bevolking. 

GEZIN ALS IDEOLOGISCH THEMA 

Het is niet echt verwonderlijk dat de rol van de 
sociaal-democratie bij het totstandkomen van het 
kostwinnersstelsel nooit echt goed is geanalyseerd . 
Het gezin is voor links geen aansprekend thema, en 
dat strekt zich uit tot de hele theorievorming. In 
s &.P 6 van 199 5 gaf Peter van Lieshout - aan de 
hand van het thema 'zorg' - enkele verklaringen 
voor het gegeven dat de sociaal-democratie nooit 
een goede theorie over de positie van het gezin in 
de samenleving heeft ontwikkeld. Van Lieshout 
wijst daarbij op de negentiende-eeuwse sociologie, 
die als typisch produkt van de Verlichting, vooral 
de thematiek van de vrije burger in relatie tot de 
overheid en de arbeidsmarkt besprak. In deze 
bespreking stonden rationele calculus en ruil-eco
nomie centraal, en deze invalshoeke.1 zijn moeilijk 

3· Zie hiervoor bv. E. Altvater & 
F. Huisken (Hrsg.) Materialien zur politi
schen Okonomie des Ausbildunossektors, 
Erlangen 1 9 7 1. 

4· Om misverstanden te voorkomen, ik 
bedoel hiermee niet de analyse vangezins
ontwikkelingen in het algemeen, 
maar het gebrek aan een 'politieke' theo-

toepasbaar op de 'gifteconomie' van traditionele 
bastions als religie en het gezin. 
De belangrijkste poging om de sector van ÎI\forme
le zorg, waarbinnen het gezin zo'n centrale plaats 
inneemt, te integreren ging uit van het zogenaamde 
reproduktiebegrip3. De (economische) waarde van 
het gezin bestaat in deze analyse uit het leveren van 
'reproduktieve arbeid', wat neer komt op het als 
het ware weer op krachten brengen van de leveran
ciers van arbeid en het op termijn leveren van 
nieuwe arbeidskrachten. In de schaarse theorievor
ming die daarop volgde, werd in principe - zie ook 
de latere communistische praktijk - gekozen voor 
de collectivisering van de belangrijkste reproduk
tie-elementen, zoals voedselbereiding en kinder
zorg. De huidige discussie over 'monetarisering' 
van gezinsfuncties (werksters, catering, kinderop
vang) is hier als het ware de marktgerichte tegen
hanger van, maar dat terzijde. 

De witte en de zwarte legende 
Bij gebrek aan eigen theorie4, is het logisch om 
terug te vallen op meer algemene 'vertogen' over 
het gezin. De belangrijkste zijn recent door 
DekkerS aardig samengevat onder de noemer 'wit
te en zwarte legende'. In de witte legende is het 
gezin van oudsher - meestal wordt dan 'van nature' 
gezegd - de bakermat van liefde en geluk. In de 
zwarte legende is het geluksverhaal eerder een 
smoes om de onderdrukking van vrouwen en kin
deren te rechtvaardigen. Ouderliefde en moeder
liefde worden bijvoorbeeld binnen dit kader door 
auteurs als Aries en Badinter6 produkten uit de 
achttiende eeuw genoemd. Voor die tijd waren kin
deren handelswaar, extra arbeidskracht of oude
dagsvoorziening. Deze discussies zijn niet alleen 
maar academisch, omdat de interpretatie van de 
huidige rol van gezinnen in de maatschappij hier 
itauw mee verbonden is. Het ideaalbeeld van het 
gezin verhindert namelijk ook het serieus aanpak
ken van de ongelijkheid en onderdrukking - denk 
aan de verkrachting van vrouwen binnen het huwe
lijk en aan kindermishandeling - die er binnen dat 

rie van het gezin binnen de sociaal-demo
cratie, waar ook van Lieshout op wees. 
5· R. Dekker, Uit de schaduw in 't arote 
licht, Amsterdam I 995· 
6. P. Aries, De ontdekkina van het kind, 
Amsterdam I 987; E. Badinter, De mythe 
van de moederliifde, Utrecht I 99 3. 
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gezin wel degelijk kan bestaan. Logischerwijze is 
het bestaan van serieuze alternatieven voor het gezin, 
liefst alternatieven die de zaak snel overnemen en 
nog beter zijn ook, dan uiterst belangrijk. 7 

Zeker in een situatie waarin hard gevochten 
moest worden om iedere meter grond (het CDA 

heeft jarenlang iedere maatregel voor vrouwen om 
werk ~n gezin te kunnen combineren tegengehou
den, mede met een beroep op de gevolgen voor 
kinderen) is het begrijpelijk dat het woord 'gezin' 
in progressieve kring langzaam maar zeker als poli 

tiek incorrect ging gelden. En omgekeerd dat boeken 
als 'De dood van het gezin' 8 , de netwerk-voorspel
lingen van Weeda, en daarmee ook iedere vorm van 
alternatief die zich maar aandiende werden gezien 
als evenzovele voorboden van een nieuwe orde. 
Dat verklaart ook dat ieder cijfer dat het einde van 
het gezin leek aan te kondigen gretig werd om
helsd: in een democratie is het immers prettig om 
de - toekomstige - meerderheid te vertegenwoor
digen. 

Het aezinsbeeld van 'stro minsen' in de PvdA 

Het spreekt voor zich dat voor de emancipatiebe
weging het gezin lange tijd symbool is geweest van 
de oude orde die vervangen diende te worden. Bin
nen de PvdA gebeurde dat bovendien in aanzienlijk 
radicaler varianten dan in met name de VVD en het 
CDA, waar de emancipatiekwestie juist vaak stuitte 
op het feit dat de 'witte gezinslegende' er populair 
is. 

Ook de stroming die bekend staat onder namen 
als 'sociaal-liberalen' of minder vleiend 'euro-yup
pen' heeft geen positief gezinsbeeld. In hun visie is 
het gezin vooral verbonden met een totaal verstar
de arbeidsorganisatie, die desastreus is voor de eco
nomische groei en de concurrentiepositie van 
Nederland. Hun ideologische weerstand tegen de 
term 'gezin' laat zich eerder vastleggen in de tegen
stelling ouderwets versus modern. Over het alge
meen kunnen zij vrij eenvoudig coalities sluiten met 
de emancipatie-groep, omdat hun ideaalbeeld, de 
moderne tweeverdiener, ook gelijkwaardigheid 
van mannen en vrouwen impliceert. Bovendien zijn 
zij de sterkste voorstanders van bezuinigingen op de 
sociale zekerheid door individualisering, dat wil 

7. Het is geen toeval dat een groot aantal 
revolutionaire bewegingen in de beginja
ren van hunbestaan een hartstochtelijk 
pleidooi hielden voor de 'vrije liefde ': 
dat geldt voor het christendom, voor de 

\ I ' f I l 

zeggen afschaffing van de kostbare gezinsregelingen 
die ook de vrouwenbeweging al jaren een ideologi
sche doorn in het oog zijn. 

De derde stroming die ik wil noemen zijn de 
tegenstanders van de sociaal-liberalen, de zoge
naamde vakhondssocialisten of 'onderkant-be
schermers'. Zij lijken misschien gevoelsmatig wat 
dichter bij de burgerlijke huisje-boompje-beestje 
idealen te staan, al was het alleen maar omdat hun 
doelgroep weinig kans maakt op het type ontplooi
ing-door-arbeidscarrière wat de beide andere stro
mingen hoog in het vaandel hebben. Hun voor
naamste probleem met het gezin is vooral gelegen 
in hun gevecht met de privatiserings- dan wel man
telzorg-aanpak van respectievelijk VVD en CDA. 

Vooral het betoog dat het maatschappelijk midden
veld en de organische verbanden (het gezin) dus in 
feite moeten zorgen voor de opvang van de minder 
bedeelden, staat haaks op hun basisopvattingen 
over collectieve solidariteit. Voor hen is het verwij
zen naar het belang van het gezin net iets te veel 
gekoppeld aan het streven maximaal te bezuinigen 
op de sociale zekerheid, om prettige gevoelens bij 
een 'gezinsdebat' te krijgen. 

Om misverstanden te voorkomen: het bovenstaan
de betreft globale typeringen. In de praktijk kunnen 
gezinsbeelden en -opvattingen per individu ver
schillen. Bovendien is nog sprake van een andere 
algemene ontwikkeling in het debat tussen intel
lectuelen. Zoals Cuperus in de Volkskrant van 2o 

januari jongstleden het formuleerde is de PvdA niet 
immuun voor de tijdgeest waarin 'law and order', 
respect voor winners etcetera de boventoon voe
ren. In die tijdgeest kennelijk ook blaminB thejamily, 
in het buitenland verbonden met conservatieven als 
Quayle en Major, in Nederland niet alleen met 
Hirsch Ballin, maar ook met Ritzen en Sorgdrager. 
Politieke onmacht ten aanzien van belangrijke 
maatschappelijke thema's leidt kennelijk overal tot 
de neiging om anderen de schuld te geven, of dat nu 
de internationale economie is of het gezin. 

STRUCTURELE G EZINSONTWIKKELI NGEN 

Ik zal nu trachten een beeld van de gezinsontwikke
ling in de afgelopen jaren te ~chetsen, vooral gericht 

Franse Revolutie en voor het vroege 
socialisme en communisme. 
8. 0. Cooper, The death '![thejamily, 
London 1 9 7 1. 
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op de structurele veronderinsen voor de modale burser. 

Voorzover mogelijk zal ik daarbij ook aangeven op 
welke (schijnbare) interne tegenstellingen in deze 
ontwikkelingen voor- en tegenstanders van het 
gezin hun gelijk allebei desgewenst cijfermatig kun
nen onderbouwen. Maar ik wil er vooraf op wijzen 
dat beschrijving van een feitelijke stand van zaken 
nooit een argument kan zijn in een ideologisch 
debat. Zelfs als het gezin, bestaande uit man, vrouw 
en inwonende kinderen in de afgelopen en volgen
de 1 ooo jaar in Nederland de dominante leefvorm 
is, wil dit nog niet zeggen dat die leefvorm dus ook 
beter is. Waar het om gaat is op grond van welke 
analyse van de feitelijke stand van zaken op gezin
sterrein al dan niet beleidsmaatr~gelen getroffen 
dienen te worden. 

Centraal in de beschrijving staan niet de in de 
meeste publieke discussies zeer prominente - maar 
relatief kleine - groepen van trendsetters enerzijds 
en probleemgevallen anderzijds. Elders9 heb ik 
betoogd dat juist het hoge 'grachtengordelgehalte' 
van de smaakmakers in de discussie, samen met de 
noodzaak van de media om telkens iets spectacu
lairs te brengen, een vertekend beeld van de werke
lijkheid opleveren. Als we alle homoparen, draag
moeders, echt welgestelde dinky's, kunstmatig be
vruchte oma's, voorbankouders en achterbankkin
deren bij elkaar optellen komen we niet aan de vijf 
procent. En omgekeerd boeken de meeste alleen
staande, stief- en allochtone ouders 10 meer dan uit
stekende resultaten . 

Bij het beschrijven van gezinsantwikkelingen 
die gelden voor de grote groep van modale burgers 
kunnen we onderscheid maken tussen twee typen ver

anderins: intern en extern. Externe veranderingen 
hebben betrekking op de verschuivingen tussen 
gezinnen en andere leefvormen. Interne verande
ringen hebben betrekking op veranderingen binnen 
gezinnen zelf. In beide gevallen zullen we zien dat 
sprake is van op het eerste gezicht paradoxale ont
wikkelingen. De eerste paradox is: ondanks de 
groei van het aantal andere leefvormen, boet het 

gezin weinig aan betekenis in. De tweede paradox 
is: de toegenomen vrijheid van gezinsleden onder
ling leidt eerder tot meer dan tot minder onderlin
ge betrokkenheid. 

Externe veranderinsen: de nieuwe verdelins van huis

houdens over de levensloop 

Als we de huidige situatie - ideaaltvpisch - afzetten 
tegen die van de jaren vijftig (het moment waarop 
het gezinsgebaseerde sociale stelsel is ontworpen), 
dan zien we dat het wezenlijke verschil ligt in de 
sterke opkomst van twee nieuwe fasen. Deze fasen 
kunnen getypeerd worden als 'zorgvrije' fasen: het 
gaat om de perioden voor en na de 'echte gezinsfa
se' waarin sprake is van kinderen. Tussen de (ge
middelde) leeftijd van uithuisgaan en de (gemiddel
de) leeftijd waarop het eerste kind geboren wordt 
ligt een steeds langere periode; en na het uithuis
gaan van de kinderen woont een (gemiddeld) paar 
nog enkele tientallen jaren samen voordat er sprake 
is van enige behoefte om zelf verzorgd te worden. 
Als we deze perioden bij elkaar optellen beslaan ze 
gezamenlijk ongeveer de helft van het zelfstandige 
bestaan als volwassene. Dit is een substantiële ver
schuiving ten opzichte van de periode waarin vrij 
direct van het gezin van herkomst naar het eigen 
gezin werd overgegaan. Door de concentratie van 
de 'singles' en 'paren' in bepaalde levensfasen, 
blijft echter de midderifase van de levensloop voor 
vrijwel iedereen de gezinsfase. 

In figuur 1 is de actuele verdeling van typen leefvor
men over bevolking naar leeftijd in beeld gebracht. 
Op grond hiervan kunnen we ook eenvoudig ver
klaren waarom het aantal alleenwonenden explo
sief kan groeien zonder het aantal gezinnen aan te 
tasten. Om het maar eens in termen van een andere 
wetenschap te beschrijven: als zich een of meer ato
men van een molecuul losmaken, krijg je meer 
moleculen zonder dat de totale hoeveelheid mate
rie verandert. Uitwonende studenten, jonge en 
oude paren zonder kinderen, uiteengevallen gezin-

9· 'Jeugd en gezin: samen verantwoor
delijker dan men denkt', in: Bulletin, 
Jaarbockuitgave 1994. 
1 o. Deze drie figureren nogal eens als 
'risicogroepen ' voor wat betreft de ont
wikkeling van kinderen. Samen gaat het 
om ongeveer een vijfde van alle Neder
landse gezinnen. Onderzoek laat echter 
zien dat alleenstaande-, stief- en 

allochtone ouders noch in gedrag noch 
in resultaten sterk afwijken van het 
twee-oudergezin. Zie bijvoorbeeld Van 
Gelder, 'Kinderen van de rekening? 
Eenouder-kinderen in de onderzoeks
literatuur', Den Haag 1989, E. Spruijt, 
'Stiefgezinnen, gewoon of anders ', 
Amersfoort 1989 . Cuyvers & Meijers, 
'Allochtone gezinnen, hoe groot is het 

verschil', inJ. Gerris (red), Symposium 
Gezinsonderzoek 7, 1 99 3, Lisse. En 
wellicht ten overvloede: ook voor crè
chekinderen (tot en met kinderen die 
zijn opgegroeid in de kibboetz) en kin
deren van homoparen is nooit enig 
bewijs van 'systematische achterstand' 
gevonden. 
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Figuur 1. VerdelinB huishouden naar leiftijdsoraepen, I 994 

Bron: CBS, afdeling bevolkingsstatistieken 

nen zijn evenzovele nieuwe huishoudens, die de 
gemiddelde huishoudensomvane sterk omlaag halen. 
Tegelijk blijft de gemiddelde eezinsomvane behoor
lijk stabiel: net zoals in 1950 krijgt van de vrouwen 
die kinderen krijgen de helft twee en 40 procent 
drie of meer kinderen' ' . En dan is het een kwestie 
van presenteren: een- en tweepersoonshuishou
dens vormen samen de meerderheid van het aantal 
huishoudens, terwijl in gezinnen driekwart van de 
bevolking zit. 

Het voornaamste verschil tussen de gezinsfase 
en de fasen daarvoor en daarna is met de term 
'zorgvrij' al duidelijk weergegeven. Vooral paren 

zijn ten opzichte van zowel alleenwonenden als 

mensen met kinderen in het voordeel, zoals blijkt 
uit een vergelijking van de gestandariseerde huis
houdinkomens. Dat is ook logisch: paren profiteren 
van een hogere verdiencapaciteit en schaalvoorde
len, zonder dat ze de kosten van kinderen moeten 
opbrengen. 
Echter, als we dit gegeven niet in het perspectief 

Gestandaardiseerd huishoudensinkamen 
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_ Meerpersoons huishoudens met kinderen (gezinnen) 

Figuur 2. Gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkamen 

naar leiftijd en huishoudenssamenstellino 1993 

Bron: CBS, afdeling bevolkingsstatistieken 

van de moderne levensloop zetten, roepen we een 
schijntegenstelling op. Het is immers zo dat So pro
cent van de mensen ooit kinderen krijgt: het gaat in 
de bovenstaande figuur dus eigenlijk om dezelfde 

mensen, die eerst zonder, dan met en dan weer 
zonder kinderen samenleven. Een overzicht van de 
modale inkomens tijdens de levensloop laat dit 
zien. De moderne levensloop gaat voor wat betreft 
het inkomen als het ware over de rug van een 
kameel. En daarmee is de belangrijkste structurele 

verandering in verhouding tot de traditionele 
levensloop, die vrijwel meteen met (slechts) één 
inkomen begon en daarna gestaag groeide, aangege
ven. 

In hoeverre deze ontwikkeling een beleidspro
bleem vormt, is weer een andere vraag. De meer
derheid van de jonge tweeverdieners spaart be
hoorlijk' 2 • Wel lijkt het 'gezinsdal' relatief steeds 
dieper te worden. In dubbel opzicht: zowel bezui-

1 1. In tegenstelling tot wat vaak gedacht 
wordt, laat slechts een op de tien vrou
wen het bij één kind. Ook hier vindt een 
demografische vertekening plaats bij 
hetkijken naar momentopnamen: de 
mees-te gezinnen met één kind zijn 'in 
opbouw'. De algemene daling van het 

geboortencijfer wordt niet veroorzaakt 
door kleinere gezinnen, maar door toe
name van het percentage kinderloze 
vrouwen tot bijna 2o, en het wegvallen 
van de (echt) grote gezinnen. 

B. Grubben; l'weeverdieners en inko
mensongelijkheid; in: P. Cuyvcrs en J. 
Latten, Alleen '![samen? Individu en aezin 
in de toekomst, Den Haag NG R/C BS 1996 
(in druk). 

' 2. Om precies te zijn, gemiddeld 
ongeveer 8ooo gulden per jaar, zie 

45 

J5 

JO 

25 

20 

20 

Leiftij 

Figuu 

Bron: 

niginge1 
regelen 
laste he 
voor er 
vuil, m. 
Helaas i 
gebrach 
cumulat. 

niveau 
meerde 
wachtel 
zijdsis c 

niet or 
bespre]l 
op teru 
ontwikl 
nodig< 
beschri 

lnte1 

rolle 

In het i 
Jingen : 
die Var 
'witte( 
die var 
beidep 
demaa 
van 'in 
echter 1 
ke ben: 
de veili 
de zog( 

IJ . P. va 
C . de H< 
mythe v: 
Gezin, 4, 
'4· Zie l 
L. Halm: 
Tilburg 



~t 

)-

n 

n 

~f 

s 

:n 
)

in 
1e 

Ie 
jt 

ft 
:n 

1e 
Ie 
:n 

)

r-
e-
:ls 
ti-

6 

45 

40 

35 

JO 

25 

20 

00 00 

11 11 
00 

r.J 

20 25 JO 35 40 45 50 ss 
Leiftijdsklasse 

Figuur 3· Modale inkomens op verschillende leiftijden 

Bron: cos, afdeling bevolkingsstatistieken 

6o 6S 

nigingen in algemene zin als individualiseringsmaat
regelen treffen die huishoudens die kinderen ten 
laste hebben het hardst en in meeryoud. Dat geldt 
voor energieheffingen, voor het wegen van huis
vuil, maar ook voor de kosten van het onderwijs. 
Helaas is er zelfs in het statistisch toch goed in kaart 
gebrachte Nederland geen echt goed beeld van de 
cumulatie van beleidsmaatregelen op het micro
niveau van het gezin. Enerzijds staat vast dat de 
meerderheid van de gezinnen als het ware niet zit te 
wachten op verhoging van de kinderbijslag, ander
zijds is die voor bepaalde groepen onontbeerlijk om 
niet onder de armoedegrens te zakken. Bij de 
bespreking van 'modern gezinsbeleid' kom ik hier
op terug. Om het beeld van de structurele gezins
antwikkelingen compleet te maken, is het eerst 
nodig om de veranderingen binnen het gezin te 
beschrijven. 

Interne veranderinaen: emancipatie en combinatie van 

rollen 

In het ideologische debat over de gezinsantwikke
lingen zijn globaal twee posities te onderscheiden, 
die Van den Akker en anderen ooit (in lijn met de 
'witte en zwarte legenden') omschreven hebben als 
die van de doemdenkers en heilsprofeten 1 3. In 
beide posities wordt uitgegaan van het afkalven van 
de maatschappelijke positie van het gezin als gevolg 
van 'individualisering'. Voor de een betekent dit 
echter de overwinning op patriarchaat en burgerlij 
ke benauwdheid, voor de ander de tt. oorgang van 
de veilige haven voor kinderen, en op termijn zelfs 
de zogenaamde 'atomisering' van de maatschappij. 

Hierboven is al duidelijk gemaakt dat de gezinsant
wikkelingen wel een verschuiving inhouden van 
maatschappelijke positie, maar zeker geen teloor
gang. Maar niet alleen demografisch, ook cultureel 
blijkt het gezin centraal te (blijven) staan in de 
levensloop van burgers, als we althans de opiniepei
lingen mogen geloven. '4 Het gebruikelijke argu
ment van de vele echtscheidingen- volgens som mi
gen symbool van gebrek aan inzet voor elkaar -
blijkt bij nadere beschouwing niet echt steekhou
dend. Gaat van de samenwoners ongeveer de helft 
uit elkaar en van de gehuwden een derde, voor 
paren met kinderen is dit cijfer 'slechts' een zesde: 
zo'n 85 procent van de Nederlandse kinderen 
groeit de eerste twee decennia van hun leven op in 
het huis van hun biologische ouders. Het aantal een
ouder- en stiefgezinnen is relatief nog kleiner dan 
een eeuw geleden, toen de meeste huwelijken wer
den ontbonden door verweduwing. En ook nu zien 
we net als vroeger dat de grote meerderheid van de 
eenoudergezinnen binnen vijf jaar weer 'overgaat' 
in een twee-oudergezin. 

Op het eerste gezicht wordt met dit soort gegevens 
de positie van de 'heilsprofeten' van het zogenaam
de postmoderne relatiepatroon ondergraven. In reactie 
op een van de publikaties hierover, constateerde 
Gerry van der List in zijn Volkskrant-column zelfs 
dat sprake was van de 'Triomf van de burgerlijk
heid'. Letterlijk had hij het over de 'overwinnting 
van het wereldbeeld van Libelle en Margriet over 
dat van Iteke Weeda'. Een uitstekend voorbeeld 
van het ideologische gehalte van de gezinsdiscussie 
en tegelijk van eenzijdig gebruik van gegevens. Het 
feit dat noch de commune, noch het vriendschaps
netwerk, noch het (voorspelde) 'relatiehoppen' uit 
de jaren zestig zich massaal hebben doorgezet, zegt 
immers niets over wat zich binnen het gezin zelf 
heeft afgespeeld. Bij de bespreking daarvan is het 
van belang om een viertal kwesties te onderschei
den, die vaak onder de algemene noemer van indi
vidualisering of modernisering op een hoop 
gegooid worden (vooral in het vertoog over de ver
loedering of atomisering van de maatschappij. Het 
gaat achtereenvolgens om: 

1 3. P. van den Akker, P. Cuyvers en 
C. de Hoog 'Gezin en overheid, de 
mythe van de individualisering, in: 
Gezin, 4,3-4, 1992. 
14. Zie bijvoorbeeld het proefschrift van 
L. Halman, Waarden in de westerse wereld, 
Tilburg 1 99 1. Op grond van de zoge-

naamde Eurobarometers blijkt bijvoor
beeld dat de waardering van het gezin in 
Nederland relatiefhoger is dan in 
Engeland en Frankrijk. Wat betreft
waardering van de 'traditionele rolver
deling' scoren Nederlanders overigens 
na Denemarken het laagst. Dit corres-

pondeert met de resultaten van andere 
opinie-onderzoeken, waaruit blijkt dat 
90% van de jongeren later wil trouwen 
en kinderen krijgen, met een gelijke rol
verdeling. 

2 I I 
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- de veronderstelling van afname van algemene 
betrokkenheid van burgers op elkaar, met ele
menten als de al genoemde echtscheiding, het 
omgaan met kinderen als een soort luxe con
sumptiegoed, etcetera. 
- de veronderstelling van de toenemende (op
voedings)onzekerheid door het wegvallen van 
de traditionele sociale verbanden, door de gene
ratiebreuk, etcetera. 
- de effecten van de emancipatie van vrouwen, 
die leidt tot meer arbeidsparticipatie en een 
andere invulling van de rol van moeder en part
ner; 
- de veranderende gezagsverhoudingen, ook 
tussen ouders en kinderen, die leiden tot de 
zogenaamde onderhandelingshuishouding. 

Nu is het al moeilijk genoeg om zaken als 'betrok
kenheid', 'onzekerheid' of 'gezagsverhoudingen' 
empirisch te toetsen, laat staan om vergelijkingen 
met het verleden te maken (alleen al door ontbre
kende gegevens). En daardoor is het voor aanhan
gers van beide ideologische stromingen eenvoudig 
om te kapitaliseren op nogal eenzijdige stereotypen 
over 'het gezin van vroeger' . Of dat nu het absolute 
patriarchaat is of de romantische 'idylle van de 
tweezaamheid', zoals Emancipatieraadslid Mirjam 
Hommes het eens uitdrukte. Wat dit laatste betreft 
kunnen we op grond van onderzoek uit de jaren 
vijftig in ieder geval constateren dat het modale 
gezin van toen vaak een L TA-relatie was . Man en 
vrouw 'living together apart', elk met hun eigen 
taken, verantwoordelijkheden en relatienetwer
ken. In vergelijking daarmee lijkt in de moderne 
gezinsrelatie, waar invulling van partnerschap en 
ouderschap bewuste keuzen zijn geworden in plaats 
van automatismen, eerder sprake te zijn van verdie
ping van relaties dan van vervlakking •5. Hetzelfde 
kan gezegd worden van de moderne gezinsopvoe
ding. Het recente proefschrift van Doornebal laat 
bijvoorbeeld zien dat moderne ouders helemaal 
niet zo massaal behoefte hebben aan opvoedingson-

dersteuning als vaak wordt verondersteld. En haar 
gegevens passen perfect in de resultaten van het 
representatieve onderzoek dat door de groep van 
Gerris in Nijmegen wordt verricht: de weg tussen 
individuele ontplooiing en gezagshandhaving - ook 
wel de 'autoritatieve opvoeding' genoemd - lijkt in 
de praktijk door de meerderheid van de ouders al 
gevonden.' 6 

Uiteraard moeten we voorzichtig zijn met gene
ralisaties, zowel over het heden als over het verle
den . In de jaren vijftig waren er - net als in de tijd 
van Shakespeare, en heel wat verder terug - onge
twijfeld zeer romantische relaties. En vandaag de 
dag zijn er zeker nog zowel patriarchale huwelijken 
als door hun kinderen geterroriseerde ouders. 
Waar het hier om gaat is dat de vertogen over de 
negatieve gevolgen van het individualiseringspro
ces, zoals een algemeen verval van het gezinsleven 
(of het nu gaat om onverschilligheid of onzeker
heid) net zomin een afdoende empirische basis heb
ben als de vertogen over de vervanging van het 
gezin door andere leefvormen. 

Gezin ----------------+ Gezin 

Llndividu 

L-----~~~ Duo 

_j 
Figuur 4. 'Gezindividuo ' 

Ook hier is het van des te meer belang om, net zoals 
bij de 'externe' gezinsveranderingen, de structurele 

parameters van de huidige gezinssituatie in beeld te 
brengen. Wat zijn nu in de moderne gezinsfase 
(tussen ongeveer het 30e en sse jaar) de structure
le verschillen met het traditionele model. Kern van 
de zaak is dat de gezinsfase niet meer tot stand komt 
direct aansluitend op het gezin van herkomst, maar 
met een of meer tussenstappen. Dat is met het sche
ma in figuur 4 in beeld te brengen . 

15. Van der A vort spreekt in zijn proef
schrift over moderne tweerelaties let
terlijk over de 'gulzige gretigheid van 
vrijblij ven de relaties' waarin over alles 
afspraken gemaakt moeten worden. En 
Brinkgreve en De Regt typeren moder
ne relaties in termen als 'emotionalise
ring' en 'intensivering'. Straver consta
teert overigens dat de meerderheid van 
de hedendaagse relaties nog steeds eer-

der volgens een patroon van vaste 
afspraken dan van onderhandeling ver
loopt. Zie A. van der A vort De aulziae 
vrijblijvendheid van expliciete relaties, 
Tilburg 1987. C. Brinkgreve en A. de 
Regt, 'Het verdwijnen van de vanzelf
sprekendheid', in: Jeuad en Samenlevins 
s/6, 199o; C. Straver, De huwelijkse loei
ca, Leiden 1994. 

bijvoorbeeld dat de grote meerderheid 
van de ouders erin slaagt elementen van 
persoonlijke ontplooüng en de uitoefe
ning van geza$ adequaat te combineren. 
Zie J. Gerris, 'Een typologie van het 
post-moderne gezinsleven ', in 
G. Frinking e.a. (red), Goedaezind, 
r'!fiecties over een nieuwe werkelijkheid, 
1 vA-rapport, Tilburg '9 94· 

t 6. In dit longitudinale onderwek blijkt 
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Het schema laat zien dat voor de meeste burgers 
vandaag de dag het pad via posities als alleenwonen
de en/ of als paar loopt. De essentie van het moder
ne gezin is dat deze posities niet verdwijnen zodra 
er een nieuwe fase aanbreekt, maar als het ware 
steeds moeten integreren in een nieuw interactie
model. Een modern gezin bestaat dus uit de inteara

tie van de rollen van individu, partner en ouder. (De 
technisch adequate term voor deze ontwikkeling 
zou 'gezindividuo-alisering moeten zijn, maar laat 
ik het maar bij het 'moderne gezin' houden). 

Net zoals in het geval van de economische kos
ten van kinderen, geldt overigens ook hier dat de 
modale burger zelf bepaald niet onkundig is van 
deze situatie. Men is er zichzelf van bewust dat er 
fasen van ontplooüng en van investering zijn, zoals 
blijkt uit antwoorden die burgers geven op de vraag 
'wat men het belangrijkst vindt in het leven'. Het is 
duidelijk dat niet de leeftijd, maar de 'fase' (indivi
du, paar of gezin) daarbij de belangrijkste factor is. 
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Kortom, ook hier blijkt dat de tegenstelling tus-

25- 29 35·42 25-29 35·42 25- 29 35·42 

alleenwonend niet alleen- niet alleen-

wonend zonder wonend met 

kinderen kinderen 

(paar) (gezin) 

c:::=::::J Je inzetten voor de maatschappij 

c:::=::::J Vooruit komen in je leven 

- Genieten van het leven 

- Een gelukkig gezinsleven 

Figuur 5. Wat men het belanarijkst vindt in het leven, naar leif

tijd en 'aezinifase' (alleen, paar, aezin) 

Bron: P.Cuyvers en ].Latten, Relatie en gezinsvorming in 

de jaren negentig (css/ NGR), 1994 

1 7. S. Keuzenkamp, Emancipatiebeleid en 
de levensloop van vrouwen, Tilburg 1995. 
18. Een simpele illustratie: waar de mees
te andere landen een beleidseenheid of 

sen individuele ontplooiing en gezin voor de moda
le bevolking vooral een schijnteaenstellinB is. Moder
nisering van relatiepatronen vindt wel degelijk 
plaats, maar daarvoor hoeft het gezinsverband wat 
hen betreft niet te sneuvelen. De cruciale vraag 
daarbij is natuurlijk of die modernisering ook lukt. 
Alle gegevens wijzen er immers op dat juist de 
modale burger in toenemende mate worstelt met de 
gezinsvorming, mogelijk omdat de combinatie van 
de drie bovengenoemde rollen niet eenvoudig is. In 
de praktijk zien we dan ook dat het moment van 
gezinsvorming steeds wordt uitgesteld, zodat 
Nederland op dit moment wereldrecordhouder is 
met een gemiddelde leeftijd van bijna 29 jaar bij de 
geboorte van het eerste kind. Dat tijdens de gezins
opbouw bijna alle vrouwen hun baan geheel of 
gedeeltelijk opgeven, illustreert dat de beslissing 
om het kind uit te stellen niet bepaald voor niets 
was. 

Juist het gegeven dat met alle worstelingen toch 
deze keuzen gemaakt worden - vooral door vrou
wen natuurlijk - is illustratief voor het belang dat 
de modale burger hecht aan het gezinsfunctioneren. 
Slechts een minderheid van de vrouwen kiest voor 
arbeid boven gezin 1 7; een veel grotere groep is nog 
steeds principieel van mening dat buitenshuis wer
ken en kleine kinderen niet samen kunnen gaan, 
maar de overgrote meerderheid worstelt met een 
'combinatiewens' die feitelijk moeilijk te realiseren 
is. In de periode voorafgaand aan de gezinsfase blij
ken mannen en vrouwen elkaar zowel wat betreft 
betaald de arbeid als wat betreft zorgarbeid steeds 
dichter te naderen, om na de komst van kinderen in 
recordtempo weer de verhoudingen uit de jaren 
vijftig te krijgen . Het probleem van de huidige situ
atie is immers dat op ideoloaisch 1 8 terrein de eman
cipatiebeweging zeer succesvol geweest is, terwijl 
er in de praktische verhoudingen tussen mannen en 
vrouwen op het terrein van arbeid en zorg nog wei
nig is veranderd. 

Scylla en Charibdis 

Dat wisten we natuurlijk allang. Waar het me hier 
om gaat is de constatering dat de meerderheid van 
de bevolking op dit moment, ondanks de genoem
de gegevens, niet redeneert in ideologische sche
ma's waarin emancipatie en gezin concurrenten 

zelfs bewindspersoon hebben voor gezins
zaken, heeft Nederland dit voor emanci
patiezaken. 

2 1 3 
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zijn. De meerderheid van de bevolking werkt om te 
leven - echte carrières zijn ook maar voor een klein 
deel van de mannen weggelegd - en in dat leven 
neemt het gezin een belangrijke, zo niet centrale 
plaats in. Dat betekent dat men juist op het micro
niveau van het gezin tussen Scylla en Charibdis door 
moet. Maar - en dat zou ik best weer 'gezinsindivi
dualisering' willen noemen - daarbij heeft ieder 
gezin een particuliere (gewenste) verhouding tus
sen de kool en de geit, geheel afhankelijk van de 
combinatie van persoonlijke wensen en situatie. 
Theoretisch kunnen die wensen uiteenlopen van 
volledige kinderopvang tot en met volledig geza
menlijk zorgen voor de kinderen gedurende een 
aantal jaren. Praktisch zal het daar tussenin liggen. 
Op dit moment is de 'gemiddelde' wens globaal 
een verdeling waarbij mannen vier en vrouwen drie 
dagen werken, maar dat is niet meer dan een 
momentopname. De essentie van de veranderingen 
is dat gemiddelden geen zinvolle indicaties geven 
voor wat nodig is voor de verschillende situaties 
afzonderlijk. Anders gezegd: de bevolking zit niet 
te wachten op een 'nieuw (emancipatie-ideologisch 
correct) standaardmodel', waarbij bijvoorbeeld 
beide partners 2 8 uur moeten werken. Zeker niet 
in de fase zonder kinderen, maar ook niet in de fase 
met kinderen. '9 De echte pluriformering van de 
samenleving heeft in zekere zin meer binnen dan 
buiten het gezin plaatsgevonden. 

Lanse termijn-ontwikkelins en toekomstperspectiif 

Als we de huidige situatie in een lange-termijn per
spectief proberen te analyseren, dan gaat het mijns 
inziens om de volgende processen die tegelijkertijd 
een rol spelen. Ten eerste datgene wat ik hier maar 
even het 'fundamentele individualiseringsproces' 
zou willen noemen. De historische wortels van dit 
proces zijn misschien wel zeer oud, maar hebben 
een duidelijk culminatiepunt in de Verlichting. Op 
grond van de formele verklaring van vrijheid en 
gelijkwaardigheid van individuele burgers kunnen 
we zien dat groep voor groep zich 'emancipeert' uit 
de tot dan toe door kerk en staat gepropageerde 
natuurlijke orde. En omdat mannen dat nu eenmaal 
het eerste gedaan hebben, is het niet onlogisch dat 
het in het huidige stadium om de positie van de 

vrouw gaat. In die zin is in Nederland sprake van 
een intensivering van het emancipatieproces dat al 
in de vorige eeuw is begonnen, maar in de periode 
van de wereldoorlogen tijdelijk was gestopt . Vanuit 
dit perspectief gezien vindt van onderop een moder
nisering van de gezinsinteractie plaats. Steeds gro
tere groepen burgers 20 gaan de principes van vrij
heid en gelijkheid op de gezinsverhoudingen toe
passen. En kiezen dientengevolge voor persoonlijke 
bepaling van momenten waarop ze uit huis gaan, 
relaties vormen en kinderen krijgen. 

En daarmee kom ik bij het tweede perspectief. 
In de loop van dit proces verschuift de dynamiek 
van de 'voorhoede' naar de brede middengroepen. 
Daarmee komt de modernisering van gezinsver
houdingen echter zowel kwantitatief als kwalitatief 
in een nieuwe fase. Kwalitatief, omdat de maat
schappelijke positie van de modale burger verschilt 
van die van de 'elite': het perspectiefverschuift in 
dit geval van 'carriere' naar 'combinatie', en van 
'revolutie' naar een nieuwe vorm van burgelijke 
tevredenheid. De kwantitatieve verschuiving is 
minstens zo belangrijk: om aan de nieuwe vereisten 
voor de gezinsverhoudingen te voldoen, moet er 
meer veranderen dan de incorporatie van een groep 
nieuwelingen (vrouwen) in de bestaande maat
schappelijke top. En omdat in de huidige Neder
landse situatie het complete bestel is geijkt op traditio
nele gezinsverhoudingen, gaat het complete bestel 
uit balans raken. Anders gezegd: als de verhoudin
gen in de 'primaire leefsfeer' veranderen, dan heeft 
dat gevolgen voor de daaropvolgende sferen van 
arbeid, onderwijs, sociale zekerheid, etc. Naarmate 
de kritische massa van de gezinsontwikkeling toe
neemt, groeit als het ware de behoefte aan een com

plete herverkavelins van het sociale landschap. Nu 
lijkt het. moment dat er een kabinet niet over de 
grondproblematiek, maar over het gezinsbeleid valt 
nog ver af. Als we echter uitgaan van de eerder 
gegeven structurele parameters voor de 'externe' 
gezinsontwikkelingen, dan zal de noodzaak tot her
verkavelen alleen maar groter worden. 

Want als we de ontwikkelingen samenvatten zien 
we het volgende: op dit moment zijn we getuige 
van een proces van systematische modernisering 

19. Het is lange tijd 'politiek incorrect' 
geweest om de situatie van werkende 
ouders (lees: moeders) kritisch te analy
seren, maar zorg en arbeid vormen twee 
verschillende typen van inzet, die zich 
niet eenvoudig laten combineren . 

Tenminste niet voor iemand met 'gewo
ne' capaciteiten. 

offensief'. Het werkt eerder omge
keerd: elites hanteren de ideologie van 
het verschil om privileges zoals het kies
recht of gelijke beloning te onthouden 
aan groepen als armen, negers en vrou
wen. 

2o. Het feit dat dergelijke processen het 
eerst bij een culturele elite tot ontwik
keling komen, maakt ze nog niet verge
lijkbaar met iets als een 'beschavings-



van gezinsverhoudingen. De meest recente om
wenteling is de emancipatie van vrouwen, en bij dit 
laatste proces is op dit moment als het ware sprake 
van een implementatieprobleem. Doordat in toene
mende mate de modale bevolking zich achter de 
principe-uitgangspunten van emancipatie, keuze
vrijheid en (in breder perspectief) individualisering 
stelt, wordt langzaam maar zeker een nieuw pa
troon in de levensloop geschapen, waarin een aantal 
fasen elkaar opvolgen en afwisselen. In dat proces is 
op individueel niveau niet voorspelbaar welke ato
men op welk punt bij elkaar komen of weer uit 
elkaar gaan. Als we naar het totaalresultaat van de 
nieuwe patronen kijken, dan tekenen zich wel 
degelijk een aantal voorspelbare zaken af, zoals we 
kunnen zien uit een vergelijking van de verdeling 
over huishoudens van de bevolking nu en over 1 5 
jaar (figuur 6 en 7). 

Gezinsprivileaes 

Het is duidelijk dat het aantal paren relatief sterk zal 
toenemen en zich zal concentreren aan het begin en 
aan het einde van de levensloop als zelfstandig bur
ger. Dat houdt ook in dat de structurele ongelijkheid 
tussen het paar en het gezin vermoedelijk sterk zal 
toenemen. Met deze kwestie zijn tal van zaken ver
bonden, zoals het inkomen van gezinnen, de timing 
van het eerste kind en de verdeling van rollen tus
sen mannen en vrouwen. Alles wijst erop dat de 
gezinsfase in sterke mate te lijden heeft onder piek

belastina. Men moet meer dingen tegelijk doen met 
(relatief) minder middelen. En de situatie verslech
tert eerder dan dat ze verbetert: iedere vorm van 

1600000 

1400000 

1200000 

1000000 

Sooooo 

6ooooo 

400000 

200000 

IS· 20· 2S· JO· JS· 40- 4S· So- SS· 60- 6S
l9 24 29 34 39 44 49 S4 S9 64 69 

c::::::::J Alleen 

- Paar 

-Gezin 

Figuur 6. Verdel i na van de bevalkina over huishoudens 199 5 

Bron: cos, afdeling bevolkingsstatistieken 

individualisering of flexibilisering houdt immers 
vrijwel automatisch in dat de 'concurrentiepositie' 
van degenen die op dat moment niet de zorg voor 
kinderen hebben relatief verbetert. En hiermee 
raken we ook de kern van de reden dat het gezin 
een expliciet punt van aandacht in het politieke 
debat moet zijn. Individualisering schaft een aantal 
'gezinsprivileges' af, maar de vraag is of we ook 
echt af willen van de privileges voor mensen met 
kinderen. Nu dreigen die te verdwijnen, tegelijk 
met de partnerafhankelijke regelingen: het gezin 
was immers synoniem met de combinatie van 
afhankelijke partner en zorg voor kinderen. In de 
moderne levensloop zien we dat partnerafhanke
lijkheid voorcifaaand aan de gezinsfase grotendeels is 
verdwenen, maar in de gezinsfase zelf alleen maar 
sterker lijkt te worden, of het nu in termen van geld 
of tijd wordt uitgedrukt. En daarmee wordt de ver
dere implementatie van de 'interne gezinsindividu
alisering' - de vorming van moderne gezinsverban
den met gelijkwaardige partners - geblokkeerd. 
Maar nogmaals: daarbij is cruciaal dat de moderni
sering van verhoudingen niet gericht is op een 
nieuw standaardpatroon, maar op vergroting van 
de keuzevrijheid van partners. Waarbij het 'inves
teren in het gezin' voor de modale burger van de 
toekomst een gelijkwaardige optie vormt naast 
arbeidsparticipatie. De centrale paradox van de 
gezinsontwikkeling is immers de volgende: de hui
dige beschikbare 'gezinstijd', die in Nederland bijna 
de helft van het beschikbare arbeidspotentieel 
bedraagt, is gekoppeld aan het traditionele gezins
model, en is vanuit het perspectief van individuali-
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sering en emancipatie (dus) lange tijd als een soort 
'quantitè negligable' of zelfs als een blok aan het 
been beschouwd. Maar deze gezinstijd is voor 
moderne gezinnen in feite eenzelfde type verwor
venheid als vakantie en vrij weekend voor de moda
le werknemer. Voor hen wordt de herverdeling van 
die tijd een enorm belangrijke factor voor de kwali
teit van het bestaan. 21 Dat betekent dat de sleutel 
voor eer{ modern gezinsbeleid vooral ligt bij een 
herverdeling van middelen, geld, maar vooral ook 
tijd. 

MODERN GEZINSBELEID 

Het moderne gezin - een leefeenheid waarin part
ners op grond van gelijkwaardigheid rollen en taken 
verdelen - is er nog niet helemaal, maar het is wel 
in opmars. En wat belangrijker is: het is de wens 
van de modale burger. Het moderne gezin is niet 
van overheidswege uitgevonden, het is het resultaat 
van een emancipatiebeweainB. Zoals alle emancipatie
bewegingen is er hard gevochten, door voorlopers, 
tegen de traditionele verhoudingen. En met succes, 
maar het proces heeft inmiddels als het ware zoveel 
gewicht gekregen dat het op eigen koers doorzet. 
En het is niet meer dan logisch dat in de brede mid
dengroepen andere dingen aan de orde zijn dan in 
de maatschappelijke elite, die tot nog toe het ideo
logische debat heeft gedomineerd. 

Als het beleid zich op grotere schaal dan tot nu 
toe en vooral op meer formele wijze, met het gezin 
gaat bezighouden, dan zal eerst de kloof tussen het 
ideologische debat en de maatschappelijke werke
lijkheid gedicht moeten worden. Liefst zo snel 
mogelijk, want juist de gezinnen uit de midden
groepen raken langzamerhand steeds meer bekneld 
in het traditionele stelsel; en de poging om direct 
een 'postmodern' op het individu gebaseerd sys
teem te scheppen maakt dat alleen maar erger. 

De affiniteit van de PvdA met het thema 'gezin' is 
op dit moment laag. Als het gezin al in het blikveld 
komt, is het meestal als een soort hinderpaal om 
gewenste zaken te realiseren, zoals een andere ver
deling van zorg en arbeid of een flexibele arbeids
markt. De verschillende 'stromingen' in de PvdA 
lijken meer affiniteit te hebben met de carrièrege
richte voorhoede en met de zogenaamde achters
tandsgroepen, dan met de modale burger. 

2 1 . Dit nog geheellos van de kwestie 
dat goed zorgen voor ldnderen gewoon 
een maatschappelijk belang op zich is, 

Toch zijn de sociaal-democraten ooit medeverant
woordelijk geweest voor een gezinsstelsel, dat juist 
voor de modale burger een tamelijk unieke ruimte 
in de primaire leefsfeer schiep, door vrijwel de helft 
van de bevolking vrij te stellen voor het verrichten 
van zorgarbeid - conform de toen geldende nor
men. Het is inmiddels nodig om de verdeling van 
zorg en arbeid te herzien, zowel tussen gezinsleden 
als tussen verschillende groepen huishoudens - of 
liever gezegd tussen de fasen binnen de levensloop. 
Maar zolang het thema 'gezin' niet serieus genomen 
wordt, of zelfs ideologisch taboe blijft, vrees ik dat 
de politieke actie beperkt blijft tot een difensieve 
opstelling. Het staat immers vast dat het c DA het 
gezinsthema wèl zal gaan bespelen. 

Difensieve strateaie: thema-verbredinB en selectie van 
doefaroepen 

Inmiddels zijn al een aantal van de maatregelen die 
het CDA in gedachten heeft in de publiciteit geko
men, en het is nuttig om die te analyseren in termen 
van de posities, die eerder zijn beschreven met de 
termen 'witte en zwarte legende'. Bij de eerste 
inzet van Heerma, was het opvallend dat wel 
gepleit werd voor ondersteuning van het gezin, 
maar dat niemand van het CDA daar een concrete 
invulling aan kon geven. Dat is echter binnen het 
Christen democratische denkkader een logische 
zaak: het 'inhoudelijk invullen' van gezinssteun is 
voor hetcDAeigenlijk een contradictio in terminis, 
omdat men zich daarmee teveel met gezinsinterne 
processen zou bemoeien. Het gaat er immers om 
dat het gezin zeifin staat gesteld wordt te functione
ren. Deze grondhouding is te vergelijken met die 
van een liberaal die gevraagd wordt om de markt
werking te ondersteunen: het gaat om het wegne
men van belemmeringen voor iets wat als het ware 
het principe van goed functioneren in zich draagt. 
En het lijkt er inderdaad op dat het CDA met een 
pakket van onaedifferentieerde maatregelen zal ko
men: meer geld en voorzieningen voor alle gezin
nen. 

Een dergelijke aanpak is echter om minstens 
drie redenen niet adequaat of zelf onjuist en contra
produktief te noemen. Het eerste probleem ligt in 
het feit dat de meerderheid van de gezinnen in 
Nederland niet zoveel behoefte heeft aan meer 
geld. Het is dus volledig zinloos om dat massaal uit 
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te delen, zeker als het uit de algemene middelen 
moet komen (en dus vermoedelijk weer tot bezui 
nigingen elders moet leiden). 

Het tweede probleem ligt in het feit dat door 
een dergelijke aanpak de al eerder genoemde 
schijntegenstelling tussen mensen met en zonder 
kinderen wordt versterkt, en er een discussie op 
gang komt 'of mensen hun kinderen niet zelf moe
ten betalen'. In die discussie zullen vooroordelen 
over Nikes en achterbankgeneratie weer alle kans 
krijgen, en wordt de positie van gezinnen die het 
echt nodig hebben eerder verwaarloosd. 

Het derde probleem ligt nog fundamenteler. 
Een campagne ter ondersteuning van het gezin kan 
alleen dan worden gemotiveerd als het gaat om de 
bestrijding van een (dreigend) probleem. En dat zal 
ongetwijfeld liggen in de sfeer van Jamily va lues of 
omgekeerd: de dreigende ontworteling en crimina
liteit door de falende gezinsopvoeding. Een thema 
datongetwijfeld voor de v v o aantrekkelijk zal zijn, 
maar ook binnen andere paarse partijen al enige tijd 
opgeld doet: minister Ritzen heeft een commissie 
ingesteld om te kijken of de school kan helpen met 
morele opvoeding, en minister Sorgdrager heeft 
recent ook publiekelijk haar zorg over de gezinsop
voeding uitgesproken . 

Het is op dit punt interessant om te kijken naar het 
politieke gezinsdcbat in andere landen: dat laat een 
aantal (mogelijke) politieke reacties zien om het op 
'family values' gebaseerde conservatieve offensief 
te 'counteren' 2 2 • (En op sommige punten zien we 
dat ook hier al gebeuren). 

De eerste mogelijkheid ligt in de ontkenning 
van de noodzaak om gezinsbeleid te voeren, omdat 
het over het algemeen goed gaat met het gezin. 
Deze strategie wordt weinig gevolgd, al was het 
alleen maar omdat 'links' niet echt gewend is om 
lyrische verhalen over het gezin te houden. 
Daarnaast geldt dat het bijna onmogelijk is om de 
door de media ten behoeve van 'nieuws' of talk
shows uit alle hoeken en gaten tevoorschijn ge
sleurde verloederingsverhalen effectiel te bestrij 
den. 

2 2. Zie hiervoor P. Cuyvers en 
J. Vinkers, 'Family policy in internatio
nalliterature', intern rapport Neder
landse Gezinsraad, I 995. 
23. Zie bijvoorbeeld het artikel van Fleur 
Thomese in s&.P I I en het stuk van Jet 
Bussemaker in de Volkskrant van 

De tweede mogelijkheid is die van de 'verbreding' 
van het blikveld. Kort gezegd komt deze strategie 
er op neer te benadrukken dat 'gezinsbeleid' onmo
gelijk is omdat we inmiddels te maken hebben met 
een dusdanige pluriformiteit aan leefvormen dat die 
niet meer onder een enkele (beleids)noemer kun
nen vallen. 2 3 We zouden dit de gematigde variant 
van de postmoderne gezinsideologie kunnen noe
men: het 'blijven' van het gezin moet worden geac
cepteerd, maar het moet liefst niet teveel aandacht 
krijgen. 

De derde strategie is de selectie van doefaroepen. 

Deze strategie sluit goed aan bij de beide bovenge
noemde redeneringen, waarin als het ware een 
'algemene' aanpak wordt afgewezen. Kort gesteld 
gaat het om de identificatie van enkele groepen kin
deren of gezinnen, die zich in een bijzondere ach
terstandspositie bevinden, zoals eenoudergezin
nen, allochtone jeugd, etcetera. 

Om misverstanden te voorkomen: alledrie 
genoemde 'countermogelijkheden' bevatten een 
kern van waarheid. Gezinsbeleid dient niet te doen 
alsofhet massaal slecht gaat, dient niet opnieuw een 
enkele leefvorm te idealiseren, en mag vooral niet 
dienen om specifieke ondersteuning van sommige 
groepen maar achterwege te laten. En in eerste 
instantie zijn de genoemde argumenten ook nuttig 
om een aantal van de te verwachten CDA-voorstel
len voor 'algemene gezinsondersteuning' kritisch 
te bekijken. Maar met een verdedigende opstelling 
is er weinig hoop op een tegenaanval, op initiatie
ven om de structureel noodzakelijke herverkave
ling op sociaal terrein aan te pakken. 

Offensieve beleidsontwikkelina: uitaanaspunten voor 

een duaal stelsel, aebaseerd op de levensloop 

In alle hierboven genoemde varianten blijft immers 
het werkelijke probleem op gezinsterrein buiten 
beeld. En dat probleem ligt in de structurele veran
deringen op gezinsterrein voor de modale burger: 
de piekbelasting in de gezinsfase. En dit probleem is 
weer niet meer dan het topje van de ijsberg, want in 
feite gaat het om niets meer of minder dan de orga
nisatie van de maatschappij als geheel. Een andere 

I 3 januari. Zij stelt letterlijk dat 'er geen 
gezamenlijke ervaringswereld meer is in 
de gefragmenteerde hedendaagse maat
schappij.' Waarin het gezin 'nu eenmaal 
niet meer beschouwd kan worden als het 
cement van de samenleving'. 
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organisatie van de 'primaire leefsfeer' kan niet zon
der gevolgen blijven voor de organisatie van onder
wijs en arbeid. Uiteraard is het binnen dit bestek 
niet mogelijk om dit uitvoerig te bespreken. Al was 
het alleen al omdat het niet gaat om problemen in 
de zin van 'acute knelpunten' voor specifieke groe
pen. Het gaat om toename van fricties over de lan
gere termijn; fricties die periodiek naar boven ko
men In debatten over toename van demotivatie in 
het onderwijs, toename van arbeidsongeschiktheid 
door psychische problemen, toename van wat H. 
Wansink de 'stressmaatschappij' heeft genoemd. 

Mijn stelling is dat de piekbelasting in de mid
denfase van de levensloop vooral een kwestie is van 
toenemende 'onevenwichtigheid' in verdeling van 
lasten. De paradox van de moderne samenleving is 
immers dat er in principe genoeg arbeid, tijd en 
geld beschikbaar is voor iedereen, maar dat de ver
deling daarvan de verkeerde kant uit lijkt te gaan. 
En de wortels van die verdeling liggen in belangrij 
ke mate in de primaire leefsfeer. 

Ten eerste uiteraard bij die groepen die - onder 
andere door intergenerationele overdracht van pro
blemen - als het ware door hun primaire omgeving 
al zijn benadeeld. Ten tweede echter ook bij de 
brede middengroepen, vanwege de beschreven 
piekbelasting. En ten derde mogelijk zelfs bij de 
elite, waarvan inmiddels een deel is gestuit op de 
grenzen van de ontplooiingsideologie (getuige hun 
verhalen over structurele moeheid bij het combine
ren van 'alles' .) 

Een eedachtenexperiment 

Bij wijze van gedachtenexperiment wil ik hier, op 
grond van de beschreven structurele ontwikkelin
gen op gezinsterrein, twee uitgangspunten noemen 
voor een 'modern sociaal stelsel' dat gericht is op 
een betere maatschappelijke verdeling van draaglast 
over de levensloop. 24 

Het eerste uitgangspunt is logischerwijze de her

verdelins van middelen over de levensloop . Doel van een 
dergelijke herverdeling moet zijn dat de lasten van 
de relatief zware gezinsfase gedeeltelijk worden 
'overgeheveld' van de zorgvrije fasen. Dat kan in 
principe zowel collectief als individueel gebeuren, 
en het liefst allebei. Onderdeel van het collectieve 

24. Zie hiervoor ook en 'Gezinnen en 
beleid in de toekomst', in: P. Cuyvers en 
J. Latten, A/leen rif samen? Individu en aezin 
inde toekomst, DenHaagNGR/CBS 1996 
(in druk) 
2 5. Net zoals jongeren nu vaak op onre
gelmatige tijden werken, zou ik zelfbest 

arrangement zouden met name de kosten van kin
deren (op minimumniveau) kunnen zijn. Voor het 
bovenminimale bestanddeel kan gedacht worden 
aan 'levensloopverzekeringen', die een aantal hui
dige arrangementen zoals het sparen voor studie
kosten en de hypotheek kunnen combineren. 

Het tweede uitgangspunt is datgene wat ik een 
duaal stelsel wil noemen. Binnen een duaal stelsel 
wordt van overheidswege rekening gehouden met 
een enkel, eenvoudig vast te stellen onderscheid, 
namelijk het wel of niet verzorgen van afhankelijke 
kinderen. (Op basis van dit verschil vindt ook de 
herverdeling plaats tussen de gezinsfase en de ande
re fasen.) Het onderscheid tussen degenen die op 
dat moment wel of geen kinderen verzorgen is niet 
alleen uitermate eenvoudig te controleren, maar 
ook legitiem, omdat de 'draaglast' sterk verschilt. 
In de gezinsfase kunnen burgers gebruik maken van 
een aantal rechten; niet alleen voorzieningenge
bruik, maar vooral rechten die te maken hebben 
met hun tijdsbestedina, zoals werktijden die goed 
aansluiten op schooltijden, ouderschapstijd (met 
behoud van pensioenopbouw), etcetera. 

Een systeem van ouderschapsrechten geeft ver
der de vanuit emancipatie-oogpunt belangrijke 
mogelijkheid deze rechten te splitsen tussen mannen 
en vrouwen, zodat de gelijke verdeling van taken 
ook materieel wordt gestimuJeerd. De maatschap
pelijke kosten van deze 'ouderschapsrechten' wor
den in principe opgebracht in de niet-gezinsfasen, 
waarbij een duaal stelsel een bijzondere extra 
mogelijkheid biedt om het economische draagvlak 
van het sociale stelsel te verbreden, door de zo 
gewenste verlenging van de arbeidstijd. Niet van 
winkels - spreiding van consumptie is nog geen 
economische groei- maar van bedrijfstijden. Een 
18 - of zelfs 24-uurs economie is een serieuze optie, 
als we bedenken dat op ieder moment de helft van 
de bevolking geen 'gezinsverplichtingen' heeft. 
Theoretisch zou ik me kunnen voorstellen dat de 
arbeidsorganisatie als het ware een tweeploegen
dienst kent, waarbij ouders - net zoals in het geval 
van vakantie in schoolvakanties - een voorkeurs
recht hebben voor de 'ploeg' van 9 tot 3 2 5. 
Mogelijk klinkt dat utopisch, maar dat vonden we 
ooit ook van de vrije zaterdag. 

na mijn sse een werkdag van 3 tot 1 o 
willen. Overigens wil ik benadrukken dat 
het gaat om het denken over dergelijke 
ordeningen. Het is ook voorstelbaar om 
een vierdaagse schoolweek van 9 tot 5 te 
hebben . 
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Idealiter kan een 'modern gezinsstelsel' op basis 
van beide uitgangspunten een aantal doelen verwe
zenlijken die nu als onverenigbaar gelden: econo
mische groei, participatie en emancipatie. Maar 
omdat het niet meer is dan een gedachtenexperi
ment - er is nog niets 'doorgerekend' - kan ik op 
dit punt niet meer doen dan, vooral voor de PvdA 
aantrekkelijke, argumenten noemen om het sociale 
stelsel noch alleen op het gezin, noch alleen op het 
individu te funderen. 

Het eerste argument is uiteraard gebaseerd op 
de constatering dat de werkelijkheid van de grote 
meerderheid van de burgers 'duaal' is: men leeft 
eerst alleen, dan samen met een partner, dan als 
gezin, en die cyclus kan worden herhaald. Het 
tweede argument zou de PvdA in het bijzonder 
moeten aanspreken: het gaat om een stelsel waarbij 
de lasten op twee manieren worden gespreid: via 
een collectieve verzekering en daarbij vooral door 
de sterkste schouders . Een herverdeling die verge
lijkbaar is met datgene wat ook gebeurd is met 
zaken als ouderdom en ziekte, maar ook met vakan
tie(geld): kosten van zaken die we allemaal kunnen 
of willen meemaken zijn 'gespreid' beter te dragen. 
In eerste instantie, zoals bij ziektekosten of vakan
tie, door op momenten dat we de tijd of het geld 
niet nodig hebben iets opzij te leggen. Als we de 
zorgvrije fasen - die inmiddels de helft van de 
levensloop van een volwassen burger beslaan -
daarvoor gebruiken, kunnen we in de gezinsfase 

26. Onderzoek laat zien dat tijdelijke 
onderbreking van arbeid, mits gekoppeld 
aan onderwijs, geen probleem hoeft te 
zijn. Dit moet nadrukkelijk gesteld wor
den om het misvcrstand te voorkomen dat 
een duaal stelsel identiek is aan het fameu
ze moeder- of ouder-schapsgeld. Het is in 

beschikken over meer tijd en geld om aan onze kin
deren te besteden. 

Een voor de hand liggende tegenwerping zou 
zijn dat 'mensen zonder kinderen meebetalen' aan 
een dergelijk stelsel. En dat is absoluut waar, maar 
dat kan ook positief worden opgevat. De kern van 
ieder sociaal stelsel is immers een mengeling van 
(welbegrepen) eigenbelang en solidariteit. Naar 
mijn mening zal het psycholoaische draagvlak van een 
stelsel dat vooral de gezinsfase steunt bij de bevol
king een stuk groter zijn dan het draagvlak voor het 
huidige stelsel, dat de reputatie heeft allerlei vor
men van inactiviteit te stimuleren. Het leveren van 
een tegenprestatie voor een uitkering verplicht 
stellen op 'onregelmatige werktijden' krijgt eerder 
de handen op elkaar dan de sollicitatieplicht voor 

moeders van jonge kinderen, om maar eens een 
bekend voorbeeld te noemen. 2 6 

Maar nogmaals, ik kan hier niet meer doen dan een 
moaelijk uitgangspunt suggereren voor een positie 
die de PvdA zou kunnen innemen, een voorzet 
voor het debat dat hopelijk komt. Een debat waar
bij het uiteraard ook gaat over alternatieve leefvor
men en probleem jeugd, maar waarbij we de moda
le bevolking niet vergeten. Want de moderne 
modale burger heeft in zijn moderne modale le
vensloop nog steeds een fase die de klassieke be
scherming uit de jaren vijftig goed kan gebruiken. 

dit verband illustratief dat in Duitsland het 
ouderschapsgeld juist alleen wordt gege
ven als sprake is van een arbeidsverleden: 
het is daar zeker geen zorgloon, eerder 
een verkapte uitstappremie voor vrou
wen. 
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